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8098 GODZelf openbaart Zich in tijden van geestelijke nood
9 februari 1962

Elke gedachte die u opzendt tot MIJ in "geest en waarheid" neem IK aan, en IK ben waarlijk steeds 
bereid u naar waarheid te antwoorden als u MIJ een vraag stelt. Maar u moet dan ook uw best doen 
geheel zonder vooroordeel dit antwoord aan te nemen. U moet zich voelen als "lege vaten" die IK 
kan vullen met de juiste inhoud, die zal voor u allen tot zegen zijn.

U moet weten dat Mijn Liefde voor u onbegrensd is. Dat Mijn Liefde alle middelen zal aanwenden 
om u, die nog maar kort voor uw voltooiing staat tot deze laatste voleinding te brengen, waarvoor 
echter niet veel tijd meer is. U moet verder weten dat Mijn tegenstander in de laatste tijd vóór het 
einde een enorme macht  heeft,  toegelaten  door  mensen die  niet  ernstig  streven naar  de laatste 
voltooiing. Het zal hem dus gelukken veel mensen weer in de val te laten lopen, voor wie de aardse 
weg dan tevergeefs is geweest.
Omdat IK overal van op de hoogte ben, ook van de nog wijfelende zielen die te zwak zijn om zijn 
schandelijk werkzaam zijn te weerstaan - en omdat Mijn Liefde grenzeloos is en IK alle mensen uit 
zijn  handen  wil  bevrijden  maar  toch  niet  in  strijd  mag  komen  met  MIJN  eeuwige  wettelijke 
ordening, daarom zal IK in het kader van de eeuwige ordening ordening te werk gaan en hen te hulp 
komen die hun gedachten opzenden tot MIJ. Die dus hun wil niet afgewend hebben van MIJ, zelfs 
als zij zich nog niet openlijk voor MIJ hebben uitgesproken.
IK wil hen echter tot de juiste beslissing brengen, daarom moet IK hun ook licht en kracht zenden 
opdat  zij  MIJ  eenmaal  leren  herkennen.  Dan  kunnen  zij  ook  de  kracht  opbrengen  om  Mijn 
tegenstander  te  weerstaan  en  op  MIJ  aan  te  sturen.  IK  ben  waarlijk  geen  GOD  Die  voor  u 
onbereikbaar zou zijn. IK ben de LIEFDE en de Liefde is van de door MIJ geschapen wezens nooit 
ver verwijderd. Mijn Liefde zal hen steeds volgen, ook al zijn de schepselen nog op de grootste 
afstand van MIJ verwijderd.
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Die GOD zult u vooraf moeten leren onderkennen, DIE als een Vader bezorgd is om het lot van 
ieder mens en DIE u daarom ook nooit in de verte hoeft te zoeken. Een innige gedachte van Mijn 
"kind" roept MIJ dadelijk tot hem en IK zal bij hem zijn en blijven, omdat de liefde van het kind 
geen verwijdering meer toelaat, en IKZelf kan MIJ aan hem openbaren.
Dat is Mijn grote hulp die IK in de tijd van het einde de mensheid zal geven, die in de grootste 
geestelijke nood verkeert. IK Zelf spreek tot de mensen en alle mensen die hun hart openen voor 
Mijn aanspreken van boven mogen Mijn Woord horen. Het licht en de kracht breng IK hun over 
door Mijn Woord dat zij nodig hebben voor hun voltooiing.
En  dus  werk  IK  Zelf,  uw  GOD  en  VADER  van  eeuwigheid  om  de  activiteiten  van  MIJN 
tegenstander te verzwakken. Om de mensen een reddingsanker aan te bieden waardoor zij aan het 
gevaar  kunnen  ontsnappen  aan  zijn  aktiviteiten  te  bezwijken.  IKZelf  spreek  tot  de  mensen  en 
gebruik daarvoor een gewillig werktuig (B.D.) dat MIJ bewust dient, en een direct werken aan en in 
zich toelaat. Want IK wil in geen geval de mensheid dwingen, zij moeten vrij een beslissing nemen 
om Mijn aanspreken aan te nemen of niet.
Maar IK spreek Zelf tot alle mensen omdat Mijn eindeloze Liefde MIJ daartoe aanleiding geeft. Ze 
zal nooit ophouden en is altijd bereid te helpen. Maar u, mensen moet geloven dat de geestelijke 
nood groot is omdat u vóór het einde staat, en moet weten dat dit einde ook door Mijn Liefde 
gemotiveerd is. IK weet wat nodig is, IK weet wanneer de tijd gekomen is waarin IK de wettelijke 
ordening herstellen moet om het werk van terugvoering der gevallen geesten te kunnen voortzetten.
Maar IK weet ook waar nog hulp kan worden verleend en op welke wijze, en IK benut waarlijk elke 
gelegenheid om de mensen op aarde nog de ogen te openen om MIJZelf aan hen te openbaren. En 
Mijn schapen herkennen de Stem van hun Herder en ze volgen haar.
Ook in het heelal zal Mijn Stem weerklinken, want Mijn Stem weerklinkt ook in de oneindigheid. 
Zij weerklinkt voor alle ikbewuste wezens en doorstroomt hen met Licht en Kracht. U kunt dus 
geenszins  zeggen dat  u MIJ Zelf  niet  zult  kunnen of mogen horen,  want dan zou Mijn Liefde 
begrensd en MIJN Macht beperkt zijn.
En al ben IK onbereikbaar voor Mijn schepselen en zal het ook zal blijven, toch ben IK door de 
Liefde innig met hen verbonden, en ook zo nabij dat ieder schepsel MIJ kan horen als zijn liefde 
naar MIJ uitgaat, en zodoende is de verbinding tot stand is gebracht zoals het oeraanvankelijk was. 
Want in den beginne hoorde ieder wezen Mijn Woord en dat was hun zaligheid. En dat zal ook 
weer hun zaligheid zijn wanneer MIJN Liefde de wezens weer zal doorstralen, zoals vroeger.
AMEN

1842 Bevestigingen van de voorspellingen Wereldgebeuren
28 maart 1941

Dit geef IK je (gesproken tot B.D.) als bevestiging, dat alles vervuld zal worden wat GOD's GEEST 
je heeft verkondigd. De wereld wil het weliswaar niet geloven dat zij dicht vóór het beslissende uur 
staat,  want zij  gelooft  dat  de tijd nog niet  gekomen is  die de Heer op aarde heeft  verkondigd. 
Zodoende is de wereld ook niet voorbereid op het natuurgebeuren en daarom geeft de HEER steeds 
weer Zijn vermaningen, opdat de mensen HEM niet vergeten.

GOD's GEEST vergist Zich echter niet, en waar HIJ eenmaal aan 't werk is moet men aan zijn 
uiting  ook geloof  schenken en  zijn  openbaringen  zonder  vrees  verspreiden.  Want  de  "taal  van 
GOD" is gegeven in de mond van de verspreider, die alleen weergeeft wat GOD's Wil is. En die HIJ 
uitkiest hebben ook het ware inzicht. Zij nemen het aan en geven het door aan anderen zoals HIJ dat 
wil. Het menselijke denken van hen wordt dan zo geleid dat zij de dingen zien in overeenstemming 
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met de waarheid, en ook hun vermogen tot oordelen zal veel scherper worden en hun liefde tot 
rechtvaardigheid zal hen behoeden voor verkeerd denken. Wanneer zij dus spreken is elk woord in 
overeenstemming met de waarheid.
Schrijf dus het volgende neer:
Elk  wereldgebeuren  staat  in  verband met  de  geestelijke  toestand van de  mensen.  De oorzaken 
daarvan  zijn  weliswaar  alleen  maar  aardse  strijdvragen  en  daardoor  wordt  het  ontstaan  en  de 
uitwerking ervan meestal geheel aards beschouwd. Dat echter het wereldgebeuren in zekere zin het 
gevolg is van het lage geestelijke niveau der mensen, en tegelijker tijd een middel moet zijn dit op 
te heffen, te verbeteren, is voor de aards gezinde mensen niet begrijpelijk en daarom willen zij het 
niet geloven ondanks de steeds weer herhaalde waarschuwingen. Zodoende zal de mensheid door 
het  natuurgebeuren  onvoorbereid  getroffen  worden,  en  er  zal  geen  mogelijkheid  bestaan  zich 
daarvoor  te  beschermen of  dit  te  ontvluchten.  Juist  daarom is  het  zo  dwaas  zich voor  GOD’s 
vermaningen af te sluiten als ze de mensen worden gegeven.
Dat de strijd die in die tijd de halve wereld in zijn greep heeft nog onbeslist blijft is de Wil van de 
goddelijke Schepper, want niet door wapengeweld mogen de mensen zich het hun vermeende recht 
verschaffen.
GOD gaf de mensen het gebod elkander lief te hebben, maar op dat gebod wordt niet meer gelet. Al 
het  kwade dat  de mensheid kan bedenken schikt haar,  daarom moet zij  ook voelbaar  getroffen 
worden. GOD-Zelf zal dit "rechterlijke ambt" overnemen, opdat zij weer één HEER boven zich zien 
DIE van elk onrecht op de hoogte is.
Daarom  zult  u,  mensen  de  Stem  van  GOD  niet  als  ongeldig  mogen  afwijzen.  U  mag  de 
geloofwaardigheid niet in twijfel trekken en zelf het tijdstip willen bepalen waarin elke voorspelling 
vervuld  wordt.  Want  de  wereld  is  in  grote  nood  en  kan  nog  slechts  gered  worden  door  de 
aangekondigde catastrofe die onmiddellijk op de grote beslissende veldslag zal volgen, en zodoende 
in werkelijkheid de beslissing zal brengen in een geweldige volkerenstrijd. En alleen een strijd om 
grootheid en macht, waaraan echter elk edel motief ontbreekt
Maar aan deze strijd zal een einde gemaakt worden door een hogere Macht, en het zal gebeuren 
zoals het verkondigd is in woord en geschrift.
AMEN

9025 Wereldbrand - Natuurcatastrofe - Laatste beslissing
1 augustus 1965

Voor hen die zich aangeboden hebben MIJ te dienen zal niets verborgen blijven, want de laatste 
gebeurtenissen zijn zo geweldig dat u er niet over in onwetendheid mag blijven. Vooral, als IK door 
u tot alle mensen wil spreken. U moet dus weten dat er maar een geringe aanzet voor nodig is om 
een catastrofe te veroorzaken die eerst als normaal bij de aarde horend wordt aangezien, maar het 
signaal  is voor de dan volgende grote natuurcatastrofe.  Ze wordt  weliswaar niet  direct  door de 
mensen veroorzaakt, maar is het gevolg van de wil der mensen. Want hun wil doet een wereldbrand 
uitbreken die alleen nog maar door Mijn Wil gestopt kan worden.

