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2749 GOD's wegen zijn vaak onbegrijpelijk
22 januari 1943
GOD's wegen zijn voor de mensen vaak onbegrijpelijk. Door Zijn Wijsheid en Zijn Liefde worden
ze de mensen uitgestippeld, zoals ze voor hun zieleheil nuttig zijn, maar de mens is niet in staat dit
te onderkennen, hij ziet alleen het lijden maar niet de zegen van het lijden en hij ziet ook het doel
niet, veeleer kleven zijn ogen onophoudelijk alleen maar aan de weg, die vaak niet te passeren lijkt,
hij ziet de stenen die hem vaak onbegaanbaar maken en mort en klaagt dat GOD hem juist deze weg
laat gaan.
En toch moesten de mensen zich voor ogen houden dat GOD's Wijsheid en Liefde hun de weg zo
over de aarde laat gaan als hun ziel dit nodig heeft. Want HIJ is heel goed op de hoogte van de
toestand van rijpheid van de mens, evenals van de uitwerking van elk gebeuren op deze toestand, en
dus beschikt HIJ alles zo, dat het voor de mensen vaak onbegrijpelijk is.
Wanneer de mens uit eigen aandrang in gevaar is, verkeerd te gaan, grijpt GOD in, en dit tot zijn
redding, maar hem steeds nog de vrije wil latend, dat hij niet onvoorwaardelijk de weg moet gaan
die GOD hem voorschrijft, integendeel kan hij gaan volgens zijn vrije wil, alleen wordt hij
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gebeuren om zich heen bekijkt.
Zodra hij gelovig is, geeft hij zich ook zonder tegenstand over aan de leiding van GOD, en dan eist
hij niet meer, maar schikt zich gelaten naar de Wil van GOD, hij gaat de weg die GOD hem dus
voorschrijft en hij zal tenslotte ook de Wijsheid en de Liefde van GOD beseffen, zodra hij, rijp van
ziel, aan het einde van zijn aardse leven zijn weg over de aarde terugblikkend overziet.
Op vaak wonderbare wijze brengt GOD de mensen samen die elkaar moeten helpen opwaarts te
gaan, omdat de een de ander nodig heeft voor zijn positieve ontwikkeling. Hij laat de mensen
gemeenschappelijk door het aardse leven gaan, om hun de mogelijkheid te geven elkaar in dienende
liefde geestelijk vooruit te helpen. Hij leidt de mensen in de meest uiteenlopende situaties waarin ze
rijp kunnen worden en het zal hun steeds onbegrijpelijk zijn, zolang ze hun geestelijke ontwikkeling
niet inzien als doel op aarde, want vaak heeft het er de schijn van, dat GOD het geluk van de
mensen ruïneert, maar dan zijn ze in gevaar door het aardse leven te gronde te gaan, d.w.z. ze
denken te weinig aan hun ziel, wanneer de aarde hun de vervulling van hun vurig verlangen brengt.
En daarom zal meestal de mens aards geluk moeten opgeven terwille van zijn ziel, en zijn levenslot
is vaak zo vreemd dat het hem moeilijk valt te geloven in een GOD van Liefde en Wijsheid.
Maar de geestelijke ontwikkeling is zin en doel van het aardse leven en waar deze in gevaar is, waar
er niet naar wordt gestreefd, hebben de mensen vaak een hard ingrijpen van de kant van GOD
nodig. Zijn wegen zijn vaak vol stenen en doornen, maar ze voeren zeker ten hogen. En gezegend
zij die zich zonder tegenspreken op zulke wegen laten zetten en hem ondanks alle hindernissen
afleggen tot zij aan het doel zijn.
Ze kunnen te allen tijde terug op de brede goed begaanbare weg, d.w.z. ze kunnen voor zichzelf hun
weg over de aarde aangenaam inrichten krachtens hun vrije wil, maar GOD beschikt de
gebeurtenissen in het leven van de enkeling zo, dat hij enorme wilskracht op moet brengen om deze
de baas te worden, wanneer hij zich aan de invloed van GOD wil onttrekken.
Laat hij zich echter leiden door GOD, dan gaat hij schijnbaar wel een veel moeilijkere weg, maar
steeds met steun van GOD en komt zodoende ook bij het doel. Want de hardheid van het lot doet
hem makkelijker de weg naar GOD vinden als hij ver van HEM af staat en dan overwint hij elke
hindernis en hij ziet ook in, waarom hij zo'n weg moet gaan; hij leert begrijpen dat alleen de Liefde
en Wijsheid GOD's aan het werk zijn, Die de levensweg van ieder mens bepalen om diens ziel te
redden van het eeuwige verderf.
AMEN

3767 IK ben de Weg, de Waarheid en het Leven...
11 januari 1946
Alleen de waarheid kan u het eeuwige leven opleveren, want de waarheid ben IK Zelf en slechts
door MIJ zult u het eeuwige rijk kunnen binnengaan. IK ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Als u in de waarheid wandelt, gaat u ook de juiste weg die als doel het eeuwige leven heeft. Want
de zuivere waarheid is een gevolg van het werkzaam zijn in liefde en dit is de enige weg om de ziel
uit de toestand van de dood in de staat van levend zijn te verplaatsen.
Dus IK ben als de eeuwige LIEFDE de weg naar MIJ Zelf voor Mijn schepselen, deze weg moeten
ze onvoorwaardelijk gaan om bij MIJ te komen, DIE hun ook alleen het leven geef in de
eeuwigheid. En om MIJ na te volgen, om een leven van liefde op aarde te leiden, moeten ze bekend
worden gemaakt met de waarheid, d.w.z. ze moeten tevoren onderricht worden hoe ze hun aardse
leven gestalte moeten geven, om dan door het naleven van Mijn leer, ook de zuivere waarheid uit
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kennis; echter geen weten van het hart dat alleen levend maakt.
IK ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Als u MIJ zoekt, zult u op de goede weg komen en de
waarheid vinden en tevens ook voor u het eeuwige leven verwerven. Wie de waarheid begeert
terwille van de waarheid, die kom IK naderbij en IK leid hem op de weg van de liefde, en als hij
geen weerstand biedt, ontwaakt zijn Geest ten leven en deze onderricht hem volgens de waarheid.
Dan heeft hij MIJ Zelf gevonden en hij zal MIJ eeuwig nooit meer verliezen, dan leeft hij en kan
eeuwig niet meer sterven.
Maar alleen de zuivere waarheid brengt dit teweeg, die het gevolg is van onbaatzuchtig werkzaam
zijn in de liefde. Elke onjuiste leer leidt niet naar het doel van de vereniging met MIJ, elke
verkeerde leer verlengt de weg omhoog, ze spiegelt de mens een ander doel voor en slechts een
vaste wil om bij het ware doel te geraken, bant het grote gevaar uit om helemaal te verdwalen.
Maar zonder MIJ vindt u de juiste weg niet, u zult MIJ moeten roepen, u zult Mijn onderrichtingen
moeten aannemen, u zult de weg moeten gaan die IK u heb voorgeleefd op aarde, de weg van de
liefde, om daardoor tot de waarheid, tot het herkennen van MIJ Zelf en tot het eeuwige leven te
komen. U zult in de liefde moeten wandelen, omdat u zonder de liefde u niet met MIJ kunt
verenigen, en omdat IK als de eeuwige LIEFDE, ook het einddoel van de weg der waarheid ben, en
omdat u zolang dood in de geest, dus geheel zonder enig inzicht bent, totaal zonder enig weten over
de goddelijke Wijsheid, evenals de diepste grond van Mijn WEZEN u volledig vreemd is en u dus
niet zult kunnen leven, zolang u zich niet met MIJ verenigt, wat alleen maar door de liefde kan
gebeuren.
AMEN

4804 De erg moeizame weg omhoog - Aardse beloning
28 december 1949
Wat u tot uw heil strekt is uw levenslot. De opvoeding van een mens tot kind van GOD zal altijd
een lijdensweg zijn, die gegaan moet worden met een wil die naar MIJ is gekeerd tot aan het eind,
opdat IK het kan opnemen in Mijn rijk, opdat IK het aan Mijn Hart kan drukken om hem zijn trouw
te belonen.
En zo moeten ook zielen van het Lichtrijk deze weg gaan, wil hun belichaming op aarde het
resultaat opleveren terwille waarvan ze de belichaming zijn aangegaan. Een leven op aarde zonder
tegenspoed en lijden beperkt ook de mogelijkheden om rijp te worden en is alleen diegenen
beschoren die geen aanstalten maken geestelijke rijkdom te vergaren, die dus alleen aardse doelen
nastreven, zich aan Mijn tegenstander verkopen, die hun wereldse ondersteuning verleent om hun
zielen niet meer te verliezen.
Benijd daarom nooit mensen aan wie alles lukt, die aards genieten in een luxueus leventje en weinig
beproeving hebben te verduren. Weet dat hun zielen vanaf het begin van hun belichaming tot aan
het eind bijna geen vooruitgang boeken, dat ze wel leven doch ten prooi zijn gevallen aan de
geestelijke dood, dat ze dus a.h.w. op aarde al het loon ontvangen voor daden die niet de liefde als
stimulans hadden, maar die de medemensen in hun noden hebben geholpen.
Niets blijft de mens onbeloond, doch wee, wanneer alleen aards loon wordt verleend. Armzalig
zullen de mensen na hun dood het hiernamaals binnengaan en groot zal daar hun nood en duisternis
zijn. Duld alles wat u wordt opgelegd en vermeerder uw geestelijke goederen, wanneer aardse nood
op u drukt, opdat u in het geestelijke rijk wordt beloond en daar geen gebrek hoeft te lijden. En weet
dat alleen een weg vol doornen u naar het doel lijdt, dat het de juiste weg is, die erg moeizaam en
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zo lastige weg te kunnen gaan. En kijk niet vol afgunst naar diegenen die kunnen genieten van hun
aardse leven, want eens zijn ze te beklagen, terwijl u nog het rechtmatige loon in het vooruitzicht
hebt, dat IK Zelf u geef als u Mijn rijk bent binnengegaan.
AMEN

5016 De weg naar de volmaaktheid Het kindschap GOD's
8 december 1950
U zult al op aarde volmaakt kunnen worden, wanneer u MIJ vrijwillig de leiding over u geeft,
wanneer u leeft volgens Mijn Wil, wanneer u voortdurend in de goddelijke ordening verkeert. Alles
wat goed is, beantwoordt aan Mijn Wil, al het slechte echter aan de wil van de tegenpool, die
evenzo op u inwerkt om u volgzaam te maken aan zijn wil. Het ligt aan uzelf aan wie u zich zal
willen onderwerpen, het staat u volledig vrij, alleen leidt de goed gebruikte wil naar de
volmaaktheid, terwijl u anders een prooi wordt van de eeuwige dood, een toestand van onvrijheid in
nood en kwelling.
Er bestaat dus maar een weg naar de volmaaktheid, een levenswandel naar Mijn Wil, d.w.z. een
gaan in liefde uit vrije wil. Zodra u uw best doet om in onbaatzuchtige naastenliefde te werken, leeft
u ook naar Mijn Wil en uw ziel wordt rijp tijdens uw leven op aarde. Dan is de korte tijd van leven
op aarde voldoende om een graad van rijpheid te bereiken die haar vrij maakt van elke keten, dus
geschikt voor het lichtrijk waarin de ziel alleen maar kan binnengaan, wanneer ze vrij is van elk
omhulsel dat geen licht doorlaat.
De graad van rijpheid van een ziel kan ook dan nog verschillend zijn, maar ze is gelukkig wanneer
ze tenminste in het lichtrijk kan wonen, waar er een voortdurend opstijgen is en ze een steeds
grotere gelukzaligheid kan bereiken. Doch de korte tijd van leven op aarde kan haar ook de hoogste
gelukzaligheid opleveren, ze kan als waar kind van GOD de meest volkomen vereniging met MIJ
binnengaan, om nooit meer van MIJ gescheiden te zijn en de hoogste verrukkingen te kunnen
genieten. Deze toestand van het kindschap GOD's vereist alleen een leven in liefde op aarde in
volledige onbaatzuchtigheid, een voortdurend streven naar het bereiken van MIJ Zelf en innige
vereniging met MIJ, die de mens elke keer tot stand brengt als hij in de liefde werkzaam is.
De wereld moet hem geheel onberoerd laten, leed en tegenspoed moet hij in berusting aannemen als
door MIJ gezonden, zijn geloof moet diep en onwankelbaar zijn en zijn wil moet zich altijd onder
de Mijne buigen - hij moet steeds met MIJ leven en MIJ Zelf in zich werkzaam laten zijn. Hij moet
zich al op aarde als Mijn kind voelen en MIJ liefhebben uit heel zijn hart, dan leeft hij ook helemaal
volgens Mijn Wil en neemt afscheid van deze aarde als waar kind van GOD.
Als u dus weet wat u in de korte tijd van leven op aarde zult kunnen bereiken, hoewel echter heel
weinig mensen het leven benutten voor hun zieleheil, dan zal u zich ook de toestand van berouw
van de zielen kunnen indenken, die nalieten Mijn Wil tot de hunne te maken en nu op een mislukt
leven op aarde terugzien. Want zelfs Mijn opvoedingsmiddelen helpen vaak niet veel en met dwang
kan IK de zielen niet voltooien.
Daarom gaan ontelbare zielen in het rijk hierna binnen in een toestand van duisternis en moeten
daar een weg gaan vol van kwelling tot ze boven aankomen, wat echter heel wat moeilijker is dan
op aarde, waar de levenskracht, te handelen naar hun wil, hun ter beschikking staat, alleen dat hun
wil verkeerd gericht was. Maar ook in het geestelijke rijk blijft de wil van het wezen vrij.
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inzicht verschaft, opdat u dan zeker opwaarts gaat in het hiernamaals en het gevaar om terug te
zinken in de diepste duisternis niet meer is te vrezen.
U zult op aarde veel kunnen bereiken, omdat onbeperkte kracht en genade ter uwer beschikking
staat. Gebruik ze en schep u een basis voor de eeuwigheid. Leef volgens Mijn Wil, opdat u binnen
kunt gaan in het rijk van licht, opdat het leven op aarde voor u niet nutteloos is geweest.
AMEN

