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5526 De geestelijke nood is groter dan de aardse Het werkzaam zijn van de 
tegenstander
6 november 1952

De geestelijke  nood is  nog veel  groter  dan  de  aardse,  want  de  mensen  leven niet  meer  in  de 
waarheid en elke dwaling is 'n hindernis om opwaarts te gaan, elke dwaling is geestelijke stilstand 
of zelfs achteruitgang, want de dwaling is het werk van Mijn tegenstander om de weg naar MIJ te 
versperren, om hem onvindbaar te doen zijn. Elke dwaling versterkt zijn macht en geeft hem steeds 
nieuwe gelegenheden het duister van de nacht over de mensen uit te spreiden. Dwaling is alles wat 
er toe bijdraagt het herkennen van MIJ Zelf moeilijk te maken. Dwaling is alles wat de mensen 
verhindert met MIJ verbinding te zoeken en te vinden.

Mijn doel en streven is dat de mensen zich met MIJ verenigen, dat ze naar MIJ verlangen en dit 
verlangen van het hart trachten te bevredigen. Mijn doel is de liefde van Mijn schepselen te winnen. 
Alles wat daartoe bijdraagt is goed en nooit het werk van de tegenstander. Maar wat de mensen 
verhindert deze verbinding met MIJ te vinden, alles wat hun blik ergens anders op richt dan op MIJ, 
is  het  werkzaam  zijn  van  Mijn  tegenstander.  En  u  zult  hem  derhalve  heel  makkelijk  kunnen 
herkennen in alles wat u wordt aangeboden, hetzij geestelijke leren, hetzij boodschappen uit het 
geestelijke rijk,  hetzij  gebeurtenissen,  het  doet er  niet  toe van welke aard.  Steeds zal  het tot u 
moeten doordringen wat de bedoeling er van is. En leidt het u van MIJ weg en naar de wereld toe, 
of bemoeilijkt het de innige band met MIJ, dan weet u ook dat Mijn tegenstander aan het werk is die 
tracht u, mensen van MIJ af te brengen. Hij gebruikt ook middelen die Mijn werkzaam zijn moeten 
voorwenden, hij schuwt het niet schijnbaar voor MIJ te werken om de lichtgelovigen te winnen die 
hem niet herkennen en daarom aannemen wat hij hun aanbiedt. De lichtgelovigheid van de mensen 
begunstigt zijn praktijken, want ze nemen aan zonder ernstig onderzoek zodra er maar een duw is 
gegeven die van hen (als reactie) geloof vraagt. Dat is zijn list, schijnbaar het geloof versterken en 
dit toch in verkeerde richting te sturen.
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De  waarheid  wordt  voortdurend  naar  de  aarde  geleid,  ze  wordt  voortdurend  naar  de  mensen 
gebracht en toch wordt de grofste dwaling en leugen veel eerder door hen aangenomen dan slechts 
een vonkje waarheid dat de toestand van hun geest zou verlichten. Maar Mijn tegenstander heeft 
een  vast  fundament,  hij  staat  op  een bodem die  door  de  mensen  zelf  vast  en  duurzaam werd 
gemaakt. Mijn tegenstander werkt daar waar de mensen geloven Mijn gebied te hebben betreden. 
Ook dat is zijn list die weer alleen kan worden blootgelegd door de zuivere waarheid, die IK de 
mensen breng door Mijn Woord. Maar slechts moeizaam vindt dit Woord van MIJ daar ingang waar 
de  tegenstander  zorgvuldig  alle  poorten  verspert.  En  de  mensen  plaatsen  zich  achter  Mijn 
tegenstander en versterken hem in zijn macht.
Daarom is de geestelijke nood onbeschrijflijk groot en toch niet door dwang op te heffen, want de 
vrije wil van de mens moet er zelf naar streven in het licht te treden, dan zal het ook spoedig helder 
worden in hem en dan begint de bodem onder de voeten van Mijn tegenstander weg te zakken. 
Zonder de waarheid kan echter de geestelijke nood niet worden verminderd, want door de waarheid 
wordt  de  liefde  geleerd,  wie  echter  de  liefde  heeft,  herkent  ook  het  werkzaam  zijn  van  de 
tegenstander, en hij zal zich van hem losmaken, omdat hij door de liefde ook de kracht in zich voelt 
hem te ontvluchten, omdat hij door de liefde de vereniging met MIJ tot stand brengt en IK hem nu 
bijsta, doordat IK hem zal vervullen met licht en kracht.
AMEN

5556 Geestelijke nood: Onwaarheid...vals beeld van GOD
14 december 1952

U zult dan alleen de geestelijke nood kunnen tegengaan, wanneer u de waarheid verbreidt, want de 
geestelijke nood bestaat daarin, dat de mensheid in dwaling voortgaat, dat ze blind is in de geest, dat 
het haar aan het juiste inzicht mankeert, dat haar de waarheid ontbreekt. Want zodra ze juist inziet 
hoe de samenhang is tussen de eeuwige Schepper en de mensen, zodra dezen op de hoogte zijn van 
het doel van hun aardse leven, is er al een bepaalde graad van liefde in hen, omdat ze MIJ dan al als 
hun VADER van eeuwigheid lief hebben, DIE ze nu als bovenmate Volmaakt, als Wijs, Machtig en 
uitermate Goed leren zien, wanneer hun de waarheid over MIJ wordt geleerd. De waarheid laat MIJ 
zo zien dat ze MIJ kunnen liefhebben, maar de dwaling geeft een vertekend beeld van MIJ, zodat de 
mensen MIJ misschien vrezen, maar niet in staat zijn van MIJ te houden. Want wanneer IK hun als 
een god van wraak, als een god van toorn, als een god die de zondaars straft wordt voorgesteld, is 
dit een valse voorstelling van Mijn WEZEN, daar IK toch de LIEFDE Zelf ben.

Wanneer IK door geboden dwang op de mensen wilde uitoefenen, dan zou IK eveneens geen GOD 
van Liefde, geen VADER zijn, DIE Zijn kinderen in volledige vrijheid werkzaam wil laten zijn, IK 
zou integendeel een tiran zijn die steeds alleen zijn macht en kracht gebruikt en een heel andere 
verhouding heeft tot de mensen dan een vader tot zijn kinderen. Want Mijn enige geboden zijn de 
geboden van de liefde, die echter ook niet onder dwang kunnen worden vervuld, omdat de liefde 
weer de vrije wil van de mens vereist. Niet IK stort de mensen in de diepte, maar zij bevinden zich 
erin en IK wil hen optrekken naar MIJ. IK verdoem de mensen niet voor eeuwig, maar zij zelf 
houden zich van MIJ verwijderd en zijn daarom in een vreselijke toestand en IK wil ze op grond 
van Mijn Liefde daaruit verlossen.
Maar hoe word IK de mensen voorgesteld? Ook van de kant van hen die geloven voor MIJ en Mijn 
rijk bezig te zijn? Welke nutteloze formaliteiten verlangt men van de mensen en hoe onbelangrijk 
beschouwt men het voornaamste: een leven in liefde dat door MIJ alleen wordt gewaardeerd.
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Wel wordt de leer van CHRISTUS, de goddelijke leer van de liefde die de mens JEZUS op aarde 
verkondigde, ook heden nog gepreekt, maar het zijn slechts woorden, die wegsterven aan de oren 
van de mensen, het zijn woorden die niet levend genoeg meer worden gesproken van de kant van de 
verkondigers, omdat hun de overtuigingskracht ontbreekt, die alleen Mijn GEEST hun kan verlenen 
als de verkondiger zelf in de liefde leeft.
Maar eerst moet Mijn GEEST werkzaam kunnen zijn, wil Mijn Woord de harten van de mensen 
binnendringen en waar Mijn GEEST werkt, daar zal ook de waarheid zijn. Maar de liefde onder de 
mensen is verkoeld en daarom is de waarheid ook niet meer te vinden en ze wordt door de mensen 
ook niet als zodanig herkend, wanneer een drager van de waarheid hun het licht wil brengen, En de 
weg naar MIJ is niet te vinden want die gaat niet via valse leren. U zult MIJ eerst moeten leren 
herkennen in Mijn WEZEN om te leren MIJ lief te hebben, en alleen de zuivere waarheid die van 
MIJ uitgaat,  geeft  u klaarheid.  Maar dan zal  ook de geesteiijke nood zijn opgeheven voor alle 
mensen die van goede wil zijn.
AMEN

