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0662 De eeuwige Drieëenheid
11 november 1938

Wees je steeds bewust van de grote genade waarin je je bevindt en blijf altijd bereidwillig de jouw 
opgelegde arbeid uit te voeren en de Heer zal je zegenen. Neem zo vandaag een bekendmaking in 
ontvangst die je in het kort de eeuwige Drieëenheid duidelijk moet maken. (gesproken tot B.D = 
opm.v/d uitgever)

Dit is een probleem dat u, mensen veel last bezorgt en toch zo buitengewoon makkelijk te begrijpen 
is, want alleen de GODHEID is alles in een WEZEN. ZE ver enigt in Zich de Wijsheid, de Liefde 
en de Macht van de Wil. Wanneer er van een Drieëenheid wordt gesproken, dan is dit steeds alleen 
het alomvattende begrip van de Liefde als VADER, de Wijsheid als ZOON en de Wil als Heilige 
GEEST. Want de Liefde van de VADER liet alles ontstaan wat is - vervolgens plaatste dan de 
Wijsheid van GOD al het geschapene op zijn juiste plaats en wees het zijn bestemmingen toe en de 
GEEST van de Wil brengt het geheel tot leven en stelt het bestaan ervan veilig. Alleen zo, dat alles 
in  de  ene  eeuwig onvergankelijke  GODHEID is  verenigd,  omdat  GOD van eeuwigheid  af  het 
alomvattende begrip is van alle Liefde, Wijsheid en Macht, is de meest begrijpelijke oplossing van 
het probleem te vinden, maar waaruit de mensen zich vaak een verkeerde opvatting vormden en 
daardoor de onjuiste verklaring van de drie godheden gaven. De levende verhouding van het kind 
tot de VADER laat heel makkelijk de juiste uitleg vinden, dat GOD toch alles in alles is en dat er 
geen enkele scheiding mogelijk is - dat bijgevolg in GOD zich ook alles moet verenigen.
De mensen met hun ontoereikend bevattingsvermogen trachtten de eeuwige GODHEID eveneens 
menselijke grenzen te stellen en schiepen zich in hun gedachten een vorm die voor hen het eeuwig 
goddelijke moest personifiëren en dit naar eigen goeddunken en denkbeelden. Elke personifiëring 
van GOD is een onjuiste opvatting, want een WEZEN in Hetwelk alles zich verenigt en Dat in Zijn 
volheid van Licht en Kracht niet is voor te stellen, kan niet in een persoon tot uitdrukking worden 
gebracht.  Maar om voor de mensen het voorstellingsvermogen mogelijk te maken, belichaamde 
deze eeuwige GODHEID Zich in een mens, zodat van DEZE nu wel het uiterlijk is voor te stellen, 
wat nu als GOD's ZOON voor de mensheid begrijpelijk werd.
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In deze ZOON van GOD verenigden zich de Liefde en Wijsheid, en eveneens de Wil en de Almacht 
en wederom werd er niets van elkaar gescheiden. Door de dood van JEZUS aan het kruis is de 
macht van de dood gebroken, d.w.z. het werd de mensen nu mogelijk door hun wil het kwade te 
overwinnen. De wil was tegelijkertijd kracht en zo kwam de gewillige mens op aarde van nu af ook 
de kracht toe uit GOD, zijn wil in de daad om te zetten en zo zich te verlossen. Deze kracht van de 
heilige GEEST is wederom een uitstraling van de alles in Zich bevattende GODHEID, maar nooit 
een persoon op zichzelf. Het verstandelijk willen doorgronden van zo'n probleem zou alleen maar 
tot  steeds  grotere  dwaling leiden,  want  u,  mensen  hebt  voor  uzelf  iets  gevormd dat  juist  al  te 
menselijk is en de waarheid in de verste verte niet benadert, wanneer u zich de GODHEID probeert 
voor te stellen in drievoudige vorm.
AMEN

0930 Het mysterie van de Drieëenheid GOD de VADER - GOD de ZOON
26 januari 1939

Zie, Mijn kind, (B.D.) IK kijk in je hart en ken je wil MIJ te dienen, toch mis IK het geloof van je 
ziel aan de Almacht van de goddelijke Liefde, en zo zul je steeds aarzelen, wanneer hindernissen je 
de weg versperren, terwijl 'n onbeperkt geloof deze hindernissen voor je uit de weg kan ruimen, 
want wie Mijn Liefde begeert, zal toch nooit door MIJ verlaten zijn, en als hij nu Mijn hulp nodig 
heeft, zal ze hem steeds en op alle plaatsen te beurt vallen. en als je hart je naar MIJ drijft, zal IK 
dicht  bij  je  zijn  en  alles  verre  van  je  houden,  wat  de  verbinding  met  Mijn  kind  zou  kunnen 
verstoren.  Want IK heb zielen nodig die MIJ vertrouwen. IK heb je nog veel  te zeggen en sta 
daarom steeds voor je gereed, zo je hart naar MIJ verlangt. En zo, maak je gedachten los van de 
wereld en verneem de Stem van boven:

Het mysterie van de goddelijke Drieëenheid is voor de mens nog steeds de klip geweest, waarop hij 
schipbreuk heeft geleden. En daarom komt er vandaag wederom een onderrichting tot je die, zonder 
twijfel open te laten, in alle duidelijkheid moet bijdragen aan de oplossing, en de denkende mens 
het probleem makkelijk te begrijpen moet onthullen.
En dus werd de GEEST uit GOD levend en straalde het Licht helder en klaar.
Want de GODHEID heeft medelijden met de mensheid en tracht haar opheldering te verschaffen 
over elke onopgeloste vraag. De mens is niet bij machte dit ene te begrijpen: dat in één Wezen het 
goddelijke Zich in alle volheid kan ophouden, maar dat de zuivere GEEST niet is te scheiden en het 
meest  onwaardige wezen in nauwste verbinding staat met HEM, dat dus ook onder de eeuwige 
GODHEID  alleen  maar  deze  onscheidbare  GEEST  is  te  verstaan  en  al  wat  uit  HEM  is 
voortgekomen, Geest uit GOD is; hij alleen het gevoel aan deze GEEST toe te behoren niet meer 
juist inziet en bijgevolg zich zelf afscheidt of verwijdert, desondanks toch steeds alleen maar uit 
GOD is voortgekomen, dus altijd en eeuwig als oersubstantie van het geestelijke uit GOD is. Wie 
zich bijgevolg van de GODHEID verwijdert, herkent zichzelf niet meer, maar blijft toch wat hij is, 
maar wie de verbinding zoekt met HAAR, diens Geest bemerkt het toebehoren aan deze GODHEID 
en is dus bewust hetzelfde. En nu zult u kunnen begrijpen dat het mysterie van de Drieëenheid 
GOD's zich als volgt laat verklaren.
De Liefde van GOD heeft Zich aan de mensen bekend gemaakt als VADER - dus als Oorsprong 
van de mensheid. De Liefde heeft het gescheiden zijn van de mensheid en de VADER, DIE haar 
heeft verwekt, overbrugd en Zich belichaamd in een Mens, Wiens Geest Zijn toebehoren aan GOD 
inzag en DIE dus a.h.w. één was met de goddelijke VADERGEEST. En de mens (JEZUS) was 
derhalve  alleen  zuiver  uiterlijk  een  apart  wezen,  de  GEEST  echter  was  van  GOD.  De 
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oorspronkelijke verhouding was tot stand gebracht, de Geest herkende Zichzelf en bijgevolg was 
GOD in alle volheid in HEM, DIE tot verblijfplaats van GOD op aarde werd om voor de mensheid 
zichtbaar te zijn.
De met het menselijke lichaam verenigde GODHEID was a.h.w. daardoor zichtbaar geworden, om 
de mensen de afstand te laten inzien die zij zichzelf hadden geschapen. De goddelijke Liefde was 
dus werkzaam geworden en legde de goddelijk Wijsheid nu eveneens in het hart van de GODmens. 
Want Diens Geest was immers één met GOD en moest Zich derhalve ook in alle Wijsheid bevinden 
en Zich van alle goddelijke Kracht kunnen bedienen - de Wijsheid GOD's moest Zich uiten door de 
mond van een Mens en dus was al het werkzaam zijn van JEZUS op aarde het werkzaam zijn van 
GOD door de mensenzoon, niet echter zo dat daardoor een tweede wezen zich uitte. En het begrip 
GOD de VADER - GOD de ZOON is niet anders uit te leggen dan dat de VADERGEEST van 
eeuwigheid Zich door de mond van een mens openbaarde, dat dus GOD de ZOON hetzelfde is als 
GOD de VADER, voor de mens alleen begrijpelijk geworden door JEZUS CHRISTUS, DIE het 
Zich afscheiden van de VADERGEEST had overwonnen, juist door het inzicht van het bijeenhoren 
met de eeuwige LIEFDE.
"Niemand komt tot de VADER dan door MIJ". Is dit wel eenvoudiger te verklaren dan dat ieder die 
zich  met  de  VADER  wil  verenigen,  eveneens  moet  inzien  dat  de  goddelijke  Geest  in  hem 
onscheidbaar verbonden is met de VADERGEEST en dat ieder deze weg moet vinden en daarom 
de goddelijke Verlosser in alles moet navolgen, DIE Zijn leven aan diegenen heeft voorgeleefd die 
net als HIJ naar de VADER verlangen. Dit is op geen andere manier mogelijk dan alleen maar door 
de navolging van JEZUS, DIE als Mensenzoon het voorbeeld gaf, dat alleen de Geest uit GOD zijn 
toebehoren aan de VADERGEEST moet inzien en dat er dan geen barrières meer bestaan die hem 
scheiden van de VADER.
AMEN