5049 Vele wegen, maar één doel - Ware leden van de kerk van CHRISTUS
25 januari 1951
Vul elkaar aan en ga niet uit elkaar. Wandel te zamen en ga geen verschillende kanten op, daar u
toch allen dat ene doel hebt: tot MIJ te komen, Mijn Aangezicht te zien en voor eeuwig zalig te zijn.
Weet dat IK ieder afzonderlijk mens alleen naar zijn innerlijkste wezen beoordeel en dat IK
niemand verwerp, ofschoon hij nog niet voor MIJ gekozen heeft; deze is dan nog een dwalend kind
dat ook Mijn genade nodig heeft - maar niet Mijn toorn.
Dus sta IK ook alle dwalenden bij en dring hen weer zachtjes op de juiste weg die tot MIJ voert. En
ieder wordt anders bedeeld, maar dat moet u niet doen geloven dat hij daarom zijn doel niet zou
kunnen bereiken. Wie alleen maar naar MIJ verlangt die trek IK ook omhoog. Daarom bestrijd
elkaar niet en ga niet uit elkaar, maar vecht schouder aan schouder in de laatste strijd op deze aarde.
Voor MIJ is er dan maar een schaar waarvan IK de AANVOERDER ben, die vast staan in het
geloof aan MIJ in JEZUS CHRISTUS en die derhalve ook Mijn Naam op hun voorhoofd dragen.
IK schenk maar aandacht aan een ding bij de mensen en dat is van belang: in hoever is hun geloof 'n
levend geloof. Dat zij JEZUS CHRISTUS met de mond belijden laat hen nog niet bij de schare der
mijnen behoren. Alleen als zij ware christenen zijn die 'n leven leiden naar het voorbeeld van
JEZUS CHRISTUS, en die daardoor tot een levend geloof zijn gekomen. Dat alleen is beslissend
om tot Mijn kleine kudde te behoren - waarvan IK de HERDER ben.
Zolang de verschillende groeperingen elkaar bestrijden ontbreekt hun dit levend geloof, omdat hun
dan ook nog het inzicht ontbreekt aan wat IK onder de kerk die IK gegrondvest heb, versta.
De ware leden van Mijn kerk begrijpen elkaar, ofschoon zij tot verschillende confessies en
geestesrichtingen behoren, ze zoeken elkaar en zijn verheugd als ze elkaar gevonden hebben. De
ware leden staan ook in de innigste verbinding met MIJZelf, omdat zij naar Mijn Woord verlangen
en ook inzien dat dit de juiste spijs en drank is. De ware leden van Mijn kerk ergeren zich niet aan
uiterlijkheden en ze hechten ook geen waarde aan onnozele dingen. Alleen de liefde tot MIJ vervult
hen evenals ook de liefde tot de naaste.
Tengevolge daarvan is ook hun geest ontwaakt en geeft hun de juiste inlichtingen, zo dat zij elkaar
herkennen en niets meer tegen elkaar hebben. Zij doen dan hun best gezamenlijk omhoog te streven
-terwijl de een de ander helpt - als de weg omhoog moeilijk is. Zij streven dan naar het hoogste
doel, naar het Vaderhuis en IK kom hen nu tegemoet en vertoon ME aan hen, want wie ernstig naar
MIJ verlangt - die kom IK naderbij. IK kom dan tot hem als Vriend en Broeder en druk hem als
VADER aan Mijn hart - en laat hem dan voor eeuwig niet meer gaan.
AMEN

5157 De weg van het heil - De weg van de liefde JEZUS CHRISTUS
23 juni 1951
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grote missie vervulde om voor alle mensen uit het verleden, het heden en de toekomst de weg naar
GOD te banen, de almachtige Schepper van hemel en aarde.
Deze missie was daarom zo belangrijk, omdat HIJ als mens met dezelfde vijandige krachten had te
strijden als ieder ander mens en HIJ toch het bewijs leverde dat het mogelijk was, hen de baas te
worden door gebruik te maken van het juiste wapen. Want niet als GOD volbracht HIJ dit werk,
ofschoon goddelijke kracht zich in alle volheid in HEM openbaarde tijdens Zijn onderrichtend
werkzaam zijn, maar om deze Kracht te verkrijgen, moest HIJ als mens juist deze strijd met succes
hebben gevoerd. En zo leverde HIJ er ook het bewijs voor dat een mens in het volledige bezit van
goddelijke kracht en wijsheid kon komen en toonde ook de weg die HIJ Zelf is gegaan, de weg van
de liefde, die leidt naar de vereniging met GOD en daardoor ook naar het bezit van licht en kracht in
alle volheid.
De mens JEZUS CHRISTUS leefde helemaal vanuit de Wil GOD's en al Zijn streven was er op
gericht, nader tot de door HEM herkende VADER te komen. De liefde voor de VADER vervulde
HEM en uitte zich in de liefde voor de medemens. Want een hart dat vol is van liefde, kan niet
anders dan alles binnen het bereik van zijn liefde trekken, omdat het tot geen andere gevoelens die
tegengesteld zijn aan de liefde in staat is.
Dus de liefde was het wapen dat HIJ aanwendde in de strijd tegen de krachten die HEM ten val
wilden brengen. Want de liefde schenkt de kracht, zodat HIJ nooit kon verliezen, omdat HIJ door de
liefde in zekere zin met Zijn hemelse VADER samen tegen de vijand streed en HIJ daarom de zege
moest behalen. De liefde kan niemand weerstaan daar ze toch de Oerkracht is waar alles, ook de
tegenstander van GOD, eens uit voortgekomen is, bijgevolg moet ze sterker zijn dan alles en ook
hem overwinnen die Haar niet wil erkennen.
De mens JEZUS ging de weg van de liefde en deze voerde rechtstreeks naar GOD. Dus heeft HIJ
die weg gebaand en voor ieder mens vrij gemaakt, want ieder kan hem nu gaan met de zekerheid
het doel te bereiken.
HIJ alleen is de weg van het heil, HIJ alleen is de enige weg die door de vijand van de ziel niet
wordt begaan, waarop de mens veilig is voor alle aanvallen, want op de weg van de liefde wordt hij
door JEZUS CHRISTUS Zelf begeleid, DIE voor hem de zekere Leider is en hem ook vol zorg
behoedt voor een terugval of een afwijken van de rechte weg. Wie HEM navolgt, gaat tegelijkertijd
met HEM en hij moet zijn doel ook bereiken. HIJ heeft voor alle mensen de strijd met de
tegenstander van GOD uitgevochten.
Maar HIJ vraagt ook aan diegenen die HEM willen navolgen op de weg van het heil, dat ze strijden
tegen die ander d.w.z. dat zij eveneens het wapen van de liefde aanwenden, waarmee ze alleen hem
kunnen verslaan.
En daarom is de weg van het heil geen andere dan de weg van de liefde tot GOD en tot de naaste,
want door de liefde maakt de mens zich vrij van de vijand van zijn ziel, door de liefde verkrijgt hij
de macht over hem, door de liefde is hij onophoudelijk ontvanger van kracht uit GOD en door de
liefde brengt hij de vereniging met GOD tot stand, de eeuwige LIEFDE Zelf.
Dan heeft zijn ziel genezing gevonden van een kwaal die haar door de zonde aankleefde, door de
afval van weleer van GOD, die Zijn tegenstander heeft veroorzaakt omdat hij zonder liefde was.
Dan is zijn ziel weer verenigd met de eeuwige LIEFDE, want JEZUS CHRISTUS Zelf heeft haar
dicht bij de Oerbron van Kracht gebracht, ze is als waar kind van GOD teruggekeerd in het
Vaderhuis, omdat ze de ware weg, de weg van het heil is gegaan, die HIJ Zelf haar heeft gewezen.
AMEN
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5255 Belofte van JEZUS: het eeuwige leven
16 november 1961
U zult moeten leven in eeuwigheid. Maar het leven beloven kan alleen HIJ DIE HEER is over leven
en dood, DIE Zelf het leven is van eeuwigheid en DIE de dood heeft overwonnen - JEZUS
CHRISTUS, de Zoon GOD' en Verlosser van de wereld, DIE is voortgekomen uit de Kracht van de
Allerhoogste als zelfstandig Wezen, voorzien van Kracht in volkomen mate, Wiens Liefde hem
bewoog, Zich van Zijn kracht te ontdoen en als zwak hulpeloos mens op aarde, die aan de wet van
de dood was onderworpen, tegen de dood te strijden en hem te overwinnen, om alle mensen uit de
slaverij van satan te bevrijden die dezen gevangen hield. Want de dood was door satan in de wereld
gebracht.
De dood is een krachteloze duistere toestand, die het gevolg is van de zonde van weleer tegen GOD.
Licht en Kracht betekenen leven, krachteloosheid en duisternis daarentegen veroordelen het wezen
tot een verstarren in werkeloosheid.
De mensen op aarde zouden deze onbeweeglijke toestand na hun lichamelijk leven hebben te
verwachten, ze zouden zonder hoop wegzinken in de duisternis en zouden zichzelf daar niet uit
kunnen bevrijden, ze gingen de eeuwige dood tegemoet, wanneer er niet een Redder tot hen kwam
Die sterker was dan de dood, Die hem kon overwinnen en de mensen weer het leven gaf dat ze in
het allereerste begin als geestelijk wezen hadden bezeten en dat voor hen door de zonde van de
opstand van weleer tegen GOD verloren ging.
(16 november) Het leven was voor hen verloren gegaan, d.w.z. alles wat hen tot gelukkig makend
werkzaam zijn in staat stelde, want leven is onophoudelijk werkzaam zijn volgens wijze wet, leven
is gebruik maken van goddelijke Kracht volgens goddelijk grondbeginsel en daarom een toestand
van onbegrensde gelukzaligheid.
Dit leven nu belooft JEZUS CHRISTUS aan alle mensen, echter wel onder zekere voorwaarden.
Hij kan wel het leven geven, maar de mensen moeten het ook begeren en alles doen om zich het
ware leven, het leven in het geestelijke rijk waardig te maken.
Ze moeten uit de toestand van dood zijn weg willen, ze moeten de Kracht die hun een eeuwig leven
verzekert, in bezit nemen, ze moeten met de Bron van Kracht in verbinding treden, ze moeten met
JEZUS CHRISTUS strijden tegen de dood van hun ziel en deze overwinnen, wat alleen mogelijk is
met JEZUS CHRISTUS. Want het is de dood van de ziel die ze moeten vrezen, aangezien de dood
van het lichaam onbelangrijk is, maar de ziel, het werkelijke in de mens, vergaat niet, alleen kan zij
in de toestand van volledige krachteloosheid en duisternis, de geestelijke dood, ten prooi vallen aan
onmetelijke eindeloze kwelling.
U echter zult kunnen leven. Wat zijn dit troostrijke woorden voor u, mensen!
JEZUS CHRISTUS wil niet, dat u de dood tegemoet gaat, HIJ wil dat u zult leven, en HIJ heeft u
dit leven beloofd, omdat alleen HIJ DIE de dood heeft overwonnen, het u geven kan. Maar uw wil
is vrij. vergeet niet dat u alles zult kunnen bereiken, dat niets onmogelijk is, dat JEZUS CHRISTUS
u ook alle middelen en wegen heeft aangegeven, maar dat u zelf zult moeten willen, omdat u niet
tegen uw wil in gegeven kan worden wat u zalig kan maken.
Een eeuwig leven is de mooiste belofte die HIJ u kon geven, dat elke vrees voor de dood verdwijnt,
dat voor u een onuitsprekelijke zalige toekomst ligt, die eindeloos duurt als u dit zelf wilt en de
voorwaarden vervult die JEZUS CHRISTUS aan zijn belofte heeft verbonden - dat u in HEM
gelooft.
Want dan zult u aan al Zijn Woorden gevolg geven, u zult Zijn geboden onderhouden, u zult leven
volgens Zijn goddelijke leer van de liefde en in u de goddelijke Kracht vergaren, de liefde zal u ten
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dood tegemoet gaat.
De ziel zal zich dan losmaken, ze zal in alle kracht de barrieres des doods doorbreken, ze zal zich
vrij maken uit de boeien van hem die u de dood wilde doen ondergaan, ze zal zich geheel gelukzalig
bewust worden van haar kracht en nu onophoudelijk werkzaam kunnen zijn.
Het geestelijke rijk zal haar opnemen, waar alleen maar leven is, waar al wat wezenlijk bestaat
werkzaam is in de Wil van GOD, waar voortdurend nieuw leven wordt verwekt, waar er eeuwig
geen dood meer bestaat, waar alles in en met JEZUS CHRISTUS gelukzalig is.
AMEN