5817 De grote geestelijke nood vereist vlijtige arbeid in de wijngaard
2 december 1953

De nood van de tijd vereist dat buitengewoon ijverige arbeid wordt verricht in Mijn wijngaard, 
omdat alleen hierdoor deze nood kan worden tegengegaan, wanneer het lukt de mensen voor Mijn 
rijk te winnen, wanneer ze aan dat van het aardse rijk weinig belang hechten en steeds meer trachten 
alleen MIJ te bereiken. De mensen weten niet veel meer van MIJ en Mijn rijk, hun oren horen er 
wel over, maar hun harten weten niets en zo gaan ze er vaak aan voorbij terwijl hun kennis gegeven 
zou kunnen worden, terwijl hun Mijn rijk zo aanschouwelijk gemaakt zou kunnen worden, dat ze 
werden aangespoord het te zoeken. En daarom is slechts een ding nodig: de mensen daarover het 
weten uiteen te zetten dat een onvergankelijk rijk hen wacht na de dood van hun lichaam en dat dit 
rijk in overeenstemming is met hun aardse levenswandel.

De mensen moeten worden gewezen op hun einde, op de dood, die ze niet kunnen ontgaan en die 
buitengewoon snel bij allen naderbij zal komen, er moet hun duidelijk worden gemaakt dat met de 
dood van het lichaam hun bestaan niet is beëindigd, dat ze niet kunnen vergaan, ook niet wanneer 
ze het aardse omhulsel hebben afgelegd, het moet hun geloofwaardig worden gemaakt dat er een 
dood  is,  maar  geen  volkomen  vergaan  en  dat  die  dood  een  toestand  is  van  kwelling  in 
krachteloosheid zonder licht, maar die de ziel, omdat ze onvergankelijk is, moet verdragen, terwijl 
anderzijds een bovenmate zalige staat, een eeuwig leven in gelukzaligheid de ziel ook beschoren 
kan zijn, wanneer de mens op de aarde voor het leven in de eeuwigheid bezig is en werkt, wanneer 
hij al op aarde op MIJ en Mijn rijk aanstuurt en dus na zijn dood door MIJ Zelf in dat rijk wordt 
binnengeleid waar alleen licht  en kracht en gelukzaligheid bestaat.  Er moet nog ijverige arbeid 
worden verricht door Mijn knechten, die alleen in opdracht van MIJ en voor MIJ spreken, die de 
onwetende mensen moeten zeggen wat zij weten, wat IK zelf hun aan weten heb doen toekomen, 
juist t.b.v. van deze arbeid in Mijn wijngaard.
De nood is onuitsprekelijk groot, omdat de mensen niet aan het eigenlijke doel van hun aardse leven 
denken, omdat ze alleen maar leven voor deze aardse wereld en omdat alles wat na hun lichamelijke 
dood komt, hen onverschillig laat. Onmetelijk groot is hun berouw als ze in het rijk hierna inzien 
wat ze konden bereiken en uit eigen schuld niet hebben bereikt.
En  daarom  moeten  ze  worden  aangesproken  en  gewezen  op  de  grote  verantwoordelijkheid 
tegenover hun ziel, daarom moet hun Mijn rijk bekend worden gemaakt, ze moeten weten wat hun 
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te wachten staat wanneer ze niet veranderen, wanneer ze hun zinnen geen geestelijke richting geven 
maar alleen voor de wereld leven. Ze moeten te weten komen dat deze wereld met al haar schatten 
vergaat en dat alles waaraan hun hart hangt hen wordt afgenomen, maar dat voor hen datgene blijft 
behouden wat ze aan geestelijke schatten hebben verworven.
Want niemand moet kunnen zeggen, niet gewaarschuwd en niet vermaand gebleven te zijn. En ieder 
moet  door  Mijn  knechten  opmerkzaam worden gemaakt  op  MIJ  en  Mijn  rijk,  en  zalig  zij  die 
luisteren en proberen Mijn rijk te verwerven, zalig zij die geloven wat hun wordt verkondigd. Want 
ofschoon ze de aardse dood ondergaan, zullen ze leven.
AMEN

6309 Het niet benutten van het leven Kerkelijke christenen
11 juli 1955

Er  moet  rechtstreeks  op  de  mensen  worden  ingewerkt,  want  aan  het  lot  dat  de  medemensen 
overkomt,  schenken ze geen aandacht  en ze  blijven er  ongevoelig  voor,  trekken dus  ook geen 
conclusies  die  hen  in  hun  weg  door  het  leven  gunstig  zouden  kunnen  beïnvloeden.  De 
onverschilligheid van de mensen is heel wat erger dan een bot afwijzen, want zoiets komt voort uit 
onwetendheid  en  kan  altijd  nog  een  verandering  van  de  gezindheid  inhouden,  terwijl  op  een 
onverschillig mens nergens greep is te krijgen en die daarom reddeloos verloren gaat, wanneer hij 
niet kan worden opgejaagd uit zijn onverschilligheid, wat steeds een in het nauw brengen van zijn 
eigen leven vergt.  Niettegenstaande 'n  kerkelijk  geloof en schijnbaar  religieus leven kunnen de 
mensen zich in een geestelijke  leegte  bevinden,  omdat  hun ziel  er  op geen enkele  manier  aan 
deelneemt,  omdat  slechts  puur  mechanisch  eisen  worden  vervuld  en  een  daarvoor  geestelijke 
instelling totaal ontbreekt. Deze mensen zullen uiterlijk tot de "rechtvaardigen" worden gerekend, 
tot de "gelovigen". Maar het zijn steeds slechts kerkelijke christenen, bij wie hun christenzijn een 
wereldlijke aangelegenheid is, net als al het andere.

Dezen op de hoogte te  brengen dat  hun de geest  ontbreekt,  zou zonder  resultaat  zijn,  want  ze 
hebben van zichzelf  een te  hoge mening en nemen zulke onderrichtingen niet  aan,  zich steeds 
beroepend op de vervulling van datgene wat van hen door de kerk wordt geëist. En toch is hun 
leven een nutteloos leven wanneer het niet een verandering in liefde laat zien. En deze mensen 
moeten vaak hard worden aangepakt opdat ze ontwaken uit de slaap van hun ziel, opdat ze zich 
bezinnen en zich afvragen wat wel de reden van zulke slagen van het noodlot zou mogen zijn. Ze 
moeten zelf worden getroffen, pas dan is het mogelijk dat ze zich serieus met geestelijke vragen 
bezighouden en dan zijn de slagen van het noodlot zegenrijk geweest. Zodra de mens gewillig is in 
de liefde te gaan, zal hem ook het lot van de medemens beroeren en dan kan hij uit alles wat hij om 
zich heen meemaakt geestelijk nut halen.
Maar de mensen hebben een verhard gemoed, de liefde is verkoeld. En al is het ongeluk nog zo 
groot, het brengt geen warm gevoel in de medemens teweeg en nog veel minder zet het hem aan om 
na te denken over de reden, of om zijn levenswandel te veranderen. De mensen verkeren in gevaar 
wegens hun onverschilligheid, want alle hulpmiddelen blijven zonder succes zolang die op hen geen 
indruk maken. En daarom moeten er steeds zwaardere slagen over de mensen komen en de nood zal 
niet  minder  worden  omdat  die  alleen  als  wekroep  wordt  gehoord  en  een  verandering  van  de 
gezindheid tot stand kan brengen. Want alles wordt nog geprobeerd wat zou kunnen dienen die 
zielen te redden.
AMEN
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6939 GOD's worstelen om de wereldlingen
8 oktober 1957

