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5630 Geestelijke omkeer - Verandering van de aarde
19 maart 1955
U moet geen valse hoop koesteren en een omkeer ten goede op deze aarde verwachten, die daarin
bestaat dat de geestelijke gesteldheid van de mensen zou kunnen verbeteren, en er weer een leven in
geloof en liefde op aarde te zien zou zijn.
Deze aarde zal zo'n geestelijke verandering der mensen niet meer beleven, maar een geestelijke
omwenteling is ophanden. Zodoende zal de aarde dus veranderd worden. Zij zal eerst een
omvorming ondergaan, en het mensengeslacht dat deze nieuwe aarde dan bewonen zal, staat op een
hoog geestelijk niveau.
Wie echter gelooft en hoopt dat de mensen zichzelf op aarde nog veranderen zodat een andere tijd
zal aanbreken, die vergist zich geweldig. En hem is ook nog weinig bekend van het heilsplan van
GOD, DIE met een verandering van de oude aarde nog een ander doel voor ogen heeft, dan alleen
een geestelijk zuiver en hoogstaand mensengeslacht. Want ook de opwaartse ontwikkeling van de
nog in de vorm gekluisterde geestelijke substanties moet bevorderd worden. En zodoende moet een
nieuwe verlossings- of ontwikkelingsperiode beginnen, die eerst een verandering van de uiterlijke
vorm der aarde nodig maakt.
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en nuttig zijn, ook voor de nog in de scheppingswerken gekluisterde geestelijke substanties. Maar
bij het lage geestelijke peil der mensen in deze tegenwoordige tijd is een verandering niet meer te
verwachten. Zij worden beheerst door de wereld, en aan hun geestelijke ontwikkeling denken zij
niet meer. Hun streven is daarom steeds meer op de diepte gericht en zij veroorzaken zo zelf het
einde, nml.het oplossen van de scheppingen, het vrijworden van al het in de scheppingen
gekluisterde, en hun eigen hernieuwde kluistering in de materie van de scheppingen der nieuwe
aarde.
Dus is een leer die een geestelijke verandering ten goede op deze aarde vertegenwoordigt verkeerd,
hoewel een geestelijke ommekeer op handen is. De mensen willen echter niet geloven in een
vergaan of in een einde van deze aarde. Die gedachte is voor hen totaal onbegrijpelijk, en daarom
veronderstellen zij dat zij nog een verandering ten goede kunnen verwachten, terwijl zij anderzijds
van een komende omwenteling overtuigd zijn.
Dat echter de mensen het geloof ontbreekt aan een dichtbij staand einde van deze aarde heeft een
nadelige invloed, want met zo'n geloof zouden zij de tijd beter benutten. Zij zouden bewust leven,
d.w.z, de goddelijke Wil trachten te vervullen in de erkenning, dat alleen als zij zichzelf veranderen,
zij zich vrijwaren voor het lot van de hernieuwde kluistering in de nieuwe scheppingen. Die kennis
en dat geloof ontbreekt de mensen (door eigen wil= opm.v.d. uitg.) en kan hun maar zelden met
overtuiging overgebracht worden. Aanwijzingen worden hun genoeg gegeven, maar het is aan hun
vrije wil overgelaten of zij zich daardoor laten beïnvloeden.
Zij vermoeden en voelen wel dat zij voor grote gebeurtenissen staan, maar zij willen niet geloven
dat die zo ingrijpend zijn dat een aardse periode ten einde loopt, en een nieuwe begint. Wat zij
echter wel geloven konden, als de mensen de liefde zouden beoefenen. Als zij hun noodlijdende
medemensen liefde zouden schenken, waardoor zij zelf het licht zouden ontvangen. Dan zouden zij
ook beseffen in welk uur zij leven, en niets zou voor hen meer twijfelachtig zijn wat hun over het
einde verkondigd wordt.
AMEN

6529 Een geestelijke en aardse ommekeer is te verwachten
22 april 1956
Een geestelijke verandering is komende, maar deze verandering vereist ook een totale aardse
omwenteling, want ze wordt door de mensen zelf niet meer nagestreefd of teweeggebracht. Dus
moet IKZelf de aarde omvormen en IK moet tevoren alle aardse scheppingen oplossen, daar het
anders onmogelijk zou zijn ook geestelijk weer op aarde een staat te scheppen, die geheel in
tegenstelling is met de huidige toestand. Nimmer is meer te verwachten dat de mensen zich op deze
aarde nog een hogere graad van rijpheid zullen verwerven. Dat de geheel vermaterialiseerde mensen
zich zelf zo veranderen, dat van een geestelijke ommekeer op deze aarde gesproken kan worden.
De mensen van deze tijd stevenen steeds meer af op de diepte, en er zijn er nog maar weinige die
opwaarts streven. Die op een hoog niveau staan en ook het eigenlijke aardse levensdoel hebben
ingezien en dit trachten te bereiken. Het merendeel van hen staat nog zo ver af van alles wat
geestelijk is, en zal er op deze aarde ook niet dichterbij komen. Het kan echter op dit laag geestelijk
peil zo ook niet doorgaan omdat dit een duisternis betekent die ernstige gevolgen teweegbrengt,
geestelijk zowel als aards. Daarom heb IK een grens gesteld en heb tot een verandering besloten
sinds eeuwigheid, omdat IK dit lage geestelijke niveau sinds eeuwigheid voorzag. Het leven dat de
mensen nu op aarde leven is doelloos en zonder betekenis. Want voor de ziel kan daaruit geen
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aardse bestaan gegeven werd, niet meer in aanmerking neemt.
Een totale verandering van het aardoppervlak, een omvorming van de gezamenlijke aardse
scheppingen en het opnieuw belichamen van alle geestelijke substanties in de vorm, (aangepast aan
de graad van ontwikkeling) is uiterst noodzakelijk geworden. Dan zal ook de geestelijke staat van
de mensen op de nieuwe aarde edeler zijn, omdat het nieuwe mensengeslacht dan bestaat uit
geestelijk ontwikkelde mensen die de verre afstand tot MIJ overwonnen hebben. Die MIJ nu zo
nader gekomen zijn, dat IKZelf onder hen kan vertoeven op deze aarde.
En dan heeft waarlijk een grote geestelijke verandering plaats gevonden. Dan zal de aarde een ander
uiterlijk hebben, en in vrede en harmonie zullen alle schepselen, mensen en dieren, op deze aarde
leven. Het zal in waarheid een paradijs op aarde zijn, en een nieuwe tijd in geluk en zaligheid zal
beginnen. Maar ook de hernieuwde kluistering zal het geestelijke, dat op aarde als mens naar de
diepte teruggezonken is, dus gefaald heeft in zijn laatste aardse levensbeproeving, beschoren zijn.
U staat allen voor deze geestelijke omwenteling, en een ieder van u kan zich zelf nog in deze korte
tijd voor de omwenteling veranderen. Een ieder van u kan het geestelijk lage peil verhogen, en
zichzelf ontwikkelen tot een graad van rijpheid, die hem tot een medebewoner kan maken van de
nieuwe aarde. Er staan voor ieder mens nog talrijke mogelijkheden open, omdat IK vol liefde en
genade een ieder nog uit de diepte opwaarts help, die zijn handen verlangend naar MIJ uitstrekt.
Maar binnenkort is die mogelijkheid voorbij, want binnenkort zal de poort tot het rijk hierna
gesloten zijn, als het einde gekomen is. Als de omvorming plaats vindt van het aardoppervlak en de
geestelijke ommekeer zich zal voltrekken, precies zo als zich een aardse verandering voltrekt door
het oplossen van de schepping aarde, door het vrijworden van al wat gekluisterd is en al het vrije
geestelijk. En dan is ook de scheiding van de geesten voltrokken en al het geestelijke is
"geoordeeld", d.w.z. ingelijfd in een vorm die overeenkomstig zijn graad van rijpheid is. De
geestelijke omwenteling is ophanden, en daarom is ook een aardse verandering onvermijdelijk. Dan
echter zal een zalige tijd beschoren zijn aan hen die de mijnen zijn en blijven wilden. Die de laatste
strijd op deze aarde doorstaan hebben, en niet tegen staande leed en ellende MIJ trouw bleven tot
het einde.
AMEN

8258 De aanleiding van de vernieuwing der aarde
30 augustus 1962
De aarde moet vernieuwd worden omdat zij haar doel niet meer vervult, nml. school te zijn voor het
uitrijpen van de Geest. Elke ordening is omver gestoten, en de mensen slaan geen acht meer op
Mijn Wil. Zij leven tegen de wet in, want de liefde is de zuivere uitdrukking van de goddelijke
ordening. Maar deze liefde is verkoeld onder de mensen, en daarom is hun aardse leven vergeefs en
leidt niet meer omhoog, maar onherroepelijk naar de diepte.
De mens moet dienen in liefde, maar zijn streven is heersen. En ook de gekluisterde geestelijke
substanties wordt het dienen verhinderd, omdat de mensen aardse materie ophopen, en haar elke
dienende functie ontnemen. Er is dus een toestand onder de mensen van volledige duisternis, want
zonder liefde kan er ook geen "licht" zijn, en de mensen blijven geestelijk blind en erkennen hun
GOD en Schepper niet. Dus moet er aan deze toestand een einde gemaakt worden, en alles moet
weer in de juiste baan gebracht worden. De mensen die falen moeten afgezonderd worden van
degenen die MIJ toebehoren. Die moeite doen in de goede orde te leven en daarom door hen
aangevallen worden. Het laagste peil is waarlijk bereikt, en dat vereist een vernieuwing van de
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waarin alles naar de graad van rijpheid weer opgenomen wordt in nieuwe scheppingen van
verschillende aard. (geen reïncarnatie = opm.v.d.uitg.) - En dan zal ook de mens die geheel aan de
materie is vervallen, zelf weer tot materie worden. Hij zal hernieuwd gekluisterd worden in de
scheppingen van de nieuwe aarde.
Dat is het ergste wat u, mensen u bedenken kunt. Dat uw eigen "ik" weer opgelost wordt in talloze
deeltjes, en opnieuw de weg moet gaan door de scheppingen van de nieuwe aarde om eenmaal weer
het stadium als mens te bereiken, daar dit ook weer een eindeloos lange tijd vereist. U, mensen kunt
u zo'n omvormingswerk niet voorstellen, en toch betekent dat het einde van deze oude aarde ook al
blijft het hemellichaam als zodanig nog bestaan. Maar door Mijn Macht en Wijsheid is het aan een
totale omvorming onderworpen en wordt daardoor weer geschikt voor zijn bestemming, nml.om tot
uitrijping te dienen voor de geest.
Wat u over dit proces en de motivering ervan aan kennis gegeven wordt dat moet u aannemen, en er
uzelf intensief mee bezig houden. U zult moeten weten dat juist u, mensen dit vernietigingswerk
bijzonder pijnlijk zal treffen want u bent degenen die er onder lijden, wanneer uw levenswandel niet
met Mijn ordening van eeuwigheid overeen stemt. U moet weten dat IK ME zal houden aan de dag
die het einde van deze aarde brengen zal, want Mijn plan dat in Mijn Liefde en Wijsheid is besloten,
is vastgelegd sinds eeuwigheid. Een verlossingsperiode loopt ten einde en een nieuwe begint waar
de orde weer hersteld is en rust en vrede heerst. Waarin voor Mijn tegenstander elke activiteit
onmogelijk is, omdat hij zelf gekluisterd is voor een lange tijd. Geloof niet dat u verkeerd
onderwezen wordt als u steeds weer kennis krijgt over dit ophanden zijnde werk van ontbinding der
scheppingen op, in en boven de aarde. Geloof dat voor MIJ alles mogelijk is, en dat IK ook weet
wanneer zulk een vernietigingswerk nodig is om de opwaarts strevende geestelijke substanties de
ontwikkeling te waarborgen. Maar u, mensen die geheel zonder liefde bent, u accepteert Mijn
Woord niet, en u zult daarom hard getroffen worden als de laatste dag gekomen is.
Maar het moet zo, omdat Mijn Liefde al het onverloste geestelijke betreft dat nog gekluisterd is. En
ook voor u die in vrijheid als mens faalt, schep IK weer opnieuw een mogelijkheid eenmaal uw doel
te bereiken. Maar dat u de tijd van verwijdering van MIJ weer eindeloos verlengt, dat is uw vrije
wil. Het is dus uw eigen schuld, die u weer met de hernieuwde kluistering in de scheppingen boeten
moet.
Want IK wil waarlijk niet uw onzaligheid en help u tot het laatste uur, opdat de hernieuwde
kluistering aan u voorbijgaat, en opdat u MIJ nog vindt en MIJ aanroept om erbarming voordat het
einde gekomen is.
AMEN