5791 De weg naar Golgotha Het navolgen van JEZUS
16 oktober 1953
De weg naar Golgotha te gaan, is de ware navolging van CHRISTUS. U zult dat (wel) begrijpen als
u gelooft, dat JEZUS CHRISTUS voor u deze weg gegaan is, dat HIJ omwille van uw zonden alle
smartelijke kwellingen van deze gang naar het kruis op Zich nam, dus u het leed heeft afgenomen
en Zelf voor u heeft gedragen. En uw geloof daarover is ook juist. HIJ heeft voor u de schuld teniet
gedaan door Zijn lijden en sterven aan het kruis.
Maar de bekroning van Zijn weg over de aarde was de vereniging met Zijn VADER van
eeuwigheid. HIJ verenigde Zich voor eeuwig met HEM. HIJ en de VADER werden Een. En om dit
doel te bereiken is het navolgen van JEZUS de enige weg en om dit doel te bereiken moet de mens
ook een aards leven vol leed op zich nemen, hij moet geduldig de weg over de aarde gaan tot het
einde, al brengt deze hem nog zo groot leed, nog zo grote tegenspoed en ontberingen. Hij moet de
kelk leegdrinken tot op de bodem en alleen maar steeds de goddelijke HEER en Heiland voor ogen
houden, zijn hele streven moet zijn HEM na te volgen en met WIE hij ook verenigd zou willen zijn
tot in alle eeuwigheid. Van HEM zal de mens ook kracht toekomen en als de mens zwak wordt staat
de Heiland JEZUS CHRISTUS naast hem en ondersteunt hem, HIJ helpt hem het kruis dragen tot
hij zijn doel heeft bereikt.
En nu zult u begrijpen waarom vrome, GOD toegedane mensen vaak door leed en ziekte worden
achtervolgd, waarom hun een kruis te dragen werd gegeven dat hun bijna ondraaglijk voorkomt.
Het gaat om het kindschap GOD's, om de vereniging met HEM zodanig, dat ze, als het dichtst bij de
VADER staand, onbegrensd Kracht en Licht kunnen ontvangen en onbeperkte gelukzaligheid
gevoelen die alleen de totale vereniging met HEM teweeg kan brengen, en dat deze staat daarom
het kostelijkste is wat op aarde bereikt kan worden, doch door grote offers, door het prijsgeven van
al datgene wat de mens op aarde als aangenaam ervaart.
Hij moet in waarheid de weg naar Golgotha gaan, hij mag niet meer naar de wereld kijken, hij moet
met een blik die ervan is afgewend, schrede voor schrede afleggen in nood en kwelling. Hij moet
weten dat zijn lichaam alleen voor de ziel lijdt, opdat deze dan als volledig gereinigd voor het
Aangezicht GOD's kan treden, om door de VADER met diepste Liefde te worden aangenomen als
Zijn kind, dat uit Liefde voor HEM, HEM is nagevolgd, dat uit liefde voor HEM de weg van het
kruis op aarde aflegde en dat nu door HEM vertrouwd wordt gemaakt met alle rechten van een kind,
want het heeft, als reeds naar de VADER teruggekeerd, nu ook nog op aarde de proef afgelegd en
doorstaan, die iedere geschapen engel moet doorstaan om geheel te versmelten met zijn Schepper
en VADER van eeuwigheid, om nu, als volmaakt, te kunnen scheppen en werken in het rijk van het
Licht.
AMEN
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5878 De deur naar het lichtrijk is JEZUS CHRISTUS
16 februari 1954
De deur naar het lichtrijk is voor ieder geopend die de weg via JEZUS CHRISTUS kiest. Maar
zonder HEM is het rijk van het Licht voor u gesloten en gaat u in duisternis of in zo'n onheldere
schemering dat u zich niet wel voert en daarom ook niet gelukzalig bent. Waar JEZUS CHRISTUS
ook maar gepredikt wordt, wordt u gewezen op de juiste weg, want HIJ Zelf heeft de Woorden
gesproken: "IK ben de Weg, de Waarheid en het Leven".
En HIJ zal u steeds weer tegenhouden op uw weg als als u eenmaal aan HEM voorbij bent gegaan
zonder op HEM te letten. HIJ zal u steeds weer wijzen op de waarheid, op Zijn verlossingswerk,
HIJ zal Zich aan u als Leider ter beschikking stellen op uw levensweg op aarde, HIJ zal u trachten
te winnen in liefde en geduld, HIJ zal Zich niet onwillig van u afwenden wanneer u HEM niet wilt
aanhoren. HIJ zal u achternalopen als u in de diepte dreigt te verdwalen en dan weer aanlokken en
roepen, dat u zich naar HEM omdraait en terugkeert, dat u de weg opgaat die naar het ware doel
voert, naar het eeuwige leven.
Alleen HIJ is de poort door welke u binnen kunt gaan in de gelukzaligheid, en wijst u HEM op
aarde af, dan wordt u daarginds in een donker rijk ontvangen, alles is er in duisternis gehuld, want
er ontbreekt het Licht dat alles verlicht, JEZUS CHRISTUS van WIE het licht uitgaat. Maar in dit
rijk der duisternis zult u naar HEM moeten roepen, dan kunt u ook verlost worden uit uw kwelling,
maar het is moeilijk voor een ziel die HEM op aarde afwees, om uit vrije wil naar HEM te roepen,
omdat ze niet geloofde en dit geloof haar in het hiernamaals ook niet kan worden geschonken. Voor
zulke zielen is het moeilijk omdat de duisternis hun denken verwart en vaak verkeerd richt, omdat
ze te weinig eigen licht bezitten dat nu hun wil aan zou kunnen sporen naar HEM om redding te
roepen. Het afwijzen op aarde van JEZUS CHRISTUS heeft een uitermate smartelijke uitwerking
in het hiernamaals, want het ontbreekt de ziel aan alles - kracht en licht - ze heeft geen inzicht en is
te zwak van wil zich inzicht te verschaffen.
Maar de Barmhartigheid van de goddelijke Verlosser stuurt zulke zielen ook dan nog hulp. Ze
worden ook in dit rijk der duisternis gewezen op het kruis van CHRISTUS, wat zodanig wordt
geopenbaard, dat plotseling een gedachte aan HEM als een bliksemstraal in de ziel omhoog flitst,
dat een lichtschijnsel in de vorm van het kruis haar plotseling treft, dat echter dadelijk weer
uitdooft, maar toch in de ziel een sprankje inzicht kan achterlaten, dat ze nadenkt over JEZUS
CHRISTUS en van HEM verlossing verwacht, dat ze HEM in gedachten dichterbij roept en HEM
haar nood voorlegt, dat ze daardoor haar wil te kennen geeft in HEM te geloven en alleen maar hulp
nodig heeft om weer geen andere mening te krijgen.
En dan wordt haar ook hulp gestuurd, dan neemt de duisternis onmerkbaar af, wat gering
schemerlicht laat haar de weg zien die ze nu volgt en die haar in steeds heldere streken voert, zolang
ze de gedachten aan JEZUS CHRISTUS niet laat varen, maar die dadelijk weer duister wordt,
wanneer ze niet meer aan HEM denkt. De ziel moet vrij uit haarzelf naar JEZUS CHRISTUS
willen, dan wijkt elke hindernis voor haar, dan straalt haar een Licht toe, waar ze naar toe gaat, dat
ze snel als het licht van CHRISTUS herkent en dat haar de eerste gedachten aan HEM toestuurde.
Het geloof in JEZUS CHRISTUS is de poort die naar de gelukzaligheid voert. En gezegend hij die
HEM al op aarde vindt, de goddelijke Verlosser, DIE Zelf de Weg is, de Waarheid en het Leven.
Zalig wie met dit geloof het rijk hierna ingaat, want voor hem gaat de deur open naar het rijk van
het Licht, naar het eeuwige leven.
AMEN
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5934 Opstanding
18 april 1954
"Verheug u en jubel het uit, want H? is uit den dode opgestaan". Zo klonk het uit de mond van de
mijnen, en ze geloofden in M?, dat IK JEZUS CHRISTUS was, de Gezalfde des HEREN, dat IK
werkelijk en waarachtig GOD was en de wereld verlost had door Mijn kruisdood. IK was opgestaan
uit den dode. IK had hun daardoor het bewijs gegeven van de waarheid van Mijn Woorden: "Breek
deze tempel af en IK zal hem in drie dagen weer opbouwen". IK had de macht van de dood
gebroken.
Maar Mijn verrijzenis moest alleen daarvoor bewijs zijn voor de mensen, dat het leven niet is
afgelopen met de dood van het lichaam. Ze moesten leren geloven aan een leven na de dood en
daarom liet IK voor de mensen zichtbaar gebeuren wat iedere afzonderlijke ziel te verwachten heeft
na het overlijden op aarde. Want dit geloof ontbrak allen en zelfs de priesters en schriftgeleerden
wezen op de dood van de profeten als een bewijs, dat ook de godvruchtigste mensen tenslotte ten
prooi vallen aan de dood. Want van geestelijke gevolgen van de levenswandel wisten ze niets, de
opstanding van de ziel betwijfelden ze en daarom ook waren de leringen van de mens JEZUS voor
hen onbegrijpelijk en lastig. En IK wilde het geestelijke gevolg van het naleven van Mijn leringen
duidelijk aan de mensen laten zien.
IK was HEER over leven en dood. Ten tijde van Mijn leven op aarde wekte IK doden ten leven en
de mensen geloofden M? niet dat IK Macht had over leven en dood. En zo bewees IK hun aan M?
Zelf dat IK ook HEER was over de dood, dat het leven niet kan worden ontnomen aan hem die het
geestelijk al gevonden heeft, ook wanneer men hem het aardse leven neemt.
Maar IK liet het aardse lichaam ook verrijzen ten teken dat dit niets aards meer bevatte, dat ook dit
vergeestelijkt was en bijgevolg de kracht in zich had te verrijzen in vergeestelijkte vorm. Aan Mijn
lichaam kleefde niets aards meer, omdat het zich door het ontzettende lijden volledig gelouterd had,
omdat al het aardse helemaal veranderd was in geestelijke substantie en dit geestelijke nu kon
uitgroeien in volledig leven. En daarom kon het lichaam uit het graf opstijgen, want niets hield het
aan de aarde vast.
Dit was een gebeurtenis, waarvan de gehele mensheid kennis zou moeten nemen, dat en waarom het
mogelijk is, na de dood van het lichaam weer ten leven op te staan, want van het hiervan kennis
nemen - van het geloof aan Mijn opstanding - hangt ook het geloof in Mijn goddelijkheid af, het
geloof aan Mijn missie op aarde als GOD's ZOON en de bereikte volledige vereniging met GOD
door het vervullen van die missie.
IK ben werkelijk en waarachtig opgestaan uit den dode en heb ME aan de mijnen zichtbaar getoond
en daardoor heb Ik de mensen bewezen dat IK als mens de dood heb overwonnen, dat hij die de
dood in de wereld heeft gebracht, niet de macht had, Mijn lichaam op aarde achter te houden, dat
het geestelijk kleed al had aangetrokken door het werk van de verlossing. En dit werk van de
Verlossing gold voor de gehele mensheid.
Dus kan geen ziel door Mijn tegenstander meer worden teruggehouden die - als door Mijn
kruisdood verlost, aan zijn macht is ontrukt. Ze zal de dood niet hoeven te vrezen, ze zal verrijzen
ten eeuwigen leven en ze zal kunnen jubelen en loven, want ze weet dat haar Verlosser leeft en dat
H? al diegenen het leven geeft die in HEM geloven en aan Zijn opstanding.
AMEN
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5952 Niemand komt tot de VADER dan door MIJ
9 januari 1954
Niemand komt tot de VADER dan door MIJ. Deze Woorden alleen al zouden de mensen de
belangrijkheid van het erkennen van JEZUS als ZOON van GOD en Verlosser van de wereld
moeten doen inzien en toch maken ze helemaal geen indruk meer, want de mensheid let er niet op,
anders zouden ze HEM niet zo onnadenkend afwijzen Die Zichzelf als Brug naar de VADER
kenbaar maakt.
De woorden van de schrift (bijbel) zijn voor de meeste mensen alleen nog maar letters zonder geest
en leven. Ze spreken ze uit zonder zich van de betekenis ervan bewust te zijn, ze slaan totaal geen
acht op de woorden van de HEER en vinden daarom ook niet de weg naar de VADER, omdat ze
ook niet met de overtuiging in HEM geloven die een aandacht schenken aan het goddelijke Woord
tot gevolg zou hebben.
Niemand komt tot de VADER dan door MIJ. Maar het ontbreekt de mensen aan de wil om bij de
VADER te komen, om welke reden ze ook de weg naar HEM niet zoeken, waarom ook de
goddelijke Verlosser JEZUS CHRISTUS voor hen zonder enige betekenis is. Deze instelling leidt
naar de ondergang, naar de geestelijke dood. Daar zij niet bij de VADER geraken, blijven ze in de
macht van hem die GOD's tegenstander is, ze blijven in de diepte, omdat ze niet verlangen opwaarts
te gaan.
Het is een uitermate betreurenswaardige toestand, dat de mensen geen enkel streven om opwaarts te
gaan laten zien, dat ze niet nadenken over hun opgave op aarde en dat hun ook de leer van
CHRISTUS, het evangelie (van de liefde) onverschillig is, dat ze geen van Zijn Woorden als
voornaam aannemen en er over nadenken, dat ze niet tot inzicht kunnen komen, omdat ze geen
opheldering zoeken, omdat het hun volkomen onverschillig laat wat GOD hun door de schrift zou
willen overbrengen en wat de mens JEZUS als spreekbuis van GOD de mensen heeft gepredikt. En
niemand denkt eraan dat hij alleen maar daarom op de aarde is, om de terugkeer naar de VADER te
bewerkstelligen en dat hem daar voortdurend gelegenheid toe wordt geboden, die hij in zijn star
gemoed afwijst omdat hij niet gelooft.
De afstand van de mens tot de VADER is groot, toch biedt er Zich EEN aan om leiding te geven,
om te bemiddelen, EEN heeft de brug geslagen die de weg naar de VADER begaanbaar maakt en
deze ENE biedt alle mensen Zijn hulp aan. Doch er wordt niet naar HEM geluisterd, er wordt geen
aandacht aan HEM geschonken als HIJ wil bereiken dat de mensen HEM niet zullen vergeten.
Blind en doof gaan ze aan Hem voorbij, ofschoon HIJ hen toeroept: "Niemand komt tot de VADER
dan door MIJ".
Hij Zelf zegt van Zichzelf: "IK ben de Weg, de Waarheid en het Leven". Dus wie de waarheid en
het leven zoekt, moet de weg nemen via JEZUS CHRISTUS, hij moet gebruik maken van Zijn
bemiddeling, hij moet de kracht van HEM voor zichzelf vragen om de weg over de aarde te kunnen
afleggen met het resultaat dat doel van het leven is: de vereniging met de VADER te vinden, die pas
een leven in gelukzaligheid verzekert, een leven dat eeuwig duurt.
De mensen weten niet welk lot ze tegemoet gaan door hun onverschilligheid en hun ongeloof, ze
weten niet wat ze erdoor verspelen, dat ze geen acht slaan op het goddelijke Woord, dat ze niet tot
HEM hun toevlucht nemen DIE hen alleen kan redden van de ondergang, ze weten het niet en
geloven de woorden van hen niet die hiervan wel op de hoogte zijn en hen zouden willen helpen.
En of van boven ook het Woord klinkt, ze nemen het niet aan want ze luisteren naar een andere
stem, naar de stem van de wereld, waarmee GOD's tegenstander hen aanspreekt en voor wie ze
gewillig hun oren openen. Ze zoeken het leven niet, integendeel de dood; ze wijzen HEM af DIE