Ook op de mensen die nog geheel materieel denken, richt zich Mijn Liefde en Erbarming, die hun 
weg over de aarde afleggen zonder enige geestelijke binding - die alleen dat voor waardevol houden 
wat voor hen zichtbaar en tastbaar is en zonder nadenken afwijzen al wat niet te bewijzen is. Deze 
mensen hoeven helemaal niet slecht te zijn, ze kunnen een rechtvaardige levenswijze leiden, maar 
ze wijzen elk geestelijk toestromen af, wat zoveel betekent dat ze steeds op dezelfde trap blijven 
staan,  dat  ze over  een vlakke weg gaan en op het  einde van hun leven op aarde,  geen enkele 
vooruitgang kunnen laten zien en het hele aardse bestaan a.h.w. tevergeefs was voor de ziel, voor 
dat wat na de dood van het lichaam blijft bestaan. De ziel hoeft zich dus niet negatief ontwikkeld te 
hebben  en  toch  heeft  ze  geen  resultaat  te  boeken.  Ze  gaat  in  dezelfde  staat  van  rijpheid  het 
geestelijke rijk binnen als waarmee ze het aardse leven is begonnen, en ook daar zal een opklimmen 
voor zulke zielen moeilijk zijn, omdat hun wil tegenover elk onderricht om dit af te wijzen nog net 
zo  sterk  is  als  op  aarde.  Tevens  zijn  ook  haar  gedachten  verward,  ze  weet  niets  van  haar 
lichamelijke  dood en  ze  kan dus  zelden  alleen door  onderrichting  van geestelijke  vrienden  tot 
andere  gedachten worden gebracht,  omdat  de opvattingen die de mens op aarde had,  haar  ook 
verwaand lieten worden.

Al dezen zou IK te hulp willen komen zolang ze nog op aarde zijn, IK zou hun systeem van denken 
graag een flinke duw willen geven, IK zou hun graag een licht willen laten opgaan, IK zou ze graag 
slechts eenmaal ertoe willen brengen ook met de mogelijkheid van een geestelijke wereld rekening 
te houden. IK zou hun graag elke hulp willen bieden om van de vlakke weg, die doelloos is, op dat 
pad te stappen dat naar boven leidt. IK zou graag hun eens alleen maar de waardeloosheid van alle 
materiële goederen willen laten inzien, opdat ze zich serieus bezig houden met de gedachten over 
zin en doel van hun aardse bestaan. Want juist deze mensen zijn moeilijk te sturen, omdat hun al het 
geestelijke, elk geloof aan een andere wereld, aan het voortleven van de ziel, slechts als een teken 
van naïviteit van de medemensen voorkomt, waarvan ze zelf vrij zijn en willen blijven. En zulke 
mensen  worden  daarom  bijzonder  gevoelig  door  slagen  van  het  noodlot  getroffen,  de 
vergankelijkheid van het aardse wordt hen zo vaak voor ogen gehouden, maar ook slechts zelden 
met succes.
Maar  de hoeveelheid van zulke gebeurtenissen,  die  ook nog zal  toenemen,  moet  u  begrijpelijk 
worden,  wanneer  u  ook  aan  het  grote  aantal  van  diegenen  denkt  die  net  zo'n  a-geestelijke 
levensopvatting hebben. En als IK er maar een paar van hen zou winnen, wanneer er zich maar een 
paar  door  MIJ  lieten  toespreken  door  zulke  slagen  van  het  noodlot,  wanneer  hun 
belangstellingssfeer nu veranderde en ze hun manier van denken tot nu toe, lieten varen, dan zou IK 
veel hebben bereikt en waren de slagen van het noodlot tot zegen. Want tot aan het einde van het 
leven van ieder mens worstel IK om diens ziel, om haar de eindeloos lange tijd in het rijk hierna te 
besparen waar het in haar zonder licht is en alle inspanningen vruchteloos blijven die bij zulke 
zielen worden ondernomen.
Wat de mens op aarde bereikt, betekent een aanzienlijke voorsprong, die de ziel in het hiernamaals 
(bijna) niet meer kan inhalen. En daar juist deze mensen op aarde in de meerderheid zijn, is het 
begrijpelijk dat IK tot steeds sterkere middelen Mijn toevlucht moet nemen die u die gelovig bent, 
voor uzelf niet zult kunnen verklaren als gebaseerd op Mijn Liefde. Maar u bent niet op de hoogte 
van de nood van zulke zielen, die eindeloos lange tijden kan duren, u weet niet hoe waardevol een 
dag op aarde is waarin u bewust het doel nastreeft en hoeveel dagen dus totaal nutteloos worden 
geleefd door diegenen die IK ook zou willen winnen voor MIJ en Mijn rijk. En de smartelijkste 
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gebeurtenis kan als grootste genade worden beschouwd wanneer die een mens ertoe brengt om 
bewust naar het doel te streven. Want de aarde zal vergaan en niets zal de mens overblijven die 
steeds alleen maar zijn aardse leven heeft geleefd. Maar het geestelijke rijk blijft bestaan, alleen kan 
het voor de ziel eeuwige tijden tot een smartelijk verblijf worden, wanneer zij zelf zich afsluit als 
haar licht wordt gebracht.
AMEN

7209 Wat is geestelijke nood?
17 november 1958

U, mensen bent u niet bewust van de grote geestelijke nood waarin u zich bevindt, omdat de wereld 
uw zinnen nog gevangen houdt en u daarom helemaal niet de duisternis overziet die uw denken 
omhult. Elke dag kan voor u de laatste zijn op deze aarde. Geen mens kent het uur van zijn dood en 
geen mens kan zijn leven niet  een uur verlengen.  En daar  denkt  u niet  over  na,  anders  zou u 
voorbereidingen treffen voor datgene wat daarna komt, daar u toch weet dat u niets mee zult kunnen 
nemen naar gene zijde, wanneer u van de aarde zult moeten scheiden. Maar hoe is het met uw ziel 
gesteld? Denkt u er ooit wel eens ernstig over na wat naderhand uw lot is? U weert zulke gedachten 
af  en  wijst  ze  ver  van  u  wanneer  ze  eens in  u  bovenkomen en  toch kan uw ziel  zich  in een 
noodsituatie  bevinden  dat  ze  zonder  licht  het  lichaam moet  verlaten  wanneer  het  uur  van  het 
afscheid heeft geslagen, dat ze zichzelf in de diepste duisternis terug vindt in het geestelijke rijk en 
arm en ongelukkig ronddoolt omdat ze niet weet waarheen ze zich wenden moet in deze duisternis. 
U bent het zelf, het is uw eigenlijke ik, dat niet kan vergaan, zelfs wanneer de ziel het lichaam 
moest verlaten.