En omdat de mensen alleen maar acht geven op het wereldgebeuren, moet er iets geschieden wat 
voor  hen  onverklaarbaar  is.  Het  oog  van  de  wereldse  mensen  moet  op  Mijn  ingrijpen  gericht 
worden en alle menselijke plannen moeten op de achtergrond raken gelet op de ontdekking, dat er 
iets in de kosmos staat te gebeuren waarbij ieder mens betrokken kan zijn. De mensen moeten dus 
GOD leren vrezen en niet hun menselijke tegenstanders. En al is het ieders eigen zaak GOD te 
vrezen of niet, toch is dat kosmische gebeuren groter en levensbedreigender dan de wereldbrand, 
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die nu op de achtergrond komt. Want nu beslist de geestelijke houding tot de Schepper en Behouder 
van alle dingen welke invloed die natuurcatastrofe op ieder mens heeft.
En of u het nu gelooft of niet, deze gebeurtenis komt met reuzeschreden op u af en u bent er nog 
maar korte tijd vandaan. U die er van weet, u moet uw medemensen op het voor hen op handen 
zijnde  opmerkzaam  maken.  En  al  vindt  u  geen  geloof,  de  komende  gebeurtenissen  zullen  het 
bewijzen. Want ook het einde komt steeds nader, en deze natuurramp is er alleen het laatste teken 
van. Maarwie zal zich daardoor nog laten beïnvloeden? De mensen zullen er altijd alleen maar een 
natuurcatastrofe in zien, en zullen er geen verband in vermoeden met de geestelijke toestand der 
mensheid.  Behalve de weinigen die reeds een ontwaakte geest  bezitten,  maar die  niet  met hun 
waarschuwingen tot de mensen kunnen doordringen. Die daarom ook meestal vergeefs spreken om 
nog te waarschuwen voor het einde dat zij nu onherroepelijk tegemoet gaan.
Laat de tekenen van de eindtijd niet ongemerkt aan u voorbij gaan, want zij waarschuwen u allen 
dat u in de tijd leeft van het einde. En denk er aan dat u nog maar een korte tijd hebt te beslissen om 
de weg tot MIJ tenemen, want IK wil en kan u redden uit alle nood. Of wilt u weer toebehoren aan 
Mijn tegenstander, die u in het verderf wil storten weer voor eindeloos lange tijden?
Maar terwille van uw wilsvrijheid kunt u de dag en het uur niet weten, en IK kan u alleen met 
zekerheid zeggen dat u niet veel tijd meer hebt. Desondanks intereseert u alles wat in de wereld 
voorvalt zo zeer, dat u weinig acht slaat op wat IK u te zeggen heb. En daarom zal de catastrofe met 
zulk een geweld over u losbreken, dat u niet zult weten hoe u zich er tegen kunt beschermen. Maar 
laat dat ene u gezegd zijn, dat IK alleen u bescherming kan bieden. Dat u tot MIJ uw toevlucht moet 
nemen als u veilig geleid wilt worden door alle gevaren voor lichaam en ziel.
Als u, mensen maar dat ene eruit wilde begrijpen dat er een hogere Macht aan het werk is, en dat u 
die hogere Macht moet aanroepen, omdat u anders reddeloos verloren bent. Want Mijn tegenstander 
zal nog eenmaal al zijn macht aanwenden om u in handen te krijgen, en wie in die korte tijd vóór 
het einde niet meer voor MIJ kiest, die zal hernieuwd gekluisterd worden in de materie. Hij zal dan 
de eindeloos lange weg weer moeten gaan door de scheppingen van de nieuwe aarde.
AMEN

3773 Het ingrijpen van GOD
17 mei 1946

De menselijke wil zal door Mijn Wil te schande worden gemaakt, en wat de mensen nastreven zal 
verhinderd worden door Mijn ingrijpen. Elke wereldse macht zal binnenkort haar onmacht ervaren 
in zoverre, dat ze machteloos is tegenover Mijn Wil. Want IK wil de wereld tonen dat ze MIJ niet 
kan uitschakelen, dat IK het wereldgebeuren in andere banen zal leiden wanneer de mensen zelf 
daartoe niet meer in staat zijn. IK zal het gebeuren de vrije loop laten tot duidelijk zichtbaar is 
welke macht op aarde de overhand gaat krijgen, maar dan zal IK niet aarzelen om deze macht te 
breken al is het alleen voor tijdelijk - opdat de tijd voleindigd wordt.

IK openbaar Me nog duidelijk vóór het einde.d.w.z. IK zal alle mensen nog benaderen en MIJZelf 
aan hen laten zien als onoverwinbare Kracht die zich daarom op een vernietigende wijze uit, omdat 
nog slechts de vrees de mensen kan bewegen MIJ aan te roepen de vrees voor de dood, waaraan zij 
zonder Mijn hulp reddelos ten prooi vallen, want niets anders kan de gedachten der mensen tot MIJ 
doen keren. Alle wereldse macht zal in het niet verzinken, want zij  kan geen weerstand bieden 
tegenover de krachten der natuur waardoor IK zal spreken.
Er zal een plotselinge verandering optreden, alles wat het denken der mensen tot nu toe heeft bezig 
gehouden zal wegvallen en er zullen nieuwe problemen op te lossen zijn. Er zullen nieuwe noden 
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opduiken en er zal veel kracht voor nodig zijn om de nieuwe levensomstandigheden meester te 
worden. IK heb medelijden met de mensheid die ondanks de grootste aardse nood de weg naar MIJ 
niet heeft gevonden. Die alleen maar aandacht heeft voor het wereldgebeuren, maar daarin niet het 
gevolg ziet  van een verblind denken en een uiterste verwijdering van GOD; die alle schuld en 
oorzaak van de nood in het menselijk willen ziet, maar niet in de eigen geestelijke nood die de 
beweegreden is, en die op te heffen moest ieder mens zich ter harte nemen. Juist daarom zal IK 
Mijn Wil tegenover de mensen stellen opdat zij zullen in zien dat zij ook aan een andere Macht zijn 
prijsgegeven, en dat zij deze Macht hulpzoekend moeten benaderen zodat zij MIJ erkennen, want 
pas dan kan IK hen met  Mijn hulp bijstaan.  De mensen hebben dringend hulp nodig,  maar zij 
sluiten zich zelf af van de kracht die zij nodig hebben. En om hen nu gewillig te maken deze kracht 
op te nemen, laat IK die grote nood over hen komen.
Nog slechts een korte tijd en u zult MIJ vernemen, u zult de waarheid van Mijn Woord bewezen 
zien. En zalig die geloven voor IK hun het bewijs lever, zalig die zich voorbereiden en steeds kracht 
uit MIJ putten want dezen hoeft de nood niet te beangstigen net zo als het natuurgeweld hun geen 
leed zal aandoen, want dat is Mijn Wil.
AMEN

6324 De nadering van een ster
3 augustus 1955

Stel u harten wijd open en maak u ontvankelijk voor Mijn Liefdeaanstraling van boven, en luister 
naar wat IK u zeggen wil: Een zeker teken van het einde is het zichtbaar worden van een ster die 
zich in de richting beweegt van de aarde en toch een zonderlinge baan inslaat, die zich vaak aan uw 
ogen onttrekt en dan weer plotseling zal opdagen. Hij is omringd door ondoordringbare nevels die 
af en toe oplossen en zich dan steeds weer opnieuw verdichten.