Bertha Dudde - JEZUS CHRISTUS is de deur tot het eeuwige leven - 12/26 -

JEZUS CHRISTUS is de deur tot het eeuwige leven - Page 13 hun het leven belooft en ze zullen daarom volharden in zonde en blijven in de dood, omdat er
zonder JEZUS CHRISTUS geen verlossing is en geen terugkeer in het Vaderhuis.
AMEN

6053 De weg van de navolging van JEZUS
15 september 1954
De weg die u gaat, moet de weg zijn van het navolgen van JEZUS. U moet HEM tot voorbeeld
nemen, u moet leven op aarde zoals HIJ het u heeft voorgeleefd, u moet een leven in liefde leiden
en ook het leed dat u wordt opgelegd, berustend op u nemen, opdat uw ziel rijp wordt. De mens
JEZUS is u voorgegaan op de weg, om welke reden u HEM nu zult kunnen volgen en u dan ook
zeker uw doel zult bereiken: terug te keren naar de VADER van WIE u eens bent uitgegaan.
En JEZUS heeft u deze weg laten zien, doordat HIJ u de geboden van de liefde tot GOD en de
naaste gaf, waardoor u, door deze na te leven, de weg gaat waarover u JEZUS navolgt. Maar daar is
uw wil voor nodig en een overwinnen van uzelf, een achterstellen van de eigen wensen en
begeerten, om de naaste te helpen als hij hulp nodig heeft. De liefde moet in u worden ontstoken,
daar anders het doel niet kan worden bereikt: de vereniging met GOD, DIE Zelf de LIEFDE is en
daarom ook alleen door de liefde kan worden verkregen.
De mens JEZUS was vervuld van de Liefde tot Zijn medemensen en daarom kon HIJ Zich ook met
GOD verenigen, HIJ kon de eeuwige GODHEID in Zich opnemen, DIE Zich alleen maar kan
verenigen met een mens die zich tot liefde heeft gevormd. En dit alleen is zin en doel van de mens
in het aardse leven, dat hij zijn hele wezen verandert tot liefde, dat hij de eigenliefde opgeeft, dat hij
maar steeds zou willen geven en gelukkig maken en dus zichzelf vergoddelijkt, omdat de liefde
goddelijk is en de mens die zich tot liefde vormt een goddelijk wezen wordt.
Hoe minder de mens aan zichzelf denkt en hoe meer hij in liefde uitdeelt aan zijn medemensen, des
te dichterbij is hij bij zijn doel en des te dichterbij is hem ook GOD Zelf, dan gaat hij de juiste weg
naar HEM en GOD Zelf komt hem tegemoet, hij zal dan echter ook leed dragen zonder morren, hij
zal zichzelf voelen als een drager van het kruis en het kruis gaarne op zijn schouders nemen, want
hij neemt dan JEZUS tot voorbeeld, hij volgt HEM na, hij gaat de weg die JEZUS hem is
voorgegaan, die allen moeten gaan om de eeuwige gelukzaligheid te bereiken.
AMEN

6140 Levend Water - De weg naar de Bron
20 december 1954
Waar IK Mijn Woord ook maar heen kan leiden, daar zal het ook klinken. Wel bedien IK ME
daartoe van diegenen die Mijn Woord rechtstreeks kunnen ontvangen, maar IK breng de mensen die
het verlangen hebben geestelijke spijs in ontvangst te nemen naar hen en die IK daarom ook met
spijs en drank bedenk, opdat hun ziel rijp zal kunnen worden.
Want IK weet wie zich door Mijn Woord zal laten aanraken. IK weet wie in staat is (Mijn Woord)
aan te nemen. IK weet ook waar Mijn zaad op goede bodem valt en waar een goede oogst is binnen
te halen. Maar het zijn er steeds maar weinige op wie Mijn Woord indruk zal maken, die zich door
MIJ Zelf voelen aangesproken als hun Mijn Woord wordt aangeboden. Maar Ik wil ook deze
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spreek IK hen aan.
U allen die MIJ aanhoort, zult uit Mijn Woord een groot voordeel trekken en uw ziel zal het
verheugd ervaren dat haar iets kostelijks werd geboden, dat ze kracht ontvangt. Want Mijn Woord
is met Mijn Kracht gezegend. U zult het wel overal in ontvangst kunnen nemen en steeds zal het u
zegen opleveren als u van harte begeert door MIJ te worden aangesproken.
Maar nog veel sterker zal Mijn Woord u treffen als u MIJ Zelf tot u laat spreken door de mond van
een mens die IK Zelf MIJ heb uitgekozen om door hem tot u te kunnen spreken. U moet levend
Water drinken, u moet scheppen uit de Bron die IK voor u heb ontsloten en waar het Levenswater
zuiver en onvervalst uit stroomt, dat daarom ook 'n uitermate levenwekkende uitwerking op u zal
hebben.
Ga de weg naar Mijn Bron, d.w.z. wil dat u gelaafd en uw ziel krachtig wordt gemaakt, en let nu
ook op diegenen die u de weg wijzen naar de onuitputtelijke Bron van Mijn Liefde. Wens serieus
door MIJ te worden gespijzigd en te drinken gegeven en IK zal Mijn dienaren naar u toesturen, die
u in Mijn opdracht brengen wat uw ziel dringend nodig heeft, het Brood des hemels waarzonder u
de eeuwige zaligheid niet zult kunnen bereiken.
Versmaad zulke gaven niet die uw ziel tot heil strekken, geef haar ook rijkelijk voeding en laat haar
geen gebrek lijden vanwege uw lichaam dat u overvloedig bedenkt met aardse spijzen, want het
lichaam is u alleen daarom gegeven dat u de ziel de geestelijke rijpheid zult verschaffen gedurende
het aardse leven. En daarom moet u haar rijkelijk bedenken, want u zult rijkelijk ontvangen, zodra u
maar het Brood des hemels begeert. IK zal het u steeds aanbieden, omdat IK een goede Huisvader
en ook een goede Arts ben en precies weet, wat u nodig hebt om zalig te worden.
AMEN