3204 Totale hervorming aards en geestelijk
29 juli 1944
De grootste veranderingen zijn op komst zowel in het aardse- als ook in het geestelijke leven, want
de geestelijke omkeer die onafwendbaar is, vereist ook een algehele aardse omwenteling. Die
betreft in de eerste plaats de scheppingen van de natuur, die een totale verandering moeten
ondergaan, omdat zij in de tegenwoordige vorm niet meer voldoen aan het uitrijpingsproces van het
geestelijke. Want dan moeten de geestelijke substanties welke verlangen naar een opwaartse
ontwikkeling, deze weg in kortere tijd afleggen dan voorheen. En daarvoor hebben zij andere
omhulsels nodig waarin zij dienend bezig kunnen zijn, al is het in gebonden toestand.
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mensengeslacht dat voor deze verandering de aarde bewoont. Er gaan tijden aan vooraf waarin geen
orde meer bestaat, en het is een totaal ontbindingsproces wat ook de aarde betreft. De mensen
zondigen tegen de goddelijke ordening, en zij zullen een sterke vernietigingsdrang verwezenlijken
zodat er een chaos zal zijn die niet meer overtroffen kan worden. De mensen zijn dan alleen nog
maar aards gezind, behalve de weinige die de goddelijke genade deelachtig worden, omdat zij er
bewust om gevraagd hebben.
En omdat een overtreding tegen de goddelijke ordening uiteindelijk tot verwoesting moet leiden, is
het duidelijk dat het bestaande, al wordt het niet vernietigd, toch veranderd moet worden, opdat er
weer een orde tevoorschijn komt die absoluut nodig is voor de ontwikkeling van het geestelijke. De
scheppingen in de natuur veranderen volgens de Wil van GOD, en het geestelijke dat zich tevoren
als mens geheel van GOD verwijderd heeft, neemt deze natuurscheppingen als verblijf. En omdat
de nieuwe verlossingsperiode van kortere tijdsduur is dan de voorafgaande perioden, zijn de
scheppingen van zo'n hoedanigheid dat ze geheel afwijken van die op de oude aarde.
Ze zijn in zekere zin harder, dus dwingender, wat betekent dat het voor het daarin gekluisterde
geestelijke een veel pijnlijker toestand is dan de weg op aarde voordien voor hen geweest is. Maar
daardoor zal de wil die tegenstrijdig aan GOD is in kortere tijd gebroken worden, opdat het
geestelijke daaruit bevrijd wordt en in andere scheppingen zijn ontwikkelingsgang kan voortzetten.
Dus betekent het gehele veranderingsproces ook een totale ommekeer ten opzichte van het
geestelijke. Er zal een tijd aanbreken waarin de tegenstander het opwaarts strevende geestelijke niet
meer hinderen kan, want deze geestelijke substanties hebben de verzoekingen en beproevingen
reeds doorstaan en hebben deze dus niet meer nodig. Zij staan in een graad van rijpheid waarin zij
in vereniging met GOD tot licht- en krachtontvangers zijn geworden. Daardoor kunnen zij een zalig
en vredevol bestaan voeren dat hun eigenlijk als een leven in de eeuwigheid beschoren is, maar dat
zij echter al leiden op aarde, omdat er met hen een nieuw mensengeslacht begint dat voor de verdere
ontwikkeling van het nog onrijpe geestelijke in de schepping noodzakelijk is. Ze moeten aardse
opdrachten vervullen om het nog worstelende geestelijke opwaarts te helpen.
Zodoende is het een hemels paradijs op aarde, en zalig hij die als bewoner van de nieuwe aarde die
paradijselijke staat mag beleven. Het zal een tijd van rust en vrede zijn, want de strijd tussen het
Licht en de duisternis is tijdelijk voorbij. De duisternis is op te vatten als dat wat het verst
verwijderd is van GOD, en het "Licht" betekent innigste nabijheid van GOD. Het van GOD ver
verwijderde is gekluisterd, en heeft een bepaalde tijd nodig voor zijn verlossing. Terwijl de GOD
toegewijden een ongestoord geestelijk leven verzekerd is, dat onvoorstelbaar mooi zal zijn voor de
mensen die het einde van de oude aarde overleefd hebben. Want zij zijn in de bijzonder zware tijd
GOD trouw gebleven, en kunnen nu die chaotische toestand verwisselen met een leven van diepe
vrede in de goddelijke ordening.
De GEEST van GOD zal hen besturen en Zijn Liefde zal hen verzorgen. HIJ zal Zelf als VADER
bij Zijn kinderen vertoeven door het Woord, maar ook zichtbaar. Een nieuwe verlossingsperiode
begint na het afsluiten van het oude tijdperk dat zal eindigen bij het laatste gericht. En dat laatste
gericht betekent hetzelfde als het oplossen van alles wat tot deze aarde behoort, nml. harde materie,
de planten- en dierenwereld. Maar ook het mensengeslacht zal een totale verandering ervaren, zoals
in GOD's Liefde besloten ligt en die Zijn Almacht tot uitvoering brengt, opdat al het van GOD
afvallige geestelijke zijn weerspannige wil opgeeft en tot inkeer komt.
AMEN

4116 De ondergang van de oude aarde Lichamelijk beleven - Waarschuwing
2 september 1947
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De nieuwe aarde - Page 7 IK heb u verkondigd dat u de ondergang van de oude aarde nog lichamelijk zult beleven, en IK
herhaal het opdat u gelooft. Uw geloof is zwak, en u verzet er zich innerlijk tegen dat u in het laatste
der dagen leeft. Maar Mijn GEEST spreekt aanhoudend tot u en verkondigt dat het tijdstip van het
einde nadert.- Waarom wilt u het niet geloven, terwijl u anderzijds de waarheid van Mijn
boodschappen niet ontveinzen kunt?
En waarom hoopt en rekent u op een vooruitgang, op een verbetering van aardse verhoudingen?
Waarom lijkt u de gedachte aan een einde, verbonden met een totale vernietiging van de oude aarde
ongeloofwaardig en onaanneembaar? Omdat u zelf nog graag wilt leven en niet voorbereid bent
omdat u zich zo weinig in Mijn Woord verdiept, dat u in alle klaarheid de noodzakelijkheid
uiteenzet van een totale omvorming der oude aarde en dat u tot het diepste geloof zal voeren als u
zich met een MIJ toegewijde wil er in verdiept, en elk Woord als uit de hemel komend aanneemt, en
er naar leeft.
Zelfs u, die Mijn Woord verspreiden wilt, laat uzelf nog door twijfel plagen en u komt daarom nog
niet overtuigd genoeg voor Mijn Woord op, en u laat zich door tegenwerpingen zwak maken. Uw
geloof is niet sterk genoeg, ondanks uw goede wil MIJ te dienen. Het leven is voor u nog te reëel,
en u kunt het niet met de geestelijke bestemming der mensen overeen brengen. En het gevolg
daarvan is dat u zich niet ijverig genoeg inzet, voor wat IK u voor de komende tijd verkondig.
U neemt zelfs Mijn Woord niet ernstig genoeg, zodat IK steeds weer hetzelfde tegen u spreken
moet, nml. dringend wijzen op het naderend einde. U zult het nog lichamelijk beleven, zegt dat niet
genoeg? En weet u welke leeftijd u nog bereiken zult? Kan u misschien ook niet een kort leven
beschoren zijn? IK alleen weet de dag die de laatste zal zijn, en IK houd het geheim. Maar IK wil u
toch zeggen dat die dag niet ver meer af is, en dat u MIJ dienen zult tot het einde. Dus moet u ook
geloven dat u die dag zult beleven.
U zult dan goede arbeiders voor MIJ zijn, want een overtuigd geloof zal u ook overtuigend doen
spreken. En zulke boden heb IK op aarde nodig, die de mensen overtuigen en hun voorhouden hoe
nodig Mijn werkzaam zijn op aarde is. Die hun voorhouden in welke geestelijke nood de mensheid
verkeert, als haar geen hulp gebracht wordt. U ontvangt reeds Mijn Woord en bent daarom in kennis
gevorderd, maar desondanks wilt u het niet geloven, ofschoon u het niet afwijst en uzelf er niet
vijandig tegenoverstelt.
Daarom spreek IK steeds nadrukkelijker tot u, want een diep geloof is nodig als uw woorden bij uw
medemensen succes willen hebben. Als uzelf overtuigd bent dat wat u hoort door de stem van de
Geest de volle waarheid is, dan bent u een ware vertegenwoordiger van Mijn Woord op aarde. Dan
leent u MIJ uw mond, zodat IK MIJZelf daardoor uiten kan. En dit is uw opdracht in de komende
tijd: dat u het spreekorgaan bent voor MIJ; daar IK anders MIJZelf niet aan de mensen openbaren
kan. Het is echter beslist nodig dat MIJ Zelf vernemen, ofschoon zij niet altijd Mijn Stem
herkennen kunnen.
De nood op het laatste der dagen drukt zo zwaar op de mensen, dat zij zonder Mijn hulp en zonder
Mijn Woord zouden vertwijfelen. Maar spreek IK Zelf tot hen, dan zullen zij sterk zijn en de
grootste nood kunnen weerstaan omdat Mijn Woorden hun kracht zullen geven. En daarom moet u
MIJ uw diensten aanbieden, omdat zonder dwang op de mensen moet worden ingewerkt. IKZelf
kan steeds aanwezig zijn waar u als bemiddelaar de mensen in geestelijke gesprekken betrekt, en op
die manier het contact tot stand wordt gebracht tussen MIJ en de mensen. Zij hebben dringend Mijn
Woord nodig en worden op die manier onderwezen, willen zij standhouden tot het einde. En het
einde komt spoedig, dat roep IK u steeds weer toe. U moet Mijn Woorden geloven en in vol
vertrouwen de toekomst tegemoet gaan, die zich onthullen zal zoals IK het lang tevoren
aangekondigd heb in woord en geschrift.
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8071 Het laatste uur van de aarde
1 januari 1962

Het laatste uur van de aarde komt steeds nader. Deze Woorden betekenen voor u mensen niet veel,
want u gelooft niet dat u zo dicht vóór het einde staat. Maar IK kan u geen dwingend bewijs geven
terwille van uzelf, want u zou van angst niet meer in staat zijn uw levensopdracht nog te vervullen.
Dus u kunt het geloven of afwijzen, maar uw lot zal zijn naar uw geloof, als dat uur gekomen is.
Mijn heilsplan is vastgesteld sinds eeuwigheid. De diepste Liefde en Wijsheid tot Mijn schepselen
heeft MIJ doen besluiten dit plan vast te stellen, en zal MIJ er ook toe aanzetten het ten uitvoer te
brengen omdat de tijd vervuld is. Mijn WEZEN is voor eeuwig onveranderlijk, en wat IK eenmaal
nodig acht en succesvol voor de nog van MIJ gescheiden wezens, zal IK ook doen en MIJ niet door
mensen laten overreden Mijn plan te veranderen. Want dit plan werd opgesteld vanwege de wil der
mensen, omdat IK sinds eeuwigheid voorzag dat de mensen op deze aarde niet meer in staat zouden
zijn hun wil te veranderen.
MIJN plannen en handelingen zijn niet willekeurig, maar onmetelijke Liefde en Wijsheid zetten
MIJ aan tot alles wat er voorvalt. Dus is er geen reden om van Mijn heilsplan van eeuwigheid af te
zien, daar IK alles tot in het kleinste toe doorzie. Daarom weet IK ook dat er geen succes te behalen
was, zou IK Mijn heilsplan veranderen of tijdelijk wijzigen. En u mensen moet bedenken dat u
waarlijk genoeg tijd ter beschikking stond, en u uzelf niet veranderde, omdat u niet in MIJ gelooft.
En al zou u nog meer tijd ter beschikking hebben, u zou uzelf toch niet veranderen. Dus zou een
uitstellen van het einde geheel zin- en doelloos zijn, want dan zouden de mijnen toch nog gevaar
lopen aan Mijn tegenstander ten offer te vallen, als IK hem niet zou kluisteren zoals het bepaald is.
Als u MIJ de hoogste Wijsheid en de diepste Liefde toekent, zult u ook niet vragen om een
afwenden van het einde van deze aarde. Want u zult de komende tijd dan tegemoet zien met een vol
vertrouwen in Mijn Liefde, Die een ieder zal beschermen die MIJ wil toebehoren. En die ook
waarlijk Macht gebruiken zal als het gaat om de mijnen te helpen in moeite en gevaar.
En al wilt u, mensen niet geloven dat de tijd voor u ten einde loopt, reken toch met de mogelijkheid
dat u plotseling opgeroepen wordt van deze aarde. U weet dat u zelf dit leven niet verlengen kunt,
en dat u zelf ook niet weet wanneer de laatste dag voor u gekomen is. Houd rekening met de dood
die u niet kunt tegenhouden, en denk er aan wat dan met uw ziel zal geschieden die onvergankelijk
is. Zij is uw eigenlijke "ik" - over wien's lot u zelf beslist in dit aardse leven. Maar u gelooft ook
niet aan een voortleven van uw ziel, en daarom bent u allen in grote nood vanwege uw ongeloof.
Want niets zal MIJ hinderen ten uitvoer te brengen wat verkondigd is in woord en geschrift.
De tijd is vervuld, en elke dag is nog een genade als u van goede wil bent. Maar verlaat u niet op
valse profeten die een einde ontkennen, die geloven MIJ tot een andere mening te kunnen brengen.
Zij spreken niet in Mijn Naam, maar zijn een instrument van hem die u in de duisternis van geest
wil houden en die daarom de mensen wil laten geloven dat zij nog onbegrensd de tijd hebben. De
mensen geloven eerder deze valse profeten en zoeken alleen in een luxueus leven hun vervulling.
Zij denken echter niet aan hun ziel, wien's bestaan zij betwijfelen of loochenen.
Het zal gebeuren zoals het tevoren verkondigd is. IK zal Zelf komen in de wolken om de mijnen
weg te nemen, voordat het vernietigingswerk aan de oude aarde begint. Er zal geen steen op de
andere blijven want de aarde moet vernieuwd worden. Er zal een nieuwe aarde ontstaan, een
paradijselijke schepping die al het nog onontwikkelde geestelijke weer zal opnemen dat vrij werd
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rijpen. En deze nieuwe aarde zal tot verblijfplaats dienen voor hen die MIJ trouw blijven tot het
einde. Want dezen hebben de graad van rijpheid bereikt die hun een ingaan in de lichtsferen
mogelijk maakt, en die daarom ook het paradijs mogen bewonen. Het zal voor hen waarlijk
dezelfde zalige toestand betekenen alsof zij hun lichamelijk omhulsel afgelegd hebben, en in Mijn
geestelijk rijk zouden ingaan.
Zij moeten MIJ als stam van het nieuwe mensengeslacht dienen. En dan kan een nieuwe
verlossingsperiode beginnen met geestelijk rijpe mensen, die dan ook het nog gekluisterde
geestelijke in hun omgeving tot een snel uitrijpen helpen. Zij zijn door de liefde zo innig met MIJ
verbonden dat zij daardoor hun kinderen en kindskinderen weer tot liefde opvoeden, en kunnen
getuigen van de Heerlijkheid van hun GOD en Schepper. En zo kan de verlossing uit de vorm
sneller plaats vinden, omdat IK in JEZUS levend onder hen vertoeven kan. Omdat alle mensen die
dan de nieuwe aarde bewonen zich toevertrouwen aan hun goddelijke Heiland en Verlosser JEZUS,
en in het bewustzijn van hun oerschuld bewust de weg tot HEM gaan, daar dan elke weerstand
gebroken is. Want ieder mens gaat dan bewust de weg terug tot MIJ, zodat IK Zelf bij hem
vertoeven kan, daar zijn grote liefde tot MIJ dat toelaat.
Dit is dus het duizendjarige rijk waar de overwinning op satan zichtbaar is, want hij kan en zal geen
mens meer bedreigen kunnen omdat ieder zich volkomen van hem vrijgemaakt heeft, en de
terugkeer tot MIJ volbracht heeft. Hij heeft dan in Mijn rijk geen toegang meer, totdat deze zalige
tijd langzaam weer verandert en de mensen weer een neiging vertonen tot de materie. Daardoor
worden Mijn tegenstander (die heer is over de materie) weer de ketenen verbroken en zijn invloed
gaat weer merkbaar worden.
Maar voordat die tijd aanbreekt is veel van het vergeestelijkte als helemaal verlost Mijn rijk
ingegaan, en IK heb een goede oogst kunnen binnenhalen. En dan begint er ook weer de strijd met
Mijn tegenstander om de zielen, maar IK zal overwinnaar zijn. Steeds weer zal IK zielen aan hem
ontworstelen, en zijn staat, waarin hij zijn sterkte ziet, verkleinen. Steeds weer zal hij er zelf toe
bijdragen dat de verlossing van het gevallene doorgaat. Want wat van MIJ is geef IK nooit en te
nimmer op, al zijn er ook eeuwigheden mee gemoeid. Het gevallene keert eenmaal tot MIJ terug en
blijft dan met MIJ verbonden tot in alle eeuwigheid.
AMEN