2452 JEZUS CHRISTUS - GOD's ZOON
20 augustus 1942

De goddelijkheid van JEZUS is zo vaak de strijdvraag,  die de mensen die in HEM als GOD's 
ZOON geloven, gesteld wordt ter beantwoording. Deze vraag is weer alleen aan die mensen juist te 
beantwoorden die  in  het  geloof vaststaan,  aan hen is  de goddelijkheid  van JEZUS goed uit  te 
leggen, terwijl de ongelovige mensen daar geen begrip voor kunnen opbrengen, daar ze noch het 
aanwezig zijn van een wijze, almachtige en liefdevolle GODHEID, noch HAAR werkzaam zijn 
erkennen. En zo zal het hun ook onbegrijpelijk blijven dat GOD Zich Zelf, d.w.z. Zijn GEEST kann 
doen uitstralen op de mensen, evenals op al het wezenlijk zijnde dat uit HEM is voortgekomen. Ze 
begrijpen ook niet dat er tussen de Schepper en Zijn schepselen een samenhang bestaat, die nooit 
ofte nimmer kan eindigen. Ze begrijpen ook niet dat deze GODHEID, DIE altijd en overal zijn kan, 
Zich ook in algehele volheid kan ophouden in een menselijke vorm, dat dus een mens a.h.w. kan 
worden doorstraald door Zijn Liefde, doorstroomd door Zijn Kracht. En dat deze mens dan in zich 
zoveel goddelijks bevat, dat ook zijn hele wezen is doordrongen door de GEEST GOD's en nu zijn 
waarlijk goddelijk Wezen Hem tot een kind van GOD doet worden. En dit zal voor hem steeds 
onbegrijpelijk blijven, zolang hij  zich afzijdig opstelt  tegenover de leer van CHRISTUS, d.w.z. 
zolang hij niet de weg gaat die CHRISTUS op aarde ging, de weg van de liefde, want de wijsheid 
komt pas door de liefde.

De mens die in liefde werkzaam is, begrijpt dit dadelijk, hij heeft geen langere uitleg nodig, omdat 
de  Kracht  uit  GOD,  Zijn  GEEST,  al  in  hem werkt,  omdat  hij  zich  in  de  stroomkring  van de 
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uitstraling van de goddelijke Liefde bevindt en hem bijgevolg ook de uitwerking van een leven in 
ware liefde begrijpelijk is. JEZUS CHRISTUS heeft echter op aarde zo'n leven in liefde geleid en 
bijgevolg bevond HIJ Zich ook midden in de uitstraling van GOD's LIEFDE. HIJ werd vastgepakt 
door  GOD's  oneindige  Liefde,  Hij  werd  doorstraald  door  Zijn  GEEST,  en  een  sterke  Wil 
doorstroomde HEM. Maar LIEFDE, GEEST, KRACHT en WIL is het WEZEN van de eeuwige 
GODheid. Dus was ook JEZUS net als GOD geworden, HIJ was Zijn Evenbeeld, HIJ was Zelf een 
goddelijk  Wezen,  HIJ  was  de  ZOON GOD's,  DIE niet  meer  als  een  apart  wezen kon worden 
beschouwd, maar geheel één was met Zijn VADER van eeuwigheid, DIE het bijeen behoren van 
HEM met Zijn VADER inzag, de algehele aaneensluiting met HEM nastreefde en door Zijn leven 
in liefde de vereniging op aarde al gevonden heeft.
AMEN

3465 Mijn VADER en IK zijn EEN
31 maart 1945

Mijn VADER en IK zijn EEN. Deze Woorden moest IK tot de mensen spreken die niet konden 
begrijpen, dat de LIEFDE, de eeuwige Kracht die schept, waaruit alles is voortgekomen, in MIJ was 
en MIJ dus in staat stelde, hetzelfde te doen, wat de VADER, de Voortbrenger van al datgene wat 
is,  kon  volbrengen.  IK wilde  de  mensen de  Kracht  van  de  Liefde  die  in  MIJ  werkzaam was, 
bewijzen,  en IK wilde het  hun duidelijk  maken,  dat  deze kracht  de Oerkracht  is,  die  alles  liet 
ontstaan en dat deze Kracht werkzaam is in een mens die in zich de Liefde is. Want de VADER als 
de eeuwige LIEFDE verbindt Zich met ieder die zich tot liefde heeft gevormd en is dus een met 
hem. De Oerkracht verenigt Zich weer met dat wat als Krachtstroom van Haar is uitgegaan en 
bijgevolg is de mens die tot Liefde is geworden niet meer van Haar gescheiden. En dus zal ook de 
Kracht in haar hele werkzaamheid tot uitdrukking komen waar de vereniging met de VADER heeft 
plaatsgevonden en de door de eeuwige LIEFDE vervulde mens zal machtig zijn, hij zal zijn macht 
en kracht kunnen gebruiken en dingen volbrengen die buiten het menselijk kunnen liggen - hij zal in 
staat zijn wonderen te verrichten, zoals ook IK over die Kracht beschikte en Haar aanwendde om de 
mens de kracht van de Liefde te bewijzen.

IK wilde de mensen de macht van de Liefde aanschouwelijk maken om hen aan te sporen werkzaam 
te zijn in de liefde, om hen te bewegen MIJ na te volgen en de vereniging met de VADER eveneens 
na  te  streven.  Maar  de  mensheid  begreep  het  niet,  want  haar  geest  was  verduisterd  door  de 
liefdeloosheid en de duisternis van geest kon niet anders worden opgeheven dan door werken van 
liefde, omdat geestelijke helderheid het met stralen doordringen van de Kracht van GOD's Liefde 
vereist, maar Deze zich alleen daar kan uiten, waar liefde beoefend en gevoeld wordt. Geestelijke 
helderheid  echter  is  Licht,  geestelijke  Helderheid  is  Wijsheid  die  is  geboren uit  de Liefde.  En 
bijgevolg is Licht en Kracht een, Wijsheid en Liefde is niet voor te stellen zonder elkaar, zoals dus 
de VADER niet zonder de ZOON is te denken. De Liefde als Kracht die verwekt en de Wijsheid als 
daar de uitstraling van, als Licht dat geen donkerte meer laat opkomen. En goddelijke Wijsheid 
moest Mijn WEZEN vervullen, toen IK als mens op aarde wandelde omdat de kracht van de Liefde 
in algehele volheid Mijn lichamelijk omhulsel binnenstroomde en het geschikt maakte wonderen te 
verrichten.
Maar de mensen begrijpen het niet, voordat ze niet zelf tot liefde zijn geworden en de kracht van de 
liefde bij  zich kunnen gevoelen.  De innigste  verbinding kunnen ze binnengaan met  GOD, hun 
VADER van eeuwigheid, ze kunnen een zijn met hun hemelse VADER, de eeuwige LIEFDE, net 
zoals IK een was met HEM, als ze maar in liefde leven en zich daardoor gelijk maken aan de 
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eeuwige  LIEFDE, de  Oerkracht  van  Welke  ze  eens zijn  uitgegaan.  Door  de  eeuwige LIEFDE 
doorstraald te zijn is gelukzaligheid die met niets is te vergelijken, wetend en machtig te zijn en dit 
weten en de macht rechtstreeks van GOD te ontvangen, geen scheiding te voelen van de VADER, 
Wiens Liefde alles in Zijn bereik trekt wat zich niet tegen HEM verzet. Deze gelukzaligheid is zo 
overweldigend dat de sterfelijke mens haar niet vermag te verdragen. Toch kan hij haar nastreven in 
het bewustzijn dat de VADER hem bij Zich haalt in het geestelijke rijk, als hij de vereniging met 
HEM is binnengegaan op aarde.
Maar  Mijn  levenswandel  op  aarde  moest  de  mensen  de  Kracht  van  de  Liefde  aanschouwelijk 
maken, ze moesten de betekenis ervan leren begrijpen om zich Mijn levenswandel als voorbeeld te 
nemen en net als IK, De VADER, de eeuwige LIEFDE, tot doel van hun leven op aarde te kiezen. 
De vereniging met GOD vond al op aarde plaats, in haar uitwerking zichtbaar voor de mensen, die 
zonder enige liefde waren en daarom zonder licht, d.w.z. onwetend. IK wilde hen te hulp komen en 
hun de weg wijzen:  uit het donker van de nacht in het heldere licht van de dag te stappen. IK 
onderrichtte  hen en gaf hun het gebod van de liefde.  Want GOD was in MIJ en dus ook Zijn 
Wijsheid. IK was EEN met Mijn VADER, voor de mensheid onbegrijpelijk, IK was met HEM 
versmolten voor eeuwig, want naar de eeuwige LIEFDE keert alles terug wat zich tot Liefde heeft 
veranderd.
AMEN

3621 Wie MIJ ziet, ziet de VADER
6 december 1945

Wie MIJ ziet, ziet de VADER, want de VADER en IK zijn EEN. IK bracht de mensen het Woord, 
maar  ze  herkenden het  niet  als  GOD's  Woord,  als  uiting van Zijn  oneindige  Liefde  voor  Zijn 
schepselen, ze hielden het voor het woord van een mens, door MIJ aangeboden uit MIJ Zelf, omdat 
het in hen donker was en zij niets wisten over het werkzaam zijn van GOD in de mens - en dus 
konden zij de Stem van GOD niet meer zelf vernemen, die voor hen bewijs geweest zou zijn voor 
de tegenwoordigheid van GOD, voor Zijn werkelijk Bestaan en Zijn nauwe verbinding met  de 
mensen. Maar IK wilde hun dit weten terug geven, IK wilde hen vertrouwd maken met de kracht 
van de liefde en het geloof, opdat ze zich van deze tegenwoordigheid van GOD voelbaar bewust 
zouden worden als ze Mijn leer ter harte namen. IK kwam als Bemiddelaar tot hen, door GOD 
gezonden om in Zijn opdracht de mensen die van goede wil waren Zijn Woord te verkondigen.