U, mensen beleeft iets wat u tot nog toe onbekend was, want de uitwerkingen van deze ster op uw 
aarde zijn van zulk een aard dat het u bang om't hart zal worden. U bespeurt duidelijk dat de aarde 
wel  een  slachtoffer  zou  kunnen  worden  (botsing)  van  dit  onbekende  hemellichaam,  dat 
opmerkelijke storingen op deze aarde teweegbrengt die voor u echter onverklaarbaar zijn.
Er  zijn mensen die door niets  wat er om hen heen gebeurt  ontsteld worden,  maar  nu hun rust 
verliezen. Zij zien zichzelf evenals de gehele aarde overgeleverd aan de krachten der natuur die zij 
vrezen, omdat zij die niet tegen kunnen gaan. Maar juist omwille van deze mensen zijn de "krachten 
des Hemels" in beweginq omdat IK deze mensen nog in het bijzonder wil aanspreken. IK wil nog 
bereiken  dat  zij  zich  aan  de  ene  GOD  en  Schepper  toevertrouwen,  zodra  zij  zich  zelf  totaal 
machteloos voelen.
Wat door mensen teweeg wordt gebracht, ontstelt zulke mensen niet, al is de uitwerking er van nog 
zo verschrikkelijk. Maar zij worden klein en zwak als zij zien dat zij overgeleverd zijn aan het 
geweld van de natuur. En pas dan is het mogelijk dat zij hun toevlucht nemen tot HEM, DIE HEER 
is van de natuur. Pas dan is het mogelijk dat zij de weg tot MIJ vinden in hun grootste nood.
Dat natuurschouwspel zal een ontzaglijke beroering onder de mensen teweeg brengen, en hun angst 
zal  ook  niet  ten  onrechte  zijn.  Want  hoe  zonderling  de  verschijnselen  ook  zijn  die  deze  ster 
begeleiden,  hij  komt  steeds  dichter  bij  de  aarde,  en  een  botsing  schijnt  onvermijdelijk  te  zijn 
volgens hen die zijn verschijnen ontdekken en zijn baan nagaan.
Maar ook dit heb IK u al lang van tevoren gezegd, dat IK u een "vijand uit de lucht" zal zenden. Dat 
een natuurcatastrofe van grootst mogelijke omvang vooruit gaat aan het definitieve einde, d.w.z. de 
totale omvorming van het aardoppervlak, u, mensen nog te wachten staat en talloos veel offers 
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kosten zal.  Steeds weer wijs  IK er op dat Mijn Woord verwezenlijkt  zal worden omdat het de 
waarheid is, maar u zult er al voor die tijd op gewezen worden opdat u, mensen Mijn Wil en Mijn 
Macht kunt erkennen. U moet weten dat  niets kan geschieden zonder Mijn Wil en dat  niets wat 
geschiedt zonder doel of betekenis is. IK denk ook aan hen die nog geheel zonder geloof zijn, maar 
die IK toch niet aan Mijn tegenstander verliezen wil.
Daarom moet u, mensen weten wat u te wachten staat, opdat het voor u gemakkelijker is om tot 
geloven te komen. Vooral als u in uw grote nood aan HEM denkt die HEER is over Hemel en aarde 
en  over  alle  hemellichamen en werelden,  en aan Wien's  Wil  alles  is  onderworpen.  En u moet 
hiervan al van tevoren mee bekend worden, omdat het u als u van goede wil bent tot geloven kan 
helpen. Er komt een onheil over u, maar voor ieder mens afzonderlijk kan het ook tot zegen zijn als 
hij  daardoor  het  leven  wint  voor  zijn  ziel.  Zelfs  dan,  als  het  voor  hem de  lichamelijke  dood 
betekent, als hij MIJ maar aanroept in zijn nood.
AMEN

6970 Stilte vóór de storm - Een bedrieglijke vrede
16 november 1957

U zult u niet om de tuin mogen laten leiden en geloven een vredevolle tijd tegemoet te gaan al lijkt 
dit zo, Het is de stilte vóór de storm. Sneller dan u denkt zal het aangezicht veranderen van hen die 
van vrede spreken, maar nu reeds het vuur onder de volkeren van deze aarde aanwakkeren. De rust 
is voor u gevaarlijk omdat u daardoor alleen maar onverschillig wordt en uw aards bestaan nog 
slechts voor wereldse belangen gebruikt. Daarom haal IK de mensen steeds weer uit hun rust om ze 
wakker te houden, en er zal daarom ook nog veel gebeuren waarbij de blik van de mensen steeds 
weer gericht zal worden op rampen en katastrofen van allerlei aard. Zij zullen naast de schijnbare 
opbouw en wereldlijke welstand ook deel moeten nemen aan die gebeurtenissen waarbij de kracht 
der mensen niet toereikend is ze te verhinderen. Zij moeten leren inzien dat geen mens veilig is voor 
de slagen van het noodlot, al lijkt het aardse leven nog zo zeker te zijn.

U mag uzelf niet laten bedriegen door de wereldsituatie die schijnbaar tot bedaren is gebracht, want 
dat  zijn allemaal  bedrieglijke  machinaties.  Het  kan voor u een slecht  ontwaken zijn  als  u zich 
overgeeft aan deze rust, en op iedere naar het einde verwijzende vermaning geen acht slaat. De 
ommekeer zal plotseling komen en dan moet u allen voorbereid zijn. En daarom geloven dat de 
ommekeer  komen  zal.  U  kunt  nu  al  veel  tekenen  nagaan  van  het  einde,  maar  evenzo  zal  de 
tegenstander er voor zorgen dat hij u zand in de ogen strooit. Hij wil niet dat u in een einde gelooft 
en u ernstig bezint en verandert. Daarom beïnvloedt hij zijn dienaren dat ze de mensen doengeloven 
dat  zij  een  nieuwe  en  heerlijke  tijd  tegemoet  gaan,  in  vreugde  en  vrede.  En dat  zal  hem ook 
gelukken, want de mensen zullen eerder datgene geloven wat zij zelf kunnen nagaan dan dat wat 
hun uitgaande van het geestelijke rijk wordt verkondigd. Bovendien willen zij veel liever geloven 
aan een mooie en gelukkige toekomst in aardse zin dan aan een einde van deze aarde.
Maar IK houd niet op u te waarschuwen en aan te sporen, want het gaat niet alleen om de korte 
jaren van uw aards bestaan - maar om de eeuwigheid. Mijn aanmaningen zullen steeds dringender 
worden hoe duidelijker zich een schijnbare rust uitbreidt over de aarde, hoe meer de mensen zich 
met een schijnbare vrede vertrouwd maken en hun goede voornemens vergeten en die misschien al 
onder de indruk waren van de voortdurende verwijzingen naar het komende einde. Door de aardse 
wereld zal Mijn tegenstander nog eens zijn "vangarmen" uitstrekken naar de mensen, en het zal een 
grote geloofssterkte vereisen niet in zijn klauwen te geraken.
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Daarom maak IK u steeds weer opmerkzaam op wat u te wachten staat. Laat u zich niet misleiden - 
Mijn Woord is waarheid en zal ook vervuld worden. Mijn Woord verkondigt u een naderend einde 
waaraan een duidelijk  ingrijpen door Mij vooraf zal gaan: een natuurkatastrofe van de grootste 
omvang die de in een vrede gelovende mensen zeer zal verrassen. Maar zij kunnen ook dan nog 
omkeren en de korte weg tot het einde afleggen in een gedurig streven naar voltooiing.
Deze katastrofe zal talloze mensenlevens kosten, en weet u of u niet tot een van dezen behoort? Of 
het voor u dan niet te laat is als u in onverschilligheid en hoop op de toekomst voortgaat, en u 
verblinden laat door de vorst van deze wereld?. Denk dus steeds aan Mijn Woorden van Mij als u 
hoort  van  berichten  over  het  plotselinge  sterven  van  mensen,  van  slagen  van  het  noolot  en 
smartelijke gebeurtenissen van allerlei aard. Want daardoor wil IK een ieder waarschuwen voor een 
plotseling einde. IK wil uw ogen richten op de Macht die alles kan verwoesten waar u op hebt 
gebouwd en die al uw plannen te gronde kan richten. Verbind u meer met deze Macht vind de weg 
tot Mij, vertrouw u toe aan Mij en bid Mij om de juiste leiding, om beschutting en erbarming en 
geloof dat er alleen vrede kan zijn in samenhang met Mij, dat u bedrogen wordt wanneer u een 
aardse vrede wordt verzekerd. Want de mensheid leeft niet meer zo dat haar bestaan vol vrede kan 
zijn, zij streeft niet naar geestelijke ontwikkeling en heeft daarom ook het recht verspeeld om op 
deze aarde te mogen leven.
AMEN

3209 De afloop van de gebeurtenissen vóór het einde
1 augustus 1944

Het tijdstip van de geestelijke ommekeer mede te delen zou voor de mensheid niet bevordelijk zijn, 
want een nauwkeurige kennis zou nadelig zijn voor de vrije wil. De mens zou zich dan gedwongen 
voelen zijn levenswandel te veranderen, wanneer die voorbestemde tijd dichterbij komt.