Maar geloof niet dat u er niet meer bent, dat met de dood van het lichaam uw bestaan is afgelopen. 
U bestaat nog precies zo werkelijk als op aarde en u voelt leed en kwelling net zo en nog veel 
sterker, omdat u inziet, dat het u aan elke kracht ontbreekt om uw toestand te kunnen veranderen. 
Een omstandigheid  die  u  onuitsprekelijk  kwelt,  omdat  u  die  zult  moeten verdragen door  eigen 
schuld. Want zou u maar iets bewuster leven op aarde dan zou de ziel niet zo ellendig naar het 
hiernamaals overgaan, omdat (dan) een klein lichtschijnsel haar op de weg wijst die ze hierboven 
moet gaan om opwaarts te klimmen.
Want deze mogelijkheid heeft iedere ziel: dat ze kan voortzetten wat ze op aarde verzuimde, als ze 
zelf maar wil. Maar of ze van deze mogelijkheid gebruik maakt, berust bij haar zelf, maar eist eerst 
een  klein  lichtschijnsel  van  inzicht,  zonder  welke  ze  hulpeloos  en  ellendig  in  steeds  dezelfde 
gesteldheid blijft. En wanneer de mens op aarde maar zo ver aan zichzelf werkt dat hij moeite doet 
te geloven in een voortleven, een leven te leiden naar de Wil van GOD, wanneer hij maar probeert 
zijn fouten en zwakheden af te leggen en tegenover de medemens liefdevol op te treden, dan komt 
hij uit de diepste duisternis naar buiten in een zwak schemerlicht; en komt hij met zo'n schemerlicht 
in het rijk hierna, dan vindt de ziel al makkelijker de weg en ziet ze haar verdere opgave in en tracht 
die te vervullen. Want ze is niet volledig blind en de grootste kwellingen blijven haar bespaard.
Maar hoeveel mensen denken geen enkele keer op een dag aan hun zielenheil, hun hele denken en 
streven behoort alleen de aardse wereld toe en het behalen van voordelen die alle slechts aards 
gericht zijn. De grote geestelijke nood is, dat de mensen helemaal niet weten waarom ze op deze 
aarde zijn, dat ze steeds alleen het leven zelf belangrijk vinden en zich niet afvragen om welke 
reden hun het leven werd gegeven.
En nu gaan ze in deze duistere gesteldheid  het  einde van de aarde tegemoet,  dat  plotseling en 
onverwacht zal komen en het leven van ontelbare mensen nog voortijdig beëindigt, die zich met 
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gedachten over de dood helemaal niet bezig houden, omdat ze menen nog veel tijd te hebben. Al 
deze mensen zijn nog zo gebonden aan het aardse dat ze zich ook in de sfeer van de aarde zullen 
ophouden wanneer het einde is gekomen, zodat ook een opgaan in het hiernamaals voor deze zielen 
onmogelijk zou zijn, omdat ze nog lang niet in staat zijn zich van de materiële wereld los te maken. 
En voor vele van hen wordt de materie ook weer de verblijfplaats, omdat ze voor een geestelijke 
sfeer nog niet rijp genoeg zijn. En dan begint de toestand van kwelling weer die ze reeds allang 
hadden overwonnen.
Maar de mensen geloven het niet, wanneer ze worden aangemaand de korte tijd op aarde nog te 
gebruiken voor hun zielenheil, ze geloven het niet en kunnen ook niet tot 'n andere levenswandel 
worden gedwongen. Alleen de liefde van de medemensen die weten, kan proberen op hen in te 
werken, en de liefde zal ook zo af en toe iets tot stand kunnen brengen, ofschoon zo'n mens de volle 
wilsvrijheid behoudt.
Maar tot aan het einde moet om zulke zielen worden geworsteld, tot het laatste toe moet de strijd 
van het licht tegen de duisternis worden gevoerd, omdat juist de krachten van de duisternis deze 
bijzonder heftig voeren en de krachten van het licht  daarom van hun kant de strijd niet mogen 
opgeven.
En een kleine lichtstraal kan al succes hebben en de duisternis doorbreken, wat steeds de redding 
van een ziel betekent, die daar oneindig dankbaar voor is, zelfs wanneer haar vooreerst maar een 
beetje schemerlicht omgeeft.  Maar ontvlucht te zijn uit  de diepste duisternis, betekent ook zich 
bevrijd te hebben van de vorst der duisternis en het licht tegemoet te gaan.
AMEN

7509 Geestelijke nood van de naaste
27 januari 1960

En wanneer u zich bekommert om uw naaste in zijn geestelijke nood zal dat voor u zelf tot zegen 
worden. Weliswaar is het lenigen van de aardse nood het gebod van de naastenliefde; dat u voor 
deze zult  moeten doen wat u zult  willen dat  het u overkomt, wanneer u zich in dezelfde nood 
bevindt. Maar ook in geestelijke nood zult u hem moeten helpen en dit zal zowel bij diens ziel als 
ook bij uw ziel effect hebben. Want de geestelijke nood is nog heel wat erger dan de aardse nood, 
omdat deze laatste eens ten einde is als het aardse leven voorbij is, maar de geestelijke nood wordt 
mee overgenomen in het rijk hierna en heeft voor de ziel een uitwerking van vreselijke kwelling.

En u zult de naaste kunnen helpen in geestelijke nood wanneer u hem op de eerste plaats helpt dat 
hij een levend geloof krijgt, wanneer u hem op JEZUS CHRISTUS wijst, zonder WIE geen mens 
zalig kan worden. Wanneer uw naaste nog helemaal geen geloof heeft, bevindt hij zich in grote 
geestelijke nood en het zal voor u niet makkelijk zijn hem te helpen om te geloven. Maar u zult hem 
kunnen aansporen werken van liefde te verrichten, u zult hem vooreerst zo kunnen beïnvloeden dat 
hij de liefde beoefent en dan zal het hem ook al makkelijker vallen datgene te geloven wat u hem 
uiteenzet. En dit is allereerst het weten over JEZUS CHRISTUS en Zijn Verlossingswerk dat u aan 
uw naaste die dit weten nog niet bezit,  zult moeten voorleggen. En hij  zal het spoedig kunnen 
geloven, wanneer hij van goede wil is en daarom ook werkzaam in de liefde.
Maar het moet hem wel geheel naar waarheid worden overgebracht, opdat het zijn afwijzing niet 
tevoorschijn roept en het dan erg moeilijk is hem ooit het Verlossingswerk begrijpelijk te maken. 
Alleen de waarheid heeft in zich de kracht op een goedwillend mens in te werken, maar dwaling zal 
hij dadelijk afwijzen en elke arbeid in de wijngaard aan hem gedaan tenietdoen. Daarom is het op 
de eerste plaats nodig dat u zelf in de waarheid vaststaat, voordat u uw naaste geestelijke hulp zult 
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kunnen schenken, maar u die door MIJ rechtstreeks zult worden onderricht, hebt veel geestelijke 
lering bij de hand, die u hem zult kunnen overdragen en uw liefde zal u ook succes verzekeren, 
want wat u in liefde voor de naaste onderneemt, blijft niet zonder resultaat. Het zal zijn ziel tot 
voordeel strekken, zoals ook uzelf des te meer ontvangt, hoe meer u van uw geestelijke rijkdom 
weggeeft, want de nood is groot.
Aardse nood trachten de mensen zelf op te heffen, zelfs wanneer ze u als een broeder om hulp 
vragen.  Maar aan de geestelijke nood denken ze niet  en vragen daarom ook niet  om hulp.  En 
daarom moet u hun deze zelf aanbieden, u moet, waar u dat maar kunt, uw gesprekken richten op 
een geestelijke basis, u moet proberen de instelling van uw naaste op geestelijk gebied te weten te 
komen en u moet hun het evangelie (van de liefde) verkondigen, d.w.z. hen aansporen om werken 
van liefde te doen. En dan zult u ook gelegenheid vinden over JEZUS en Zijn werk van Verlossing 
te spreken en bemerken welke indruk dit op de mensen maakt die u dus onderricht. En wanneer u 
maar een klein resultaat zult kunnen boeken, hebt u toch de naaste een onschatbare dienst bewezen, 
want de woorden die u aan hem hebt besteed, gaan niet verloren. Ze zullen wortel schieten en eens 
zal het zaad opkomen en daaruit kan zich een krachtig geloof ontwikkelen, al naar de gewilligheid 
van degene aan wie u ware naastenliefde betoont. Denk daarom vaak aan de geestelijke nood van 
uw naaste en tracht hem te hulp te komen. En het zal hem en u waarlijk tot zegen strekken, want IK 
Zelf zal u steunen, IK zal Zelf aan hun harten kloppen en gelukzalig zij die de deur van hun hart 
voor MIJ openen wanneer IK wens te worden toegelaten.
AMEN

7557 Strijd tegen de eigenliefde
23 maart 1960

Er wordt veel van u verlangd wanneer u nog geheel door de zelfzucht wordt beheerst, want dan 
betekent het voor u een strijd dit egoïsme te overwinnen en het te veranderen in onbaatzuchtige 
naastenliefde.  Maar u zult  er  wel aan moeten denken dat u alleen maar voor uw lichaam zorgt 
zolang u uw zelfzucht bevredigt en dat u voor uzelf niet de minste geestelijke schatten verzamelt die 
eens uw rijkdom zullen uitmaken in het rijk hierna.