7425 Over het laatste gericht en de nieuwe aarde
10 oktober 1959
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
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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

4368 De verandering van de aarde Omvorming - Ontbinding
8 juli 1948
U moet steeds bedenken dat geen ding wat tot deze aarde behoort, blijvend is, en dat daarom ook de
aarde zelf onbestendig is. Dat ze veranderen moet, wil ze niet geheel worden opgelost in haar
oersubstantie. Het laatstgenoemde zal plaatsvinden na een eindeloos lange tijd, maar een
verandering van de aarde is op handen. Evenals al het aardse materiële zijn opwaartse ontwikkeling
doormaakt op een manier dat een bestaande vorm zich oplost om in een nieuwe vorm weer te
ontstaan, evenzo is de aarde ook aan zo'n periodieke verandering onderworpen. De gezamenlijke
scheppingen op de aarde gaan een nieuwe periode van ontwikkeling in, want niet alleen de in elke
schepping gekluisterde geestelijke substanties streven opwaarts, maar ook de materie zelf maakt
deze ontwikkeling door doordat ze steeds soepeler wordt. Ze neemt als omhulsel het geestelijke op,
dat al weer sneller de vorm ontvluchten kan vanwege zijn rijpheid.
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haar ontbinding ondergaan. De ontwikkeling moet in zachtere materie voortgang vinden. Nieuwe
harde materie moet geschapen worden als verblijfplaats voor dat geestelijke, dat in het stadium van
erkenning (als mens) gefaald heeft, en zich in het kamp van GOD's tegenstander begeven heeft.
Zulke totale veranderingen van de uiterlijke vormen komen alleen in bepaalde tijdperken voor.
Daarom kunnen de mensen het niet geloven omdat zulk een verandering zo lang geleden
voorgevallen is, dat het niet als waarheid vastgesteld en beweerd kan worden.
Want een ontwikkelingsperiode is eindeloos lang, maar zal toch eenmaal ten einde lopen. Doch
wanneer dat einde te verwachten is kan door mensen niet bewezen of berekend, maar ook niet
betwist worden. Maar GOD vraagt ons er in te geloven omdat HIJ het Zelf door Zijn Woord de
mensen verkondigd heeft, en er ook door zieners en profeten steeds weer op gewezen heeft.
Dat de ondergang van de aarde, d.w.z. haar totale omvorming alleen een zaak van geloof is heeft
zijn reden daarin dat de mens in volledige wilsvrijheid de verandering van zijn ziel volbrengen
moet. Deze vrijheid van wil zou echter direct belemmerd worden, wanneer men de tijd van het
einde zou kunnen berekenen. Daarom is de afstand in tijd van begin tot het einde van een
aardeperiode zo groot, omdat de mens beslissen moet aan zo'n einde te geloven of het totaal af te
wijzen, opdat er geen dwang op hem wordt uitgeoefend.
Maar zodra hij nadenkt en al het komen en vergaan in de gehele schepping gadeslaat, ziet hij het
oplossen en omvormen zich vaak herhalen, zo dat hij ook het scheppingswerk "aarde" zulk een
verandering kan toekennen en het hem dan gemakkelijker valt aan het einde te geloven. Maar
wanneer, dat wordt hem niet uitgelegd omdat het weten daarvan nadelig zou zijn voor de ziel. Maar
GOD verkondigt een spoedig einde van deze aarde, dus is die mens er goed aan toe die Zijn Woord
gelooft en zich daarop voorbereidt. Want hem zal die dag niet verrassen en de gedachte aan het
einde zal voor hem heus niet meer schrikaanjagend zijn. Vooral met het oog op het zalige lot dat
GOD de zijnen heeft beloofd, nà de omvorming van deze aarde.
AMEN

7297 De omvorming van de aarde
2 maart 1959
De aarde zal als hemellichaam blijven bestaan, want IK ben niet van plan haar totaal te vernietigen.
Maar alles wat leeft op aarde, evenals alle scheppingen in de natuur, zullen vergaan opdat een totale
reiniging van de aarde kan plaatshebben, die in haar tegenwoordige toestand niet meer dienstig is
voor de opwaartse ontwikkeling van het geestelijke. Al het geschapene in, op en boven de aarde
verliest het leven. Het wordt bevrijd van de omhullende uiterlijke vorm, die zich oplost naar Mijn
Wil. En overeenkomstig de geestelijke rijpheid komt het dan op de nieuwe aarde weer in nieuwe
uiterlijke vormen en kan dan de weg van ontwikkeling weer verder afleggen, die in deze
tegenwoordige tijd in gevaar is voor alles wat er bestaat. Want Mijn tegenstander woedt op elke
mogelijke manier, en hij tracht ook elke ontwikkeling steeds weer te verhinderen of te onderbreken.
De aarde echter zal nog door eindeloze tijden heen haar opdracht vervullen, want op haar moeten de
nog onrijpe wezens zich ontwikkelen tot "kinderen van GOD". Daarom zal de aarde als nieuw te
voorschijn komen nadat een ingrijpende omvorming heeft plaatsgevonden. Nadat al het geestelijke
naar behoren gevonnist is, dat wil zeggen in de hun toegedachte uiterlijke vorm ingelijfd is. En wel
van de vaste materie tot en met de mens, voor wie ook weer makkelijkere ontwikkelingsmogelijkheden geboden moeten worden om het doel te kunnen bereiken, nml. ware kinderen van
GOD te worden. Deze vernietiging op het eind is op die manier meteen het einde van de oude aarde
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uiterlijke vorm zal plaats vinden. En daarom kan en moet ook met recht op een einde gewezen
worden dat niet alleen een einde is van alle beschaving, maar een einde betekent van alles wat is,
dus van elk scheppingswerk op deze aarde. En er begint weer een nieuw tijdperk, want het gehele
aardoppervlak zal IK weer opnieuw doen herleven met scheppingen van de wonderbaarlijkste soort
en waaraan zich het menselijke oog weer kan verlustigen. Want IK zal al de nieuwe scheppingen de
wonderlijkste vormen geven en de meest grote verscheidenheid van levende wezens zal IK de
mensen, die deze nieuwe aarde weer bewonen, als gezelschap geven en die zal IK hun Zelf doen
toekomen in Liefde, Wijsheid en Macht. Want IK vorm voor Mij de stam van een nieuw
mensengeslacht uit hen die IK vóór die tijd van de oude aarde wegnemen kon, die Mij trouw bleven
en die IK daarom uitkies voor de nieuwe generatie. Waaruit weer mensen voortkomen die volgens
Mijn Wil leven en bij wie IK Zelf kan vertoeven krachtens hun geloof en hun liefde.
Het zal een paradijselijk bestaan zijn, want alle nieuwe scheppingen zullen in ongekende mate de
mensen met vreugde vervullen. De mensen zullen waarlijk een paradijs bewonen, een aarde, die
niet meer met de oude aarde vergeleken kan worden. Want ze zal alleen nog door geestelijk rijpe
mensen bewoond worden, die ook een graad van zaligheid kunnen ontvangen die tevoren op aarde
niet gekend werd. Want de mensen behoorden al aan satan toe, om welke reden een reiniging van
de oude aarde moest plaatsvinden. Deze tijd ligt vóór u, en een ieder kan zijn wezen en zijn aard
nog zo veranderen dat hem het grote geluk van de wegneming ten deel zou kunnen vallen. Maar het
vaste geloof daaraan kan een mens nog maar zelden opbrengen, en ook maar weinig mensen zijn zo
met liefde vervuld dat zij tot de kleine kudde behoren die IK plotseling en onverwacht oproep. Maar
voordien zal nog een tijd van nood over de aarde uitbreken, wat voor u een zeker teken zal zijn dat
de dag niet ver meer af is. Wanneer u de activiteit van Mijn tegenstander heel duidelijk kunt
waarnemen en u zelf aan de boze daden van zijn vazallen bent blootgesteld. Wanneer de nood groot
wordt en er geen uitweg meer mogelijk lijkt, dan is ook het einde dichtbij. Dan zal IK door Mijn
Macht al het aartsboze vernietigen en de mijnen voor de zekere ondergang redden. En die door Mij
weggenomen worden zullen de ondergang van de oude aarde beleven, al kunnen zij daar zelf niet
meer door getroffen worden. Maar eens zullen zij getuigen van het strafgericht van een
rechtvaardige GOD. Zij zullen de daad van vernietiging kunnen aanschouwen en nochtans Hem
loven en prijzen Die hen gered heeft voor dat gericht.
En weer zal IK een scheppingsdaad verrichten, want IK zal weer een nieuwe aarde laten ontstaan.
Een woonplaats voor Mijn kleine kudde, voor Mijn uitverkorenen. Zij kunnen nu in vrede en
vrijheid, in vreugde en zaligheid en in licht en kracht het geheel nieuwe leven leiden in het paradijs
waar geen leed en pijn meer is. Want de veroorzaker van al het kwade is gekluisterd en kan lange
tijd de mensen niet meer kwellen. Een aardse periode is dan ten einde en er begint een nieuwe, die
het talloos nog gekluisterde geestelijke omhoog leiden zal om eenmaal het uiteindelijke doel te
bereiken, nml. de vereniging met Mij als Mijn kind. En voor dàt gebeuren staat u, mensen want de
tijd die u tot vrijwording uit de vorm gesteld werd is vervuld.
AMEN