Het is echter niet naar de Wil van GOD dat de mensen tevoren weten wanneer dag en uur gekomen 
is dat HIJ rechtspreekt over hen. Zij behoeven alleen te weten dat het einde nabij is, en moeten aan 
de tekenen van de tijd het einde herkennen. Maar wanneer gelovige mensen HEM in gedachten om 
uitkomst vragen zal HIJ hun ook antwoord geven, maar steeds zoals het voor hun zieleheil nuttig is. 
Aan de laatste rechtspaak gaat de eindtijd vooraf, en hierin is er een korte tijdspanne die ook door 
een buitengewoon rigoreuze geloofsstrijd  gekenmerkt  is.  Zodra  deze geloofsstrijd  heel  openlijk 
gevoerd wordt en men alle heimelijkheid buiten beschouwing en openlijk zonder consideratie tegen 
alle geestelijkstreven opstreedt, zodra geboden en maatregelen uitgevaardigd worden die de mensen 
elk geestelijk streven verbieden, zodra men geen van de goddelijke geboden meer acht, Zodra een 
vervolging  inzet  tegen  alle  gelovige  mensen en  dezen  geen  recht  meer  wordt  toegekend is  de 
eindtijd  de  laatste  fase  ingegaan,  en  het  laatste  gericht  kan  dan  elke  dag en  elk  uur  verwacht 
worden.
Alvorens  echter  deze  geloofsstrijd  zal  ontbranden,  zal  de  mensheid  zich in  een geestelijke-  en 
aardse chaos bevinden. Overal  zal  een achteruitgang te zien zijn wat ook in aanmerking wordt 
genomen. En deze achteruitgang wordt veroorzaakt door mensen die door satan beheerst worden, en 
zal zich openbaren in aardse vernietigingen en verwoestingen, in liefdeloze maatregelen,  in een 
godvijandige levenswandel, in opstand en verontwaardiging tegen de heersende macht en daardoor 
weer  brutale  onderdrukking door deze door  beperking van vrijheid  en ontduiking van recht  en 
rechtvaardigheid.
Deze  gebeurtenissen  zullen  beginnen  na  een  geweldige  aardbeving  -  die  door  GOD's  Wil  zal 
plaatsvinden om een volkerenstrijd te beëindigen, die menselijke wil niet beëindigt. Deze aardschok 
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zal  voor  de  mensen die  daardoor  getroffen  worden  een verandering  van  hun levensgewoonten 
betekenen, een tijd van grootste zelfverloochening en moeilijke levensomstandigheden.
Aanvankelijk is deze tijd wel geschikt voor het verspreiden van het goddelijke Woord, maar zal 
nooit  een  opleving  van  een  kerkelijk  wereldse  macht  meer  betekenen.  De  mensen  zullen  veel 
moeite  doen  te  streven  naar  een  verbetering  in  hun  aardse  levensomstandigheden,  maar  deze 
pogingen verenigen zich niet met een geestelijk streven met het geloof in een Macht die hen tot 
verantwoording roept en met de goddelijke geboden, die liefde eisen. Daarom zal alles aangevallen 
worden wat hinderlijk  is  om het  vroegere leven van voorspoed te herstellen,  daarom begint de 
geloofsstrijd niet lang na het ingrijpen van GOD dat het wereldgebeuren in andere banen leidt.
De  gebeurtenissen  zullen  elkaar  snel  opvolgen,  want  de  lage  geestelijke  staat  van  de  mensen 
verhaast ze. En deze lage staat is herkenbaar aan het liefdeloze handelen van de mensen, aan hun 
denken dat van de diepste verdorvenheid getuigt en handelingen voorbereidt die als satanisch aan te 
merken zijn. En daaraan kunnen de mensen ook het tijdstip herkennen waarin het ingrijpen van 
GOD te verwachten is, want u zult aan het wereldgebeuren zelf een tijdsbepaling hebben. U zult aan 
de handelingen waartoe de mensen in staat zijn kunnen zien dat zij zich geheel van GOD verwijderd 
hebben, en dat zal ook duidelijk de mening weerleggen dat onder de mensheid weer een geestelijke 
opbloei te verwachten is.
Weliswaar zullen de mensen die GOD trouw blijven hun innige verhouding met HEM versterken, 
zij vormen in waarheid Zijn "kerk" die zich door verdrukking en ellende heen staande zal houden - 
ofschoon dat maar een kleine kudde zal zijn.  Maar de wereld verloochent GOD en bestrijdt en 
bejegent alles vijandig wat voor HEM is, en deze geestelijke nood is kenmerkend voor het einde.
Daarom, geef acht op de tekenen van de eindtijd. Geef acht op het gedrag van de mensheid, op haar 
afval van GOD en haar hang naar de wereld, als de mensen duidelijk onder de invloed van satan 
staan en afhandelijk van hem zijn. Als zij alles doen wat tegen de goddelijke geboden ingaat als hun 
niets  meer  heilig  is,  noch het  leven  van de  medemensen  noch  hun bezittingen.  Als  de  leugen 
triomfeert en de waarheid aangevallen wordt, weet dan dat het einde niet ver meer af is. U kunt dan 
de gebeurtenissen nagaan zoals ze u verkondigd werden, want dit alles zal zich afspelen gedurende 
de tijd waarin een man in zekere zin de vernietiging bespoedigt. Hij zal het vernietigende principe 
huldigen en niet opbouwend maar vernielend bezig zijn. Met het einde van deze man is ook het 
einde van de wereld gekomen, d.w.z. het einde van deze aarde in haar tegenwoordige vorm, en het 
einde van de mensen die nu op de aarde leven en niet behoren tot hen die van GOD zijn.
Dus weet u nu dat het niet lang meer zal duren, dat u geen lange tijd meer is gegeven en u kort vóór 
het einde staat. U moet zich daarop voorbereiden en dus leven alsof elke dag de laatste is. U weet 
niet  wanneer  u opgeroepen wordt  in  het  rijk hierna of dat  u  het  einde op deze aarde nog zult 
beleven. Bent u echter nog nodig als "strijder" voor GOD in de geloofsstrijd vóór het einde, dan zal 
GOD ook uw denken juist  leiden en u zult  beseffen dat deze tijd gekomen is.  De tijd van het 
goddelijke ingrijpen door het ontkluisteren van de krachten der natuur, de tijd van de geloofsstrijd 
en het laatste gericht. GOD wil dat u de mensen hierop opmerkzaam maakt, daarom zal HIJ ook uw 
Geest  verlichten  en  uw denken  zo  leiden  dat  u  het  juiste  inziet,  en  nu  het  als  juist  ingeziene 
uitspreekt en de medemensen overbrengt.
AMEN

6758 Geloofsstrijd - Antikrist
8 februari 1957
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Hoe dichterbij het einde is des te heftiger zal ook de strijd ontbranden tussen Licht en duisternis. 
Alle verschrikkingen van de strijd zult u echter pas dan beleven, als de strijd zich richt tegen Mijn 
getrouwen, als het geloof aan MIJ in JESUS CHRISTUS wordt verdrongen en het Verlossingswerk 
het aanvalsdoelwit van Mijn tegenstander wordt. Als van de mensen een openlijk bekennen van hun 
geloof  geëist  wordt  en  een  afzweren  van  hun  geloof  met  de  grofste  middelen  zal  worden 
afgedwongen.

Eerst dan breekt de tijd van nood en ellende aan, de tijd die IK de mijnen heb beloofd te verkorten. 
Dan wordt het woeden van MIJN tegenstander onmiskenbaar, want dan kennen de mensen geen 
remmingen meer. Zij schrikken voor niets meer terug, want zij worden gedreven door satan - aan 
wiens wil zij geheel onderworpen zijn.
Laat het u gezegd zijn dat er niet veel tijd meer over is voordat deze geloofsstrijd komt, dat echter 
voordien nog grote nood over de aarde zal komen die echter een andere oorsprong heeft. Ze zal 
door Mijn Wil de mensen treffen, maar kan voor u een middel zijn om uw geloof te sterken of te 
bewijzen.  Wel zullen veel  mensen juist  deze nood, die  als een natuurgebeuren van de grootste 
omvang de mensen treft, als aanleiding nemen om tegen het geloof in te gaan. Want nu gaan zij 
zeker twijfelen aan een GOD en Schepper, DIE Zelf verwoest wat HIJ geschapen heeft.
Wie echter in de waarheid onderricht is heeft voor dit alles een juiste verklaring. En als hij deze 
waarheid overbrengt aan zijn medemensen, dan kan ook bij hen de daarop volgende geloofsstrijd 
eerder een sterk geloof veroorzaken dat dan ook standhoudt tegenover alle verdrukkingen die de 
gelovigen worden aangedaan. Dat echter het merendeel der mensen geen levend geloof meer heeft 
is het werk van Mijn tegenstander, die daarom niet op zal houden tegen MIJ en de waarheid in te 
gaan.  Hij  zal  meer  succes  hebben  bij  de  mensen  dan  de  vertegenwoordigers  van  de  zuivere 
waarheid, de ware verkondigers van de leer van CHRISTUS. Zij zullen nog maar zelden geloofd 
worden,  terwijl  de  tegenstander  de  mensen  kan  voorspiegelen  wat  hij  wil  -  en  zij  zullen  het 
accepteren. Daarom moet er al van tevoren duidelijkheid komen en een ieder moet zich openlijk en 
vrij uitspreken voor, of tegen MIJ.
Maar ieder mens moet voor zich zelf deze beslissing nemen in de komende tijd van nood die door 
Mijn Wil over de aarde zal komen. Want als IK spreek door de krachten der natuur komt ieder mens 
voor de beslissing MIJ aan te roepen om hulp, of zich geheel van MIJ af te wenden, d.w.z. zich naar 
Mijn tegenstander te keren. Dan echter moet nog eenmaal openlijk de beslissing genomen worden, 
als in de laatste geloofsstrijd op deze aarde van u, mensen gevraagd wordt getuigenis af te leggen 
voor MIJ in JESUS CHRISTUS - of MIJ te verloochenen. Dan weet u echter, u die door MIJZelf in 
de  waarheid  onderricht  werd,  dat  het  einde gekomen is.  Dan weet  u  ook dat  IK de dagen zal 
verkorten terwille van hen die MIJ toebehoren, dat IKZelf zal komen om hen bij te staan en ze te 
verlossen uit alle nood. Dat IK hen zal wegnemen van deze aarde naar een oord van vrede voordat 
IK dan het werk van vernietiging zal beginnen, want dat zal het einde betekenen van alles wat op 
deze aarde geschapen werd.
Zou u toch maar willen geloven wat IK u steeds weer aankondig. De toestand op aarde moest het u 
al bewijzen dat Mijn tegenstander woedt omdat hij weet, dat hem niet veel tijd meer blijft. En dat 
Mijn tegenstander woedt, en de aarde door de zijns gelijken bevolkt is moest voor u allen goed te 
zien zijn en u tot nadenken brengen. Elke dag is nog een genade voor u mensen, want ook voor de 
diepst gezonken mens bestaat nog de mogelijkheid zich te veranderen en vóór het einde nog het 
geloof in MIJ te verwerven, IK alles nog probeer om zielen aan Mijn tegenstander te ontrukken 
voor het einde. En wie in MIJ gelooft zal zalig worden. Maar de ongelovigen moeten het lot delen 
van hem die zij vrijwillig zijn nagevolgd.
Maar u Mijn kinderen vrees niet, want het zal u in de komende tijd van nood aan niets ontbreken, 
zelfs als datgene wat u voor dit aardse leven nodig hebt van u wordt weggenomen. Zodra u gelooft 
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dat  IKZelf  u  zal  bewaren  omdat  u  terwille  van  Mijn  Naam  wordt  vervolgd,  behoeft  u  de 
maatregelen van uw tegenstanders niet te vrezen. Wat zij van u zullen wegnemen zult u door MIJ 
weer terug ontvangen, al is het in een andere vorm. U zult aards geen gebrek lijden omdat IKZelf 
uw honger zal stillen. Want, kijk naar de vogelen des hemels, ze zaaien niet, ze oogsten niet en 
verzamelen niet in schuren - en toch voedt Uw hemelse VADER ze.
Denk steeds aan deze Woorden, denk er aan dat HIJ, DIE alles geschapen heeft waarlijk ook dat 
kan onderhouden wat HIJ geschapen heeft - en dat zeker ook doet als de zijnen in nood verkeren. 
Maar er zal een tijd komen waarin men u door meedogenloze middelen wil dwingen van het geloof 
af te vallen, en wie een zwak geloof heeft zal geen stand kunnen houden tegenover deze zware 
geloofsbeproevingen die u worden opgelegd. Maar juist voor deze tijd wil IK u voorbereiden, u 
kunt dan een helder voorbeeld zijn voor uw medemensen en zult hun kunnen bewijzen waartoe een 
sterk geloof in staat is. Dat u kunt leven ofschoon het nodige voor uw leven u wordt onthouden. 
Zoek daarom op de eerste plaats het rijk van GOD en Zijn Gerechtigheid, en al het andere zal u 
toegeworpen worden. Deze belofte zal ook zichtbaar vervuld worden aan de mijnen die van MIJ en 
MIJN naam getuigen in de wereld, die geen aards geweld vrezen omdat zij zich onder Mijn hoede 
weten. Pas dan zal blijken wie een levend geloof hebben, en die zullen er maar weinig zijn.
Dan zullen ook die gebouwen instorten die op zand zijn gebouwd. (verstandelijke geloofsleren = 
opm. v.d.uitg.) Die niet staan op de ware rots van het geloof waarop IK Mijn "kerk" gebouwd heb. 
(kir-ka d.w.z. de geesteskracht van het hart = opm.v.d.uitg) Het zal een zware tijd zijn die geen 
mens zou kunnen doorstaan als IK niet reeds vooraf de waarheid tot de aarde had gezonden. De 
waarheid verklaart alles en kan dan ook alleen een sterk geloof doen rijpen. De dwaling kan geen 
mens de kracht geven om stand te houden, alleen waar de liefde is daar is ook de kracht van het 
geloof te vinden.
Een buitengewoon mens zal Mijn tegenstander zijn lichaam als zichtbaar omhulsel aanbieden, en 
die mens zal de laatste strijd op deze aarde ontketenen. Sla acht op dat gebeuren en u zult weten dat 
het uur van het einde nabij is. Maar sla ook acht op Mijn afgezanten van Boven die tegelijkertijd 
optreden, zij gaan u mensen voor met een licht dat u moet volgen. Sla acht op hen die Mijn zuiver 
Woord levendig verkondigen en sluit u zelf bij hen aan opdat de kleine kudde tezamen kan komen. 
Opdat zij voor zich steeds weer licht kunnen halen en haar geloof steeds groeit, en al dezen beloof 
IK Mijn bescherming, Mijn Vaderlijke Zorg en Mijn Zegen. Zij behoeven ook niet te vrezen een 
offer te worden van het meedogenloze geweld, want IK zal Zelf komen en hen weghalen zodra de 
maat van Mijn tegenstander vol is - en het ergste gevaar de mijnen bedreigt. Daarom zal IK die 
dagen  verkorten,  opdat  de  Mijnen  standhouden  en  niet  verzwakken  in  het  aangezicht  van  de 
vervolgingsmaatregelen.
Daar IK echter nog een laatste reddingsmogelijkheid zie voor enkele zielen houd IK Mijn Handen 
beschermend over hen, die voor MIJ opkomen ook voor de wereld. Aan hun sterk geloof kunnen 
enkelen zich nog oprichten en een Macht  onderkennen Die sterker is  dan alle  wereldse macht. 
Daarom  zal  IK  voor  de  mijnen  op  een  bijzondere  wijze  zorgen,  en  zij  zullen  lichamelijk  en 
geestelijk stand kunnen houden ondanks de vijandige maatregelen.
Dit alles zal zich in korte tijd afspelen, en wat u nu nog niet vermoedt zal zich dan voltrekken. IK 
maak u nu al daarop opmerkzaam, en die door MIJ onderwezen worden weten ook waarom dit alles 
gebeuren zal. Voor u is de geestelijke nood op aarde heel duidelijk te zien en u kunt aan de tekenen 
van de tijd ook het uur op de "wereldklok" herkennen. Wanneer echter de geloofsstrijd ontbranden 
zal behoeft u nog slechts met een zeer korte tijd te rekenen, want alles zal zich met bijzondere 
snelheid afspelen.
Want die man die Mijn tegenstander kiest als een zichtbare vorm heeft geen lang bestaan, want zijn 
heerschappij zal niet van lange duur zijn op de aarde. Hij is te herkennen aan zijn bovennatuurlijke 
gaven, want hij wordt door Mijn tegenstander buitengewoon bedeeld en daarom werkt hij voor hem 
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en zijn plannen. En of de gehele wereld hem ook huldigt, u zult hem toch herkennen en doorzien. 
Maar u moet dan 'n grote voorzichtigheid in acht nemen en uniet door een te grote ijver moedwillig 
in gevaar begeven. Dan moet u "listig zijn als de slangen en zachtmoedig als de duiven", maar als 
van u de beslissing verlangd wordt, moet u stand houden en vast op MIJ en Mijn hulp vertrouwen. 
Want hoe sterk de mensen ook mogen zijn, tegen Mijn Macht kunnen zij niet op en een zucht van 
MIJ is genoeg hen te vernietigen. Derhalve zal IK ook halt gebieden wanneer het uur gekomen is, 
IK zal hen tot MIJ halen die zich in grote aardse verdrukking bevinden en de verdrukkers zelf 
ketenen. Dan is deze fase afgelopen en een verlossingsperiode loopt ten einde, en dan begint een 
nieuw tijdperk opdat de verlossing van al het geestelijke voortgang vindt.
AMEN