U zult er aan moeten denken dat uw verblijf op deze aarde niet eeuwig is, maar dat u een opgave 
hebt te vervullen: uw wezen te veranderen tot liefde; want u betreedt de aarde als mens met slechts 
een geringe graad zuivere onbaatzuchtige liefde die u nu moet vergroten, wanneer u tenminste niet 
eerst de liefde in u zult moeten doen ontbranden. Maar het egoïsme beheerst u en dit zult u moeten 
onderdrukken,  wat  altijd  een  strijd  betekent  tegen  alle  begeerten  die  t.b.v.  het  lichamelijke 
welbehagen vervulling verlangen. De aandacht moet op de medemens worden gericht en het streven 
van de mens moet zijn om voor hem werken van liefde te verrichten wanneer hij zichzelf, d.w.z. 
zijn wezen, wil veranderen tot liefde. Terwille van de naaste moet hij leren afstand te doen, terwille 
van de naaste moet hij bereid zijn offers te brengen, er moet van binnen uit een drang in hem zijn, 
zijn medemens goed te doen en zijn zelfzucht zal steeds kleiner worden, hoe sterker de wil van de 
mens is.
En daarom luidt het gezegde: "het hemelrijk lijdt geweld en alleen hij die geweld gebruikt trekt het 
naar zich toe". Wiens eigenliefde nog erg sterk is, zal veel kracht moeten gebruiken om haar te 
verkleinen, hem worden voortdurend de bekoorlijkheden van de wereld voor ogen gehouden, want 
de tegenstander van GOD zal hem in verzoeking brengen waar en wanneer hij maar kan en het zal 
moeilijk zijn al die verzoekingen te weerstaan, hij zal geweld moeten gebruiken, maar het zal hem 
lukken zodra zijn wil  er  naar streeft,  dat  hij  zijn opgave op aarde zal vervullen:  zijn wezen te 
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veranderen. Er zal hem kracht worden toegestuurd omdat hij wil dat hij zijn doel zal bereiken. En 
opdat hij dit doel nastreeft, wordt hij steeds weer op de geboden van de liefde tot GOD en de naaste 
gewezen, en als hij van goede wil is, zal hij eerst alleen de vervulling van zijn plicht in acht nemen, 
hij zal trachten de geboden GOD's te vervullen, tot hij dan van binnenuit wordt aangespoord in de 
liefde  werkzaam  te  zijn;  en  de  strijd  tegen  de  eigenliefde  steeds  minder  wordt,  want  hij  zal 
overwinnaar worden van zichzelf, wanneer hij van goede wil is.
Maar de meeste mensen worden door egoïsme beheerst, ze denken alleen maar aan zichzelf, de 
liefde is in hen verkoeld en daarom kunnen ze geen overwinnaar worden, ze zullen slechts steeds 
aardse voordelen zoeken en niet denken aan hun leven na de dood. En hun lot wordt bitter, want ze 
gaan arm en ellendig het rijk hierna in, waarin een vooruitgang ook zwaar zal zijn, omdat ze ook 
dan hun zelfzucht niet op willen geven, omdat ze ook dan alleen aan hun eigen lot denken en het lot 
van andere zielen hen niet raakt. Voor deze zielen is het bijzonder moeilijk hun eigenliefde af te 
leggen en ze zullen lange tijd in nood en kwelling moeten blijven, voor ze zichzelf veranderen en 
hun ogen naar de zielen in dezelfde noodtoestand keren.
Daarom is op aarde gezegend te noemen die zijn eigenliefde nog opgeeft voordat hij het aardse 
leven moet afgeven. Want zodra de ziel eenmaal de juiste liefde heeft leren kennen, is ze ook veel 
makkelijker  in  staat  zich  te  bevrijden  van  datgene  wat  ze  anders  uit  eigenbelang  niet  wilde 
weggeven. En dan is ook het gevaar niet meer zo groot wanneer ze het rijk hierna binnengaat. Ze 
zal ook dan liefde kunnen voelen voor de naaste en makkelijker opwaarts klimmen, ze zal ook 
eenmaal de gelukzaligheid bereiken, omdat de liefde in haar groter zal worden hoe meer ze zelf 
liefde beoefent. En daartoe zal ze veel gelegenheid hebben, want GOD helpt iedere ziel, dat ze zich 
uit de duisternis kan bevrijden en het licht bereikt.
AMEN

7560 Voor de wereldlingen
27 maart 1960

U zult geen bedrieglijke hoop mogen koesteren doordat u gelooft nog veel tijd te hebben om u 
geestelijk te voltooien. U zou niet een dag langer moeten dralen om een begin te maken met te 
werken aan uw ziel, wanneer u al niet over juiste wegen gaat en streeft naar het geestelijke. U zou 
steeds maar moeten proberen u voor te stellen dat u plotseling zou worden weggeroepen en u dan 
afvragen of u zich wel staande zou kunnen houden voor Mijn Ogen. En u zou uzelf alleen maar de 
vraag moeten voorleggen, hoe u tegenover JEZUS CHRISTUS staat. U allen die HEM nog niet 
hebt gevonden, bent in groot gevaar dat uw ziel verloren gaat, dat zij in nood en duisternis het rijk 
hierna betreedt omdat ze nog niet  is verlost.  U allen die nog geen aanhangers of belijders van 
JEZUS CHRISTUS bent, wordt door MIJ in het bijzonder aangesproken dat u nog maar weinig tijd 
hebt en deze tijd zult  moeten benutten,  door verbinding te zoeken met JEZUS CHRISTUS, de 
goddelijke Verlosser, opdat u ook verbinding vindt met MIJ, DIE in HEM het werk van verlossing 
heeft volbracht. U staat nog midden in de wereld en de wereld zal maar zelden alleen geestelijke 
gedachten in u laten opkomen. Maar IK wend ME tot u, dat u zich serieus bezint, dat u zich een 
dichtbijzijnd eind zal voorstellen en dat u aan uw ziel denkt, die in grote nood is. U wereldlingen 
hebt maar weinig geloof en toch zult u er eens over moeten nadenken dat u niet vergaat, al sterft uw 
lichaam. En u zult dan moeten proberen u uw lot voor te stellen dat niet anders kan zijn dan uw 
levenswandel is geweest. En wanneer u niet aan een voortleven van de ziel gelooft, zo wens dan 
serieus  voor  uzelf  maar  eenmaal  dat  u  juist  zult  mogen  denken,  dat  u  een  klein  licht  wordt 
geschonken. Vraag MIJ daar om, wanneer u nog gelooft in een GOD en Schepper van eeuwigheid. 
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En waarlijk, IK zal u een licht schenken, want IK wil niet dat u verloren zult gaan, maar u zult de 
eerste stap naar MIJ moeten zetten, DIE u in uw diepste innerlijk niet zult kunnen loochenen.