6607 Het belijden voor de wereld
27 juli 1956
Als u tegenover de wereld voor MIJ uitkomt, wil IK u belijden voor Mijn VADER. Deze Woorden
sprak IK als mens JEZUS tot Mijn leerlingen en bijgevolg dus tot alle mensen, omdat al Mijn
Woorden bedoeld waren voor de hele mensheid, omdat al Mijn Woorden hoorden bij de goddelijke
liefdeleer, die IK verkondigd wilde hebben onder alle volkeren.
En juist deze Woorden moet men beoordelen als buitengewoon, want ze leggen u, mensen een
verplichting op, niet alleen zelf moet u in MIJ geloven, maar ook tegenover uw medemensen moet u
blijk geven van uw geloof. U zult MIJ voor de wereld moeten belijden, u zult dus in het openbaar
voor Mijn Naam moeten opkomen. Dan pas zult u door MIJ, de VADER, worden opgenomen, zoals
IK het u beloofd heb.
IK neem er dus geen genoegen mee, dat u innerlijk wel in MIJ gelooft, dat u niet twijfelt aan MIJ en
Mijn verlossingswerk, dat u MIJ wellicht ook aanroept dat IK u de zonden moge vergeven, want IK
vraag een geheel levend geloof in MIJ - en een levend geloof kan niet anders dan voor MIJ uit te
komen voor de wereld, want zodra de mens een levend geloof heeft, wordt hij van binnen uit
aangedreven, voortdurend aan MIJ te denken in JEZUS, en dan zal ook zijn mond niet kunnen
zwijgen, hij zal overstromen van innerlijke dankbaarheid en liefde voor MIJ, DIE in de mens
JEZUS het verlossingswerk heb volbracht, om u, mensen te redden uit de nacht van de zonde.
En IK wist zeer wel, waarom IK deze Woorden heb gesproken, want IK kende de grote geestelijke
nood die over alle mensen komt die JEZUS niet herkennen en erkennen. En in deze nood moeten de
medemensen deze woorden van hen ter harte nemen om ze te helpen te geloven in JEZUS
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ook hardop getuigen voor MIJ en Mijn Naam.
Wat de mens innerlijk beleeft, wat hem als gedachte bezighoudt, daar neemt de medemens geen
nota van, hij moet heel openlijk worden gewezen op de goddelijke Verlosser en dit kan het beste
gebeuren door het getuigenis van liefde van hen die HEM hebben gevonden en die nu hun levend
geloof in MIJ daardoor bewijzen dat ze spreken over het werk van Mijn Barmhartigheid - dat ze
voor alle mensen openlijk opkomen voor MIJ en Mijn Naam, dat ze Mijn Naam prijzen en zichzelf
als aanhangers van JEZUS CHRISTUS bestempelen en ook trachten hun medemensen voor MIJ te
winnen.
De mensen leven op deze aarde om eindelijk bevrijding te vinden uit de materiële vorm. Maar hoe
hun aardse bestaan ook is, het kan niet tot het doel leiden zonder de goddelijke Verlosser JEZUS
CHRISTUS, omdat IK in HEM het werk van de verlossing heb volbracht, en ieder die verlost wil
worden van zijn boeien, zich dus tot MIJ Zelf in JEZUS CHRISTUS moet wenden.
Wie nu waarachtig bevrijd is, wie verlossing heeft gevonden door HEM, die prijst ook luid Zijn
Naam, hij zal steeds alleen maar spreken van HEM en Zijn onmetelijke Liefdedaad, hij kan niet
anders dan van Zijn Naam gewag te maken, want van hem zijn alle banden afgevallen, hij is vrij
van de vijandige macht, hij heeft zich aan MIJ overgegeven in JEZUS CHRISTUS en zo'n daad van
verandering wordt niet stil en verborgen verricht, zij is voor alle medemensen duidelijk zichtbaar.
Want de mond zwijgt niet indien het hart vervuld is van de liefde en genade van JEZUS
CHRISTUS en de mens belijdt HEM dus in het openbaar als zijn Redder en Verlosser, en hij tracht
ook zijn medemensen naar HEM heen te leiden. Hij verloochent HEM niet, ook wanneer hemzelf
gevaar dreigt, omdat hij weet dat ook elk gevaar kan worden bezworen door de ENE DIE Macht
heeft over hemel en aarde, Wiens ademtocht volstaat alles te vernietigen, zoals echter ook Zijn Wil
volstaat dat wat al een prooi was van de dood, ten leven opstaat.
En wie ten leven gewekt werd, vreest ook de dood niet. Hij zal zich ook voor MIJ en Mijn Naam
inzetten, wanneer de laatste beslissing geëist wordt, maar hij zal het doen uit liefde voor MIJ, en
daarom zal IK hem opnemen omdat hij MIJ belijdt tegenover iedereen.
AMEN

6850 JEZUS CHRISTUS opent de poort naar de eeuwigheid
12 juni 1957
De poort naar het leven in Licht en Heerlijkheid staat open voor u allen die de weg naar JEZUS
CHRISTUS hebt gevonden, doch ze blijft gesloten voor diegenen die nog ver staan van HEM en
Zijn Verlossingswerk. En daarom zal u zich allen ernstig moeten afvragen of u al de weg naar
HEM, naar het kruis genomen hebt; want Zijn weg op aarde eindigde met Zijn dood aan het kruis,
en daar zult u HEM dus moeten zoeken en vinden, daarheen zult u moeten gaan als u wilt delen in
Zijn Verlossingswerk.
Het kruis was het doel van Zijn weg over de aarde, omdat de kruisdood u, mensen verlossing zou
brengen. Dus onder het kruis vindt u de goddelijke Verlosser, wat zoveel wil zeggen als, dat u uw
zondenschuld, waarvoor de mens JEZUS aan het kruis is gestorven, naar HEM toe draagt onder
Zijn kruis, dat u daardoor blijk geeft van uw geloof aan Zijn goddelijke missie en dat u daardoor
ook uw wil te kennen geeft, vrij te worden van de schuld, die u scheidt van MIJ, uw GOD en
VADER van eeuwigheid. Want dan erkent u MIJ Zelf, DIE in de mens JEZUS het Verlossingswerk
heb volbracht.
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willen bereiken, want er gaat geen andere weg naar deze poort. Deze ernstige vraag, hoe u
tegenover JEZUS CHRISTUS staat, zou u zich allen moeten voorleggen. Maar u doet het niet, op
slechts enkele uitzonderingen na, en of u, mensen ook steeds weer Zijn evangelie (van de liefde)
wordt verkondigd, of Zijn liefdeleer u ook steeds weer wordt voorgehouden en u de Naam van
HEM als die van de goddelijke Verlosser ook steeds weer hoort - u houdt uw oren gesloten en als
een holle klank gaan alle woorden aan u voorbij.
Wat u hoort over JEZUS CHRISTUS en Zijn werk van Liefde, raakt u nauwelijks, het dringt niet
tot in uw hart door, het is nog niet levend geworden in u, en uw gedachten hebben zich nog niet
ernstig bezig gehouden met dat wat uw oren tot nu hebben opgenomen. En eens zult u voor de poort
naar de gelukzaligheid moeten blijven staan, u zult niet worden toegelaten, want u vond nog geen
verlossing, omdat u de weg naar het kruis niet hebt genomen, omdat Zijn Bloed u niet schoon kon
wassen en u daardoor beladen met schuld bij de poort naar de eeuwigheid aankomt.
Het uitspreken van de Naam JEZUS met de mond is niet voldoende dat u vrij wordt van uw schuld,
u zult zelf naar Hem toe moeten gaan, u zult u aan HEM in kinderlijk vertrouwen en in het
bewustzijn van uw schuld moeten overgeven en HEM innig vragen dat HIJ u bij Zich zou willen
opnemen, dat HIJ ook voor u Zijn Bloed vergoten mocht hebben en u zult gelovig verlangend Zijn
vergeving tegemoet moeten zien.
En uw schuldenlast zal van u afvallen en nu is voor u de weg vrij naar het licht, nu gaat voor u de
poort naar de eeuwige gelukzaligheid open. JEZUS CHRISTUS Zelf leidt u in Zijn rijk, maar
zonder HEM zal niemand door deze poort kunnen binnengaan. Als u het toch zou willen geloven
dat Zijn Naam alles is, dat een aanroepen van Zijn Naam in diep geloof u van alle nood die het
gevolg is van de zonde die nog op u drukt, ontlast.
Derhalve ben IK in de mens JEZUS naar de aarde afgedaald om deze grote zondenlast van u af te
nemen en daarom ben IK aan het kruis gestorven, om daardoor de grote schuld te niet te doen,
waaronder u allen die over de aarde gaat, zucht. IK stierf voor u, maar u zult het moeten willen te
behoren bij diegenen voor wie IK gestorven ben.
En daarom zult u ook de weg moeten nemen naar het kruis, u zult in verbinding moeten treden met
JEZUS CHRISTUS, DIE Zijn weg over de aarde voltooide aan het kruis. Dan zal Hij samen met u
verder gaan, en HIJ zal u geleiden in Zijn rijk, dat HIJ heeft beloofd aan al diegenen die in HEM
geloven.
AMEN

7300 De kortste weg is de weg via het kruis
6 maart 1959
IK wil u de kortste weg wijzen die naar MIJ leidt, terug in het Vaderhuis. Het is de weg via het
kruis, de weg naar JEZUS CHRISTUS DIE MIJ als mens JEZUS omhulde, opdat IK voor u het
Verlossingswerk kon volbrengen, het werk van genoegdoening voor uw vroegere grote schuld van
het zich van MIJ afwenden. Dit werk van erbarming volbracht Mijn Liefde voor u, Mijn zondig
geworden schepselen, die daardoor zichzelf in het grootste ongeluk hadden gestort en daaruit
moesten worden bevrijd.
Mijn Liefde wilde voor u de schuld overnemen en voor u boete doen, want de Liefde was het enige
dat deze grote schuld teniet kon doen. Uzelf had van alle liefde afgezien, u had elke aanstraling van
Liefde van Mijn kant afgewezen, u was totaal zonder enige liefde, en omdat deze grote oerschuld
juist alleen met liefde weer was goed te maken, moest Mijn Liefde voor u de schuld delgen wanneer
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door Mijn verlossingswerk vrij van geworden, met het voorbehoud dat het aan uzelf ligt om in
vrijheid weer naar MIJ terug te keren, dat u het zelf moet willen weer door MIJ te worden
aangestraald en doorstraald met Mijn Liefde, Die Kracht is en Licht en Vrijheid.
Deze wil zult u dus eerst moeten opbrengen, als u in de kring van hen zult willen worden
opgenomen voor wie IK de bitterste dood aan het kruis ben gestorven. Slechts uw wil is nodig dat u
dan ook de vereiste kracht wordt toegestuurd om de weg naar MIJ af te kunnen leggen, want deze
weg te gaan betekent dat u gewillig bent u weer in het bereik van de zon van Mijn Liefde te
begeven, opdat u uw tot nu toe liefdeloze wezen verandert tot liefde.
Er is dus maar een weg die weer naar MIJ terugvoert, de weg van de liefde, maar die u pas dan zult
kunnen gaan, wanneer deze weg naar het kruis voert, daar u anders te zwak bent, ondanks goede
wil, werken van liefde te verrichten, zolang Mijn tegenstander u nog in zijn macht heeft, zolang de
goddelijke Verlosser JEZUS CHRISTUS nog niet in uw leven is gekomen, DIE u alleen aan het
kruis van Golgotha vindt, wanneer u zich op weg begeeft naar HEM. Want HIJ alleen kan en zal uw
nog zwakke wil sterken, doordat HIJ u met Zijn aan het kruis verworven genaden overstelpt en u zo
a.h.w. de sterkte van wil terugkrijgt die u eens bezat en door uw val in de diepte had verloren.
Wanneer IK u dus de kortste weg wil tonen, betekent dat, dat u absoluut met JEZUS CHRISTUS in
verbinding zult moeten treden, dat u HEM vraagt om versterking van uw wil, om vergeving van uw
schuld en om verlossing uit uw nog gebonden toestand. En dat alles heeft ook dezelfde betekenis als
een leven in liefde, met onophoudelijk werkzaam zijn in liefde, dat uw wezen geheel omvormt en u
het zo weer aanpast aan het WEZEN van MIJ, DIE de eeuwige LIEFDE ben.
Ieder mens die zijn best doet in de liefde te leven, zal ook de ogen opslaan naar JEZUS CHRISTUS
aan het kruis, hij zal zich schuldig voelen en vragen om vrij te worden van zijn schuld, hij zal in de
zwakke toestand van zijn ziel de weg nemen naar JEZUS CHRISTUS en een beroep doen op Zijn
aan het kruis verworven genaden. Hij zal zich bij HEM aansluiten omdat hij zich zelf te zwak voelt
en hij zal niet verder hoeven te gaan dan naar dit kruis, omdat hij daar alles vindt wat hij nodig heeft
om weer opgenomen te worden in zijn Vaderhuis. De vergeving van de zondenschuld is voor hem
zeker, omdat hij ook zijn wezen heeft veranderd, zodra de gang naar het kruis een sterke innerlijke
behoefte is voor hem en hij daarom ook een heel diep berouw heeft over zijn schuld. Maar deze
verandering van wezen heeft niet plaats zonder de wil lief te hebben, want het is juist de liefde, die
het wezen ontbreekt en die het weer in zich moet ontsteken om zich aan Mijn Oerwezen aan te
passen. Maar de mens zal het ook kunnen, wanneer hij maar van goede wil is om zijn opgave op
aarde te vervullen, waarvoor hem het bestaan op aarde is geschonken. De wil is alles en hij krijgt
zeker versterking door JEZUS CHRISTUS. Daarom echter kan de goddelijke Verlosser niet worden
uitgeschakeld en daarom is de gang naar het kruis de enige grote taak van de mens, waarvan het
volbrengen hem echter kracht en vrijheid, licht en gelukzaligheid verzekert, zoals het u beloofd is.
AMEN