6230 Einde Omvorming en nieuwe schepping
5 april 1955
Het zal geschieden zoals IK het u verkondigd heb. De aarde zal haar tegenwoordige uiterlijk
verliezen en er zal een omwenteling plaatsvinden, geestelijk en aards. Er zal een scheiding zijn van
bokken en schapen. De mijnen zullen tot zaligheid komen, en zij die behoren aan Mijn
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anders zou er geen opwaartse ontwikkeling meer mogelijk zijn. Want alles wat geestelijk is streeft
naar de diepte, uitgezonderd de weinigen die MIJ trouw zullen blijven tot het einde. De aarde moet
echter haar opdracht verder vervullen en moet dienen voor het geestelijke, dat omhoog komen moet.
De mensen van de hedendaagse tijd echter, die de weg door de schepping reeds gegaan zijn legden
de te voren gegane ontwikkelingsweg tevergeefs af. Zij, die de hoogste stap van ontwikkeling reeds
bereikt hebben door de tevoren afgelegde aardse weg falen nu in het laatste stadium, en zinken zo
diep terug dat het ingaan in het geestelijke rijk hun verhinderd blijft. Zij moeten weer in de hardste
materie gekluisterd worden, om na een eindeloos lange tijd weer als mens toegelaten te worden tot
een laatste wilstest.
Het getal van hen die het aardse leven werkelijk goed benutten voor hun voleinding is zeer klein,
omdat de geest van Mijn tegenstander zo vergiftigend inwerkt op alle aardse bewoners, dat eerst de
aarde gereinigd moet worden voordat ze haar eigenlijke doel weer kan nakomen. En deze reiniging
wil IK voltrekken door een geweldig omvormingswerk, waaraan de mensen niet meer ontgaan
kunnen omdat zij die zelf veroorzaken door hun gedrag en hun MIJ volledig weerspannige
gezindheid. Er moet een verandering teweeggebracht worden, want het gaat om Mijn geschapenen
die een eindeloos lange tijd lijden moeten, als zij niet hun ontwikkelingsweg op aarde volbrengen
naar mijn Wil.
En dit tijdstip is gekomen, ofschoon het voor u mensen ongelooflijk lijkt dat iets zal gebeuren in de
schepping, in de natuur, waarvoor geen gelijksoortig gebeuren op aarde aan te wijzen is. De aarde
bevindt zich in haar huidige vorm, op het eind van haar bestaan. U allen kunt niet begrijpen wat het
betekent dat alles ophoudt te bestaan. Dat mensen, dieren en al de scheppingswerken hun einde
vinden en er een geheel nieuwe aarde ontstaan zal. Dat kunt u zich in uw stoutste gedachten niet
voorstellen, omdat geheel nieuwe scheppingswerken zullen ontstaan die uw oog nog nooit
aanschouwd heeft, en die wonder op wonder betekenen voor u die de nieuwe aarde zult meemaken
en bewonen.
Door de tijden heen heb IK de mensen er op gewezen dat er een nieuwe aarde en een nieuwe hemel
ontstaan zal. De mensen hebben niet begrepen wat daaronder te verstaan is. Maar Mijn Woord is
waarheid en zal vervuld worden. Maar het zal alleen een bewijs zijn van Mijn goddelijkheid voor de
weinigen die door een vast geloof in MIJ, tot de mijnen zijn geworden. Voor wie IK het paradijs op
de nieuwe aarde ontsluiten kan, omdat zij Mijn kinderen zijn en ook eeuwig blijven zullen. Deze
weinigen begrijpen ook de betekenis van Mijn Woord en zij zullen MIJ en Mijn komen verwachten
in het vaste geloof, dat zij gered zullen worden uit de nood die aan deze laatste tijd zal voorafgaan.
Want het zijn Mijn "kinderen" die IK zal halen als de tijd vervuld is.
AMEN

7179 De reiniging van de aarde
7 juli 1958
En er zal weer een nieuwe aarde zijn, en de mensen daarop zullen innig met MIJ verbonden zijn en
leven naar Mijn eeuwige ordening. Maar die toestand kan alleen nog maar bereikt worden door een
reiniging van deze aarde - zodat de oude aarde weer in een toestand gebracht wordt waarin alles
juist geordend is. Wat echter niet betekent dat deze orde op de tegenwoordige aarde hersteld kan
worden, wat veel mensen graag zouden willen omdat de gedachte aan een einde van deze aarde niet
in hen opkomt.
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naar Mijn orde van eeuwigheid. Ze zal echter ook de scheppingswerken zelf bevatten, omdat het
daarin gekluisterde geestelijke nieuwe omvormingen nodig heeft om tot een snellere geestelijke
opwaartse ontwikkeling te komen. Want IK ben voor alles bedacht op het geestelijke dat al lang
genoeg gesmacht heeft in de harde materie, om eindelijk ook eens de weg omhoog te mogen gaan.
Nimmermeer zou op deze aarde een omkeer tot MIJ plaatsvinden omdat Mijn tegenstander door de
mensen zelf in zijn macht gesterkt wordt, die hij echter alleen zal aanwenden om een nog grotere
afval van MIJ te bereiken. Maar als de tegenstander zelf met alles wat hem onderhorig is niet
gekluisterd is, blijft het geestelijke peil niet alleen zo laag als het reeds is, maar zal steeds nog erger
worden. En dan is een harmonische toestand op aarde niet meer te verwachten. Daarom zal IK een
grondige reiniging teweegbrengen. IK los alles, wat op aarde iets geestelijks in zich bergt, op en laat
een nieuwe aarde ontstaan met geheel nieuwe scheppingen, die weer door het geestelijke betrokken
wordt ten behoeve van een verdere ontwikkeling. En IK bevolk de aarde alleen met mensen wier
graad van ontwikkeling zodanig is, dat zij een zalig leven in het paradijs verdragen kunnen. Dus
met mensen, die in de laatste strijd op deze aarde MIJ trouw terzijde stonden, en die IK daarom als
stam van het nieuwe mensengeslacht op de nieuwe aarde plaatsen kon.
Elke nieuwe scheppingsperiode begint met een geestelijk ontwikkeld geslacht, dat dan weer op de
navolgende generaties moet inwerken om ook dezen de weg omhoog te tonen, en hen bij hun
voleinding te helpen.
En omdat nu Mijn tegenstander gekluisterd is, daarom worden aanvankelijk ook de mensen niet
meer door hem bedreigd. Het zal daarom voor een lange tijd een paradijselijke toestand blijven
waarin al het geschapene, mensen en dieren, in harmonie en vrede tezamen leven. Waarin de liefde
de mensen tot een voortdurende verbinding met MIJ drijft, en waarin IK zodoende bij hen
tegenwoordig kan zijn. En de mensen zullen zalig zijn, tot eenmaal weer de tijd zal komen dat die
verbinding verslapt en waarin de materie weer haar aantrekkingskracht uitoefent en de mensen door
hun begeren de ketenen weer losmaken van Mijn tegenstander zonder dat IK hen daarin hinderen
zal. Want de beproeving van de vrije wil, die MIJ tevoren geheel was toegekeerd, is dan weer
nodig.
Elke verlossingsperiode brengt MIJ veel van het eens gevallen geestelijke terug. Zou IK echter aan
deze tegenwoordige toestand geen einde maken, dan was er waarlijk geen geestelijk succes meer te
behalen. IK heb de tegenstander nml. evenzo het recht toegezegd om om wezens te vechten. Hij
misbruikt echter zijn recht doordat hij de grenzen van zijn bevoegdheid te boven gaat, doordat hij
tracht te verhinderen dat de mensen enige kennis ontvangen over MIJ, hun GOD en Schepper van
eeuwigheid. Maar het aardse leven is de mensen gegeven om te beslissen aan welke heer zij willen
toebehoren. En daarom moeten zij ook over beide heren ingelicht zijn, wat echter Mijn tegenstander
met al mogelijke middelen probeert te verhinderen. En daarom maak IK aan zijn activiteiten een
einde en hij wordt met zijn aanhang weer gekluisterd. IK herstel op de eerste plaats overal de
wettelijke orde om al het gevallene de opwaartse ontwikkeling te waarborgen, zoals het Mijn plan is
sinds eeuwigheid.
AMEN

7520 Nieuwe aarde - Romeinen 8: 19-22
11 februari 1960
Geen scheppingswerk op aarde zal de grote omwenteling ontgaan en alles zal er in betrokken
worden, beginnend bij de harde materie, het planten en dierenrijk tot en met de mens. Alles zal
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voorgevallen. Want alles is eveneens beschadigd, zodat daarna waarlijk, als het werk van de
omvorming der aarde volbracht is, van een nieuwe aarde gesproken kan worden.
Al het gekluisterde geestelijke komt eerst vrij van de vorm. Het zal echter de vrijheid niet lang
kunnen genieten want het wordt weer gebonden in de nieuwe scheppingen, overeenkomstig de
geestelijke graad van rijpheid in die bepaalde tijd. En daarom kunnen ook de nieuwe scheppingen in
een heel korte tijd ontstaan. Zij hebben geen lange ontwikkelingsweg nodig omdat voor alle
scheppingen ook de daaraan beantwoordende uitgerijpte geestelijke substanties voorhanden zijn, en
er dus alleen een andere vorm nodig is opdat de ontwikkeling kan voortgaan op de nieuwe aarde. En
deze scheppingen zijn zo veelzijdig, dat waarlijk een grotere vooruitgang bereikt kan worden in een
kortere tijd dan op de oude aarde. Want het geestelijke ondervindt niet zoveel weerstand zoals het in
de laatste tijd het geval is, waarin overal de hinderlijke invloed van slechte krachten te bemerken is.
Het werk van omvorming zal zich dus in een korte tijd voltrekken, maar geen mens is er zich van
bewust. Want zij die weggenomen zijn, worden naar de nieuw gevormde aarde gebracht, maar
kunnen zelf niet beoordelen hoe lang zij van de aarde weg waren, daar hun ieder tijdsbegrip
ontbrak. Maar niets zal in de oude vorm blijven bestaan.- Zelfs de mensen zullen van hun aardse
kleed (lichaam) niet meer zo veel last ondervinden, want het is als het ware reeds een
vergeestelijkte vorm die hen omhult, ofschoon het nog aardse materiële substantie is. Ook
ondervinden zij geen lichamelijke zwakheid en ongemak en kunnen hun leven op de nieuwe aarde
beleven in een staat, die waarlijk paradijselijk genoemd kan worden.
En deze toestand zal aanhouden zolang de mensen innig met GOD verbonden blijven, zolang zij de
directe verbinding hebben met de lichtwereld en haar bewoners en in alles naar GOD's wil leven.
Na verloop van tijd zal er toch weer een verandering intreden, wanneer de vorst der duisternis weer
macht krijgt over de mensen. Maar voordien zal er nog een lange tijd verlopen, want de eerste
generaties zijn zo volkomen met GOD verbonden, DIE zij in Zijn Macht en Heerlijkheid mogen
leren kennen, dat zij HEM trouw blijven en hun leven in Zijn Liefde en genade doorbrengen. En
daarom zal de invloed der mensen op alle schepselen uiterst gunstig zijn. De liefde van de mensen
bespeurt het geestelijke in al de scheppingswerken en dit komt daardoor sneller tot een verdere
ontwikkeling; hoe meer liefde het ondervindt hoe vlugger het ook zijn innerlijke weerstand opgeeft
in een omgeving die van liefde vervuld is. Het is bereidwillig om dienstbaar te zijn en kan vaak zeer
snel een vorm verlaten om de volgende hogere te kunnen betrekken, zo dat de weg van
ontwikkeling aanzienlijk verkort wordt, gemeten aan de tijd tevoren op de oude aarde.
En al het omvormingswerk omwille van het nog in de vorm gekluisterde geestelijke zou de mensen
GOD's Liefde moeten laten beseffen, want niet alleen de mens heeft de hulp van GOD nodig maar
elk schepsel zucht naar verlossing. De mens echter heeft de mogelijkheid zich geheel vrij te maken
uit de vorm gedurende het aardse leven. En als hij weer faalt is het door eigen schuld, want dan
heeft hij opnieuw zijn vrije wil misbruikt en moet nu ook de gevolgen op zich nemen.- Want nu valt
hem slechts dat ten deel wat hij zelf in het aardse leven altijd nagestreefd heeft, nml. de materie
waar alleen zijn begeren naar was en die zal nu ook zijn uiterlijke vorm worden.
AMEN