Laat de korte tijd die u nog blijft, niet onbenut voorbijgaan, vraag u af of u de juiste weg gaat en 
doe uw best de Wil van HEM te vervullen DIE u het leven gaf. Zoek de band met MIJ in JEZUS 
CHRISTUS  en  u  hebt  alles  gedaan  om uw  ziel  te  redden.  En  tracht  daarom u  een  weten  te 
verschaffen over JEZUS CHRISTUS, de goddelijke Verlosser, houd uw oren niet dicht, wanneer u 
dit wordt toegezonden. Geloof, wanneer u een nabijzijnd einde wordt verkondigd, luister naar de 
verkondigers en denk over hun woorden na, want IK Zelf spreek u aan door hen, omdat IK u graag 
zou willen redden vóór het einde. En denk ook over de vergankelijkheid van de wereld en alle 
aardse goederen. En zulke goede gedachten wil IK zegenen, IK zal uw wil sterker maken en u 
helpen, dat u de juiste weg vindt en u bevrijdt van alles wat u nog gevangen houdt.
IK wil  u  helpen wanneer  u  maar aan uw ziel  denkt  en haar  wil  behoeden voor het  lot  dat  ze 
tegemoet gaat, wanneer u uzelf niet verandert. Geloof toch dat u niet veel tijd meer overblijft en 
gebruik deze tijd ijverig voor het heil van uw ziel.
AMEN

7562 Totale geestelijke ommekeer
29 maart 1960

Een geestelijke ommekeer ten goede zal op deze aarde niet meer plaatsvinden en de mensen die 
deze hoop koesteren, denken verkeerd en daarom zullen ze verrast zijn wanneer het verloop van het 
wereldgebeuren  hen  ervan  zal  overtuigen  dat  er  nergens  een  geestelijke  verandering  is  te 
onderkennen, dat de mensen steeds dieper wegzinken in de duisternis, hoe verder de tijd verloopt. 
De  mensen zelf  veranderen  zichzelf  niet  meer  in  die  mate  dat  IK van  een  ontbinding  van de 
scheppingen afstand zou kunnen nemen. Ze vallen steeds meer ten prooi aan Mijn tegenstander, ze 
vervullen diens wensen en worden daarom steeds rijper voor de ondergang, die het einde van deze 
aarde voor de mensheid betekent. Er zijn er nog maar weinige die de ernst van de tijd inzien, die 
hun best doen hun levenswandel te leiden volgens Mijn Wil, die in MIJ geloven en daarom genade 
vinden in Mijn Ogen. En dezen geloven ook aan een einde, omdat ze het lage geestelijk niveau van 
de mensen op de voet kunnen volgen en inzien dat de aarde rijp is voor de ondergang.

Maar deze weinigen kunnen MIJ er niet toe brengen van het laatste vernietigingswerk af te zien, 
want IK moet ook aan het nog gekluisterde geestelijke denken, dat zijn ontwikkelingsgang moet 
voortzetten in nieuwe scheppingen. IK moet aan de mensen denken die falen, dat ze weer kunnen 
worden  opgenomen  in  het  positieve  ontwikkelingsproces,  dat  ze  aan  de  macht  van  Mijn 
tegenstander worden ontrukt. Deze mensen zouden onherroepelijk steeds verder in de diepte storten 
als IK de aarde zou laten bestaan, en dan maak IK tevens geen einde aan de aktiviteiten van Mijn 
tegenstander. Deze periode van de aarde moet ten einde lopen en een nieuwe weer beginnen, daar 
anders de goddelijke ordening nooit tot stand zou worden gebracht, zoals dit toch Mijn heilsplan is 
van eeuwigheid. Eens loopt elke verlossingsperiode ten einde, en voor deze is nu de tijd gekomen 
waarin de ordening weer tot stand moet worden gebracht,  opdat  de ontwikkelingsgang van het 
geestelijke verder kan gaan.
Voor ieder mens die niet streeft naar het geestelijke is dit onbegrijpelijk, maar ieder wiens Geest is 
gewekt en met open ogen om zich heen kijkt, moet het begrijpen. Het ongeloof en de liefdeloosheid 
krijgen de overhand, de mensen houden geen rekening meer met een voortleven na de dood, ze 
geloven niet in JEZUS CHRISTUS en Zijn Verlossingswerk, ze leven een puur werelds leven en 
denken niet aan de zin en het doel van hun bestaan. En maar zelden is een mens nog te winnen voor 
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MIJ en Mijn rijk. En derhalve is er een geestelijk laag niveau ingetreden dat niet anders meer is op 
te  heffen  dan door  een volledige  nieuwe ordening,  een  "rechtspreken"  en  het  brengen van het 
geestelijke  in  de  vorm  die  in  overeenstemming  is  met  de  toestand  van  zijn  rijpheid.  En  het 
omvormingswerk aan de oude aarde moet dat tot stand brengen dat alle vormen worden vernietigd 
en dat het erin gekluisterde geestelijke in andere vormen zal worden ingelijfd, opdat de positieve 
ontwikkeling door kan gaan. En hiervoor is een totale ommekeer vereist, geestelijk en aards, het 
verlangt het einde van de oude aarde en het ontstaan van een nieuwe, het eist een tot stand brengen 
van  de  ordening  van  eeuwigheid,  dat  steeds  weer  van  Mijn  kant  uit  zal  worden  doorgevoerd 
wanneer de tijd is afgelopen, wanneer een verlossingsperiode haar einde heeft gevonden volgens 
beschikking van eeuwigheid.
AMEN

7581 Het lage geestelijke peil vereist omvorming van de aarde
19 april 1960

U zult geen geestelijke vooruitgang op deze aarde meer beleven. Er is een dieptepunt bereikt dat 
bijna alle grenzen te buiten gaat, want de mensen leven maar voort met alleen hun zinnen gericht op 
het wereldse. Ze denken noch aan een geestelijk leven noch vragen ze zich af of zij hun eigenlijke 
opgaaf  op  deze  aarde  wel  nakomen,  daar  zij  geen  andere  opgave  zien  dan  die  om voor  hun 
lichamelijk welzijn te zorgen en het leven met volle teugen te genieten.