De VADERGEEST van eeuwigheid verbleef in MIJ om door MIJ openlijk werkzaam te zijn. Wat 
IK sprak en wat IK deed was Zijn werk, Zijn Wil, Zijn Kracht en Zijn Liefde. IK was alleen maar 
de vorm waardoor GOD Zich uitte, omdat anders Zijn aanwezigheid voor de mensen, die zich in 
diepe geestelijke duisternis bevonden, onverdraaglijk zou zijn geweest. En Wat de VADERGEEST 
omhulde  was  eveneens  van  HEM,  want  alles  in  MIJ  streefde  naar  het  bereiken  van  de 
VADERGEEST. ofschoon het een sterfelijk omhulsel was, net als bij ieder ander mens. Maar Het 
werd onsterfelijk door de GEEST, DIE in Hem was. IK was de mens JEZUS, maar alleen naar de 
uiterlijke vorm, want alles in en van MIJ was vergeestelijkt door de Liefde, het was verenigd met de 
eeuwige LIEFDE met WIE IK niet te scheiden was verbonden sinds eeuwigheid.
GOD als GEEST is niet zichtbaar voor de mensen, maar in Mijn persoon liet HIJ Zich aan hen zien, 
HIJ nam Mijn lichamelijk kleed aan en vertoonde Zich hierin aan de mensen, Zich ziende latend als 
Wijsheid,  Liefde  en  Almacht.  En  Mijn  werkzaam  zijn  op  aarde  bewees  diegenen  die  in  MIJ 
geloofden, de goddelijkheid door wonderen die alleen voor GOD mogelijk waren en die Mijn Wil 
kon verrichten omdat GOD in MIJ was en dus Zijn Wil MIJ doorstroomde, Zijn Wijsheid en Zijn 

Bertha Dudde - De Drieëenheid - 6/18 -



De Drieëenheid - Page 7 -

Kracht. En zo bestond er geen scheiding meer tussen GOD en Mijn sterfelijk Omhulsel, Het was 
één geworden met HEM, HIJ vervulde Het totaal, HIJ wandelde Zelf op de aarde in Mijn uiterlijke 
vorm,  die  weer  alleen een werk van Zijn  Liefde  was,  om de mensen dichter  naar  Zich toe te 
brengen.
En  IK  bracht  hun  Zijn  Woord  -  HIJ  sprak  Zelf  door  MIJ,  het  eeuwige  WOORD,  had  vlees 
aangenomen om Zich aan de mensen te laten horen. Want ze waren niet meer op de hoogte van het 
mysterie  van  de  eeuwige  LIEFDE,  de  VADERGEEST  van  eeuwigheid,  Wiens  Woord  de 
verbinding tot stand brengt met de mensen. Ze kenden de kracht van Zijn Woord niet meer, die alles 
tot zich trekt als ze werkzaam kan worden bij de mens, ze wisten niet dat ieder mens in staat was in 
zich  het  goddelijke  Woord te  vernemen,  als  hij  zich  vormt  naar  GOD's  Wil  tot  liefde,  om de 
goddelijke Liefde Zelf in zich te kunnen opnemen. En daarom kwam GOD Zelf naar de aarde en 
HIJ bracht hun weer dat weten dat de mensen moest verlossen uit hun duisternis.
En de mensen herkenden HEM niet, ze volgden MIJ als mens, terwijl IK het goddelijke in ME 
droeg. En IK moest het laten gebeuren om hun wil niet onvrij te maken. IK bracht hun het Woord, 
maar ze namen het niet aan en ze herkenden in MIJ niet HEM, DIE MIJ geheel en al vervulde - ze 
zagen MIJ, maar niet GOD in MIJ, DIE Zich niet voor hun ogen verborg, integendeel tekenen en 
wonderen verrichtte om de blinden ziende te maken. Maar die geloofden, aan hen openbaarde HIJ 
Zich in Zijn Liefde, Wijsheid en Almacht. En ze zagen HEM opstijgen naar de hemel in alle glorie, 
ze zagen Zijn Omhulsel dat zich voor hun ogen vergeestelijkte en in stralend Licht ten hogen steeg 
in het rijk dat hun VADERland was van eeuwigheid.
AMEN

5389 Dwaalleer over de Drieëenheid
11 januari 1952

De goddelijke Drieëenheid is voor de mensen tot een volledig vals begrip geworden en dat door de 
verkeerde voorstelling van een godheid in drie personen. Zo'n uitleg is voor ieder denkend mens 
onaanneembaar, dus wordt hij of zonder na te denken aangenomen of afgewezen, terwijl een juiste 
uitleg door ieder mens kan worden aangenomen, omdat hij het WEZEN van de eeuwige GODHEID 
aanschouwelijk maakt en er aanzienlijk toe bijdraagt het geloof in GOD weer tot leven te brengen. 
Het GOD's begrip is voor de mensen als zo onduidelijk geworden, dat ze bijna niet in staat zijn te 
geloven, en als hun de GODHEID ook nog al drie personen begrijpelijk moet worden gemaakt, 
raakt het begrip steeds meer verward en wordt het geloof wankel, en met recht, want om aan een 
driepersoonlijke god te kunnen geloven, moet het verstand volledig worden uitgeschakeld. Maar 
GOD heeft de mens het verstand gegeven om datgene te beoordelen wat hij geloven moet. Het 
verstand kan echter met goddelijke ondersteuning, d.w.z. door de GEEST GOD's, heel goed een 
GODHEID erkennen, wanneer hem de leer daarover volgens de waarheid wordt voorgehouden. 
Dan zal ook het denken van het scherpste verstand zich niet verweren om er mee in te stemmen.

Maar deze waarheid openbaart een wezenlijk Zijn van GOD zodanig, dat Ze Liefde, Wijsheid en 
Kracht in Zich verenigt, dat het ene niet zonder het andere is voor te stellen - dat de Liefde het 
oerbegrip  is  uit  Welke de Wijsheid  voortkomt  en beide samen een uitwerking hebben door de 
Kracht van de Wil. De Liefde is het scheppende principe uit Welke alles voortkomt, Ze is de Kracht 
Die alles doet ontstaan, maar Die niet zonder een bepaald plan of willekeurig schept, integendeel 
werkzaam is met de Wijsheid GOD's. Wat GOD's Wijsheid als goed en juist inziet, voert Zijn Wil 
uit als de Liefde Haar daartoe aanzet. Het is het begrip van een hoogst volkomen WEZEN. Want 
Liefde, Wijsheid en Almacht zijn het bewijs van een volmaakt Wezen, dat niet meer kan worden 
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overtroffen. Liefde, Wijsheid en Almacht zijn bewijzen van goddelijkheid, ze geven de mensen een 
begrip van het wezenlijk ZIJN van de eeuwige GODHEID, maar nooit zijn het drie verschillende 
goddelijke personen die in een wezen verenigd zijn.
De verkeerde leer van de drieëenheid GOD's heeft er veel toe bijgedragen dat de mensen ongelovig 
werden,  omdat  zo'n  voorstelling  instinctief  afwijzing  tevoorschijn  moet  roepen en  daardoor  de 
genade  van  het  gebed  niet  werd  gebruikt,  die  de  ernstig  (naar  waarheid)  verlangende  mens 
opheldering zou hebben kunnen geven, want het doel van het aanroepen was voor hen twijfelachtig, 
het was voor de mensen een vreemd idee tot drie personen te moeten roepen die hun als een GOD 
geloofwaardig moesten zijn. Er is grote verwarring aangericht, het was een duidelijke invloed van 
de satan, die steeds de waarheid tracht te ondergraven, het WEZEN van GOD te versluieren en 
GOD Zelf voor hen tot een vreemde te maken. Dat deze dwaalleer ook werd aangenomen, getuigt 
van de verduisterde geestelijke staat van diegenen die, daar ze helemaal zonder licht waren, ook 
geen vermogen bezaten om te oordelen en daarom goede werktuigen waren in de handen van de 
satan, de leer te verbreiden en daardoor het geloof op een manier in gevaar te brengen zoals een 
dwaalleer het zelden heeft gedaan. Want om te kunnen geloven in een GOD als hoogst volmaakt 
WEZEN, moet dit WEZEN Zich ook aan de mensen zo bekend maken, dat ze Zijn Volmaaktheid 
kunnen inzien, ook moet het verstand van een mens die de waarheid zoekt klaar kunnen komen met 
begrippen, daar er anders geen rekenschap van hem geëist zou kunnen worden.
GOD neemt geen genoegen met een blind geloof. HIJ vraagt nadenken en een standpunt innemen 
tegenover elke leer, omdat pas dan het geloof levend kan worden wanneer het tot een innerlijke 
overtuiging is geworden. Maar waar deze mogelijkheid van het begin af aan is uitgesloten, waar een 
verkeerde leer de mensen wordt voorgehouden deze onvoorwaardelijk aan te nemen, daar kan ook 
slechts een blind geloof worden verlangd en bereikt, dat voor GOD geen waarde heeft, dat veelmeer 
ongemeen schadelijk is voor de ziel, in het bijzonder dan, als het beeld van GOD wordt vertekend 
en daardoor de liefde voor HEM niet wordt ontstoken, die absoluut noodzakelijk is om zalig te 
worden.
AMEN