8440 Het scheppen van de nieuwe aarde in een ogenblik
16 maart 1963
Alle dingen te scheppen in een ogenblik is voor MIJ mogelijk, want er is maar een gedachte nodig
om ze door Mijn Wil en Mijn Kracht te doen ontstaan. IK kan dus scheppen in een moment en heb
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scheppingswerk om u heen bewijst, dan gaat alles volgens de wettelijke orde, opdat u, mensen ook
het verloop van de scheppingen zult kunnen volgen en daarin Mijn Liefde, Wijsheid en Macht zult
kunnen erkennen.
Want IK heb in u dezelfde bekwaamheid gelegd al is het in minimale mate, dat ook u zult kunnen
scheppen en vorm geven, en daartoe een spanne tijds nodig hebt daar voor u, in de staat van
onvolmaaktheid waarin u mensen op aarde zich nog bevindt, ook de wet van tijd en ruimte nog
bestaat. Deze wet valt echter voor het volmaakte wezen weg omdat er dan geen begrenzing meer is,
wat zowel tijd als ruimte betreft.
Mijn besturen en werken is altijd aangepast aan de staat van rijpheid van het bestaande, dat dit
besturen en werken mag ondervinden. Wat echter niet Mijn onbegrensde Macht uitsluit alle dingen
in een ogenblik te scheppen. IK heb geen tijd nodig, want IK sta buiten de wet van tijd of ruimte.
Toen nu het ontstaan van de scheppingen plaats vond had IK ook tijdens het ontstaan al een doel
voor ogen, nml.het gevallen geestelijke de mogelijkheid te geven om langzaam uit te rijpen. Om
langzaam de weg uit de diepte terug af te leggen en het steeds weer nieuwe mogelijkheden te
verschaffen waarin het op de een of andere wijze dienstbaar kon zijn. Het wordingsplan van elke
schepping werd zo door Mijn wil bestuurd dat op die manier steeds grotere scheppingen te
voorschijn zouden komen met steeds weer nieuwe doeleinden, zo dat een langzame opwaartse
ontwikkeling plaats vond. En daarom had het ontstaan van de schepping een bepaalde tijd nodig,
want juist de tijd moest deze ontwikkeling teweeg brengen. Want eindeloos diep is de val geweest
en dezelfde afstand moet weer terug afgelegd worden, opdat alles weer volgens de wettelijke orde
verloopt, wat de voorwaarde is voor al het volmaakte.
Wordt nu echter aan het einde van een verlossingsperiode een scheppingswerk door Mijn Wil totaal
veranderd om weer nieuwe mogelijkheden tot opwaartse ontwikkeling te verschaffen, dan kunnen
ook weer scheppingswerken ontstaan die in een ogenblik door MIJ in het leven geroepen worden.
Want ook dat is in Mijn heilsplan van eeuwigheid voorzien, zonder daarmee de wet van de ordening
omver te gooien. Want het geestelijke, dat zich op de terugweg bevindt is in alle graden van rijpheid
aanwezig, juist door de eindeloos lange weg van ontwikkeling tevoren op de oude aarde.
Alles is reeds aanwezig en wordt alleen omgevormd in de harde materie of in de reeds zachtere
vormen van de planten- en dierenwereld. Door de geweldige verwoesting wordt alles vrij, maar kan
toch niet in zijn nog onrijpe toestand in vrijheid gelaten blijven. Het moet opnieuw in materiële
vormen ingelijfd worden die weer met de bestaande graad van rijpheid overeenstemmen. Steeds
weer zal ook de tot nu toe verharde geestelijke substantie de ontwikkelingsweg kunnen beginnen in
het binnenste van de aarde dat ook totaal in opstand komt en geestelijke substanties vrijgeeft en
daardoor dat verharde geestelijke ruimte verschaft, als in dit geval al van ruimte gesproken kan
worden. Maar alle scheppingswerken staan als het ware ter beschikking voor het opnemen van het
tot in het diepst gevallen geestelijke, dat zijn ontwikkelingsweg begint. Maar deze geestelijke
substanties hebben weer een eeuwig lange tijd nodig, tot ze eenmaal aan het aardoppervlak komen
om hun ontwikkeling te kunnen voortzetten.
En al is het omvormingswerk op deze aarde het werk van een ogenblik, toch gaat alles volgens de
wettelijke orde. En omdat zulk werk van een ogenblik niet voor de ogen der mensen kan
plaatsvinden, (daar zij de hoogste graad van voleinding nog niet bereikt hebben om zulk een
verandering door Mijn Macht en Kracht te kunnen begrijpen) worden de mensen die MIJ trouw
blijven op het einde weggenomen. Zij beleven wel het vernietigingswerk waar IK hen de ogen voor
zal openen, maar zij zien niet het ontstaan van de nieuwe aarde. Elk tijdsbegrip is hun ontnomen tot
zij op de nieuwe aarde geplaatst worden, tot zij de volbrachte nieuwe schepping in alle heerlijkheid
aanschouwen kunnen en in bezit mogen nemen.
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Mijn heilsplan van eeuwigheid bekend maak, laat IK u ook weten dat het MIJ geen tijd kost. Want
Mijn Wil kan elke gedachte van MIJ op hetzelfde moment verwezenlijken, en Mijn Liefde en
Wijsheid ziet ook wat goed en geschikt is voor de uiteindelijke terugkeer van het geestelijke dat
eens in vrije wil van MIJ is afgevallen.
Er zal altijd alleen een klein deel der mensen geestelijk ontwaakt zijn om dit, Mijn plan van
verlossing, te kunnen begrijpen. Maar voor dezen wil IK het "Licht" laten schijnen over de
scheppingsgeheimen om hun liefde tot MIJ steeds vuriger te doen ontvlammen. Want juist Mijn
heilsplan van eeuwigheid is het meest verheugende voor alle wezens, want daarin is Mijn Liefde,
Wijsheid en Macht geopenbaard. En wie deze kennis reeds op aarde verkrijgt is waarlijk zalig te
noemen, want hij staat kort voor zijn voleinding. Hij staat kort voor zijn uiteindelijke terugkeer tot
MIJ, zijn GOD en Schepper van eeuwigheid, DIE Zich aan HEM als VADER heeft geopenbaard en
Wien's Liefde oneindig is.
AMEN

3264 Nieuwe wonderen in de schepping van de nieuwe aarde
22 september 1944
In elke afzonderlijke ontwikkelingsperiode wordt het geestelijk wezenlijke zolang gebonden
gehouden, tot het de rijpheid bereikt heeft die nodig is voor de laatste belichaming als mens. En zo
begint dit weer met de kluistering in de harde materie wanneer het in de ontwikkelingsfase daarvoor
als mens gefaald heeft, om nu weer door de steen- planten en dierenwereld de weg te gaan tot de
staat als mens. Het geestelijke daarentegen dat in het afgelopen tijdperk dat laatste stadium nog niet
bereikt heeft, maar door de vernietiging der aarde door GOD is vrijgeworden, wordt gekluisterd in
de uiterlijke vormen overeenstemmend met de graad van rijpheid. Dat wil zeggen, de onderbroken
weg van ontwikkeling wordt voortgezet in de nieuwe ontwikkelingsperiode op de nieuwe aarde.
Daarom zal ook de nieuwe aarde weer van de meest verschillende scheppingen voorzien zijn, in
werkelijk geheel nieuwe, van de oude aarde afwijkende aard. En zo voltrekken zich weer nieuwe
wonderen in de schepping, die de mensen die als eerste de nieuwe aarde mogen bewonen ook als
wonderen voor de geest komen, als bewijs van GOD's Heerlijkheid en als bewijs van Zijn Liefde,
Wijsheid en Almacht. Want wat de nieuwe aarde te zien zal geven zal de mensen ten zeerste
verwonderen, en in bewondering zullen zij GOD loven en prijzen, HEM liefhebben en HEM van
harte dank zeggen.
En het wezenlijke gaat nu voorwaarts in zijn ontwikkeling. Maar het in de harde materie
gekluisterde voelt zijn boeien als grote kwelling en tracht die te verbreken. En al naar gelang de
sterkte van zijn wil zal het gelukken, of zijn pogen zal geheel vergeefs zijn. Maar GOD houdt
rekening met de wil van het wezenlijke, want de materie op de nieuwe aarde is zeer vast en hard,
opdat de wil van het daarin gebonden geestelijke gebroken wordt, en het wezenlijke zijn weerstand
tenslotte opgeeft. En daardoor wordt bij de geringste verandering van wil de vorm soepeler, d.w.z.
dat de vaste materie op de nieuwe aarde buitengewoon hard, maar ook weer zeer bros is. Zij kan
daarom ook gemakkelijk uiteenspringen of barsten, zodra GOD's Wil het bevrijden uit deze
gevangenschap voorzien heeft. Evenzo zijn ook de andere scheppingen van kortere levensduur;
want er moet een snelle verandering van al wat geestelijk is plaatsvinden. Wat ook wel mogelijk is
maar ook weer van de bereidwilligheid tot dienen van het geestelijke daarin afhankelijk is. Dus zal
het wezenlijke sneller de laatste omvorming als mens kunnen bereiken dan in de huidige
ontwikkelingsperioden, wanneer zijn wil niet helemaal weerspannig is aan GOD.
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diepe indruk op hen maken, zodat de liefde tot GOD in hen steeds groter wordt omdat zij door deze
liefde zich steeds inniger met HEM verbinden en in Zijn genade leven. Maar voor dezen zijn ook de
wonderen begrijpelijk. Zij weten dat het tekenen zijn van GOD's overgrote Liefde, Die het
geestelijke winnen wil voor Zichzelf, en het elke mogelijkheid biedt om hun wil te wijzigen. En
voor een lange tijd zal het zo blijven, tot al het in begin nog gekluisterde in de planten- en
dierenwereld het stadium van belichaming als mens bereikt heeft. Daarna zal meer en meer het
begrip voor het wonderlijke in de goddelijke schepping bij de mensen verdwijnen. De lust naar de
materie zal weer de overhand krijgen, en daardoor zal de invloed van satan weer sterker worden
door het eigen begeren naar dat wat het nog onrijpe geestelijke in zich bergt.
En dan zal de verbinding met GOD weer afnemen. De strijd tussen Licht en duisternis zal weer
sterker worden die in het begin rusten kon, omdat alles wat in vrije wil de aarde bewoonde met
"Licht" doorstroomd was. Want de ontwikkelingsweg van het wezenlijke blijft in elke periode
hetzelfde. Het geestelijke moet zich zolang in de vaste vorm ophouden tot het gewillig is de weg
van dienen te gaan door de scheppingswerken heen, wat een minder sterk gekluisterd zijn inhoudt.
En dan moet het hierin dienen tot het een bepaalde rijpheid verkregen heeft. Een staat waarin het in
vrije wil dienen moet maar er niet toe gedwongen wordt zoals dat in de voorstadia het geval was.
Dan mag het niet falen, omdat anders de gehele vorige weg vruchteloos afgelegd is. Want de vrije
wil van de mens beslist of dit zijn laatste belichaming op aarde is, of dat hij weer door de
gezamenlijke schepping heen moet gaan. (=geen reïncarnatie = opm.v.d.uitg.) Want in dit laatste
stadium keert hij zich naar het Licht of laat zich door duistere krachten gevangen nemen, zodat hij
weer in de harde materie gekluisterd moet worden voor eeuwig lange tijden.
AMEN

8352 Paradijselijke staat op de nieuwe aarde
10 december 1962
IK wil de aarde weer tot een plaats van vrede maken waar alleen nog maar de liefde regeert. Waar
geen vijandschap bestaat en al het geschapene met elkaar leeft in harmonie en gelukzaligheid. Waar
de uitstraling van de liefde der mensen ook het nog gebonden geestelijke weldadig aandoet, en waar
een ieder moeite doet zijn medemensen bij te staan, geestelijk en lichamelijk. Waar IKZelf als de
eeuwige LIEFDE onder de mensen vertoeven kan, omdat niets negatiefs Mijn tegenwoordigheid
onmogelijk maakt. IK wil dat de aarde weer dient om het mensengeslacht tot de hoogste rijpheid te
brengen, zo dat veel mensen als volmaakt deze aarde verlaten kunnen omdat zij innig met MIJ
verbonden zijn, en ook de uitwerking van de eertijdse oerzonde de mensen niet meer bezwaart.
Want zij zijn allen reeds verlost door JEZUS CHRISTUS en kunnen daarom ook op de nieuwe
aarde geplaatst worden. En deze wegneming van de oude aarde vóór de dag van het gericht is ook
het bewijs van hun saamhorigheid met MIJ. Het is een bewijs dat zij de verbinding met MIJ op de
oude aarde gevonden hebben, en dat zij vrij zijn van alle ondeugden en begeerten. Dat IK ze
daarom ook op de nieuwe aarde plaatsen kan.
En weer zal er een verlossingsperiode beginnen die aanvankelijk veel mensenzielen tot uitrijpen zal
brengen, omdat Mijn tegenstander gekluisterd is. Hij kan deze zielen niet meer lastig vallen omdat
zij vrijwillig elke weerstand opgegeven hebben, dus reeds de mijnen geworden zijn en alleen
terwille van de navolgende generaties nog op aarde leven. Want zij moeten getuigen zijn van Mijn
Macht en Heerlijkheid. Zij moeten uit eigen ervaring kunnen spreken over de toestand op de oude
aarde, en ook hun nakomelingen de liefde tot MIJ prediken. En ook hun kinderen en kindskinderen
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onzelfzuchtige liefde zijn zij verwekt, omdat Mijn tegenstander geen invloed had op de mensen die
de nieuwe aarde bewonen.
De Liefde is echter een Kracht, en zij kan waarlijk ook het rijpworden van de zielen bespoedigen.
Zij vermag ook het nog gebonden geestelijke te helpen bij het verlaten van de vorm, en ook dit zal
zijn weerstand opgeven en naar Mijn Wil zich positief ontwikkelen. Deze toestand zal een lange tijd
duren, en in die tijd zal veel van het eens gevallen geestelijke als voltooid tot MIJ terugkeren. En in
die tijd zal IK veel "kinderen" winnen en hun, alsook Mijn zaligheid, kent dan geen grenzen. Want
IK weet dat al het gevallene tot MIJ terug zal keren en Mijn heilsplan van eeuwigheid niet zonder
succes zal zijn.
Maar toch zal ook deze toestand op de nieuwe aarde eenmaal weer anders worden; want steeds
meer en meer zielen die door de aardse scheppingen zijn gegaan, zullen zich weer belichamen. De
lust naar de materie zal weer te voorschijn komen, eerst maar sporadisch maar dan steeds vaker. Het
verlangen van de mensen naar materiële goederen ontbindt ook weer de ketenen van Mijn
tegenstander, want de vrije wil der mensen is maatgevend en kan nu ook door Mijn tegenstander
worden beïnvloed, omdat de mensen zich niet meer tegen hem verweren. Maar steeds weer zal Mijn
Liefde ook dat geestelijke te hulp komen, en er zal weer geworsteld worden om deze zielen. Maar
de wil van de mensen zelf zal beslissend zijn welke heer de overwinning zal behalen.
Want ook deze nieuwe generaties zal de kennis van JEZUS CHRISTUS, de goddelijke Verlosser
gebracht worden. Daardoor zullen zij niet machteloos aan Mijn tegenstander overgeleverd zijn, en
ook sneller hun weerstand opgeven. Want hun geloof in MIJ als GOD en Schepper is nog sterk
genoeg, en dus heeft ook Mijn invloed door middel van de "stem van het geweten" nog effect.
Maar het zal niet meer dat paradijselijke leven zijn zoals in het begin. Er zullen innerlijke gevechten
voor de mensen op komst zijn en de verzoekingen van Mijn tegenstander zullen niet uitblijven. De
strijd om het bestaan zal harder worden maar gemakkelijk te verdragen zijn voor hen die MIJ trouw
blijven en de liefde in zich tot ontplooiing brengen.
En ook dan zullen Mijn lichtboden de mensen bijstaan. Gedeeltelijk tussen hen als mens
belichaamd, deels ook door geestelijk de mensen te beïnvloeden die zich aan hen overgeven en
gestadig met MIJ in verbinding blijven. En zolang nog de liefde regeert zullen de mensen ook
vooruitgaan in hun ontwikkeling. Zolang de liefde regeert is ook Mijn invloed sterk op de mensen
en is er geen terugvallen in de diepte te vrezen, want tegen de liefde vecht Mijn tegenstander
vergeefs.
AMEN