4879 Vervulling van de voorspellingen door zieners en profeten
14 april 1950

Dat Mijn Woord vervuld zal worden zult u al spoedig ondervinden, want de tijd waarvan IK door 
zieners  en  profeten  steeds  weer  heb  verkondigd,  is  aangebroken.  Zij  allen  verkondigden  Mijn 
Woord, dus spraken zij alleen uit wat IK de mensen wilde zeggen. En omdat IK de profeten en 
zieners gebruikte als MIJN sprekers, daarom konden zij alleen maar doorgeven wat IKZelf bekend 
wilde maken.

Het is dus zeker dat deze voorspellingen vervuld moeten worden, want Mijn Woord is de waarheid. 
Het is echter voor de gelovigen meestal onbekend wanneer MIJN voorspellingen vervuld worden, 
en daarom worden ze niet ernstig genomen. Een ieder mens gelooft dat het pas voor de toekomst is 
wat de mensen lang van tevoren is voorspeld. Zij weten niet wanneer die tijd vervuld is en geloven 
ook  niet  dat  zij  leven  midden  in  die  tijd.  Zij  geloven  en  geloven  weer  niet,  zij  wijzen  de 
voorspellingen  niet  helemaal  af,  maar  willen  toch  niet  geloven  dat  die  gelden  voor  de 
tegenwoordige tijd. En daarom blijven zij lauw in hun zielenarbeid.
Maar IK zeg u steeds weer dat u zich niet lang meer mag bezinnen, als u niet verrast wilt worden. U 
vertoeft slechts nog een korte tijd op deze aarde, en het ligt aan uzelf te behoren tot de bewoners op 
de nieuwe aarde. Maar dan moet u vast en onwankelbaar geloven dat het einde aanstaande is, en 
uzelf op dit einde ook voorbereiden. U moet leven naar Mijn Wil en zult dan ook ondervinden in 
welk uur u leeft. U zult dan geen tijd verzuimen en zult weten welk lot de mensen is beschoren. En 
opdat u niet behoort tot de ongelukkigen die voor het einde moeten vrezen, moet u zich bij MIJ 
aansluiten en alles wat aan de wereld toebehoort de rug toekeren.
Wanneer u echter leeft zonder geloof, slaat u alleen maar acht op de wereld en ziet de ernst van het 
uur niet in en u gaat dan voor een lange tijd verloren. IK kan u alleen maar waarschuwen voor dat 
einde en u vermanen tot liefde, maar IK kan u niet dwingen deze kennis te geloven. En daarom 
verkeert u in groot gevaar, omdat u niet gelooft dat het einde nabij is ofschoon het door zieners en 
profeten steeds weer aan u verkondigd wordt. Toch zult u bij voortduring Mijn Liefde ervaren, om 
uw gedachten op het einde te richten. Maar Mijn Liefde laat u soms smartelijke wegen gaan om uw 
blik van de wereld af te trekken. Mijn Liefde spreekt tot u door MIJN dienaren, want Mijn Liefde 
wil u redden. Maar zij laat u altijd de volle vrijheid in MIJN Woord te geloven en het aan te nemen.
AMEN
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5077 De wederkomst van de HEER - De tegenwoordige tijd - De getuigen van 
de nieuwe aarde
2 mei 1951

U allen zult getuigen zijn van Mijn Kracht en Heerlijkheid en u zult Mijn wederkomst beleven, ten 
dele lichamelijk  en ten dele geestelijk.  Want de tijd neigt  nu naar  het einde en alles  zal  zeker 
geschieden zoals IK het u steeds weer heb verkondigd.