5577 GOD's GEEST in de mens JEZUS Het navolgen
14 januari 1953

U, mensen zou vol van de goddelijke GEEST kunnen zijn als u leeft  vanuit  de navolging van 
JEZUS. HIJ was als mens niet anders dan u, Zijn leven was alleen maar een strijden en worstelen 
tegen de begeerten, die HIJ net als u ervoer, maar wilde onderdrukken uit liefde tot MIJ. Zijn leven 
was een leven in liefde tot de naaste van wie HIJ wist dat ze in nood verkeerden en die HIJ wilde 
helpen. Wat HIJ volbracht, zou u, mensen ook kunnen volbrengen, als het u ernst zou zijn MIJ Zelf 
in alle volheid in u op te nemen.

Zijn Ziel kwam wel uit het rijk van het Licht, maar Ze herkende zichzelf niet als zodanig, voordat 
Mijn Liefdegeest door de mens JEZUS stroomde. Soms sprak Mijn GEEST wel uit HEM, dan sprak 
de  mens JEZUS op bovennatuurlijke  wijze  en  liet  de mensen versteld  staan.  Maar  zodra  Mijn 
GEEST Zich weer verborg, voelde JEZUS Zich net zo als mens zoals u en Zijn soms zeer heldere 
geestestoestand bracht HEM in verwarring en beangstigde HEM; HIJ was in Zichzelf gekeerd, maar 
MIJ altijd in innige liefde toegekeerd, die HEM dan ook Zijn taak op aarde duidelijk maakte. De 
mens JEZUS moest worstelen met alle krachten die tegen HEM waren. HIJ moest alles meemaken 
en doorstaan wat een mens maar kan ondergaan, want HIJ is u, mensen de weg voorgegaan die u 
ook zult moeten en kunnen gaan met Zijn hulp. HEM Zelf hielp IK met de kracht van Mijn Liefde 
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waar HIJ voortdurend om vroeg en voor Zich verwierf door Zijn leven in liefde. En deze ongewone 
toevoer van liefdekracht stelde HEM in staat het Verlossingswerk te volbrengen.
Ook u, mensen zou het ongewone kunnen volbrengen als u zelf door werken van liefde u de kracht 
van Mijn Liefde eigen zou willen maken, maar de wil ontbreekt u, die echter in de mens JEZUS 
buitengewoon sterk ontwikkeld was, echter weer alleen als gevolg van de liefde die HIJ in Zich tot 
volle  wasdom bracht.  Zijn  Ziel  voelde  als  ziel  van  het  licht  de  grote  geestelijke  nood van  de 
omgeving, en daarom was Haar wil om te helpen zo sterk en zette de mens JEZUS aan om in liefde 
werkzaam te zijn. Ook u, mensen ziet om u heen nood, geestelijke en aardse en als u zou willen 
helpen, zou u ook de kracht worden toegestuurd, want met de wil wordt rekening gehouden. En ook 
u zou vol van de goddelijke GEEST kunnen zijn, omdat elk werk van liefde u de kracht van Mijn 
Liefde op zou kunnen leveren en dus Mijn GEEST in u werkzaam worden.
Het navolgen van JEZUS zou waarlijk niet van u, mensen worden verlangd, wanneer het niet te 
vervullen zou zijn. Want steeds weer moet er de nadruk op worden gelegd, dat JEZUS als mens 
Zijn weg op aarde is gegaan en dat alle goddelijke eigenschappen Zijn verdiensten waren die HIJ 
als mens had verworven, dat niet de GODHEID Hem bewoog welke levensweg Hij had te gaan, 
maar dat de Mens Zich aan de GODHEID onderwierp - begrijp het goed: dat de liefde van de mens 
JEZUS MIJ ertoe bracht om onbeperkte Liefde weg te geven, omdat IK tegen de liefde machteloos 
ben, omdat IK Zelf de LIEFDE ben van eeuwigheid.
De mens JEZUS heeft MIJ Zelf bedwongen met MIJ Zelf, HIJ heeft gedaan wat IK Zelf moest 
doen, wat Mijn Oerwezen verlangt - de Kracht van de Liefde werkzaam te laten zijn. En ieder mens 
die in de liefde werkzaam is, dwingt MIJ om MIJ Zelf weg te geven. Maar deze dwang is het meest 
gelukkigmakende gevoel voor MIJ, DIE MIJ steeds zou willen wegschenken, maar alleen volgens 
Mijn wet van eeuwigheid ME kan wegschenken, waar liefde op MIJ toekomt. De liefde moet het 
wezen met MIJ verbinden, dan is het vervuld met Mijn GEEST, met de Kracht van Mijn Liefde en 
dan kan het werken in en met MIJ, dan is de mens de weg van de navolging van JEZUS gegaan die 
leidt naar de vereniging met MIJ.
AMEN

7001 Het CHRISTUS probleem - Drieëenheid
24 december 1957

Alle engelen bogen zich diep neer voor de HEER, DIE afdaalde naar de aarde. Want ze wisten dat 
daarmee een verlossingsdaad begon voor het gevallen geestelijke, omdat de oneindige Liefde van 
GOD Zijn schepselen die in de diepte vertoefden, Zelf te hulp kwam. Het geestelijke dat bij GOD in 
de lichtwereld verbleef, was vol liefde voor het gevallene en evenzo was het GOD in diepste liefde 
toegedaan, en deze liefde werd steeds vuriger hoe meer ze inzagen welk werk van erbarming voor 
het gevallene zou worden volbracht. Want ze waren op de hoogte van de diepe kloof die moest 
worden overbrugd, opdat dit gevallene weer ten hogen kon komen.

En een Ziel bood Zich aan, een oergeschapen engelengeest, deze brug te slaan. Ze bood Zich aan, 
GOD als de eeuwige LIEFDE genoegdoening te verschaffen voor Haar gevallen broeders, voor hun 
eens begane misdrijf  jegens HEM. De liefde van deze Ziel voor GOD en voor de broeders (en 
zusters) die in de diepte vertoefden, was zo groot dat Ze trachtte ze weer samen te verenigen, en de 
Liefde Die Haar bezielde was GOD zelf. En toen de Ziel van het licht Zich op aarde belichaamde in 
het kindje JEZUS, daalde dus de eeuwige LIEFDE Zelf af naar de aarde en dus werd GOD "Mens". 
En wederom moest het menselijk omhulsel zich door zijn weg over de aarde vergeestelijken, het 
moest temidden van een duistere omgeving zijn licht laten schijnen dat in HEM straalde, het moest 
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Zich door een leven in liefde volledig met stralen laten doordringen door de eeuwige LIEFDE. En 
dus vond daardoor de vergoddelijking plaats, dat alles bij de mens JEZUS tot Liefde werd - en dus 
werd JEZUS "GOD".
De menswording van GOD in JEZUS kan niet anders duidelijk worden gemaakt dan dat Zich de 
eeuwige GODHEID - de LIEFDE - in de mens JEZUS manifesteerde, omdat Deze als naar de aarde 
afgedaalde Lichtziel, Zijn menselijk omhulsel door de liefde zo vormde, dat GOD hierin verblijf 
kon nemen,  wat  bij  een  liefdeloze  zondige mens  niet  mogelijk  zou zijn  geweest.  En zo  is  de 
eenwording van JEZUS en GOD eveneens alleen maar zo te begrijpen als volledige vergoddelijking 
van de mens JEZUS door de liefde.
GOD zond Zijn ZOON naar de aarde. Deze Woorden moeten voor u een bewijs zijn dat de Ziel van 
de mens JEZUS van "Boven" was, dat Zich een hoogste Lichtgeest aanbood voor een missie op 
aarde,  maar  die  GOD Zelf,  de  eeuwige  LIEFDE,  in  HEM ten  uitvoer  bracht,  want  de  Liefde 
volbracht het Verlossingswerk, de Liefde delgde de zondenschuld, de Liefde bracht het gevallene 
redding uit zonde en dood. Maar voor u, mensen is het begip "liefde" nog onbegrijpelijk omdat u 
uzelf nog niet tot liefde hebt gevormd. En zo lang ook zal voor u de menswording van GOD niet te 
begrijpen zijn, en woorden zijn niet in staat u daarover opheldering te verschaffen, zolang de liefde 
in uzelf nog niet ontstoken werd en uw geest kan verlichten.
Maar u zult u niet in "GOD" en "JEZUS CHRISTUS" twee wezens mogen voorstellen, u mag niet 
van de VADER en de ZOON in combinatie met de Hl.GEEST in die zin spreken, zoals u zich tot nu 
toe de Drieëenheid GOD's voorstelt.  GOD en JEZUS CHRISTUS is EEN en de Kracht van de 
GEEST straalt van deze EENHEID uit, omdat Ze weer, niet te scheiden, tot haar WEZEN behoort, 
omdat GOD Liefde, Wijsheid en Kracht is, iets GEESTELIJKS, dat niemand in staat is te zien. 
Maar in de mens JEZUS manifesteerde Zich de eeuwige GODHEID en werd voor Zijn door HEM 
geschapen wezens een zichtbare GOD.En alle engelen in de hemel roemen en prijzen HEM, Die 
naar  de aarde afdaalde uit  liefde voor al  Zijn schepselen die verlangden HEM te zien.  En HIJ 
opende voor allen de poorten naar de eeuwige gelukzaligheid.
AMEN