8429 Harmonisch leven op de nieuwe aarde
4 maart 1963
Welke voorstellingen u zich ook maakt van de nieuwe aarde, zij zullen nog ver overtroffen worden.
Want een zalige tijd breekt aan voor de mijnen, voor de mensen die standhouden tot het einde en
weggenomen worden voor de nieuwe aarde. In volste harmonie en vrede zullen de mensen met
elkaar leven, omgeven door scheppingswerken van onvergelijkelijke aard. En ook de dierenwereld
zal in vrede met elkaar leven en er zal geen strijd zijn tussen deze schepselen. Want ook hun
zielesubstanties staan kort voor de belichaming als mens en al het in de scheppingen gekluisterde
geestelijke bespeurt de harmonie om zich heen en ook de weerstand verandert duidelijk. Wat ook
uit het gewillig dienen van deze scheppingswerken goed te zien is, daar ook dit geestelijke snel tot
de laatste gang op deze aarde komen wil.
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gekomen voor een leven in zaligheid. Anders zouden zij deze zaligheid in het hiernamaal mogen
genieten, maar zij leven op de nieuwe aarde verder omdat uit hen het nieuwe mensengeslacht moet
voortkomen. En wederom zullen de zielen zich mogen belichamen die door de grote verandering,
door de bovenmate droevige eindtijd en door de grote verwoesting een hogere graad van rijpheid
bereikt hebben. Die nu door het liefdevolle leven der mensen op de nieuwe aarde in versterkte mate
bereid zijn de laatste dienende functies in de materiële vorm te vervullen. Die in het begin van hun
belichaming als mens ook niet geheel zonder liefde zijn, en zich daardoor sneller positief
ontwikkelen. En vooral, daar de kwellingen van de tegenstander wegvallen omdat hun liefde hun de
bescherming en hulp van de lichtwezens verzekert, zodat zij de hun nog aanklevende ondeugden en
begeerten gemakkelijk kunnen kwijtraken. Want hun wil is MIJ toegewend, en geheel bewust
werken zij aan hun wilsbeproeving tijdens hun bestaan als mens op aarde, omdat Mijn tegenstander
hen niet meer van de wijs kan brengen en de liefde in die mensen de verbinding met MIJ tot stand
brengt.
Dit voordeel van een lichtere gang over de aarde hebben de mijnen voor hun nakomelingen
verworven door hun standhouden in de eindtijd, waarvoor waarlijk een sterke wil en een grote
liefde tot MIJ nodig was, en die IK daarom ook belonen zal op velerlei wijze. En bovendien ken IK
de wilsverandering van het geestelijke in de vorm, en hiermee overeenstemmend kan IK dit dan
weer inlijven in uiterlijke vormen op de nieuwe aarde, die een gewillig dienen van het geestelijke
garanderen.
Op de nieuwe aarde zullen de mensen niet meer door leed en zorgen worden gekweld. Zij zullen
zowel lichamelijk als ook geestelijk geen nood ondervinden en mogen zich onbezorgd in de
heerlijke scheppingen verheugen. Zij zullen daar elkaar in zulk een liefde toegedaan zijn, dat zij
alles uit de weg willen ruimen wat de andere zou kunnen bezwaren. En deze liefde geeft MIJ
aanleiding temidden van de mijnen te zijn, hen te onderwijzen en met Mijn aanwezigheid te
verblijden.
Een waarlijk goddelijke vrede ontvouwt zich over al het geschapene die een lange tijd zal blijven
bestaan, omdat liefde de beweegreden is van alles wat gedaan wordt. En zo zullen ook de
navolgende generaties Mijn tegenwoordigheid onder zich toelaten, terwijl de tegenstander geheel
uitgeschakeld is. En hij kan niet zijn waar IK ben, want deze mensen zijn allen waarlijk verlost en
leven onder het teken van het kruis. Zij zijn over het verlossingswerk van JEZUS CHRISTUS ten
duidelijkste onderwezen, en hebben MIJ lief in HEM met de gehele gloed van hun hart.
Het is waarlijk een paradijselijke toestand, die wel een lange tijd zal duren maar toch niet
onbegrensd zo blijft. Want steeds meer van het door de schepping gegane geestelijke, waarvan de
tegenstand nog niet geheel gebroken is, zal tot laatste belichaming komen. En dan zal ook het
begeren naar het stoffelijke weer overheersen en als het ware de ketenen van Mijn tegenstander
verbreken. De mensen zullen dan ook weer begeren wat hem toebehoort en zo bewijzen dat zij nog
met hem verbonden zijn en daardoor weer in zijn macht geraken. En dan heeft de tegenstander ook
weer het recht de wil van de mens te beïnvloeden, en dat zal hij benutten om de mensen aan te
zetten tot daden die tegen MIJ ingaan en die de geboden der liefde overtreden. Zodoende verdringen
zij MIJZelf uit hun aandacht, terwijl Mijn tegenstander daarin naar voren komt.
En weer zal de strijd beginnen tussen Licht en duisternis, en de aarde zal weer dienen als station om
uit te rijpen. Want nog eindeloos veel van het gekluisterde geestelijke gaat de weg van opwaartse
ontwikkeling, en voor alles is een tijd gesteld. Ook zullen steeds weer verloste zielen van de aarde
heengaan naar het geestelijke rijk, want het Verlossingswerk van JEZUS CHRISTUS zal nooit
zonder effect blijven. Steeds wordt er door MIJ voor gezorgd dat de mensen kennis daarover
ontvangen, want JEZUS zal altijd de Tegenstander zijn van de vorst der duisternis. HIJ zal de
overwinning behalen op langere of kortere tijd, al naar de wil der mensen die vrij is en blijven zal.
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zich eens geheel aan MIJ zal overgeven en zich helemaal onder Mijn Wil plaatst.
AMEN

6227 De verloste aan het einde Bewoner van de nieuwe aarde
4 april 1955
Wanneer door Mijn Wil en Mijn Macht de vernietiging van deze aarde, d.w.z. van alles wat leeft
plaats zal vinden, zal te zien zijn wie waarlijk verlost genoemd kan worden. Want zij alleen zullen
het einde overleven en in kunnen gaan in Mijn paradijs op de nieuwe aarde. Want om dit laatste
vernietigingswerk te overleven is een volledig geloof aan MIJ in JEZUS CHRISTUS nodig en een
volle overgave aan MIJ, dus een geheel los zijn van Mijn tegenstander. Maar daar is de staat van
vrijheid voor nodig die JEZUS gekocht heeft voor de mensen door Zijn dood aan het kruis. Slechts
een door Zijn bloed verlost wezen kan de aarde bewonen waar satan geen macht meer heeft. Waar
IKZelf onder de mijnen kan vertoeven omdat voor hen de staat waarin zij eertijds waren weer
hersteld is.
Weliswaar kunnen tevoren al mensen de verlossing door JEZUS CHRISTUS ervaren, en dezen zal
IK oproepen van deze aarde voor het laatste einde is gekomen. Ook zij zullen zalige bewoners zijn
van Mijn rijk, waarin geen boze macht hen meer zal schaden of verdrukken, omdat zij daarvan
verlost zijn. Maar de mensen die de nieuwe aarde bewonen, zullen leven in dezelfde zaligheid en in
volle vrijheid van licht en kracht, maar toch in aardse sferen omdat zij de stam moeten vormen van
het nieuwe mensengeslacht, en omdat zij het volgende geslacht moeten helpen om tot een volkomen
verlossing te komen, dat nog zo lang de aarde moet bewonen tot alles geheel vergeestelijkt is.
Zelf verlost zijnde, kunnen de eerste mensen op de nieuwe aarde bovenmate zegenrijk inwerken op
hun nakomelingen, en op al het hun omgevende geestelijke dat nog gekluisterd is in de scheppingen
van de nieuwe aarde. En zo kan dit geestelijke een snellere weg van ontwikkeling afleggen. Want
de tijd moet goed benut worden omdat Mijn tegenstander in boeien is geslagen. Hij heeft geen
toegang tot de mensen op de nieuwe aarde, omdat de kracht en het licht der verlosten zo sterk is dat
hem elke toenadering tot de mensen belet wordt. En even als in de laatste tijd vóór het einde zijn
werken en woeden duidelijk was en hij zijn gehele invloed aanwendde om de mensen in de diepte te
sleuren, zo zal op de nieuwe aarde de goddelijke invloed overheersen. Alles zal opwaarts streven en
daar ook gemakkelijk komen omdat geen tegenkracht het kan verhinderen, en omdat uit het verloste
mensengeslacht weer wezens voortkomen die vol liefde zijn. In wie het goddelijke principe
overheerst en die in korte tijd volledig uitrijpen om in Mijn lichtrijk binnen te kunnen gaan,
wanneer hun aardse leven beëindigd is.
AMEN

5743 Getuigen van het einde voor de nakomelingen op de nieuwe aarde.
9 augustus 1953
U zult Mijn getuigen zijn op de nieuwe aarde en u zult getuigen van MIJ en Mijn Majesteit, van
Mijn Macht en Mijn Liefde, want u zult het meemaken op het einde van deze aarde. U zult MIJ
geestelijk zien komen in de wolken in stralende glans en heerlijkheid. En u zult Mijn Liefde ervaren
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met ware duivelse gezindheid u naar het leven staan.
U zult de bewijzen van Mijn Macht ondervinden, want ook het laatste vernietigingswerk op deze
aarde zal zich voor uw ogen afspelen. Zodoende zult u met een belevenis die in uw herinnering
blijft het rijk van vrede ingaan, om van MIJ te getuigen voor het nageslacht. Voor de mensen die
alleen door overlevering kennis verkrijgen van de gebeurtenissen op de oude aarde, opdat ook zij
het doorgeven en voor een lange tijd de kennis daarover bewaard zal blijven. U moet getuigen van
MIJ en van Mijn Heerlijkheid.
Een gelovig en MIJ trouw toegewijd geslacht zal de nieuwe aarde bewonen, dat niet twijfelt aan
MIJN Kracht en Macht en aan Mijn Liefde en Volmaaktheid. En zolang IKZelf onder hen kan
vertoeven omdat hun liefde en geloof dat toelaat, zolang zal er ook geen verzekering van wat u
beleefd hebt nodig zijn. Maar zodra nieuwe geslachten uit hen voortkomen moet hun ook weer die
kennis gegeven worden. En het einde van de oude aarde moet hun in het bijzonder voorgehouden
worden, opdat ook de dan levende mensen zich innig met MIJ verbinden en Mijn "kinderen" zijn en
blijven. Het levendige getuigenis zal op hun harten een bijzondere invloed hebben en zij zullen in
de volgende tijden verkondigen wat hun door u gegeven werd. En een lange tijd zal dan het geloof
en de liefde tot MIJ behouden blijven.
Een lange tijd zal het mensengeslacht leven in vrede en eendracht, en in harmonie met het
oneindige in voortdurende verbinding met MIJ. Mijn GEEST kan hun harten binnen stromen en zij
zullen Mijn Woord kunnen horen en zalig zijn. Maar toch zal deze toestand weer veranderen en de
invloed van de tegenkrachten zal eerst maar zwak, maar daarna steeds sterker wordend, te
herkennen zijn. Want het in de schepping gekluisterde geestelijke komt weer tot belichaming als
mens, en is dan weer zo verschillend uitgerijpt, dat dan weer in het stadium als mens aanleg en
neigingen te voorschijn komen die een grote verandering vereisen en altijd nog een zwakke
weerstand tegen MIJ verraden. En dat er daarom weer mensen op aarde zullen leven die bijzonder
doeltreffende opvoedingsmiddelen behoeven. Daarom zal het nodig zijn hun kennis te geven over
de uitwerking van een levenswandel die niet volgens Mijn Wil is.
En dan zal weer de strijd ontbranden tüssen Licht en duisternis, want het verlangen naar het
materiële zal weer sterker worden in de harten der mensen, en Mijn Woord zal niet meer direct
vernomen kunnen worden. Er zullen in Mijn opdracht weer verkondigers van Mijn Woord tot hen
spreken, en opdat dit levendig geschieden moge, moet ook getuigd worden van het einde der oude
en het begin van de nieuwe aarde. Zodoende hebben de mensen die het einde beleven en MIJ trouw
blijven tot het einde ook op de nieuwe aarde een opdracht, nml. er voor te zorgen dat deze kennis
behouden blijft. Opdat ook het nageslacht eenmaal deze gebeurtenissen zich voor de geest kan
halen en daardoor aangespoord wordt in Mijn Wil te verblijven, MIJ levend in hun hart toe te laten
en altijd weer op MIJ aansturen.
AMEN