U zult Mijn wederkomst meemaken en daarvan getuigen in het paradijs op de nieuwe aarde, want 
die MIJ getrouw blijven tot het einde zal IK op de nieuwe aarde plaatsen. Zij moeten ook daar Mijn 
Woord aan hun nakomelingen verkondigen, net zoals zij dat ook nu doen in Mijn opdracht.
IK weet wie daarvoor geschikt is en IK zal ook MIJN knechten goed weten te behoeden voor de 
ondergang. IK zal MIJN discipelen van de eindtijd met buitengewone Kracht voorzien opdat zij hun 
dienst goed kunnen verrichten. Opdat zij moedig strijden tegen allen die MIJ vijandig gezind zijn en 
die hun haat ook op de mijnen overdragen. Maar niet een van Mijn knechten zal eerder van de aarde 
scheiden dan tot zijn missie vervuld is.
En de laatsten op deze aarde zullen de Eersten zijn op de nieuwe aarde, waar ook hun opdracht weer 
dezelfde zal zijn, nml.Mijn Woord te verkondigen, al is het ook op een andere wijze. Het zal met 
vreugde en verlangen aangenomen worden en zal herkend worden als  dat  wat het  is,  nml. een 
liefdebewijs  van  de  VADER DIE Zijn  kinderen  gelukkig  wil  maken.  Allen  zullen  Mijn  Stem 
herkennen als IK door hen tot de mensen van de nieuwe aarde spreek, want allen hebben op aarde 
de  vuurproef  doorstaan  en  zijn  MIJ  getrouw  gebleven.  Daarom  zal  ook  hun  loon  groot  en 
gelukkigmakend zijn. Een harmonisch leven in het paradijs op de nieuwe aarde zal hun beschoren 
zijn dat nog geen mens zich kan voorstellen, opdat Mijn Macht en Heerlijkheid openbaar wordt, en 
IK Zelf zal bij hen zijn.
IK zal in de wolken komen en ze thuishalen. IK zal bij hen verblijven omdat zij tot Mijn kinderen 
geworden zijn door hun getrouwheid die zij MIJ bewezen hebben in de laatste geloofsstrijd. Zij 
zullen MIJ onbevreesd belijden en van MIJ getuigen zonder MIJ van te voren gezien te hebben, en 
daarom mogen zij MIJ ook in alle glorie aanschouwen voordat het laatste einde gekomen is.
Wat IK aankondig wordt vervuld, IK zal weerkomen en u zult  Mijn wederkomst beleven. Nog 
gelooft u niet dat de tijd zo nabij is dat u de verschrikkingen van het einde zult moeten beleven, dat 
dit aardoppervlak vernietigd wordt door Mijn toelating. Nog gelooft u niet dat de aankondigingen 
door zieners en profeten de tegenwoordige tijd betreffen. Dat u mensen in deze tijd grote dingen 
zult beleven die geen mens zich kan voorstellen, omdat zulks op aarde nog niet gezien is. Maar met 
verwondering en ontzetting zal de mensheid spoedig deze gebeurtenissen kunnen volgen die een 
spoedige  ontbinding  van  de  aarde  geloofwaardig  maken,  en  dan  gaat  het  zeer  snel  het  einde 
tegemoet.
Mijn uitverkorenen zullen die tijd doorstaan omdat het Mijn Wil is en omdat ook deze tijd getuigen 
zal  hebben  die  uitverkoren  zijn  over  deze  gebeurtenissen  te  spreken,  opdat  Mijn  Macht  en 
Heerlijkheid openbaar wordt ook onder de nakomelingen van het mensengeslacht op de nieuwe 
aarde.
Want deze gebeurtenissen moeten door overlevering voor het nageslacht bewaard blijven, want er 
zal ook weer een tijd komen waarin de zonde de overhand krijgt en er aan MIJ niet meer gedacht 
wordt.Dan moet het getuigenis van hen de mensen tot waarschuwing en vermaning zijn welk een 
noodlot ze meemaken die MIJ geheel vergeten. Dan zal gewag gemaakt worden van de ondergang 
der oude aarde en het laatste gericht dat beslist heeft over leven en dood, over gelukzaligheid en 
verdoemenis.
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AMEN

5607 De wegneming
20 februari 1953

Slechts  een  kleine  schaar  zal  MIJ  bij  het  einde  van  de  aarde  kunnen  aanschouwen  in  alle 
Heerlijkheid,  want  dezen  zullen weggenomen worden  voor  de  ogen van hun medemensen.  De 
achterblijvenden zijn dan prijsgegeven aan de lichamelijke en wat veel erger is, aan de geestelijke 
dood. Zo gauw de mijnen de aarde verlaten hebben zal de vernietiging plaats vinden en alles wat in, 
op en boven de aarde leeft zal door de vlammende elementen verteerd worden, die uit de aarde 
losbreken en geen scheppingswerk overslaan. Maar de mijnen zullen door dit vernietigingswerk niet 
getroffen  worden,  want  IK  zal  hen  voordien  al  wegnemen.  De  aanblik  van  hun  plotselinge 
wegneming zal de mensen met ontzetting slaan, want de mijnen zullen voor hun ogen in de hoogte 
verdwijnen. Zien kunnen MIJ echter alleen de mijnen als IK kom in alle pracht en heerlijkheid, voor 
de anderen blijf IK onzichtbaar omdat nimmermeer MIJ in heerlijkheid zal aanschouwen die een 
prooi is van Mijn tegenstander. Maar voordat zij  tot bezinning komen over de bovennatuurlijke 
verschijning der wegneming is hun einde reeds gekomen, want de aarde zal zich openen en allen 
verslinden die van MIJ afgevallen zijn - en het ook blijven tot het einde.

De gebeurtenis van de wegneming is onbegrijpelijk voor de mensen van deze aarde, want er speelt 
zich iets af wat helemaal in strijd is met de wet. Iets tegen-natuurlijks, dat ongelooflijk lijkt voor 
hen  die  niet  in  MIJ  geloven  en  niets  van  Mijn  heilsplan  van eeuwigheid  weten.  Toch  zal  het 
gebeuren zoals IK het u heb aangekondigd: de nog in het lichaam levende mensen verplaats IK naar 
een oord waar vrede is, en dat geschiedt in een ogenblik. Zij zelf zullen deze gebeurtenis bewust 
beleven en vervuld zijn van lof en jubel voor MIJ. Zij hebben de test van getrouwheid doorstaan en 
ontvangen daarvoor nu het loon, voor hun liefde en hun geloof in MIJ daarvoor open IK voor hen 
nu het paradijs.
Dan zal weer een nieuwe verlossingsperiode beginnen en de mijnen zullen de stam zijn van het 
nieuwe geslacht op de nieuwe aarde. Maar alleen het geloof kan dit bevatten, het verstand verweert 
zich hier tegen en zal twijfelen tot de dag van het einde gekomen is.
AMEN

8624 De vernietiging van het aardoppervlak is onder andere een gevolg van 
experimenten
23 september 1963

Het laatste vernietigingswerk op deze aarde brengt u, mensen zelf teweeg, maar IK zal het u niet 
verhinderen omdat IK ook denk aan de geestelijke substanties die daardoor uit de materie bevrijd 
worden. Ze kunnen dan weer op de nieuwe aarde hun ontwikkelingsgang voortzetten in een nieuwe 
vorm. Dit  is u al  vaak gezegd maar  nog steeds is uw geloof daarin zeer gering, want het hele 
gebeuren  is  voor  u  gewoon  onvoorstelbaar.  Het  vormt  echter  de  afsluiting  van  een 
ontwikkelingsperiode waarop een nieuwe volgt, opdat het werk van het terugbrengen zich weer in 
de wettelijke orde kan voltrekken en er weer een succes te boeken is dat vóór de vernietiging van de 
oude aarde niet meer te zien was.
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Mijn tegenstander verricht zijn laatste duivelse werk doordat hij de mensen verleidt te doen waartoe 
hijzelf de macht niet heeft, nml. scheppingswerken te vernietigen. Hij doet dat met de gedachte 
daardoor het gekluisterde geestelijke te bevrijden en in zijn macht te krijgen. Daarom verleidt hij de 
mensen tot experimenten van allerlei aard, die echter door de onwetendheid over de uitwerkingen 
ervan mislukken en daarbij verwoestende uitwerkingen teweeg brengen.
De mensen wagen zich aan experimenten waarvan zij de afloop niet kennen. (b.v. het boren in de 
diepste diepten van de aarde = opm.v.d.uitg.) Zij zetten krachten in werking die zij niet beheersen 
en zijn daardoor tot de ondergang gedoemd. Daardoor is ook het gehele scheppingswerk aarde aan 
de  gewelgige  verwoestingen blootgesteld.  Het  gehele  aardoppervlak  zal  totaal  veranderen.  Alle 
scheppingswerken op de aarde zullen aan het vernietigingswerk ten offen vallen. De uitwerkingen 
zullen tot in het binnenste van de aarde doordringen, zodat van een verwoesting van buitengewone 
omvang gesproken kan worden. De meeste mensen zullen dit echter zelf niet meer kunnen nagaan 
behalve de kleine kudde van hen, die IK voordien van de aarde zal weg nemen.
IKZelf zou zo’n vernietiging nooit toelaten, als IK daardoor niet ook nieuwe heilsmogelijkheden 
zou verkrijgen voor het nog gekluisterde geestelijke dat reeds eindeloze tijden smacht in de hardste 
materie.  Maar ook zonder volledige verwoesting van het aardoppervlak zou voor de geestelijke 
substanties  een verdere ontwikkeling mogelijk  zijn,  wanneer de mensen de wettelijke orde niet 
omver zouden stoten maar hun dienende opdracht op aarde vervulden.
De  mensen  leven  echter  niet  meer  in  Mijn  goddelijke  ordening,  en  daardoor  heeft  ook  Mijn 
tegenstander grote invloed op hen. Hij jaagt hen op tot experimenten waarvan hij een zekere winst 
verwacht, en op de terugkeer naar hem van al het gebonden geestelijke hoopt. Maar IK zal hem daar 
niet van terug houden, want uiteindelijk ligt het alleen aan de vrije wil van de mensen of zij dat 
uitvoeren waartoe Mijn tegenstander hen brengt.
Wat de mensen ook zullen doen, steeds zal IK de gevolgen van hun handelingen ten goede weten te 
gebruiken - want ook de duistere wereld is onderworpen aan MIJ en Mijn Macht. Ook zij moet MIJ 
dienen en gelijkertijd medewerken aan Mijn werk van het terugvoeren, al is het ook onbewust. IK 
echter weet al sinds eeuwigheid van de wilsrichting der mensen, en overeenkomstig deze wil kon 
IK  dus  ook  Mijn  heilsplan  opbouwen.  Daarom  weet  IK  ook  wanneer  er  geen  geestelijke 
vooruitgang  meer  te  verwachten  is,  wanneer  voor  het  gebonden  geestelijke  de  tijd  voor  zijn 
bevrijding mogelijk is. Daarom houd IK ook het handelen der mensen niet tegen als zij door hun 
verkeerde gerichte wil een enorm vernietigingswerk aanpakken. Door deze verkeerde wil zijn zij 
voor satan een gewillig werktuig, want hij kan geen scheppingswerk vernietigen en generlei materie 
uiteen  doen  vallen  omdat  al  het  gebonden  geestelijke  aan  zijn  macht  is  onttrokken.  Maar  hij 
probeert  dit  gebonden geestelijke  terug te  winnen,  en de mensen zijn  hem daarbij  behulpzaam 
omdat zij zelf bijragen tot de ontbinding van de materie.
Ten eerste door alle mogelijke kleine proefnemingen die echter later zo’n omvang aannemen dat de 
materie hiertegen geen stand houdt. IK laat dit toe opdat de in de materie gekluisterde geestelijke 
vrij wordt,  ook al gaat het ten koste van het gehele mensengeslacht dat immers nu zelf op een 
geestelijk diepte punt is aan gekomen, dat een hernieuwde kluistering in de materie nodig maakt. 
Wat  nu Mijn tegenstander  en de mensen die  aan hem gebonden zijn  ook doen zullen,  het  zal 
tenslotte  toch  weer  de  ontwikkeling  van  het  geestelijke  ten  goede  komen  -  dat  ook  eens  tot 
voltooiing moet komen. En daarom zal Mijn heilsplan van eeuwigheid worden uitgevoerd zoals het 
u verkondigd is.
AMEN