7117 Het probleem van de Drieëenheid
11 mei 1958

De goddelijke Drieëenheid is een van de vele problemen die te moeilijk op te lossen zijn gemaakt 
vanwege  een  geheel  verkeerde  voorstelling.  De  eenvoudige  en  voor  alle  mensen  begrijpelijke 
verklaring wordt daarom niet aangenomen omdat het denken van de mensen verward is geworden 
door begrippen, die voor het menselijke verstand niet te snappen zijn. Maar juist daarom worden zij 
voor onaantastbaar gehouden en zelfs het nadenken er over wordt de mensen verboden.

Maar  dit  probleem  wordt  gemakkelijk  te  begrijpen  en  te  verklaren  voor  ieder  mens,  die  de 
Menswording  van  GOD in  JEZUS begrijpt.  Die  niet  probeert  het  WEZEN van  GOD als  een 
persoon  voor  te  stellen.  Die  de  "alles  vervullende  GEEST"  als  GOD  ziet  en  voor  wie  het 
begrijpelijk is,  dat de niet voorstelbare GODHEID Zich in JEZUS manifesteerde om voor Haar 
geschapen  wezens  een  zichtbare  GOD  te  kunnen  zijn.  Die  mensen  zullen  ook  de  begrippen 
VADER, ZOON en GEEST begrijpen, want voor hen is er maar een WEZEN dat in ZICHZelf 
Liefde, Wijsheid en Kracht verenigt.
De LIEFDE liet alles ontstaan en is dus de Verwekker, DIE voortbrengt, de VADER. En uit HEM 
kwam ook de ZOON voort, in Wie de VADER ZICH manifesteerde. Maar de ZOON is ook de 
Wijsheid, want de Liefde is het Vuur waaruit Licht uitstraalt. Liefde en Wijsheid zijn daarom niet 

Bertha Dudde - De Drieëenheid - 10/18 -



De Drieëenheid - Page 11 -

van elkaar te scheiden, zoals ook VADER en ZOON een zijn. En wederom is de Liefde ook Kracht, 
Die  zich  evenwel  altijd  alleen  in  hoogste  Wijsheid  uit.  Het  is  de  GEEST  uit  GOD,  Zijn 
voortdurende Liefdeuitstraling, Die al het nog onvolmaakte helpt om tot de uiteindelijke voltooiing 
te komen.
Er  kan  dus  altijd  alleen  maar  een  WEZEN als  GOD de  VADER,  ZOON en  GEEST  worden 
opgevat. Een WEZEN, van WIE het alomvattend begrip Liefde - Wijsheid en Kracht is. Dat dit 
WEZEN Zich in de mens JEZUS heeft gemanifesteerd, geeft u niet het recht nu uit de GODHEID 
een  tweevoudig  Wezen  te  maken  dat  gescheiden  aangeroepen  kan  worden  -  en  er  dan  bij  dit 
tweevoudige Wezen nog een als Geest bij te voegen, die ook weer wordt aangeroepen door hen die 
voor zichzelf dit probleem niet doorworstelden, maar eenvoudig aannamen wat onverlichte denkers 
prediken.
En daar dit het geval is bewijst dit, dat het voor veel mensen niet mogelijk is in JEZUS CHRISTUS 
de VADER aan te roepen. Zij  kunnen over het algemeen niet begrijpen dat GODZelf alleen in 
JEZUS CHRISTUS voor hen te bereiken is en dat de drievoudig verschillende aanroepen steeds 
maar in een Oor doordringen, omdat de eeuwige GODHEID niet gescheiden kan worden. Omdat 
ZIJ Zelf  Zich in JEZUS CHRISTUS dichter  bij  de mensen plaatste,  die  niet  in staat  waren de 
eeuwig alles omvattende en vervullende GEEST te begrijpen.
De begrippen VADER, ZOON en GEEST zijn bij de mensen die nog geen ontwaakte geest hebben 
steeds weer de oorzaak, dat zij hun gedachten en gebeden naar verschillende richtingen sturen. U 
roept GOD de VADER aan, u roept tot JEZUS en u roept ook de GEEST aan, dat HIJ tot u moge 
komen.  Maar  u  zult  pas  dan op  de  juiste  wijze  bidden als  deze  DRIE voor  u  één begrip  zijn 
geworden. Als u slechts een WEZEN aanroept, wat in Zich de Liefde : de VADER, de Wijsheid : 
de Zoon en de Kracht : de GEEST verenigt.  Dan pas hebt u het probleem van de Drieëenheid 
opgelost.
Want ofschoon de leerstelling over de "driepersoonlijke Godheid" is uitgebreid met de toevoeging; 
deze Drie zijn Een - is deze leer voor de mensen toch een grote misleiding die z'n uitwerking op 
verdere  verkeerde opvattingen heeft.  Want  juist  in  het  aanroepen van GOD in JEZUS ligt  een 
overgrote kracht, die echter verloren gaat als u nog onder verkeerde voorstellingen gebukt gaat en u 
niet in staat bent u daarvan los te maken.
Een ernstig nadenken daarover zou u en uw inzicht wel veel goed doen. Maar u laat dit achterwege 
omdat u slaven bent geworden, terwijl u door GOD de volle vrijheid geschonken werd. U moet 
echter  deze,  uw geestelijke  vrijheid  gebruiken,  en  GODZelf  zal  u  waarlijk  ook helpen dat  uw 
denken verlicht wordt. Want HIJ is Zelf dat LICHT - en HIJ wil ook allen van Licht voorzien die 
naar Licht verlangen.
AMEN

7511 Begrip voor geestelijke problemen Menswording
30 januari 1960

Aan ieder mens kan het probleem van de menswording van GOD in JEZUS CHRISTUS duidelijk 
worden gemaakt, wanneer hij die onderricht zich bedient van Mijn Woord dat u is toegezonden uit 
den hogen. Maar of het begrepen wordt, is afhankelijk van de wil van degeen die onderricht wordt, 
van zijn zielerijpheid, van de graad van zijn liefde die hem er pas het juiste begrip voor geeft. Want 
het  weten dat  hij  aanneemt,  is  niet  doorslaggevend of  hij  in  dit  probleem doordringt,  maar  de 
bereidheid van zijn ziel,  die een zekere voorbereiding moet  hebben om zich positief te kunnen 
instellen tegenover de goddelijke Verlosser JEZUS CHRISTUS, DIE MIJ in alle volheid bevatte 
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toen HIJ op aarde wandelde. En deze voorbereiding van de ziel wordt tot stand gebracht door de 
liefde, die gelijk is aan een helder licht dat de ziel doorstraalt en verlicht.