4054 Het aan 't nageslacht doorgeven van het goddelijke Woord op de nieuwe
aarde
2 juni 1947
Het zal maar een kleine schaar zijn die Mijn komen verwacht, voordat het laatste oordeel komt.
Slechts weinig mensen zijn er die IK tot de mijnen tellen kan. Die in geloof sterk blijven en MIJ
belijden voor de wereld en daarom vervolgd worden, zodat zij zelfs voor hun leven vrezen moesten,
als hun oog niet geestelijk gericht en hun denken niet geestelijk gezind was. Maar deze kleine
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tijd van nood in standvastigheid en bekent JEZUS voor de wereld als ZOON van GOD. Daarom
neem IK ze weg en geef hun een paradijselijke woonplaats, tot zij de nieuw gevormde aarde weer
mogen betreden.
Deze kleine kudde heeft de opdracht Mijn Woord te verkondigen aan hun nakomelingen, opdat het
weer onvervalst aangeboden wordt zoals IK het de mensen heb doen toekomen en zo, als
fundamentele leer van het christendom, ook op de nieuwe aarde blijven moet. Want IK zorg ook
verder voor de mijnen, en tot de mijnen behoren allen die zich naar Mijn Wil voegen. Die trachten
tot MIJ te komen en die daarom ook werkzaam in liefde zijn, want het verlangen naar MIJ is reeds
de uitdrukking van hun liefde die zich uit in de liefde tot de naasten. Dezen vervullen op die manier
Mijn geboden en dezen breng IK ook Mijn Woord, direct of indirect. En Mijn Woord bevat de leer
die JEZUS CHRISTUS op aarde heeft gepredikt omdat HIJ met Mijn LIEFDEGEEST doordrongen
was. Want de mens JEZUS had de vereniging met MIJ reeds op aarde gevonden. En opdat ook de
mensen op de nieuwe aarde tot deze vereniging met MIJ komen, moeten zij over de leer van
CHRISTUS onderwezen worden.
Zodoende moet de reine waarheid, die nu de mensen uit de Hemel aangeboden wordt als Mijn
Woord doorgegeven worden op de nieuwe aarde, waar ze in haar gehele diepte en wijsheid erkend
wordt als een boodschap uit den hogen en als een direct onderricht van GOD. Daarom zal ze voor
een lange tijd de fundamentele leer blijven, tot de mensen weer materialistisch worden en weer
menen Mijn Woord te moeten verbeteren en te veranderen. En dat zal dan weer de oorzaak zijn dat
zij hun inzichten kwijt raken en hun geestelijke kennis verduisterd wordt. Maar dat zal MIJ weer
doen besluiten Mijn Woord tot de aarde te brengen.
Maar tot die tijd zal Mijn Woord onvervalst blijven en verspreiding vinden, en elk Woord zal als
Mijn gave erkend worden. De mensen zullen MIJ liefhebben en MIJ dienen, en zij zullen elkander
liefde schenken en gelukkig zijn op aarde. Want zij leven dan in voortdurende verbinding met MIJ
en ontvangen daardoor licht en kracht. En Mijn nabijheid zal zich zo doen gevoelen dat zij sterk en
wijs worden, zoals IK het beloofd heb.
AMEN

5769 De kluistering van satan - De nieuwe aarde
14 september 1953
De macht van het boze zal voor een lange tijd gebroken worden, want satan wordt in ketenen
gebonden. Een tijd van vrede zal de tijd van strijd in het universum aflossen en geen wezen van de
duisternis kan de mensen op aarde meer verdrukken. Satan zelf en ook zijn aanhang zal gekluisterd
zijn voor een lange tijd, en de mensen op de nieuwe aarde ontbinden zijn ketenen niet omdat zij
innig met GOD verbonden zijn en niets meer nastreven buiten HEM, DIE hen nu in liefde verzorgt,
geestelijk en ook lichamelijk.
De tijd van vrede op de nieuwe aarde is de compensatie die de mensen beschoren is die GOD trouw
zijn en willen blijven, voor de tijd van onbeschrijfelijk leed in de laatste tijd op deze aarde. Het is
voor dezen waarlijk een tijd van strijd, want zij zullen worden vervolgd naar lichaam en geest. En
zij kunnen zich nauwelijks tegen hun verdrukkers verweren, die zelfs hun leven bedreigen als zij
zich niet aan hen onderwerpen willen.
Maar voor deze mensen wordt steeds weer een tijd van vrede beloofd door zieners en profeten. Een
tijd waarin geen gevaar hen meer bedreigt, en waarin het lichaam en de ziel zich mogen verkwikken
aan de wonderwerken van GOD's Liefde. Waarin een zalige vrede hun hart vervult door de
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vredevol zijn en scheppingen en schepsels zullen in harmonie zijn met elkaar. En ook het nog
gekluisterde geestelijke zal moeite doen vooruit te komen, omdat het de nabijheid bespeurt van
HEM aan WIE het zich weer moet overgeven. En ook omdat de geestelijke uitstraling van de
mensen het gekluisterde in de scheppingen weldadig beïnvloedt.
Deze mensen hebben reeds de wilsbeslissing gemaakt en hebben zodoende op de nieuwe aarde geen
beproeving van hun wil meer nodig. Zij behoren met ziel en lichaam tot GOD, van WIE zij
nimmermeer kunnen scheiden. Al het satanische echter smacht in de duisternis en is hernieuwd
gekluisterd in de hardste vorm. Het kan geen invloed meer uitoefenen op het geestelijke dat naar het
"Licht" streeft. Het moet zich naar de Wil van GOD voegen en is ook van zijn kracht beroofd voor
een eindeloos lange tijd.
En satan zelf is verzwakt, want alles wat hem en zijn macht sterkte gaf, is gekluisterd en aan zijn
invloed onttrokken. Hij is temidden van zijn wereld krachteloos, tot hem weer kracht gegeven wordt
door de verkeerde wil der mensen. Dat zal echter pas gebeuren na een lange tijd, wanneer de eerste
generaties op aarde, de bewoners van het paradijs en hun kinderen en kindskinderen, reeds lang het
geestelijke rijk zijn binnen gegaan. Wanneer er dus weer nieuwe generaties zijn die weer uit elkaar
gaan, al naar gelang de richting van hun wil.
En dan zullen er ook weer mensen zijn die zich door de materie gevangen laten nemen, en door het
begeren daarnaar de ketenen verbreken van hem die heer is van de onverloste wereld. Dan zal ook
de paradijselijke staat ten einde zijn, en de tijd van vrede zal weer een tijd van strijd worden tussen
licht en duisternis. Want nu begint weer het worstelen om de zielen der mensen tot er weer een
ontwikkelingsperiode afgelopen is. Maar met het resultaat, dat talloze wezens tot vergeestelijking
zijn gekomen en de macht van satan steeds meer en meer afneemt, tot ook hij zich eenmaal zal
overgeven, waarvoor echter nog ondenkbare tijden en verlossingsperioden nodig zijn.
AMEN

8235 Heeft de mens zich ontwikkeld, of werd hij nieuw geschapen ?
9 augustus 1962
Er kan geen tegenspraak zijn in het geestelijke goed dat u door MIJZelf ontvangt, en dat Mijn
GEEST u doet toekomen door hen die in Mijn dienst staan. Die de opdracht hebben de zuivere
waarheid van MIJ aan de medemensen door te geven, en Mijn woord uit te dragen dat u opheldering
moet geven. Want IK wil de geestelijke duisternis waarin de mensen wandelen verlichten, vooral,
wanneer u zelf naar opheldering verlangt.
Het scheppingswerk aarde had eindeloze tijden nodig om te worden tot dat wat ze nu is, een
scheppingswerk dat voor de mensheid de laatste voltooiing brengen moet. In deze eindeloos lange
tijd zijn de in kleinste deeltjes opgeloste oergeesten door talloze scheppingswerken gegaan om zich
steeds hoger te ontwikkelen, en het verstarde geestelijke kwam langzaam tot leven, zoals IK het u al
vaak geopenbaard heb.
Het legde de eindeloos lange weg in de "je moet toestand" af, d.w.z. alle scheppingswerken
volbrachten de bestemming die IK ze had toegewezen. Geen van de gekluisterde wezens kon over
zich zelf beslissen, ze ontwikkelden zich langzaam verder en er werden steeds nieuwe vormen
geschapen voor elke graad van rijpheid voor het opwaarts strevende geestelijke. De stenen-,
planten- en dierenwereld was oneindig veelvoudig in haar vormen, en alle waren bezield door de
partikeltjes van die gevallen oergeesten die zich steeds meer aaneensloten. Die tenslotte tot kleinere
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uiteindelijk in vormen ingelijfd werden die reeds meer op de vorm van een mens geleken.
Die gehele lange weg van ontwikkeling stond onder Mijn wet, d.w.z. volgens de wet der natuur
speelden zich alle gebeurtenissen af in deze schepping, die door Mijn Wil was ontstaan. De
oergeesten hadden door hun val in de diepte hun "ik-bewustzijn" verloren. Maar eenmaal zullen zij
dat ikbewustzijn terug ontvangen om zich in de laatste vorm, als mens, te kunnen belichamen en de
weg van ontwikkeling ten einde te brengen.
De laatse vormen in een "je moet toestand" werden daarom steeds "mensachtiger", maar ze
bevonden zich nog niet in het stadium van het ik-bewustzijn. Ze handelden instinktief volgens Mijn
Wil, ofschoon ze reeds functie's konden uitoefenen welke op die van mensen geleken. Maar ze
waren nog niet tot denken bekwaam, verstand en vrije wil ontbrak hun, en zo waren ze zich niet van
verantwoordelijkheid bewust. Ze werden tot hun doen door geestelijke intelligentie's gedreven,
zoals alles wat een vorm heeft onder het gezag van geestelijke verzorgers staat die Mijn Wil
volgens de wetten der natuur op deze gekluisterde wezens overdragen.
En de tijd kwam waarin de rijp geworden geesten de vrije wil teruggegeven kon worden, waardoor
zij nu beproefd konden worden of zij weer tot MIJ wilden terugkeren of bij Mijn tegenstander
blijven wilden. En voor deze oergeesten schiep IK de vorm van de mens
Mijn Wil heeft alle scheppingswerken en in het bijzonder de steeds groter gevormde levende
wezens laten ontstaan doordat Mijn gedachten tot vorm werden. Daarom waren deze levende
wezens in de grootste verscheidenheid van vormen aanwezig, maar elke vorm was anders. Er waren
de meest verschillende soorten van allerlei aard die geen overeenkomst met elkaar hadden en zich
steeds voortplantten maar steeds dezelf de schepsels bleven.
Toen de vorm van mens nodig werd voor de eerste zo ver tot rijpheid gekomen oergeesten, schiep
IK weer een scheppingswerk, dat waarlijk ook een wonderwerk in Mijn gehele schepping was. Een
wezen, dat wonderbaarlijk samengesteld was en naar Mijn Wil geschapen om zijn opdracht op
aarde te kunnen vervullen; dat IK geschapen heb en zich niet uit de reeds aanwezige scheppingen
ontwikkeld heeft.
Want deze vorm zou een oergeest bergen, een door MIJ eertijds voortgebracht wezen dat Mijn
"evenbeeld" is geweest en dit nu weer worden moest. En daarom moest het met verstand, vrije wil
en ik-bewustzijn uitgerust zijn - en dat ontwikkelde zich niet langzaam uit de dierlijke wezens maar
werd aan de vorm van de mens toegevoegd toen de oergeest bezit nam van die eerste vorm; en ook
aan ieder mens als behorend bij zijn ziel, wanneer deze als "goddelijke adem" de mens bij zijn
geboorte doet leven.
De mensen planten zich dan wel voort volgens Mijn natuurwet, maar zij zullen steeds de zelfde
schepselen blijven zoals de eerste werkelijke mens Adam is geweest. Zij zullen niet in andere
schepselen veranderen, want deze verandering zal steeds een daad zijn van de ziel, die MIJ eerst
nog weerstrevend kan zijn, maar in de tijd als mens tot hoogste voltooiing kan komen. Het
menselijke lichaam echter zal blijven zoals IK het geschapen heb, toen de ziel van Adam het in
bezit nam.
Weliswaar heeft het scheppen van de aarde met alles wat in, op en boven de aarde is en van alle
dode en levende scheppingen een eindeloos lange tijd nodig gehad, maar voor het gevallen
geestelijke was er als het ware aan de periode van opwaartse ontwikkeling een einde gekomen, toen
alle deeltjes van een oergeest zich weer verzameld hadden en het laatste proces van terugkeer tot
MIJ begon.
Want deze weg over de aarde als mens vereiste ook van MIJ een nieuw scheppingswerk, een vorm,
die aan alle eisen voldeed om de laatste proef in vrije wil te kunnen doorstaan. De mens kan zich
dus als een bijzonder scheppingswerk van MIJ beschouwen, want hij is het enige wezen op aarde
dat begaafd is met onderscheidingsvermogen en een vrije wil als teken van zijn goddelijke afkomst.
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gaf. Juist daarom kan hij ook de laatste voleinding op deze aarde bereiken,als zijn vrije wil dat
ernstig nastreeft.
AMEN