8219 Het "recht zetten" van het geestelijke in het einde
21 juli 1962
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Het uur van vereffening komt waarin ieder mens zich verantwoorden moet voor zijn Rechter, want 
eens moet de orde weer tot stand gebracht worden en ieder mens zal zich moeten verantwoorden die 
deze ordening van eeuwigheid heeft overtreden. Er zal een rechtvaardige uitspraak worden geveld 
en iedere ziel zal het lot toebedeeld krijgen dat zij zichzelf heeft bereid. Het door de vorm gegaane 
geestelijke wordt daarheen verplaatst waarheen het naar zijn graad van rijpheid behoort.

De oude schepping wordt opgelost, d.w.z. al haar vormen worden veranderd in scheppingswerken 
van geheel andere aard. Het onverloste geestelijke wordt in deze nieuwe vormen geplaatst om weer 
de weg van verlossing te beginnen, of voort te zetten volgens zijn graad van rijpheid.
Nog zijn de mensen bezig naar eigen lust en vreugde en zij worden daarin niet gehinderd, al is hun 
doen nog zo goddeloos. Maar er zal spoedig een einde aan komen en u mensen zult niet meer naar 
eigen wil kunnen werken, want de tijd is verstreken waarin u voor uw zielenheil bezig kon zijn. U 
hebt de tijd niet benut naar de wil van GOD maar het omhulsel om de ziel nog versterkt, u hebt 
uzelf dat lot bereid omdat u meer en meer aan de materie verslaafd bent. Daarom zult u ook weer tot 
materie worden, terwijl u deze reeds lang overwonnen had.
Eenmaal moet de wet van de eeuwige ordening weer vervuld worden en al het geestelijke dat als 
mens over de aarde gaat moet opnieuw gevormd worden, want de positieve ontwikkeling moet 
doorgaan vanaf waar ze werd onderbroken. Ook moet het geestelijke dat als mens op aarde gefaald 
heeft  weer opnieuw de mogelijkheid verkrijgen zich in te passen in het terugvoeringsproces, en 
ofschoon dit een uiterst hard oordeel genoemd kan worden is het toch overeenkomstig de vrije wil 
van de mens. Zijn vrije wil heeft hij op de aarde misbruikt, wat weer de hernieuwde kluistering van 
zijn ziel in de materie tengevolge heeft. Zij wordt weer opgelost en moet de eindeloos lange weg 
door de schepping weer afleggen, tot zij weer het stadium van menszijn binnengaat.
Eenmaal zal zij het laatste doel bereiken en elke uiterlijke vorm kunnen verlaten, maar zijzelf kan 
die tijd verlengen of verkorten tot zij eindelijk verlost het Lichtrijk binnen kan gaan. En al is GOD 
onvoorstelbaar lankmoedig en geduldig en HIJ in Zijn Liefde probeert steeds weer de mensen ertoe 
te brengen een juiste wilsbeslissing te nemen, toch is eenmaal de bepaalde tijd over. Dan treedt Zijn 
rechtvaardigheid naar voren en HIJ brengt de oude ordening weer tot stand wat toch ook "recht 
zetten" van het geestelijke betekent, nml. een overplaatsen in de uiterlijke vorm die beantwoordt 
aan zijn graad van rijpheid.
En zo’n in orde brengen is gelijkertijd het einde van een aardse of verlossingsperiode, want het 
vereist de vernietiging van de aardse scheppingswerken die het nog onverloste geestelijke bergen 
dat in de "je moet" toestand zijn ontwikkelingsweg aflegt, als ook van mensen die hun bestaan op 
geen enkele manier benut hebben om vooruit te komen in de ontwikkeling. Zij worden ook weer 
"recht gezet", d.w.z. weer in de harde materie gekluisterd overeenkomstig hun geestelijke rijpheid. 
En vóór dit einde van de oude aarde staat u, mensen, of u het geloofwaardig vindt of niet. U wordt 
er steeds op gewezen uzelf nog vóór het einde te veranderen en de wet van de ordening binnen te 
gaan, waarvoor alleen een leven in liefde vereist is. Want de liefde is het goddelijke principe dat 
ook u zich als Zijn schepselen eigen moet  maken, wanneer de goddelijke ordening zal worden 
nagekomen.
U wordt steeds vermaand door zieners en profeten die u dit dichtbij einde aankondigen. Zij laten u 
nadenken over wat uw eigenlijke levensdoel hier op aarde is, opdat het einde voor u niet als een 
verrassing komt en u niet volledig schuldig voor GOD's rechterstoel zult moeten verschijnen, als u 
niets gedaan hebt om in de laatste vorm als mens rijp te worden.
En, als u ook nog niet bevrijd bent van uw oerschuld door deze tot onder het kruis te dragen en 
JESUS CHRISTUS om van deze schuld verlost te worden. HIJ alleen kan alle schuld van u nemen, 
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en dan kunt u vrij van schuld voor de "rechterstoel" van GOD treden en behoeft het laatste gericht 
niet te vrezen.
U kunt dan ook uw verblijf op deze aarde verwisselen met dat van het geestelijke rijk dat uw ware 
Vaderland is. U zult dan het rijk van de zalige geesten kunnen binnengaan en noch het einde van de 
oude aarde, noch de hernieuwde kluistering behoeven te vrezen. Want de eeuwige GOD is geen 
strenge maar een rechtvaardige Rechter, DIE u allen zal geven naar uw eigen wil.
AMEN

4777 De zwaarste straf
10 november 1949

Hernieuwd gekluisterd te worden in de hardste materie is de zwaarste straf die een geestelijk wezen 
treffen kan, dat alreeds als mens belichaamd was op de aarde. De talloze scheppingen zijn het 
bewijs dat ontelbare wezens hun ontwikkelingsweg weer beginnen moeten. En zolang er nog iets 
geestelijks is dat ontwikkeling nodig heeft - zullen er ook aardse materiële scheppingen bestaan die 
als  dragers  dienen  voor  dit  geestelijke  en  hiervoor  de  ontwikkeling  mogelijk  maken door  hun 
veelzijdigheid en verscheidenheid van vormen al naar gelang voorkomenen hardere- of zachtere 
substanties. Zolang deze scheppingen geen einde hebben, is ook het geestelijke nog niet verlost.

In het tijdsbestek van een verlossingsperiode kan het geestelijke zich opwaarts ontwikkeld hebben 
tot mens van uit de hardste materie, deze mogelijkheid bestaat. Maar daartoe is het opgeven van alle 
weerstand tegen GOD in een bepaalde tijd nodig. Dit is wel mogelijk, maar mislukt meestal door de 
hardnekkigheid  van  het  geestelijke  dat  in  het  begin  zo  weerspannig  is  tegen  GOD  -  dat  het 
eeuwigheden kan duren tot die weerstand gebroken is of verzwakt. Deze weerstand is te zien in 
scheppingen die voor het menselijke oog schijnbaar onveranderd blijven voor een eindeloze tijd. 
Het  geestelijke  in  de  scheppingen  die  in  zekere  zin  de  korsten  van  de  aarde  vormen  en  een 
gewelddadige ontbinding door GOD's wil ondergaan, moet ook de mogelijkheid van een opwaartse 
ontwikkeling gegeven worden.
Voor dit geestelijke is een verlossingsperiode niet voldoende. Toch bespeurt het in het einde van 
deze  periode de opstand in het  heelal,  en streeft  nu ook zelf  naar  een nieuwe omvorming.  De 
weerstand tegen GOD wordt  nu zwakker  omdat het  Zijn  enorme Kracht  en Macht  bij  zichzelf 
ondervondt. En GOD houdt rekening met dit verlangen en lost op het einde van deze periode alle 
scheppingen  op,  wat  dan  ook  een  keerpunt  betekent  voor  het  geestelijke  dat  werkeloos  en 
gekluisterd was al sinds eeuwigheden - in het binnenste van de aarde.
Het geestelijke is nu tot dienen bereid en wordt in die uiterlijke vorm ingelijfd die een, zij het in het 
begin slechts minimale, werkzaamheid toelaat. En zo begint bovenop de aarde de weg naar hogere 
ontwikkeling en voert ook zeker tot belichaming als mens al is het ook pas na een zeer lange tijd. 
Dit is een nadere verklaring voor de verwoesting van de aarde die binnenkort zal plaats vinden, en 
in  het  eeuwige  verlossingsplan  al  is  voorzien.  Want  ofschoon  veel  mensenlevens  aan  deze 
vernietiging  ten  offer  vallen,  zal  het  verlossing  betekenen voor  het  geestelijke  dat  een  nieuwe 
omvorming uiterst verlangend tegemoet ziet.
AMEN

7425 Over het laatste gericht en de nieuwe aarde
10 oktober 1959
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U kunt uzelf geen voorstelling maken op welke wijze het laatste gericht zal plaats vinden, maar laat 
het  voor  u  genoeg  zijn  te  weten,  dat  het  een  werk  is  van  zeer  korte  duur.  Dat  aan  deze 
vernietigingskracht alles ten offer valt, en u geen tijd meer zult hebben om uw gedachten en streven 
te veranderen. Alles zal in zulk een haast gebeuren, dat u geen tijd meer hebt om na te denken. U 
zult gevonnist worden in de kortst mogelijke tijd, d.w.z. ten leven of ten dode komen in zeer korte 
tijd. Allen die MIJ trouw blijven tot het einde zullen weggenomen worden. De nietgetrouwen zullen 
verslonden worden door de aarde, wat een hernieuwde kluistering in de harde materie voor de ziel 
betekent.