Om de menswording van GOD duidelijk te maken is het wekken van de Geest nodig, zowel van 
hem die onderricht als ook van degene die onderricht moet worden, want een mens bij wie de geest 
nog niet is gewekt, is ook nog helemaal blind, en hij zou het nooit begrijpen, zelfs wanneer het hem 
naar waarheid zou worden uitgelegd. Daarom is er onder de mensen ook zo weinig begrip aan te 
treffen voor dat probleem, alsmede ook voor het verlossingswerk van JEZUS CHRISTUS, omdat 
maar weinig mensen in staat zijn er zich een juiste voorstelling van te maken, juist omdat de geest 
nog niet gewekt is bij het merendeel.
En zo beschouwen de meesten Mijn menswording alleen vanuit het gezichtspunt dat IK de mens 
JEZUS vermogens heb verleend die HEM een ongewoon werkzaam zijn mogelijk maakten. Ze zien 
dus JEZUS alleen als mens met hoge ethische doeleinden en ongewone vermogens, maar dat de 
eeuwige  GODHEID  Zich  in  deze  mens  ophield,  is  hun  onbegrijpelijk  en  daarom  ook  niet 
geloofwaardig. Daarom zullen ze zich ook meestal onder "JEZUS CHRISTUS" en "GOD" twee 
begrippen voorstellen, waaruit dan de verkeerde leer van een godheid in drie personen is ontstaan, 
die ook niet zo makkelijk kan worden ontzenuwd omdat voor het goed begrijpen juist het gewekt 
zijn van de Geest hoort en deze weer alleen gewekt wordt door een leven in liefde - maar de liefde 
is verkoeld onder de mensen, zoals dit duidelijk zichtbaar is in de laatste tijd voor het einde. En toch 
is het juiste begrip zo nodig om zich als mens helemaal aan JEZUS CHRISTUS over te geven, om 
MIJ in HEM te herkennen en te erkennen en om daardoor de zekerheid te hebben het eeuwige leven 
te bereiken, want: "Wie in MIJ gelooft, heeft het eeuwige leven".
Daarom moeten de mensen eerst hun best doen, in de liefde te leven, dan kan hun Mijn zuivere 
Woord worden toegezonden en dan zal elk probleem makkelijk op te lossen en begrijpelijk zijn, dat 
de mensen dan in Mijn Naam wordt voorgehouden. En de liefde is op aarde maar zwak ontvlamd en 
daarom  wordt  er  ook  zoveel  dwaling  verdedigd,  daarom  is  er  zoveel  onbegrip  te  vinden, 
niettegenstaande  het  toesturen  van  de  zuivere  waarheid  van  boven.  Want  als  niet  eerst  het 
vlammetje van de liefde het menselijk hart verlicht, kan de waarheid geen vaste voet krijgen, ze is 
voor de mensen net zo onbegrijpelijk als onjuiste leerstellingen die op een verkeerde manier al deze 
problemen menen op te lossen. De mens kan dan ook niet de waarheid van dwaling onderscheiden, 
wat voor hem echter makkelijk valt, wanneer hij een gewekte Geest heeft, wanneer hij door een 
leven in liefde in staat is de stem van zijn Geest in zich te horen, die zijn denken nu opent en juist 
leidt.
Steeds is het de liefde die beslissend is en steeds zal een mens die in de liefde leeft, ook volledig 
begrip vinden voor alle samenhang, maar zonder liefde zal hij blind zijn in de geest en de helderste 
onderrichtingen hebben geen nut, omdat hij ze niet kan begrijpen. Doe daarom eerst uw best om een 
leven in liefde te leiden, en begeer dan de waarheid,  en ze zal u helder en begrijpelijk worden 
toegestuurd, want u ontvangt dan van binnen een weten dat u het helderste licht geeft, dat u zult 
begrijpen en dat u gelukkig zal maken, en u zult ook in de juiste verhouding komen te staan met 
JEZUS CHRISTUS en door HEM ook met MIJ, DIE ME in de mens JEZUS heb belichaamd en het 
erkennen van HEM ook een erkennen van MIJ Zelf is, dat u eens naar de gelukzaligheid leidt, terug 
naar MIJ in uw VADERhuis.
AMEN

8250 GOD en JEZUS is EEN - De menswording van GOD
24 augustus 1962
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Dat de geestestoestand van de mensen steeds duisterder wordt, komt ook daarvandaan, dat ze niet in 
staat  zijn  de "eenwording" van GOD met JEZUS te begrijpen en dat  ze derhalve ook voor de 
"menswording"  van  GOD  niet  het  juiste  begrip  hebben.  Ze  zijn  door  de  leerstelling  van  de 
GODHEID in drie personen tot een verkeerd denken gekomen. Maar steeds weer moet gezegd 
worden, dat de eeuwige GODHEID niet kan worden voorgesteld als persoon, dat Ze dus niet anders 
is voor te stellen als Kracht Die de hele oneindigheid vult. Deze Kracht is niet te begrenzen en kan 
dus  ook  niet  als  "vorm"  worden  gedacht  -  maar  Ze  kan  een  vorm geheel  doorstralen.  En  de 
gebeurtenis  van  een  algehele  doorstraling  met  goddelijke  Kracht  heeft  bij  de  mens  JEZUS 
plaatsgevonden.

HIJ  was  vol  van  liefde  en  Liefde  is  de  Oersubstantie  van  de  eeuwige  GODHEID,  Die 
onophoudelijk wordt uitgestraald in de oneindigheid, Die alles laat ontstaan en alles behoudt. En 
deze goddelijke Liefdekracht doorstraalde dus de menselijke vorm JEZUS en dus manifesteerde Ze 
Zich in Hem. GOD's Oerwezen koos Zich een verblijf in de mens JEZUS en dus werd GOD "Mens" 
en daar JEZUS helemaal vervuld was met de Oersubstantie GOD's, werd HIJ "GOD". Want ook het 
menselijk  uiterlijk  Omhulsel  kon zich  na  Zijn  kruisdood als  helemaal  vergeestelijkt  met  GOD 
verenigen, zodat JEZUS dus nu tot een GODHEID werd DIE men zich kan voorstellen, dat de mens 
zich GOD niet anders kan voorstellen dan in JEZUS, maar dat er nooit van "twee personen" sprake 
kan zijn.  De mens JEZUS had op aarde het doel bereikt: de volledige vergoddelijking, die alle 
geschapen  wezens  moeten  bereiken.  Want  GOD  wilde  evenbeelden  scheppen,  wier  laatste 
voleinding echter door de vrije wil van het wezen zelf moet worden bereikt. De mens JEZUS heeft 
niet alleen door een leven in liefde deze vergoddelijking bereikt, maar door het verlossingswerk ook 
de zondenschuld van de mensheid gedelgd, want HIJ deed een beroep op de kracht van GOD's 
Liefde,  daar  HIJ  anders niet  in  staat  zou zijn geweest  het  ontzettende  leed en de kruisdood te 
verdragen, en deze Liefdekracht was het oerelement van GOD, dus was GOD Zelf in alle volheid in 
de mens JEZUS en heeft het verlossingswerk volbracht.
Wanneer u, mensen echter van een god in drie personen spreekt, is dat een misleidend begrip, want 
de eeuwige GODHEID kan niet als persoon worden voorgesteld, want Ze is alleen LIEFDE, en 
deze Liefde manifesteerde Zich in JEZUS, en nu was de eeuwige goddelijke GEEST werkzaam in 
JEZUS en HIJ is voor alle wezens alleen in JEZUS voor te stellen. Omdat de door GOD eens 
geschapen wezens daarom van HEM afvielen, omdat ze HEM niet konden zien, is HIJ in JEZUS 
voor hen tot een zichtbare GOD geworden.
Maar  JEZUS is  geen  tweede wezen  dat  naast  GOD is  te  denken.  HIJ  is  GOD,  want  GOD is 
Liefdekracht,  Die  een  geheel  vergeestelijkte  vorm  doorstraalde,  dus  Deze  alleen  nog  maar 
goddelijke Oersubstantie was en daarom ook alleen maar te zien voor die wezens die zich eveneens 
vergeestelijkt hebben om het geestelijke te kunnen schouwen. Wanneer van de VADER, de ZOON 
en de Hl.GEEST wordt gesproken, is dat als aanduiding voor het WEZEN van GOD wel geldig, 
wanneer de VADER als Liefde, de ZOON als Wijsheid en de Hl. GEEST als Kracht, als Wil of 
Macht van GOD wordt ingezien. Want het WEZEN van GOD is Liefde, Wijsheid en Macht. Maar 
het doel dat GOD Zich stelde bij de schepping van de wezens: de vergoddelijking van deze wezens 
in vrije  wil,  verklaart  -  als  het bereikt  wordt  -  ook de menswording van GOD in JEZUS - de 
zichtbare GODHEID in JEZUS, terwijl de godheid in drie personen helemaal geen juiste verklaring, 
d.w.z. een uitleg volgens de waarheid, toelaat.
De mensen hebben zich zelf begrippen gemaakt die daarom het geestelijk rijp worden in de weg 
staan, omdat er slechts één GOD kan worden aangeroepen, maar dat er niet tot drie verschillende 
goden mag worden gebeden, integendeel dat GOD Zelf wil worden onderkend in JEZUS en HIJ 
daarom alleen kan worden aanbeden in JEZUS. En HIJ eist van alle mensen erkenning, omdat HEM 
eens de erkenning werd geweigerd en omdat tegelijkertijd ook het verlossingswerk moet worden 
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erkend. Want zonder JEZUS CHRISTUS kan geen mens vergeving van zijn oerschuld verkrijgen 
en daarom moet de mens zich voor HEM uitspreken, hij moet geloven dat GOD Zelf Zich om de 
mensheid bekommerde en in JEZUS het Verlossingswerk heeft volbracht.
AMEN

8263 GOD zond Zijn ZOON naar de aarde
3 september 1962

IK  heb  Mijn  ZOON  naar  de  aarde  gezonden.  Een  WEZEN  uit  Mijn  eeuwige  Oerliefde 
voortgekomen, DAT Zijn hele Liefde op MIJ richtte toen een groot leger van Mijn oergeschapen 
geesten van MIJ afviel, DAT MIJ als Zijn VADER van eeuwigheid onderkende; ofschoon HET 
MIJ niet kon zien, wilde HET MIJ Zijn overgrote Liefde tonen, doordat HET MIJ de ontrouw 
geworden kinderen wilde terugbrengen door een werk van eenmalige aard. En omdat Zijn liefde 
HET daartoe aanzette,  liet IK het toe.  IK gaf Mijn toestemming dat dit  WEZEN naar de aarde 
afdaalde, dat HET uit het rijk van het Licht, waarin HET onmetelijk gelukzalig was, Zich in een 
duister  gebied begaf,  in  het  rijk van de aan MIJ  vijandige geest  Lucifer,  die  als  eerste  van de 
gevallen wezens tot Mijn tegenpool werd.