7305 IK ben de Weg, de Waarheid en het Leven
12 maart 1959
Geen mens heeft het leven, ten zij: hij ontvangt het van MIJ, want IK ben het Leven en van MIJ
gaat al het Leven uit. Bij het begin van zijn belichaming behoort de mens nog veel meer aan de
dood en op aarde moet hij pas het ware leven bereiken. Daartoe moet hij een bepaalde weg gaan en,
wederom, deze weg ben IK Zelf. Hij moet de waarheid uit Mijn hand aannemen omdat IK ook de
eeuwige WAARHEID ben.
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ieder mens moet eerst door HEM verlost worden, wil hij het eeuwige leven bereiken. Daarom
kwam IK in de mens JEZUS Zelf naar de aarde om de mensen de weg te tonen, allen voor te gaan
die MIJ maar wilden volgen om bijgevolg in waarheid levend te worden.
Voor ze echter verlost zijn door JEZUS CHRISTUS, lopen ze nog in de nacht van de dood, ze
kennen de waarheid niet, ze weten de juiste weg niet die naar het leven leidt en zouden ze hem
weten, dan zouden ze de kracht niet hebben hem te gaan. Maar JEZUS CHRISTUS schenkt hun
deze kracht, HIJ leidt ze en bevrijdt hen van de dood, zodat ze het leven in gelukzaligheid kunnen
binnen gaan.
Daarom heb IK gezegd: "IK ben de Weg, de Waarheid en het Leven". Zonder MIJ kan niemand tot
de waarheid komen en het leven bereiken, want zolang hij MIJ niet als Leidsman heeft, gaat hij een
andere weg, die beslist niet van de dood naar het leven voert. Maar de mens moet het ook willen
levend te worden, en hij moet strijd voeren tegen hem die tracht hem in de dood vast te houden, die
alles zal doen om hem te verhinderen de juiste weg, de weg naar het leven, te vinden.
De mens moet zelf willen dat hij zal leven en zich tot de HEER van het leven wenden, HEM vragen
om kracht en leiding, omdat hij alleen te zwak is deze weg te gaan. Want de weg gaat omhoog en
eist kracht, de weg is erg moeizaam te gaan en niet aanlokkelijk en hij vergt daarom ook de vaste
wil van de mens hem vanwege zijn doel af te leggen. Want het doel is heerlijk, het doel is een leven
in gelukzaligheid, in licht en kracht en vrijheid.
Maar geen mens hoeft de moed te verliezen, of angstig te zijn dat het hem aan kracht zal ontbreken,
wanneer hij zich maar tot JEZUS CHRISTUS wendt, tot HEM in WIE IK Zelf over de aarde heb
gewandeld om u, mensen te verlossen van zonde en dood, van zwakheid en duisternis. Wie zich tot
HEM wendt, wendt zich tot MIJ, wanneer hij maar gelooft dat slechts EEN het leven kan geven,
DIE Zelf de HEER is over leven en dood. En wanneer IK spreek van "leven", dan spreek IK over
het leven dat eeuwig duurt, niet over het korte leven op aarde dat u alleen maar gegeven werd met
het doel het eeuwige leven te verwerven.
IK wil dat u leeft in eeuwigheid en dit leven van u moet een gelukzalig leven zijn, maar u zult de
weg moeten nemen via JEZUS CHRISTUS en u zult heel zeker het leven in alle vrijheid en
waarachtigheid bereiken, u zult weer met MIJ verenigd zijn, zoals het was in het allereerste begin, u
zult eeuwig leven en dit leven nu niet meer verliezen.
AMEN

7330 Er is geen delging van de schuld zonder JEZUS CHRISTUS
9 april 1959
Het zal geen mens lukken zich uit eigen kracht los te maken van Mijn tegenstander en ieder zal
Mijn ondersteuning nodig hebben, omdat hij zelf krachteloos is zonder het toevoeren van kracht uit
MIJ, die hij echter alleen kan ontvangen, wanneer hij het zelf wil, ze dus bewust aan MIJ vraagt.
Daarom is het zo belangrijk in het aardse leven, dat de mens bewust MIJ belijdt in JEZUS
CHRISTUS, daarom moet er van hem verlangd worden, dat hij zelf stelling neemt tegenover het
probleem van de verlossing, tegenover de menswording van GOD in JEZUS, evenals tegenover de
goddelijke Verlosser JEZUS CHRISTUS Zelf. Eens moet hij zich in zijn gedachten uitspreken voor
of tegen HEM, wil hij, dat zijn aardse leven hem het resultaat oplevert ten behoeve waarvan hij het
heeft gekregen.
En met het oog daarop wordt hij steeds weer door MIJ aangesproken, ieder mens wordt naar het
kruis geleid, d.w.z. het kruis wordt hem voor ogen gehouden en de indruk die dit kruis nu op hem
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ze zien er naar op en wenden hun blik weer af, want het raakt ze niet, en een gelegenheid om de
zijde van het kruis te kiezen is voorbij gegaan.
Maar het kruis zal hem achtervolgen tot aan zijn dood, steeds en steeds weer zal het voor hem
opflitsen in de meest uiteenlopende vormen, en hij zal zelf ook vaak een weg met een kruis moeten
gaan, maar die voor hem dan pas van nut is, wanneer hij leidt naar het kruis van CHRISTUS, want
daar valt de beslissing over zijn leven. En heel veel mensen menen, dat het voldoende is aan MIJ te
geloven als GOD en Schepper, en de goddelijke Verlosser JEZUS CHRISTUS is voor hen nog geen
afdoend begrip geworden. Maar dan zal hij zelf nooit vrij worden van de boeien van Mijn
tegenstander, want hij heeft nog geen boete gedaan voor zijn oerschuld en hij zal dit nooit tot stand
kunnen brengen, wanneer hij JEZUS CHRISTUS niet om delging van zijn schuld vraagt.
Deze weg moet de mens onherroepelijk gaan, want alleen deze weg leidt weer naar MIJ terug, van
WIE hij zich eens vrijwillig verwijderde. En wanneer hij gelooft het doel van zijn leven ook te
bereiken zonder JEZUS CHRISTUS te erkennen, wanneer hij meent zijn taak op aarde vervuld te
hebben met alleen aardse bezigheden, dan zal hij eens in bittere armoede in het rijk hierna
aankomen, met schuld beladen en zonder kracht en hij zal ook dan niet eerder vrij worden van zijn
schuld, tot hij tot JEZUS heeft geroepen om verlossing.
Hij kan niet vrij worden zonder HEM, hij kan niet naar MIJ terugkeren zonder HEM erkend te
hebben, want HIJ en IK zijn EEN, IK Zelf was in de omhulling van de mens JEZUS, en IK Zelf heb
u, mensen verlost van zonde en dood, IK Zelf heb voor u de schuld teniet gedaan. En wie Hem
erkent, erkent ook MIJ en hij zal opgenomen worden in Mijn rijk. Maar wie aan HEM voorbij gaat,
gaat ook aan MIJ voorbij en zijn lot zal zijn duisternis en kwellingen weer eindeloze tijden, tot hij
er eenmaal toe zal besluiten, tot JEZUS CHRISTUS te roepen, opdat dan ook hem zijn schuld
vergeven kan worden.
AMEN

7356 De tegenwoordigheid van JEZUS wordt verzekerd door HEM
voortdurend aan te roepen
6 januari 1959
Dit ene moet u zeker weten, dat IK hen die van MIJ willen zijn, niet verlaat. Er zullen nog veel
bekoringen over u komen, maar daar ben IK van op de hoogte en sta u als bescherming altijd ter
zijde. Maar u moet alles doen om deze verzoekingen te weerstaan.
Mijn tegenstander heeft het recht u op de proef te stellen, omdat hij nog maar korte tijd kan regeren
in deze wereld en daarom met alle middelen probeert zijn aanhang te behouden. En hij ziet ook de
mijnen, die zich aan zijn macht en wil hebben onttrokken en probeert het bij dezen met vergrote
kracht.
Maar u hoeft hem niet te vrezen, want de mijnen laat IK ME niet ontrukken, de mijnen bescherm IK
tegen hem en zijn macht. En er bestaat een zeker middel hem van u af te weren, wanneer u maar
steeds MIJ Zelf aanroept, wanneer u Mijn Naam uitspreekt in diep vertrouwen, dat IK u help. Al is
het maar een gedachte. Maar u zult u tot MIJ Zelf moeten wenden en u zult vrij worden van hem.
Zijn macht over de mijnen is niet groot meer, want aan de liefde voor MIJ ketst alles af wat hij ook
tegen u onderneemt. Maar hij gebruikt vaak middelen die u erg aangrijpen en toch hoeft u hiervoor
ook niet te vrezen, wanneer u maar steeds aan MIJ denkt, DIE aan het kruis voor u alles gedragen
heb wat u bezwaarde als zondenschuld. IK heb u verlost, IK heb u bevrijd uit zijn heerschappij en
dus is alleen uw eigen wil nodig, dat u dit kruisoffer van MIJ aanneemt, dat u het als voor u
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vrijwillig aan MIJ overgeeft. Denk elk ogenblik aan MIJ en u geeft daardoor MIJ Zelf aanleiding
om voortdurend bij u tegenwoordig te zijn. Wat kan u dan nog gebeuren wanneer IK bij u aanwezig
ben? U hoeft dan niets en niemand meer te vrezen, want zelf de anders zo machtige tegenstander is
machteloos zodra IK ME aan uw zijde bevind, en dat IK u terzijde blijf staan, bepaalt alleen uw wil,
MIJ niet uit uw gedachten weg te laten, MIJ te roepen in elke nood en benarde toestand, Mijn Naam
uit te spreken in het vertrouwen op Mijn bijstand, die IK u te allen tijde beloof.
Laat alleen uw geloof levend worden door voortdurend werkzaam te zijn in liefde en u zult aan
geen nood meer zijn blootgesteld, want een levend geloof bant geestelijke en aardse nood, een
levend geloof kent geen vrees en geen falen, een levend geloof is samen werkzaam zijn met MIJ
Zelf, tegen WIE geen tegenstander opkan, DIE Overwinnaar is van de grootste vijand en aan WIE u
zich daarom ook volledig en helemaal moet overgeven, omdat u dan de mijne bent en blijft en
eeuwig niets meer hoeft te vrezen. Want Mijn Liefde geldt u al vanaf het allereerste begin en Mijn
Liefde houdt nooit op.
En zo zal ook de VADER Zijn kind beschermen tegen elk gevaar dat hem dreigt van de vijand, HIJ
zal naast hem gaan en de handen beschermend uitspreiden, en alle wegen van het kind zullen
geëffend zijn, dat het 't doel goed bereiken zal.
AMEN