Dat er mensen zijn die hun dag beginnen met geestelijk gerichte gedachten is zeldzaam, en alleen 
deze weinige leven hun aardse leven bewust. Ze worden gewaar dat de mens niet alleen vanwege 
zijn aardse leven op aarde is, ze denken na en daar zij van goede wil zijn, komen ze ook geleidelijk 
tot het inzicht wat het doel is van hun aardse leven. Maar hiervan zijn er weinige en zelden gelukt 
het  een  mens  zijn  medemens  op  dezelfde  weg  te  leiden  en  hem  zijn  eigenlijke  bestemming 
geloofwaardig te maken.
En daarom kan er ook van een geestelijk dieptepunt gesproken worden waardoor er een verandering 
nodig  is  die  een  ontbinding  van  de  schepping  tot  gevolg  heeft,  die  een  aardse  en  geestelijke 
ommekeer onvermijdelijk tot gevolg moet hebben. Weliswaar zijn er vaak tijden geweest waarin de 
mensen goddeloos leefden, waarin veel onrecht geschied is en satanisch drijven duidelijk te zien 
was.  Maar  nu  heeft  deze  toestand  de  overhand  gekregen,  bijna  alle  mensen  leiden  nu  een 
oppervlakkig leven, ze vragen zich niets meer af, ze hebben geen verantwoordelijkheidsgevoel, ze 
groeien op zonder geloof of houden zich alleen bezig met een vormgeloof dat echter  helemaal 
waardeloos is voor de ontwikkeling van hun ziel.En ze dolen ook rond in dwaling, in verkeerd 
denken, ze zijn ver van de waarheid en kunnen die ook niet vinden daar ze zonder liefde zijn.
En daaraan ligt het wat de mensheid scheelt, dat de liefde verkoeld is, dat de mensen helemaal niet 
meer in staat zijn te geloven aan een GOD en Schepper, DIE in Zich Liefde, Wijsheid en Macht is 
en voor WIE zij zich eens moeten verantwoorden voor hun levenswandel.
De liefde ontbreekt hun en daarmee het inzicht dat ze geestelijk blind zijn en afdwalen naar de 
afgrond. Want het einde komt onherroepelijk - en daar er eens weer orde op zaken gesteld moet 
worden, zal de opwaartse ontwikkeling weer voortgaan want hierom bewoont de mens de aarde.
Wat vóór het einde nog te redden is, zal gered worden omdat de liefde van GOD overal extra helpt 
waar slechts de geringste wil tot het goede aanwezig is. Maar het zou verkeerd zijn er op te rekenen 
dat de mensen hun instelling tegenover GOD en het geloof veranderen. Het zou verkeerd zijn op 
een geestelijke ommekeer, die zich op deze aarde zal voltrekken, te rekenen. Want de mensen geven 
GOD's tegenstander te veel macht en deze benut dit ten volle.
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Aan  zijn  drijven  moet  eens  een  eind  komen,  van  de  kant  van  GOD  uit  moet  hem de  macht 
ontnomen  worden,  zijn  tijd  moet  beëindigd  worden  en  dat  betekent  ook  dat  alles  wat  hem 
toebehoort en evenzo hijzelf gekluisterd moet worden waardoor zijn kwade inwerken voor lange 
tijd gestopt wordt. En dit vereist ook een ontbinden en omvormen van de scheppingen op aarde die 
iets geestelijks bevatten, wat wederom een nieuwe schepping nodig maakt - zodat een nieuwe aarde 
ontstaat opdat de geestelijke ontwikkeling door kan gaan.
En GOD weet wanneer de tijd daarvoor gekomen is. HIJ weet wanneer de mensheid zijn dieptepunt 
bereikt heeft, wanneer een omvorming van de aarde en al haar scheppingen nodig is en volgens het 
plan van eeuwigheid zal HIJ Zich ook aan deze tijd houden.
AMEN

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

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

U moet weten dat Mijn Liefde voor u onbegrensd is. Dat Mijn Liefde alle middelen zal aanwenden 
om u, die nog maar kort voor uw voltooiing staat tot deze laatste voleinding te brengen, waarvoor 
echter niet veel tijd meer is. U moet verder weten dat Mijn tegenstander in de laatste tijd vóór het 
einde een enorme macht  heeft,  toegelaten  door  mensen die  niet  ernstig  streven naar  de laatste 
voltooiing. Het zal hem dus gelukken veel mensen weer in de val te laten lopen, voor wie de aardse 
weg dan tevergeefs is geweest.
Omdat IK overal van op de hoogte ben, ook van de nog wijfelende zielen die te zwak zijn om zijn 
schandelijk werkzaam zijn te weerstaan - en omdat Mijn Liefde grenzeloos is en IK alle mensen uit 
zijn  handen  wil  bevrijden  maar  toch  niet  in  strijd  mag  komen  met  MIJN  eeuwige  wettelijke 
ordening, daarom zal IK in het kader van de eeuwige ordening ordening te werk gaan en hen te hulp 
komen die hun gedachten opzenden tot MIJ. Die dus hun wil niet afgewend hebben van MIJ, zelfs 
als zij zich nog niet openlijk voor MIJ hebben uitgesproken.
IK wil hen echter tot de juiste beslissing brengen, daarom moet IK hun ook licht en kracht zenden 
opdat  zij  MIJ  eenmaal  leren  herkennen.  Dan  kunnen  zij  ook  de  kracht  opbrengen  om  Mijn 
tegenstander  te  weerstaan  en  op  MIJ  aan  te  sturen.  IK  ben  waarlijk  geen  GOD  Die  voor  u 
onbereikbaar zou zijn. IK ben de LIEFDE en de Liefde is van de door MIJ geschapen wezens nooit 
ver verwijderd. Mijn Liefde zal hen steeds volgen, ook al zijn de schepselen nog op de grootste 
afstand van MIJ verwijderd.
Die GOD zult u vooraf moeten leren onderkennen, DIE als een Vader bezorgd is om het lot van 
ieder mens en DIE u daarom ook nooit in de verte hoeft te zoeken. Een innige gedachte van Mijn 
"kind" roept MIJ dadelijk tot hem en IK zal bij hem zijn en blijven, omdat de liefde van het kind 
geen verwijdering meer toelaat, en IKZelf kan MIJ aan hem openbaren.
Dat is Mijn grote hulp die IK in de tijd van het einde de mensheid zal geven, die in de grootste 
geestelijke nood verkeert. IK Zelf spreek tot de mensen en alle mensen die hun hart openen voor 
Mijn aanspreken van boven mogen Mijn Woord horen. Het licht en de kracht breng IK hun over 
door Mijn Woord dat zij nodig hebben voor hun voltooiing.
En  dus  werk  IK  Zelf,  uw  GOD  en  VADER  van  eeuwigheid  om  de  activiteiten  van  MIJN 
tegenstander te verzwakken. Om de mensen een reddingsanker aan te bieden waardoor zij aan het 

Bertha Dudde - Geestelĳke nood - 13/17 -



Geestelĳke nood - Page 14 -

gevaar  kunnen  ontsnappen  aan  zijn  aktiviteiten  te  bezwijken.  IKZelf  spreek  tot  de  mensen  en 
gebruik daarvoor een gewillig werktuig (B.D.) dat MIJ bewust dient, en een direct werken aan en in 
zich toelaat. Want IK wil in geen geval de mensheid dwingen, zij moeten vrij een beslissing nemen 
om Mijn aanspreken aan te nemen of niet.
Maar IK spreek Zelf tot alle mensen omdat Mijn eindeloze Liefde MIJ daartoe aanleiding geeft. Ze 
zal nooit ophouden en is altijd bereid te helpen. Maar u, mensen moet geloven dat de geestelijke 
nood groot is omdat u vóór het einde staat, en moet weten dat dit einde ook door Mijn Liefde 
gemotiveerd is. IK weet wat nodig is, IK weet wanneer de tijd gekomen is waarin IK de wettelijke 
ordening herstellen moet om het werk van terugvoering der gevallen geesten te kunnen voortzetten.
Maar IK weet ook waar nog hulp kan worden verleend en op welke wijze, en IK benut waarlijk elke 
gelegenheid om de mensen op aarde nog de ogen te openen om MIJZelf aan hen te openbaren. En 
Mijn schapen herkennen de Stem van hun Herder en ze volgen haar.
Ook in het heelal zal Mijn Stem weerklinken, want Mijn Stem weerklinkt ook in de oneindigheid. 
Zij weerklinkt voor alle ikbewuste wezens en doorstroomt hen met Licht en Kracht. U kunt dus 
geenszins  zeggen dat  u MIJ Zelf  niet  zult  kunnen of mogen horen,  want dan zou Mijn Liefde 
begrensd en MIJN Macht beperkt zijn.
En al ben IK onbereikbaar voor Mijn schepselen en zal het ook zal blijven, toch ben IK door de 
Liefde innig met hen verbonden, en ook zo nabij dat ieder schepsel MIJ kan horen als zijn liefde 
naar MIJ uitgaat, en zodoende is de verbinding tot stand is gebracht zoals het oeraanvankelijk was. 
Want in den beginne hoorde ieder wezen Mijn Woord en dat was hun zaligheid. En dat zal ook 
weer hun zaligheid zijn wanneer MIJN Liefde de wezens weer zal doorstralen, zoals vroeger.
AMEN