IK zond Mijn ZOON naar de aarde, DIE Zich aanbood MIJ Zelf op aarde als Omhulsel te dienen, 
omdat  IK  alle  gevallen  wezens  te  hulp  wilde  komen  in  hun  grote  geestelijke  nood.  Want  de 
terugweg naar MIJ was voor hen afgesneden, ze zouden voor eeuwig op oneindige afstand van MIJ 
hebben moeten blijven in een staat van eindeloze kwelling en ellende. Maar allen waren ze Mijn 
schepselen die uit Mijn Liefde en Macht waren ontstaan door de wil van het eerstgeschapen wezen 
Lucifer,  die  in  het  allereerste  begin  de  grootste  gelukzaligheid  daarin  vond,  schepselen  te 
verwekken met  gebruikmaking van Mijn  Kracht.  Dat  deze  oergeest  die  IK als  Mijn  evenbeeld 
buiten MIJ had geplaatst, gevallen is, zou IK wel hebben kunnen verhinderen, maar IK deed het 
niet,  daar  IK  toch  in  Mijn  Liefde  en  Wijsheid  een  ontwikkelingsgang  zag  van  een  volledige 
vergoddelijking van de gevallen wezens, met het einddoel het kindschap GOD's, dat echter in vrije 
wil moest worden bereikt.
De wil van de gevallen wezens was echter door de invloed van de aan MIJ vijandige geest Lucifer 
dermate verzwakt, dat de wezens niet in staat waren uit de diepste diepte eens weer ten hogen te 
geraken, wanneer IK hun geen hulp zou hebben verleend, die nu ook van Mijn kant uit, aan de wil 
werd gegeven, door de in de toestand van "je moet" - dus volgens Mijn Wil - afgelegde gang door 
de materiële schepping. Maar ook dan waren de wezens nog totaal krachteloos, omdat ze eens Mijn 
Liefdekracht afwezen en deze kracht om opwaarts te gaan alleen door de liefde konden verkrijgen. 
Maar ze waren onbekwaam geworden om lief te hebben. In Mijn overgrote Erbarming legde IK in 
hen wel een liefdevonkje, bij hun laatste stadium op de weg van de terugkeer naar MIJ. Toch bleef 
de ontzaglijke last van de oerzonde, de opstand tegen MIJ als hun GOD en VADER, in de staat van 
het helderste inzicht, op ieder van de gevallen oergeesten drukken, want die last  moest worden 
gedelgd volgens wet van goddelijke Gerechtigheid, er moest genoegdoening worden verschaft die 
deze gevallen wezens zelf nooit tot stand zouden kunnen brengen.
En daarom bood een Oergeest die bij MIJ verbleef Zich aan om op aarde dat werk van boete te 
verrichten, omdat Zijn liefde voor MIJ en voor de gevallen broeders zo geweldig was, dat HIJ van 
zins was alles op Zich te nemen wat dat werk van verzoening vroeg aan smarten en lijden. Want 
HIJ wilde als "mens" over de aarde gaan, HIJ wilde Zich belichamen in het menselijk omhulsel 
JEZUS en een lijdensweg gaan die de hoogste Liefde vroeg en die ook de manifestering van de 
eeuwige GODHEID Zelf in HEM mogelijk maakte. Want IK kon alleen maar zijn waar liefde is. IK 
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kon ME Zelf alleen met de liefde verbinden en ME daarom een opnamevat kiezen om Mijn intrek 
in te nemen, dat Zich geheel tot Liefde had gevormd.
De Ziel van JEZUS bracht weliswaar de Liefde voor MIJ mee naar de aarde, maar het gebied dat Ze 
bij Zijn geboorte betrad, was het rijk van Lucifer en de Ziel werd door hem in het nauw gebracht. 
Alles wat HEM omgaf was deel van Lucifer en omdat HIJ het op Zich had genomen als mens een 
missie te volbrengen om Zijn gevallen broeders te redden, mocht HIJ ook niet de kracht van de 
liefde, die HEM als "Mijn ZOON" ter beschikking stond, gebruiken om Zich te verweren tegen wat 
HEM bedreigde en het van Zich af te schudden, maar HIJ moest net als Zijn medemensen worstelen 
om dat wat HEM bedreigde te verlossen door een levenswandel  in liefde - die daarom niet  zo 
makkelijk  te  gaan  was,  omdat  het  destructieve  geestelijke  HEM  trachtte  te  hinderen  en  Zijn 
menselijke buitenkant net zo reageerde op alle verzoekingen, dus Zijn Ziel daartegen moest strijden 
tot de liefde in HEM steeds sterker begon door te breken en HIJ daardoor ook Zijn lichamelijk 
Omhulsel vergeestelijkte, dus het licht van Zijn liefde steeds helderder straalde en HIJ dát deed wat 
de tegenstander HEM wilde beletten: dat HIJ een bovenmenselijk lijden en sterven verdroeg uit 
Liefde, dus HIJ de Liefde plaatste tegenover Mijn vijand en hem door de Liefde overwon - dat HIJ 
Mijn  Gerechtigheid  voldoening  heeft  verschaft  en  de  koopprijs  betaalde  voor  de  zielen  die  de 
tegenstander nu niet meer gevangen kon houden.
Dus heeft de Liefde dit werk van erbarmen volbracht, Die HEM helemaal vervulde en deze Liefde 
was IK Zelf Maar "Mijn ZOON" moest door deze duisternis, door het rijk van Lucifer, heengaan en 
daarom Zijn licht en Zijn kracht, die HIJ als niet gevallen Oergeest bezat, achterlaten. HIJ moest, 
net als ieder mens, in dezelfde zwakheid het aardse leven beginnen, want HIJ moest de mensen de 
weg tonen die weer naar MIJ terug leidt, de weg van de liefde en het lijden, die de mens JEZUS 
Zijn medemensen waarlijk is voorgegaan en IK daarom in HEM Mijn intrek kon nemen, omdat Zijn 
Ziel  niet  door  de  oerzonde belast  was  en Zijn  Liefde HEM de kracht  gaf,  ook Zijn  menselijk 
lichaam te vergeestelijken, HIJ dus zonder enige zonde door het aardse leven ging. Want zonde is 
alleen dat wat strijdig is met de liefde. En daar IK in het hart van ieder mens een vonkje van Mijn 
goddelijke Liefde leg, is ook ieder mens in staat, de liefde te ontsteken en aan te wakkeren tot 
hoogste gloed.
Dus wordt er niets onmogelijks verlangd van u, mensen, omdat alleen de zwakheid van wil u kan 
hinderen bij het werkzaam zijn in liefde en u te allen tijde JEZUS CHRISTUS om versterking van 
uw wil zult kunnen vragen, omdat dit een van de genaden is die HIJ door Zijn dood aan het kruis 
voor  u  heeft  verworven.  En  deze  genaden  van  het  verlossingswerk  zult  u,  mensen  moeten 
gebruiken, opdat Zijn werk van erbarmen niet tevergeefs voor u werd gebracht, opdat u in JEZUS 
MIJ Zelf herkent, DIE in Zijn Omhulsel Mijn intrek nam om u van uw zondenschuld te verlossen.
AMEN

8674 Het aanroepen van de "heilige GEEST"
15 november 1963

U, mensen roept vaak de "heilige GEEST" aan, dat HIJ tot u zou willen komen, en u weet niet dat 
HIJ in u is en slechts uw vrije wil nodig heeft om Zich tegenover u ook te kunnen uiten. De Geest is 
een deel van MIJ, hij is onlosmakelijk met de VADERGEEST verbonden, dus een goddelijke Vonk 
die aan uw ziel werd toegevoegd toen u zich als mens belichaamde op deze aarde, of ook wel: Eens 
bent u als een uitstraling van Mijn Liefde van MIJ uitgegaan en dus van dezelfde Oersubstantie als 
IK Zelf. Weliswaar verhardde deze substantie zich na uw afval van weleer van MIJ en zo werd u tot 
dode wezens die eens vol van leven bent geweest. Want de kracht van Mijn Liefde doorstraalde u 
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en deze Kracht kan niet anders dan onophoudelijk werkzaam zijn. Daar u nu de Kracht van Mijn 
Liefde  weerde,  was  u  ook niet  meer  in  staat  tot  enige  werkzaamheid.  En  in  deze  krachteloze 
toestand bevindt u zich nog, wanneer u als mens de aarde betreedt.