7577 Goede Vrijdag
15 april 1960
Door Mijn lijden en sterven aan het kruis vond u verlossing van zonde en dood. IK bood als mens
voor u het offer aan, IK gaf Mijn leven onder ontzettende pijnen om uw zondenschuld te delgen, om
voor u het lichtrijk weer te openen dat voor u was gesloten door uw zondeval. En dit offer bracht de
Liefde in MIJ, want alleen Deze was in staat zo'n werk van barmhartigheid te volbrengen, omdat de
liefde de kracht is, omdat de LIEFDE GOD Zelf is van eeuwigheid.
Wat de mens JEZUS heeft geleden, zult u, mensen nooit kunnen beseffen, want ofschoon IK Zelf in
Hem was, bleven het menselijk lichaam het lijden en de smarten niet bespaard, omdat HIJ de grote
schuld wilde wegnemen terwille van de Gerechtigheid. De zonde van de vroegere afval van MIJ
was zo onmetelijk groot dat de wezens ze zelf niet zouden hebben kunnen tenietdoen, al zouden er
eeuwigheden voorbij gaan. Want de wezens waren vol van licht toen zij tegen MIJ in opstand
kwamen.
En de mens JEZUS was door Zijn overgrote Liefde op de hoogte van deze schuld, Hij wist dat deze
zonde een onmetelijke boete eiste, opdat aan de Gerechtigheid genoegdoening werd gegeven. En
Hij bood Zich Zelf aan MIJ als offer aan, en IK nam dit offer aan, omdat de Liefde het bracht, of
wel: IK Zelf volbracht het, DIE de eeuwige LIEFDE ben. IK nam Mijn intrek in de mens JEZUS,
IK vervulde HEM met Mijn GEEST, met Mijn Liefde die Kracht is en dus bracht de mens JEZUS
ook de Kracht op voor dit werk van Verlossing, dat met onmetelijk lijden en kwellingen was
verbonden die beantwoordden aan de grote schuld. Want Hij wilde deze zondenschuld teniet doen,
Hij wilde boete doen terwille van de Gerechtigheid. Hij wist ook in welke nood de mensheid zich
bevond wanneer hun geen hulp werd gebracht en Zijn ZIEL had Zich aan MIJ als offer aangeboden.
Zijn ZIEL was bij MIJ gebleven toen Zijn broeders in de diepte stortten en Zijn ZIEL bood Zich
aan om hen te redden, omdat zij zelf niet meer konden opstijgen ten hogen en omdat hun ook de
weg die terugleidt naar het vaderhuis versperd was, zolang hun grote zondenschuld niet gedelgd
was.
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aanbod aangenomen MIJ genoegdoening te willen geven voor Zijn gevallen broeders. En Hij was
op de hoogte van de mate van lijden die HEM wachtte. Maar Zijn Liefde dreef HEM aan, Zijn
Liefde gold MIJ en de gevallen broeders, die HIJ MIJ weer terug wilde brengen. Hij daalde af naar
de aarde en HIJ ging de weg als mens, HIJ nam MIJ volkomen in Zich op, de LIEFDE DIE HEM
steeds meer vervulde - IK Zelf - bewoog HEM nu tot alles wat HIJ deed, want deze Liefde was
enkel bedoeld voor de geknechte mensheid, die HIJ wilde verlossen uit de boeien van Mijn
tegenstander. En zo ging HIJ de weg van het kruis, de weg van het lijden en de Liefde. Tot de tijd
gekomen was, dat HIJ Zijn leven offerde voor Zijn medemensen, tot de dag gekomen was, waarop
HIJ onder ontzettende smarten en kwellingen de dood aan het kruis onderging, waarop HIJ Zich
Zelf had opgeofferd aan het kruis om de grote zondenschuld teniet te doen die op de mensheid
drukte.
Hij heeft onuitsprekelijk geleden, onnoemelijke pijnen brachten Zijn tegenstanders HEM toe, die
zich als afgezanten van Mijn tegenstander op HEM uitleefden. het waren smarten die geen mens
zou hebben kunnen verdragen, wanneer de Kracht van de Liefde HEM niet zou hebben vervuld,
wanneer de LIEFDE Zelf HEM niet zou hebben vervuld en HEM de kracht gaf vol te houden tot
aan Zijn dood.
En deze Liefdedaad verloste de mensheid van de eeuwige dood. GOD's Gerechtigheid was
voldoening gegeven, Mijn LIEFDE had de genoegdoening verricht en de mensen die het
Verlossingswerk van JEZUS erkennen en er in willen delen, waren vrij van hun schuld. IK Zelf heb
ME over de mensen ontfermd, IK Zelf heb in de mens JEZUS het Verlossingswerk volbracht, IK
heb ME een menselijke vorm uitgekozen die bovenmenselijk leed op zich nam, opdat de mensheid
Mijn werk van erbarming duidelijk werd, opdat ze de grootte van haar schuld inzag en nu vanzelf
haar schuld naar Hem toe draagt, DIE voor haar aan het kruis is gestorven.
En daar IK Zelf dus in deze mens JEZUS was, komen de mensen nu met hun schuld naar MIJ en
vragen MIJ om vergeving. Ze erkennen MIJ, zoals ze eens weigerden MIJ te erkennen en ze zien
daardoor hun schuld in en zij bekennen hem ook. En IK neem ieder aan die zijn schuld tot onder het
kruis draagt en voor ieder is nu ook de weg vrij naar MIJ, voor ieder is de weg vrij naar het
Vaderhuis, want JEZUS CHRISTUS heeft de poorten geopend die door de zondeval gesloten
waren.
AMEN

7632 IK ben de Weg, de Waarheid en het Leven
25 juni 1960
IK wil u de weg wijzen die u moet gaan tijdens uw leven op aarde. IK Zelf ben de Weg, de
Waarheid en het Leven. Wie luistert naar MIJ gaat over deze weg, hij wordt naar de waarheid
geleid en hij bereikt het eeuwige leven. Wie MIJ aanhoort, zal ook gehoor geven aan wat IK hem
aanraad, wat IK van hem verlang en hij zal dan de weg van de liefde gaan, die onherroepelijk naar
MIJ voert, DIE de eeuwige LIEFDE ben.
En bijgevolg keert hij weer terug naar MIJ, van Wie hij eens is uitgegaan. Hij heeft de weg waarop
hij zich heeft ontwikkeld voleindigd en hij is teruggekeerd naar het Vaderhuis, hij is bij zijn
VADER, zoals het was in het allereerste begin en hij zal werken en scheppen zoals het zijn
bestemming is. IK Zelf ben dus de Weg. Deze Woorden sprak IK tot de mensen toen IK op aarde
leefde en IK maande hen aan MIJ na te volgen. Mijn weg was uitermate smartelijk, maar de
LIEFDE in MIJ deed MIJ hem gaan.
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geduldig het leed dragen, steeds denkend aan Mijn gang naar het kruis, die zo onmetelijk zwaar
was, omdat IK de schuld van de gehele mensheid op Mijn schouders nam om ze tot onder het kruis
te dragen. Deze lijdensweg moest IK gaan, want IK wilde lijden voor de medemensen, die Mijn
broeders waren en door hun val in de diepte, zware schuld op zich hadden geladen, en nooit zouden
ze in staat zijn geweest die teniet te doen. IK had medelijden met de toestand van de mensen, want
die was noodlottig en nooit zouden ze de gelukzaligheid hebben kunnen bereiken als IK MIJ hun lot
niet zou hebben aangetrokken. De Liefde bepaalde al Mijn denken en handelen en de Liefde bracht
voor de mensen het offer voor hun verlossing.
En wanneer IK dus MIJ Zelf als de weg aanduid, dan moet dus ook uw weg een weg van de liefde
zijn, ook u zult uw medemensen in elke nood van het lichaam en van de ziel moeten aannemen, ook
u zult bereid moeten zijn offers te brengen, uw wezen moet vervuld zijn van liefde, dan gaat u
dezelfde weg die IK ben gegaan en dan zult u ook de waarheid vinden en het eeuwige leven
bereiken. IK Zelf ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wanneer u, mensen MIJ erkent als de goddelijke Verlosser JEZUS CHRISTUS in WIE IK ZELF
het kruisoffer bracht voor alle mensen, dan bent u ook op de goede weg, u zult van MIJ de waarheid
ontvangen en zalig worden, want alleen de zuivere waarheid kan u tot leven wekken en dit zal dan
steeds een leven in gelukzaligheid zijn, omdat alleen van MIJ uit u het ware leven kan worden
geschonken, dat het dus doorstroomd worden door de kracht van Mijn Liefde betekent, die het
wezen onvergelijkelijk gelukkig maakt, dat dus de juiste weg is gegaan die naar MIJ leidt, terug
naar het Vaderhuis.
En dus wijs IK u de juiste weg aan. IK leer u dat alleen de liefde naar de gelukzaligheid voert, dat
alleen de liefde u de waarheid garandeert en dat alleen de liefde de ziel het leven geeft, dat ze dan
ook nooit meer verliest. Want dan is ook de vereniging met MIJ gewaarborgd die zin en doel van
het leven op aarde is. Dan is het wezen, de ziel, helemaal veranderd tot liefde en ze is haar
oorspronkelijke toestand binnengegaan, ze is weer gelukzalig zoals ze was in het allereerste begin.
AMEN

7857 Naastenliefde - Navolging van JEZUS - Waarheid
24 maart 1961
Neem toch allen Mijn levenswandel tot voorbeeld en volg MIJ na. Leid een leven in liefde, oefen
geduld en wees zachtmoedig tegenover de naaste, wees vredelievend en barmhartig en streef er
steeds alleen maar naar, u de liefde van de medemens te verwerven, want dan spoort u ook hem aan,
u tot voorbeeld te nemen en een leven van liefde te leiden naar Mijn Wil.
Alleen de liefde kan u helpen gelukzalig te worden en daarom moet u uw wezen veranderen. U zult
de eigenliefde moeten overwinnen, u zult u moeten wijden aan de liefde tot de naaste, uw hele
willen en denken moet door de liefde worden gedragen, u zult niet met haat aan uw naaste mogen
denken, u zult hem geen schade mogen toebrengen, u zult u niet als rechter over hem mogen
opwerpen, u zult ook geduldig zijn zwakheden moeten verdragen en hem steeds alleen maar
liefdevol op de goede weg helpen, dat ook hij zichzelf kent en zijn best doet zijn wezen te
veranderen. En Mijn zegen zal op al uw willen en handelen rusten, u zult nu in waarheid MIJ
navolgen, DIE vol Liefde was en steeds bereid te helpen. Dus moet steeds de liefde u leiden wat u
ook onderneemt, u zult u steeds moeten afvragen hoe IK in uw plaats wel zou handelen.
En steeds zal uw hart u antwoord geven, dat u steeds alleen de liefde werkzaam laat zijn en aan
geen onedele gedachten meer plaats biedt in uw hart. Maar u moet ook steeds in de waarheid blijven
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hieruit geen zegen voort kan komen. Wat u dus als dwaling inziet, zet dat in liefde aan uw naaste
uiteen en laat het aan hem over of hij daarmee naar MIJ komt en MIJ Zelf vraagt om juiste
gedachten, om opheldering.
IK Zelf heb het u beloofd, dat IK u niet in dwaling laat wanneer u ernstig de waarheid begeert en IK
zal ook steeds Mijn belofte nakomen en u licht schenken waar het nog donker is in u. Maar
verwacht het antwoord dan ook in uw hart wanneer u MIJ vanuit uw hart vragen stelt. Laat u door
MIJ Zelf aanspreken en u zult in u een duidelijk antwoord vernemen. Het is Mijn Wil dat u zelf de
innige band met MIJ aangaat, dat u zelf naar MIJ toekomt, opdat u het door MIJ aangesproken
worden in u verneemt en u nu ook zelf laat zien hoe u tegenover MIJ staat. En daartoe zal IK u
steeds gelegenheid geven, doordat gedachten u bezighouden waarvan u niet in staat bent om ze een
juiste richting te geven. En dan moet u naar MIJ komen en MIJ vragen en IK zal u juist
onderrichten, zodat u in uzelf een helderheid gewaar wordt en niet meer vraagt, maar handelt
volgens Mijn Wil, omdat IK u deze Wil in het hart legde als antwoord.
En zo zult u allen die bij MIJ wilt horen zelf moeten handelen, zo zult u ook uw naaste moeten
trachten te beïnvloeden, wanneer u tegenover hem liefdevol wilt handelen en hem beschermen wilt
voor dwaling of verkeerde daden.
U hebt steeds alleen weer de VADER nodig en zoals IK in Liefde op aarde werkzaam was, steeds
alleen liefde leerde en Liefde gaf, zo ook moet uw weg over de aarde steeds alleen door de liefde
geleid zijn, dan zult u ware navolgers zijn van MIJ, dan zult u tot zegen van uw medemensen
werkzaam zijn, dan bent u waarlijk verlossend bezig op aarde.
AMEN