2515 Talenten - Opdracht – Achteruitgang Nieuwe aarde
17 oktober 1942
De mens is het hoogst ontwikkeld schepsel op aarde, en daarom is hem ook een opdracht gesteld die
overeenkomt met zijn graad van rijpheid. Als hij wil kan hij deze opdracht vervullen, want het is de
wil die zich moet waarmaken en een beslissing moet nemen. Alleen de wil is beslissend of de mens
zijn opdracht vervult, en of hij zijn talenten gebruikt en de laatste belichaming benut
overeenkomstig het doel.
Maar hij is in geen geval daartoe gedwongen, en daarom zal het aardse leven hem voor talrijke
opdrachten stellen die hij door zijn aardse bezigheid vervult. Zijn opdracht is hem niet bekend, maar
temidden van zijn aardse bezigheid moet hij zichzelf ontwikkelen tot de hoogste rijpheid die hij op
aarde bereiken kan. Veronachtzaamt hij deze opdracht dan leeft hij wel zijn aardse leven verder,
maar zijn ziel blijft in een onvolmaakte graad van ontwikkeling. En hij moet zich daarvoor eens
voor GOD verantwoorden, want het aardse leven is hem alleen gegeven ter vervolmaking van zijn
ziel. Hij heeft dus het aardse leven misbruikt als hij alleen leeft om aardse activiteiten ten eigen bate
uit te voeren, of hij heeft er geen acht op geslagen en had dus geen achting voor de genade van
GOD.
De aarde was hem tot een woonplaats en hij mocht zich als een hoogst ontwikkeld wezen,
belichamen. Hij was reeds in een graad van rijpheid waarin veel talenten hem eigen waren, maar hij
leefde niet bewuster dan de mensen in de voortijd. Hij gebruikte zijn intellect en vrije wil alleen
voor zijn activiteit op aarde die geen blijvende waarde had. En daartoe benutte hij de kracht uit
GOD voor wereldse doeleinden en tot vermeerdering van eigen genoegens, zodat het bijdroeg in de
medemensen evenzo het verlangen op te wekken alleen werelds bezig te zijn. Daardoor werd de
aarde ongeschikt voor de ontwikkeling van de ziel, d.w.z. het aardse is overwegend en beheerst de
mens zo sterk dat hij zijn ziel geheel vergeet.
Nu is er dan een stadium gekomen waarin een noodzakelijke verandering de mensen weer hun
eigenlijke opdracht moet leren inzien en nakomen, want de aarde moet weer een verandering
ondergaan. Ze moet weer worden wat ze oorspronkelijk was en weer moet zijn, namelijk een
vormingsoord voor het geestelijke, waarin het stoffelijke niet het voornaamste is, maar alleen een
middel is tot het doel. Deze aarde moet dus nieuw ontstaan en opnieuw gevormd worden.
Ze moet mensen dragen die bewust de laatste vervolmaking nastreven. Die alle talenten die zij van
GOD ontvangen hebben alleen benutten voor het uitrijpen van hun ziel, omdat zij inzien dat dit het
eigenlijke doel is van hun belichaming op aarde als mens.
AMEN

3359 Vrije wil Kennis van het goede en kwade De nieuwe aarde
7 december 1944
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en moet nastreven. Om te kunnen beslissen moet de wil gelegenheid hebben uit twee richtingen te
kiezen, dus moet het voor de mens mogelijk zijn om goed van kwaad te onderscheiden, anders zou
de vrijheid van wil geen zin hebben. Om die reden gaf GOD de mens het verstand, daar anders de
vrije wil betwijfeld zou kunnen worden.
Het verstand voor zijn eigenlijk werk niet te gebruiken betekent dus ook de gave van de vrije wil
buiten beschouwing te laten. De mens heeft dus de plicht zijn verstand te gebruiken, omdat hij er
zich voor verantwoorden moet. En daarom is het noodzakelijk over het doel en de betekenis van het
leven na te denken, daar dan alle andere vragen opduiken waarover nagedacht moet worden om tot
een vrije wilsbeslissing te komen.
En dit is voor de geestelijke ontwikkeling beslist noodzakelijk zodat de innerlijke houding
tegenover GOD, tegenover het goede, een verhelderingondergaat, opdat de mens een innige
verhouding tot GOD leert kennen als doel van het aardse leven zodat de vrije wil wil bewust op
GOD aanstuurt en daardoor met het goede instemt. Hij moet daarom ook de macht van het kwade
weten, en moet het kwade leren kennen om het te kunnen verafschuwen en dan voor een van beide
beslissen. En juist daarom kan het kwade niet uit de wereld gebannen worden, daar de mens anders
deze vrije wilsbeslissing nooit zou kunnen nemen. Het kwade moet ook speelruimte hebben waarin
het kan uitrazen. Dit is de invloed van GOD’s tegenstander op de mensen die hem niet verhinderd
wordt omdat hij tegelijkertijd de goede krachten tot ontplooiing kan brengen, en de wil van de mens
aangespoord wordt het goede of het kwade na te streven. Derhalve zijn ook de negatieve krachten
GOD dienstbaar, want zij helpen tegen hun wil al het geestelijke dat zijn wil ten goede gebruikt
opwaarts. Maar de negatieve krachten laten vaak hun invloed gelden buiten hun bevoegdheid,
doordat zij proberen de bezigheid van goede krachten te verhinderen, wat hun door GOD niet belet
wordt. Zij proberen daardoor voor de mensen de vrije beslissing tussen het goede en het kwade
onmogelijk te maken, doordat zij hun de kennis van het goede, van GOD, onthouden - en de wil van
de mens proberen te overweldigen.
En daarom stelt GOD een einde aan hun activiteiten voor lange tijd. Hij bindt deze krachten die
voor lange tijd de vrijheid van handelen hadden, maar tegelijkertijd de mensen die nog geen
duidelijke beslissing genomen hebben, of die voor het boze gekozen hebben, hinderen hun vrije wil
te gebruiken.
Alleen zij blijven leven die uit eigen beweging, ondanks de grootste verzoekingen, voor GOD
beslist hebben. Die dus geen wilsbeproeving meer nodig hebben, daar zij de zwaarste proef hebben
doorstaan. Dus kunnen in het komende tijdsbestek alleen mensen op aarde wonen die deze
wilsbeproeving ondergaan hebben. Die wisten van de activiteiten van de tegenstander waaraan zij
blootgesteld waren, en ze toch ontvlucht zijn krachtens hun vrije wil. Alleen dezen hebben dus de
rijpheid bereikt die hun veroorlooft een tijd op aarde te wonen, waarin zij niet beïnvloed worden
door de tegenstander van GOD. Terwijl de anderen die gefaald hebben, de lange weg van
ontwikkeling nogmaals af moeten leggen, tot zij weer het stadium bereiken waarin zij hun vrijheid
van wil gebruiken kunnen. De mensen moeten voortdurend blootgesteld worden aan het goede en
het kwade en daarom zal de aarde net zolang een slagveld van beide krachten blijven, als het onrijpe
geestelijke zich op haar belichaamt.
De nieuwe aarde zal aanvankelijk alleen door Lichtwezens bewoond worden, d.w.z. door mensen in
een staat van hoge geestelijke rijpheid. Zij zullen ook voortdurend contact hebben met de
Lichtwezens uit het geestelijke rijk, want het kwade wordt door de Macht en de Wil van GOD
verhinderd de mensen te benaderen. De eerste mensen op de nieuwe aarde behoeven immers niet
meer een proef te ondergaan, en daarom is het niet nodig dat negatieve krachten zich ophouden in
de nabijheid van de aarde. En dat zal te zien zijn aan de staat van diepe vrede die heerst op de
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harmonie.- Want de liefde regeert, en waar de liefde is kan zich geen wezen ophouden dat vijandig
tegenover GOD staat.
Maar deze toestand zal niet voor eeuwig zo blijven, want de latere generaties zullen weer de
tegenstander van GOD macht over zichzelf geven. Zij zullen gewillig aan zijn verleidingen gehoor
geven en zich in dezelfde mate van GOD verwijderen, DIE hun een paradijs bereiden wou op de
nieuwe aarde. En dan zal de strijd tussen licht en duisternis weer opnieuw beginnen en voortduren
tot het einde van een verlossingsperiode, opdat de mensen vrij beslissen kunnen welke heer zij over
zich accepteren willen. En in de eeuwigheid zal er hun gedaan worden volgens deze vrije
wilsbeslissing. Zij zullen in de duisternis moeten smachten of het "eeuwige LICHT" tegemoet gaan,
tot zij zich met het OERLICHT verenigd hebben.
AMEN

5235 Zie, IK maak alle dingen nieuw !
10 oktober 1951
Zie, IK maak alles nieuw! U, mensen die nog geen inzicht hebt en de geest in u nog niet hebt
gewekt, u weet niet wat deze Woorden van MIJ, betekenen. U gelooft niet aan een omvorming van
deze aarde en aan het laatste gericht, aan het einde van een ontwikkelingsperiode en het begin van
een nieuwe. U weet niet van Mijn eeuwig heilsplan en begrijpt daarom ook Mijn Woorden niet:
"Zie, IK maak alles nieuw!".
Een ieder van Mijn Woorden heeft een veelvoudige betekenis welke ook Mijn gewekten niet weten,
omdat deze kennis nog te hoog is voor de mensen op deze aarde. Maar voor hen is de eenvoudige
bedoeling duidelijk, dat IK vernieuwen wil wat zich buiten Mijn ordening van eeuwigheid heeft
begeven. IK wil een verandering teweegbrengen omdat de mensen Mijn ordening niet meer
nastreven en daarmee hun aardse levensdoel verzaken. Zij hebben gefaald en hun leven niet benut
voor de eeuwigheid. Maar IK wil hen niet verloren laten gaan en zal hun de gelegenheid geven de
verzuimde ontwikkelingsweg nog eens af te leggen. Maar niet als een herhaling, maar op geheel
nieuwe wijze. Want nogmaals de weg van ontwikkeling te mogen gaan is een bijzonder genadegift,
die verworven moet worden door een verhoogde prestatie, waartoe geheel nieuwe scheppingen de
mogelijkheid geven.
IK vernieuw dus ten eerste weer de leerschool van de Geest, Mijn aarde, die weer de opwaartse
ontwikkeling tot mens bevorderen moet. IK zal de nieuwe aarde voorzien van geheel nieuwe
scheppingen van zo menigvuldige aard en vorm, dat het uitermate talrijke geestelijke nieuwe
mogelijkheid geschapen wordt zich daarin waar te maken. En IK laat een nieuw mensengeslacht
ontstaan uitgaande van door MIJ gezegende mensen, die hun geestelijke ontwikkeling in liefde en
trouw tot MIJ voltooid hebben. Die een staat van rijpheid bereikt hebben waardoor een hoge
geestelijke begeleiding mogelijk is, zodat ook het nieuwe mensengeslacht alle waarborgen heeft tot
een zo hoog mogelijke volmaaktheid. Maar ook het gekluisterde geestelijke kan snel tot rijpheid
komen door de buitengewone invloed die de mensen op al de hun omringende scheppingen
uitoefenen. IK maak alles nieuw. IK vergemakkelijk ook de voorwaarden tot het vrijworden van het
geestelijke, maar wijk daardoor nog niet van Mijn wet af, door uit grote erbarming en diepe Liefde
MIJ te ontfermen over het geestelijke dat nog in onvrijheid leeft.
Alle kwellingen zullen van de mensen afvallen en vol kracht zullen zij streven opwaarts te gaan,
omdat IK alleen voor hen het begerenswaardigst ben, en zij niet in de diepte getrokken kunnen
worden door Mijn tegenstander, die gekluisterd is voor lange tijd.
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mensen gelukkig die nu tot MIJ behoren en die ook voor hen de weg tot MIJ effenen, die na hen
komen. Wie van u mensen kan dat vatten en wie van u mensen gelooft vast en ongetwijfeld dat het
oude ophouden zal te zijn? Dat ook de mensen die van MIJ verwijderd zijn er niet meer zullen zijn.
Dat alleen maar een kleine kudde die MIJ als hun "HERDER" trouw gevolgd is het leven niet
verliezen zal, omdat IK die kleine kudde heb gezegend en bestemd om voort te leven in het paradijs
op de nieuwe aarde. Dat een nieuw verlossingstijdperk begint volgens het heilsplan van eeuwigheid,
door Mijn Liefde en Wijsheid vastgelegd om het geestelijke een eeuwig leven te verzekeren.
Zie, IK maak alles nieuw! U, die in MIJ gelooft, denk aan deze Woorden. Overweeg ze in uw hart
en weet dat de tijd gekomen is dat dit, Mijn Woord, in vervulling zal gaan. Geloof vast daaraan en
verwacht en draag al het moeilijke wat u nog beschoren is tot het einde met geduld en toewijding
aan Mijn Wil. Want de dag komt spoedig dat IK de mijnen zal halen om hun het paradijs te
onthullen waarvan geschreven staat:
"Een nieuwe Hemel wil IK scheppen en een nieuwe aarde en IK Zelf wil midden onder de mijnen
vertoeven en ze leiden en onderwijzen zoals IK het beloofd heb".
AMEN
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