Opdat u nu de taak die u voor het leven op aarde gesteld is, zult kunnen vervullen, straalde IK in het 
hart van ieder mens een Vonk van Mijn eeuwige Liefdekracht naar binnen, die dus weer een deeltje 
van  MIJ  is.  U bent  bezield  met  de  eens als  wezen uitgestraalde  Kracht  en dat  betekent  dat  u 
levenskracht bezit, dat u aards werkzaam zult kunnen zijn en bijgevolg ook uw taak als mens kunt 
vervullen. Maar de eigenlijke taak is en blijft uw vergeestelijking, het opnieuw vormen van uw 
wezen weer tot zijn oertoestand. En deze taak zult u alleen kunnen vervullen, wanneer u geheel tot 
liefde  verandert.  En  om  dat  te  kunnen,  moet  er  eerst  weer  een  vonkje  Liefde  in  u  worden 
binnengestraald, daar u door uw vroegere afval van MIJ helemaal zonder enige liefde bent. Deze 
Liefdevonk is dus de uitstraling van MIJ Zelf, het is de uitstraling van Mijn GEEST in uw ziel, die 
echter pas door de wil u, mensen tot leven wekt.
U allen bezit de Geestvonk, die een deeltje van MIJ Zelf is. Hij hoeft dus niet eerst naar u toe te 
komen, hij  is in u, maar kan zich pas uiten, wanneer u hem door een leven in liefde daartoe de 
mogelijkheid  geeft,  omdat  hij  zich  niet  opdringt  en  tegen  uw wil  u  op  een  of  andere  manier 
beïnvloedt.  U kunt dus te allen tijde de Geest in u tot leven wekken, maar wordt daar niet toe 
gedwongen. Door uw gebed dat de heilige GEEST tot u moge komen, bewijst u uw onwetendheid 
over de juiste samenhang en u bewijst verder dat u voor uzelf een verkeerd beeld hebt gevormd, 
omdat u HEM a.h.w. als persoon voorstelt en HEM als een wezen aanroept. HIJ is echter Mijn 
"Uitstraling", want IK Zelf ben de Heilige GEEST van eeuwigheid en IK ben ook bij ieder die MIJ 
roept.
Maar nooit is de GEEST DIE u roept gescheiden te denken van MIJ en HIJ zal en kan ook niet 
gevolg geven aan uw roep, zolang u uzelf nog niet  tot  liefde hebt gevormd, want ofschoon de 
Kracht van Mijn Liefde van MIJ uit geen beperking kent, kan ze toch nooit in een gesloten hart 
binnenstralen, en gesloten blijft een hart zolang als het niet gewillig is liefde te geven - want in staat 
tot liefde is het juist door het eraan toegevoegde Geestvonkje of Liefdevonkje uit MIJ. Maar de 
bereidwilligheid om liefde te geven zet de Geest aan, zich in u te uiten, ook wanneer u Hem niet 
extra roept. Hij is in u, maar HIJ zal zich zolang stil houden, zolang u de liefde buiten beschouwing 
laat, omdat HIJ zelf Liefde is en daarom zich alleen maar tegenover de liefde kan uiten. En Hij is 
onscheidbaar met de VADERGEEST van eeuwigheid verbonden, en daarom kan "Mijn GEEST", 
ofwel het goddelijke Liefdevuur, in alle volheid in u, mensen binnenstromen en zo de Geestvonk 
ertoe brengen, u onophoudelijk innerlijk te onderrichten, want het goddelijke Liefdelicht moet nu 
ook uw harten verlichten en dat betekent het helderste inzicht, het betekent het verkrijgen van een 
weten dat volgens de waarheid is, omdat Mijn GEEST overal van op de hoogte is en u daarom 
alleen zuivere waarheid kan overbrengen.
U zult dus alleen altijd kunnen vragen, dat IK Zelf bij u aanwezig zal mogen zijn wat echter ook 
eist, dat u zich tot liefde vormt, omdat anders de eeuwige LIEFDE niet bij u aanwezig kan zijn. U 
zult dus alleen kunnen bidden om kracht om Mijn geboden te kunnen onderhouden en dan zal u 
zich ook bewust worden van Mijn aanwezigheid, want met elk werk van liefde trekt u MIJ tot u, 
omdat IK Zelf de LIEFDE ben. En dan zal IK ook door Mijn GEEST werkzaam zijn in u, zoals IK 
het beloofd heb.
AMEN

8973 Geloof en liefde leiden naar de vereniging met GOD
9 januari 1965
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Wanneer u zich Mijn eindeloze Liefde voor ogen houdt, die het bitterste lijden en sterven voor uw 
zonden op Zich heeft genomen om voor u de poort naar het lichtrijk weer te openen, dan zou het 
werk van verzoening u alleen al  moeten aansporen MIJ weer lief te hebben met  alle innigheid 
waartoe u in staat zou zijn. Maar juist daar ontbreekt het u aan, u zult zo'n liefde niet meer op 
kunnen brengen, omdat Mijn tegenstander u nog gevangen houdt en hij alles zal doen u te hinderen 
bij het werkzaam zijn in liefde.

Maar dat u helemaal tot niets in staat zou zijn, is niet het geval, omdat u een klein Vonkje van Mijn 
Liefde in u draagt,  dat u maar  hoeft  te voeden dat het in u groeit  tot  een heldere vlam. Maar 
wederom is daar uw wil, die vrij is, voor nodig en noch door MIJ, noch door Mijn tegenstander 
wordt gedwongen. En deze vrije wil maakt alles mogelijk. Hij kan de innigste band met MIJ tot 
stand brengen, maar hij kan zich ook helemaal aan Mijn tegenstander overgeven. Doch slechts de 
geringste wil naar MIJ toe is al voldoende, dat IK u kracht schenk en u voortdurend Mijn eindeloze 
Liefde bewijs.  En wanneer u nu MIJ Zelf  in JEZUS aanroept  om hulp tegen hem, zal  uw wil 
gesterkt worden en bent u ontsnapt aan Mijn tegenstander, u streeft naar het licht, u leeft uw aardse 
leven doelbewust en bereikt ook het laatste doel: de vereniging met MIJ.
Maar wat moet u nu als eerste doen, opdat uw leven niet nutteloos is? Vooreerst zult u moeten 
geloven  in  een  Macht  Die  u  heeft  geschapen.  Wanneer  u  deze  Macht  erkent,  zal  het  voor  u 
makkelijk zijn met Haar d.m.v. gedachten in verbinding te treden, want het geloof in MIJ is al een 
bewijs dat u zich los wil maken van uw huidige heer, want deze zal trachten elk geloof in u aan het 
wankelen te brengen. Maar u keert u vanzelf naar MIJ en IK zal u helpen de juiste weg te gaan die 
naar  MIJ  leidt.  Voor  alles  zal  IK  u  het  weten  geven  over  de  goddelijke  Verlosser  JEZUS 
CHRISTUS, in WIE IK mens ben geworden en u uitsluitsel geven over dat wat HIJ voor u betekent. 
En zodra u van HEM weet dat u zich te allen tijde tot HEM zult kunnen wenden, dat HIJ en IK 
EEN is, zult u HEM ook uw schuld overdragen die aanleiding was van uw mens-zijn op deze aarde. 
En dan zal het u ook mogelijk zijn die grote liefde te voelen, die IK van u verlang, die nodig is om 
de vereniging met MIJ binnen te kunnen gaan.
Dus zult u allen tot zo'n geloof kunnen komen in een WEZEN DAT bovenmate Machtig is, Wijs en 
Liefdevol.  En  dan  zult  u  HET  ook  kunnen  liefhebben,  wanneer  u  dit  WEZEN  als  uitermate 
Volmaakt ziet. Dan zult u ook weten dat u moet streven naar de vereniging met dit WEZEN, dat u 
nog van HEM verwijderd bent door de vroegere zonde van afval, dat HET u weer terug wil winnen 
en dingt naar uw liefde, die alleen de oerzonde kan opheffen wanneer ze aan JEZUS CHRISTUS is 
overgedragen, DIE de zondenschuld aan het kruis teniet heeft gedaan.
Alleen de liefde kan u weer naar MIJ terugbrengen, alleen liefde is nodig om weer het Lichtrijk 
binnen te kunnen gaan, alleen liefde geeft u weer alle vermogens terug die u in de rijkste mate hebt 
bezeten en afgestaan. Alleen liefde is de band tussen MIJ en u, want ze is uw oerelement, zoals IK 
Zelf de LIEFDE ben. Gelooft u dus in MIJ, dan is dit al de tot leven gewekte Vonk die dit geloof 
voortbrengt en hij zal voortdurend meer opvlammen en tenslotte leiden naar de vereniging. Geloof 
daarom in MIJ, dat IK Ben, dat IK u heb geschapen evenals alles wat u om u heen ziet, en u zult 
niet anders kunnen, dan u in gedachten met MIJ te verbinden, u zult daardoor kracht ontvangen, u 
zult  wetend worden, d.w.z.  de juiste gedachten zullen door u stromen, zo dat u zich ook in de 
waarheid bevindt; want dat is het overbrengen van de Kracht van Mijn Liefde dat u ook een kijkje 
moogt nemen in gebieden die tevoren voor u gesloten waren.
Maar  steeds is  het  er  afhankelijk  van,  hoe uw graad van liefde is.  Laat  daarom de liefde in u 
werkzaam worden,  want de liefde is  alles,  ze geeft  u helderheid van denken en ook de kracht 
datgene uit te voeren wat u tot heil van uw ziel strekt. Ze zal u naar JEZUS CHRISTUS toe leiden, 
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en hebt u MIJ nu in JEZUS CHRISTUS herkend, dan gaat u ook zeker de weg naar de voltooiing, u 
zult terugkeren in uw VADERhuis, waaruit u eens vrijwillig was heengegaan.
AMEN
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