8102 JEZUS heeft de brug geslagen
15 februari 1962
De brug naar het geestelijke rijk moet door u, mensen worden opgegaan, u zult u moeten trachten
los te maken van de aardse wereld, u zult eens moeten nadenken over het doel van uw leven op
aarde, u zult erover moeten nadenken vanwaar u gekomen bent en waar u weer naartoe gaat. U zult
u met geestelijke gedachten moeten bezighouden en u zult u al op de brug naar het geestelijke rijk
bevinden. En dan zult u ook denken aan de leringen die u werden verteld met uw opvoeding als
doel, en u zult in gedachten ook een standpunt innemen tegenover de afzonderlijke leringen.
En dan zal ook JEZUS CHRISTUS en Zijn werk van Verlossing u voor ogen komen, DIE in
waarheid de brug heeft geslagen van de aarde naar het geestelijke rijk. En nu zal uw wil
doorslaggevend zijn of de gedachten aan de goddelijke Verlosser een diepere indruk op u maken,
want van de kant van de lichtwereld zullen deze gedachten u toestralen en u hoeft ze maar vast te
pakken om een zegen te verwerven, die u als mens niet in zijn volle omvang zult kunnen beseffen.
Bent u van goede wil, dan zult u steeds weer op zulke gedachten teruggrijpen, omdat JEZUS
CHRISTUS Zelf u vastpakt, zodra u aan HEM denkt en u Zijn invloed bemerkt als steeds weer
bovenkomende gedachten en vragen, hoe het met het verlossingswerk is gesteld.
(15 febr.) En zulke vragen zullen u ook waarlijk worden beantwoord, want het is het voornaamste
in het leven op aarde, dat u de weg naar JEZUS CHRISTUS vindt, dat u HEM als de goddelijke
Verlosser erkent en dus MIJ Zelf in HEM herkent. Want u zult weer vrijwillig naar MIJ moeten
terugkeren, DIE u eens niet meer wilde erkennen.
Gelooft u nu aan JEZUS CHRISTUS, dan ziet u ook in HEM MIJ Zelf, DIE voor u tot een
zichtbare GOD werd, opdat deze erkenning voor u makkelijk zou zijn. Ieder mens zal eens zijn
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IK steeds weer Mijn volgelingen uitzenden in de wereld, die het evangelie (van de liefde) moeten
verkondigen, die melding moeten maken van het verlossingswerk en dus overal het weten zullen
brengen over HEM DIE voor de mensen de brug heeft gebouwd die uit het rijk van de duisternis
voert naar het rijk van het licht.
Deze twee rijken zijn gescheiden en er bestond een diepe kloof tussen, die door de mensen alleen
niet zou hebben kunnen worden overbrugd. En in het besef van de grote nood van de mensen heeft
JEZUS deze brug geslagen, door Zijn werk van verlossing, door Zijn dood aan het kruis, waardoor
HIJ de grote oerschuld van de mensen teniet deed. HIJ heeft een weg gebaand die terug leidt naar
de VADER, naar MIJ van WIE u allen eens bent uitgegaan.
Maar zonder JEZUS CHRISTUS bestaat deze kloof nog en blijft u eeuwig in het duistere gebied,
omdat er zonder JEZUS geen weg eruit naar buiten leidt. Daarom moeten de mensen over HEM
vernemen, over Zijn werk van grote Erbarming, over Zijn eindeloze Liefde, en dan zullen ze ook
inzien dat de mens JEZUS MIJ Zelf in Zich droeg, DIE de LIEFDE ben, DIE dus Mijn intrek in
HEM nam. JEZUS heeft Zich voor Zijn medemensen geofferd, wat HIJ niet zou hebben kunnen
doen als de LIEFDE niet in HEM zou zijn geweest, Die HEM de kracht gaf in Zijn bitter lijden en
het sterven aan het kruis, om de schuld van de mensheid te delgen en voor diegenen de weg vrij te
maken naar het Vaderhuis die Zijn werk van erbarming aannemen en HEM om vergeving van de
schuld vragen en die dus ook MIJ Zelf in JEZUS herkennen en erkennen.
En daarom moeten steeds weer de mensen worden gewezen op JEZUS CHRISTUS en Zijn werk
van Verlossing. Ze moeten te weten komen in welke geestelijke nood ze zich bevinden, zolang ze
nog niet in HEM geloven en daarom ook nog met hun oerschuld belast zijn. Ze moeten steeds weer
vernemen dat ze zonder JEZUS CHRISTUS niet zalig kunnen worden, dat het lichtrijk voor hen
gesloten blijft zolang ze de weg naar het kruis niet hebben genomen, omdat ze zolang ook nog niet
MIJ Zelf herkenden; maar dit zin en doel van hun leven op aarde is, dat ze weer in vrije wil op MIJ
aansturen DIE ze eens vrijwillig hadden verlaten.
De aanleiding van hun afval was ook dat ze MIJ niet konden aanschouwen. In JEZUS ben IK voor
hen tot een zichtbare GOD geworden en in JEZUS moeten ze MIJ nu ook erkennen om dan ook
weer door MIJ te worden aangenomen. En daarom moeten ze de brug betreden naar het geestelijke
rijk, want dit rijk is hun ware vaderland dat nu net alleen te bereiken is over de brug die JEZUS
heeft geslagen door Zijn dood aan het kruis.
U, mensen, verlang serieus uitsluitsel over het Verlossingswerk, over de goddelijke Verlosser
JEZUS CHRISTUS en Zijn missie op aarde, tracht kennis die overeenkomt met de waarheid over
HEM te verkrijgen, en waarlijk ze zal u ten deel vallen, want u moet zalig worden. De weg naar de
gelukzaligheid gaat via het kruis van JEZUS CHRISTUS.
En daarom stuur IK u steeds weer Mijn volgelingen en dezen zullen getuigen van HEM, ze zullen
getuigen van Mijn menswording in JEZUS en van het grootste werk van Erbarming dat de LIEFDE
Zelf op aarde in de mens JEZUS heeft volbracht.
AMEN

8422 JEZUS is GOD
25 februari 1963
Er kunnen u diepste wijsheden worden ontsloten zodra u daarvoor ontvankelijk bent en u zult dan
ook kunnen doordringen in een weten dat alleen een Geest die gewekt is, zal begrijpen in zijn volle
diepte. Maar steeds zal IK u helpen te begrijpen, wanneer er een verlangen in u is naar de waarheid,
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spreken dat u MIJ zult kunnen begrijpen. IK wil met de Stem van de VADER Mijn kinderen
aanspreken volgens het niveau van hun inzicht. Wel is Mijn WEZEN ondoorgrondelijk en al wordt
u steeds volmaakter, HET zal u toch ondoorgrondelijk blijven tot in alle eeuwigheid.
Toch zult u de hoogste volmaaktheid moeten nastreven en daardoor uiteindelijk ook de vereniging
vinden met MIJ. U zult volledig in Mijn WEZEN binnengaan, u zult, als eens uitgestraalde vonken
Licht, u weer doen versmelten met het eeuwige vuur van Mijn LIEFDE en toch wezens blijven met
een ik-bewustzijn. Dit zult u nooit kunnen begrijpen zolang u als mens op de aarde leeft, omdat
zolang ook uw denken begrensd is, maar dit proces van versmelting met MIJ is alleen zo te
verklaren, dat al het volmaakte geen begrenzing kent, dat de vereniging met MIJ wel een volledig
doorstromen van de Kracht van Mijn Liefde betekent, maar dat IK Zelf voor u eeuwig onbereikbaar
zal zijn, dat IK dus dicht bij u ben en u MIJ toch nooit bereiken zult.
Want van MIJ mag u zich geen begrensde voorstelling van een wezen maken, daar IK niet aan tijd
en ruimte gebonden ben. U zult eeuwig het bewustzijn van uw ik niet meer verliezen, al bent u nog
zo innig met MIJ versmolten, omdat u geheel en al door MIJ doorstraald wordt met Mijn Kracht.
Maar u werkt in de oneindigheid als wezens met een ik-bewustzijn en dat is juist uw gelukzaligheid.
U hebt dan dus uw vergoddelijking bereikt, het doel dat IK ME stelde toen IK u schiep, u bent
geworden tot Mijn evenbeelden, u bent hetzelfde als IK in uw oersubstantie, en u zult in het
helderste licht van de wijsheid, in het bezit van onbeperkte kracht en volledige vrije wil, scheppen
en werken en uit u nieuw leven buiten u laten ontstaan. U bent miniaturen van MIJ Zelf, omdat u
volmaakt bent geworden zoals uw VADER in de hemel volmaakt is.
Ook de Ziel van JEZUS viel onder dezelfde wet, toen Ze, als een door MIJ uitgestraald Wezen, haar
wilsproef moest afleggen, die Ze doorstond, dus bij MIJ bleef, toen het leger van oergeschapen
geesten is afgevallen van MIJ.
Dit WEZEN was MIJ zo in liefde toegedaan, dat Het zich vrijwillig aanbood voor de missie op
aarde, voor de gevallen broeders te lijden en te sterven als mens, om die te verlossen en MIJ Mijn
kinderen weer terug te brengen. En de mens JEZUS volbracht het werk dat zich maar eenmaal
voordoet, dat nooit tevoren en ook nooit nadien een mens volbracht of zal volbrengen: al op aarde
Zich geheel met MIJ te verenigen, de totale vergeestelijking van ziel en lichaam tot stand te
brengen, zo dat het gehele WEZEN volledig kan worden doorstraald, wat Zijn hemelvaart duidelijk
tot uitdrukking bracht. In HEM kon IK Zelf MIJ kenbaar maken, d.w.z. IK Zelf als de eeuwige
GODHEID, als de alles vervullende en doordringende Kracht, kon nooit als persoon worden
voorgesteld. Maar IK kon een vorm helemaal doorstralen en er bleef bij deze vorm niets menselijks
meer achter, ook de uiterlijke vorm was GEEST van Mijn GEEST, de ZIEL ging volledig in MIJ op
en "JEZUS" werd in letterlijke zin "GOD".
Zijn wil, Zijn Denken, Zijn Handelen was Mijn Wil, Mijn Denken en Mijn Handelen. Er kon niet
meer van twee Wezens gesproken worden. De vereniging met MIJ was totaal, JEZUS was, is en
blijft de, voor alle door MIJ geschapen wezens, zichtbare GOD. JEZUS’ ZIEL is met Haar ikbewustzijn in haar Oerzijn teruggekeerd, want ZE was dezelfde uitgestraalde Liefdekracht, Die zich
enkel met de Oerkracht verenigde en zo volledig in Haar opging, zodat nu alleen nog van de
Oerkracht, van GOD Zelf, de allesvervullende OERGEEST, gesproken kan worden wanneer over
JEZUS gesproken wordt.
De ZIEL van JEZUS keerde niet als voltooide Geest van de aarde terug, maar ZE gaf Zich Zelf, nog
op aarde, geheel en al ten geschenke aan de eeuwige GODHEID, ZE gaf Zichzelf prijs terwille van
het grootste mysterie: de menswording van GOD en Zijn zichtbaar worden voor alle wezens die
eens uit HEM waren voortgekomen.
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JEZUS CHRISTUS is de deur tot het eeuwige leven - Page 26 GOD en JEZUS is EEN, JEZUS is geen tweede WEZEN met ik-bewustzijn, integendeel, Zijn weg
over de aarde heeft HEM het hoogste en laatste opgeleverd: de totale versmelting met MIJ, zodat
Mijn Wil en Mijn denken enkel en alleen nog dat WEZEN beheerst, DAT als zichtbare GOD heerst
en regeert in het geestelijke rijk.
Maar dit te begrijpen zal u, mensen eerst dan mogelijk zijn, wanneer er voor u geen afgebakende
voorstellingen meer bestaan en ook dan nog zal Mijn WEZEN u ondoorgrondelijk zijn en blijven,
maar u zult uw GOD en Schepper, het volmaakte WEZEN in de oneindigheid mogen zien van
aangezicht tot Aangezicht en dan zult u ook weten, dat er buiten HEM, DIE voor u in JEZUS
zichtbaar werd, geen andere GOD meer bestaat.
En u zult in liefde ontbranden en op HEM toesnellen altijd en eeuwig, en HIJ zal uw liefde
beantwoorden en u bovenmate gelukkig maken. Want Mijn Liefde kent geen grenzen en zo zal ook
de gelukzaligheid niet begrensd zijn, maar eeuwig duren.
AMEN

5617 Vaderhuis en gelukzaligheid
9 maart 1953
U zult uw intrek moeten nemen in Mijn VADERhuis, u zult verblijven in eeuwigheid daar, waar IK
u eerst had geplaatst om allergelukzaligst werkzaam te zijn. Maar dan zult u uw GOD en VADER
van eeuwigheid kunnen zien in JEZUS CHRISTUS.
IK Zelf zal onder u zijn en uw gelukzaligheid zal onmetelijk zijn en blijven, want in eeuwigheid
komt er aan de heerlijkheid in Mijn rijk geen einde. Wat u, mensen op aarde zult kunnen bereiken,
is zo onbegrijpelijk en overweldigend, dat u niets anders meer op aarde zou nastreven, als u zich
deze heerlijkheid voor zou kunnen stellen.
Maar u zult, zonder daarvan op de hoogte te zijn, moeten streven naar Mijn rijk, u zult in vrije wil
in uw VADERhuis moeten terugkeren, omdat dan pas uw lotsbestemming de gelukzaligheid is,
welke als voorwaarde heeft, dat het wezen in vrije wil de volmaaktheid heeft bereikt.
Ooit is deze gelukzaligheid voor u weggelegd, doch aan uzelf is het overgelaten, hoe lang u uw
terugkeer in het VADERhuis nog wilt uitstellen, uzelf bepaalt de tijd, en die kan al bij uw
lichamelijke dood ten einde zijn en u de volmaaktheid op deze aarde hebben opgeleverd.
IK wacht op allen en IK houd voor ieder van u de woning bereid. Laat u zich door deze Woorden
van MIJ aangesproken voelen, laat u aansporen er ernstig naar te streven naar MIJ te komen in Mijn
rijk, stel u zich het heerlijkste lot voor en toch zult u niet bij benadering het juiste beeld hebben van
datgene wat IK heb bereid voor de mijnen, voor de mensen die MIJ liefhebben uit heel hun hart en
heel hun ziel.
En dit alles zult u kunnen bereiken als u Mijn geboden maar onderhoudt: MIJ en de naaste te
beminnen.
U zult u alleen door onbaatzuchtige naastenliefde zo moeten vormen, dat het geestelijke rijk met
zijn Licht u kan opnemen zonder dat u vergaat. Dan zult u uw VADERhuis kunnen betrekken, dan
kom IK Zelf u tegemoet en leid u naar alle heerlijkheden toe, en u wordt in Mijn nabijheid met Mijn
Liefde doorstroomd en zult dan onbeschrijfelijk gelukzalig zijn en blijven tot in alle eeuwigheid.
AMEN
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