Alleen de mensen waarin nog een klein vonkje van geloof in GOD is, zullen in dat laatste ogenblik 
de kracht hebben om MIJ aan te roepen, en nog gered worden en voor de hernieuwde kluistering 
gespaard blijven. Ofschoon zij niet tot de schare zullen behoren die weggevoerd wordt, zal toch een 
lichter lot hun deel zijn omdat hun een nieuwe belichaming als mens is toegestaan waarin zij zich 
dan moeten en kunnen waarmaken. Want de tijd op de nieuwe aarde is vrij van verzoekingen door 
Mijn tegenstander die voor een lange tijd gebonden is, zoals het geschreven staat.
En dit is een ongewone daad van genade, maar waarop toch zelden aanspraak gemaakt zal worden. 
Want de mensheid is op het einde der dagen helemaal onderworpen aan Mijn tegenstander. Zelden 
zal een mens zich nog losmaken van zijn ketenen in het aangezicht van het laatste gericht,  dat 
vreselijk  zal  zijn.  Want  alle  mensen  staan  tegenover  een  ontzettende  lichamelijke  dood,  maar 
voordat zij veel kunnen nadenken is het reeds geschied. En de mijnen zullen getuige zijn van deze 
gebeurteniss,  en,  omdat  het  Mijn  Wil  is  dat  zij  Mijn  Macht  en  Heerlijkheid,  maar  ook  Mijn 
rechtvaardigheid  en toorn tegen de zondaren leren kennen.  Dat  zij  daarvan getuigen zolang zij 
leven, want zij zullen de stam vormen van het geslacht op de nieuwe aarde.
De gebeurtenis van de wegneming is ook helemaal niet voor te stellen omdat het op een manier, 
buiten  de  wet  om,  gebeurt  en  zoiets  ook  nog nooit  op  aarde  is  meegemaakt,  nml.dat  mensen 
opgenomen worden en in levende lijve worden weggevoerd. IK verplaats hen dan ongedeerd in een 
paradijselijk landschap, van waar uit zij dan weer naar de nieuwe aarde gebracht zullen worden, 
zodra die volgens Mijn Wil gevormd is.
IK zal daar geen lange tijd voor nodig hebben, want al het geestelijke wacht met ongeduld op de 
inlijving in de nieuwe scheppingen, behorend bij hun graad van rijpheid, om hun ontwikkelingsweg 
voort te zetten. De akt van het scheppen der nieuwe aarde wordt door menselijke ogen niet gezien, 
en daardoor is het ook niet nodig vanwege de mensen een bepaalde tijdsduur in acht te nemen. En 
de mensen die weggevoerd zijn, ontbreekt het aan elk tijdsbewustzijn, zodat zij niet in staat zijn te 
beoordelen in welke tijdsruimte de nieuwe aarde is ontstaan.
Maar Mijn Macht is onbegrensd en zal zich openbaren bij het scheppen van de nieuwe aarde. Deze 
zal nieuwe scheppingen te zien geven waarvan u mensen zich geen voorstelling kunt maken, die 
echter diegenen onmetelijk zalig zullen maken die op deze aarde mogen leven. Het is waarlijk een 
paradijs op aarde, want de mijnen waren MIJ trouw in de geloofsstrijd en zullen daarvoor ook hun 
loon ontvangen.
Alle  mensen  zouden  dit  geluk  kunnen ervaren  als  zij  de  korte  tijd  tot  het  einde  goed wilden 
benutten. Maar zij geloven niet en doen niets om de rijpheid van hun zielen te vergroten, en daarom 
zal ieder dat loon ontvangen dat hij verdient. Een gelukzalig leven in het paradijs op de nieuwe 
aarde, of de hernieuwde kluistering in de scheppingen van de nieuwe aarde. Om na een eindeloos 
lange tijd weer als mens over de aarde te mogen gaan met als doel, de laatste beproeving van de wil.
AMEN
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Wie zich tot de mijnen telt weet ook dat de tijd van het einde aangebroken is, dat de mensheid voor 
een  geestelijk-  en  aards  keerpunt  staat.  Want  de  GEEST spreekt  tot  de  mijnen  en  zij  kunnen 
innerlijk door de GEEST worden aangesproken. Zij vernemen dus direct of als gedachte Mijn Stem, 
en zij nemen het woord dat hun door Mijn boden gebracht wordt ook gelovig aan - omdat het van 
MIJ is uitgegaan.

De mijnen weten dus in welke tijd zij leven. Zij weten dat het laatste uur op de wereldklok spoedig 
zal slaan, dat voor talloze mensen op deze aarde de nacht aanbreekt. Dat echter ook een nieuwe dag 
aanbreekt voor hen die MIJ trouw blijven tot het einde, die tot de "kleine kudde" behoren die IK de 
mijne noem.
Zij allen hebben nog een taak op aarde te vervullen. Zij moeten hun medemensen ook vertellen wat 
hun te wachten staat. Dat zal niet gemakkelijk zijn.  Want hoe overtuigd de mijnen ook van de 
waarheid zijn van Mijn Woorden, dus ook van de aankondigingen over het einde en het laatste 
gericht,  hun medemensen zullen hun toch geen geloof schenken maar veel eerder zich onwillig 
afwenden wanneer hun melding wordt gemaakt van het laatste gericht.
Maar u die IK kan aanspreken, u zult steeds weer daarover proberen te praten dat dat einde niet lang 
meer op zich laat wachten. Als bewijs daartoe zult u wijzen op de natuurcatastrofe, die voor het 
daarop volgende einde de gehele wereld in opschudding zal brengen. U moet hun duidelijk maken 
dat met evengrote zekerheid ook het daarop volgende einde verwacht kan worden. Want door dit 
natuurgebeuren wil IK de mensen nog een laatste waarschuwing en een laatste aanwijzing geven, 
opdat zij gemakkelijker geloven kunnen wat u hun in Mijn opdracht zegt.
Wie dus zelf het "Licht" bezit moet ook "Licht" in de duisternis laten stralen, wie zelf in MIJ en 
Mijn Woord gelooft moet ook proberen zijn medemensen tot geloven te brengen. Maar hij moet vol 
liefde op hen inwerken opdat hij niet op weerstand stuit.
Daarom zal ook de natuurcatastrofe niet lang op zich laten wachten en er toe bijdragen, dat er nog 
mensen zich op het einde voorbereiden. Ook van het natuurgebeuren - van Mijn ingrijpen - waarvan 
ieder mens zal horen, zult u melding maken want dit zal van een ontzaglijke omvang zijn en niet als 
een alledaags gebeuren kunnen worden afgedaan.  U moet  onbevreesd en onophoudelijk  op dat 
gebeuren wijzen en er  openhartig  over  spreken,  want  het  zal  plaats  vinden met  onomstotelijke 
zekerheid.  En  wie  daarvan  door  u  heeft  vernomen  zal  ook  gemakkelijker  in  het  door  MIJ 
verkondigde einde geloven.
De mijnen moeten dus voor MIJ bekwame medewerkers zijn, al bestaat hun werk ook alleen maar 
daarin om van de komende dingen te spreken. Dan reeds bewijzen zij MIJ al een grote dienst, want 
IK wil dat de mensen daarvan weten. IK kan hun dit echter alleen door de mond van mensen laten 
weten, wat zij dan kunnen geloven of ook niet. Maar zij hebben dan daarover gehoord en zullen er 
ook aan denken wanneer de dag gekomen is waarop de gehele wereld de adem zal inhouden. Want 
dat natuurgebeuren zal onzegbaar leed brengen over de mensen die dit moeten beleven. Vrees niet 
dat u misleidende voorspellingen verspreidt, maar spreek vrij en open uit wat IK u Zelf heb laten 
weten, en dat u Mijn Woorden onvoorwaardelijk gelooft. Zij kunnen het u niet logenstraffen omdat 
zij spoediger dan zij denken de bevestiging daarvan ervaren. Dit weten moet dan ertoe dienen dat de 
mensen hun twijfel over de aankondigingen over het einde opgeven, en dan is er al veel bereikt.
Want dan kunnen zij  zich nog voorbereiden en bij  MIJ, hun Verlosser JESUS CHRISTUS hun 
toevlucht zoeken - en dan zijn zij voor de afgrond gered.
AMEN

Bertha Dudde - Zo zal het gebeuren - 19/19 -


	8098 GODZelf openbaart Zich in tijden van geestelijke nood
	1842 Bevestigingen van de voorspellingen Wereldgebeuren
	9025 Wereldbrand - Natuurcatastrofe - Laatste beslissing
	3773 Het ingrijpen van GOD
	6324 De nadering van een ster
	6970 Stilte vóór de storm - Een bedrieglijke vrede
	3209 De afloop van de gebeurtenissen vóór het einde
	6758 Geloofsstrijd - Antikrist
	4879 Vervulling van de voorspellingen door zieners en profeten
	5077 De wederkomst van de HEER - De tegenwoordige tijd - De getuigen van de nieuwe aarde
	5607 De wegneming
	8624 De vernietiging van het aardoppervlak is onder andere een gevolg van experimenten
	8219 Het "recht zetten" van het geestelijke in het einde
	4777 De zwaarste straf
	7425 Over het laatste gericht en de nieuwe aarde
	6882 Eindprofetie - Behoort u tot de mijnen?