8329 Grote geestelijke nood in de eindtijd
16 november 1962

U zult u niet mogen verwonderen over de verwarde opvattingen van de mensen in de laatste tijd 
vóór  het  einde  -  het  doet  er  niet  toe  op  welk  gebied.  Overal  heerst  Mijn  tegenstander  en  hij 
beïnvloedt het denken van diegenen die niet helemaal vast met MIJ verbonden zijn. Maar de mijnen 
zullen zich afvragen hoe het mogelijk is dat een zo verkeerd denken onder de mensheid is ingezet, 
want  ze  zijn  door  MIJ  Zelf  in  hun  denken  geleid  en  kunnen  daarom niet  begrijpen  in  welke 
denkrichting de mensheid verkeert; omdat ze weinig geloof heeft en haar weg alleen gaat zonder 
MIJ,  en Mijn tegenstander zich derhalve bij  hen kan aansluiten.  Aards en geestelijk hebben de 
mensen zich van de  waarheid  afgekeerd,  van  natuurlijk(e)  gevoelen(s)  en van al  het  goede en 
mooie. Daarentegen zijn ze de wereld in de meest krasse vorm toegedaan, d.w.z. ze vervormen alles 
en hebben elk gevoel voor het juiste en goede verloren. En geestelijk bevinden ze zich in diepste 
duisternis, ze weten. niets over geestelijke samenhangen, over hun GOD en Schepper en de opgave 
van hun leven op aarde en wensen daar ook niets over te weten te komen. Ze leven in 'n geheel 
verkeerde wilsrichting en geven daarom Mijn tegenstander onbeperkte macht, die hij gebruikt op de 
meest kwalijke wijze.

En hulp is zo lang onmogelijk als in hen zelf niet het verlangen opkomt duidelijkheid te verkrijgen 
in alle zaken. Er moet uit henzelf dit verlangen bovenkomen, vanuit het inzicht dat de wereld en 
haar goederen vergankelijk zijn en dat hun leven niet alleen doel op zichzelf kan zijn, integendeel 
middel  tot een doel moet  zijn.  Dit  inzicht  kunnen ze verkrijgen zodra ze a.h.w. hun levenslust 
hebben botgevierd, zodra ze aards hebben genoten van wat hun begerenswaardig voorkwam. Er 
kunnen uren van innerlijke bezinning komen die hun het leven dat ze tot nu toe hebben geleefd 
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onnozel  en  onzinnig  doet  voorkomen  en  dan  is  het  mogelijk  dat  ze  plannen  maken  om  te 
veranderen, dat ze toegankelijk zijn voor het spreken van de medemensen die op de juiste weg 
wandelen en hen trachten te overtuigen dat hun weg de juiste is.  En mensen zouden erbarming 
moeten hebben met de geestelijke nood van een medemens en er aan denken door ten gunste van 
hem te bidden. Want zulke gebeden blijven niet onverhoord. Maar meestal behoudt de tegenstander 
zijn macht over zulke mensen en de geestelijke nood wordt steeds bedreigender en is ook oorzaak 
van de verandering van deze aarde. Want zodra het geestelijk dieptepunt is bereikt,  is ook een 
verwoesting van de oude aarde met al haar scheppingen gemotiveerd, een totale verandering van al 
datgene wat het onrijpe geestelijke bevat met als doel de positieve ontwikkeling.
Steeds zal er vóór het einde van een verlossingsperiode deze op de materie gerichte toestand onder 
de mensen zijn waarin het geestelijk besef onder de mensen verloren is gegaan, omdat er in deze 
tijd veel mensen op aarde zijn die nog veel onrijp geestelijks in zich dragen, wier tijd echter is 
afgelopen die hun werd toegekend om vrij te worden uit de vorm. Deze mensen kunnen rijp worden 
in de tijd tot aan het einde, maar ze moeten hun weerstand tegen MIJ opgeven, ze moeten hun wil 
veranderen en op MIJ richten. Maar hun ontbreekt het geloof in MIJ als GOD en Schepper, DIE 
hun  kracht  kan  en  wil  doen  toekomen.  Zonder  deze  echter  zijn  ze  te  zwak.  Maar  ze  worden 
voortdurend gewezen op de Macht Die hun het leven gaf, zowel door Mijn Woord dat deze mensen 
ook soms bereikt alsook door dat wat ze meemaken, het eigen lot en dat van hun medemensen. 
Want IK maak ME aan alle mensen bekend die er maar over nadenken wat het aardse leven hun ten 
deel  laat  vallen.  Het  denken  staat  de  mens  volledig  vrij,  hij  wordt  wel  beïnvloed  door  Mijn 
tegenstander of ook door de krachten van het licht, maar niet gedwongen in dezelfde richting te 
denken  als  zij.  Maar  zolang  de  mens  van  MIJ  uit  denkvermogen  bezit,  moet  hij  zich  ook 
verantwoorden over hoe hij zijn aardse leven heeft gebruikt, want van MIJ uit wordt er alles aan 
gedaan om zijn denken te stimuleren.
En daarom is het de mensen ook mogelijk op aarde rijp te worden - dat hun het binnengaan in het 
Lichtrijk toestaat - die in een nog erg onrijpe toestand deze aarde betreden. Ze mogen geaard zijn 
hoe ze willen, het is hun niet onmogelijk zichzelf te veranderen en de voltooiing te bereiken, omdat 
Mijn genade op buitengewone wijze allen toevloeit en ze alleen maar hoeft te worden benut. En 
zelfs met een zeer zwakke wil houd IK rekening, doordat IK zulke mensen in situaties laat komen 
waar hun weerstand afneemt en het hun makkelijk zou kunnen vallen zich op MIJ te richten. IK 
wend elk middel aan dat nog succes belooft, opdat de ziel niet ten prooi valt aan het lot van de 
hernieuwde kluistering. Maar de laatste vrijheid moet IK aan hen overlaten.
Het is een grote genade wanneer ze voortijdig uit het aardse leven worden weggeroepen, omdat ze 
dan op aarde niet meer dieper kunnen vallen en in het rijk hierna waarlijk alles wordt geprobeerd 
om hen voor een verdere val in de diepte te behoeden. Maar dan houden ze zich nog in de nabijheid 
van de aarde op en ze kunnen ook het lot van veel mensen die met hen nauwe banden hadden in het 
leven op aarde, op de voet volgen. Ook in de geestelijke wereld kunnen ze nog denken, ofschoon 
vaak verward, maar er wordt hun steeds weer bijstand verleend van de kant van de lichtwezens die 
zich onherkenbaar gehuld in hetzelfde gewaad, bij hen voegen en met hen spreken. Alles wordt er 
geprobeerd de zielen op de weg ten hogen te brengen, steeds zonder dwang van hun wil, maar in 
liefdevolle  zorg,  die  ook  soms  wordt  herkend  en  in  dank  aangenomen.  Zodra  echter  deze 
verlossingsperiode ten einde loopt, zijn ook de poorten van het geestelijke rijk gesloten, d.w.z. dan 
is op aarde al de scheiding voltrokken van de bokken en de schapen. Alleen blijven nog die mensen 
over die MIJ trouw zijn en overgeplaatst worden op de nieuwe aarde. Maar de anderen zijn de 
aanhang  van  Mijn  tegenstander  en  ze  delen  ook  het  lot  van  Mijn  tegenstander.  Ze  worden 
gekluisterd weer voor eindeloos lange tijd.
En daarom moet u de mensen niet beklagen die uit het leven worden weggeroepen, want bij hen is 
er  steeds  nog  een  verbetering  te  behalen,  ze  zijn  niet  helemaal  ten  prooi  gevallen  aan  Mijn 
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tegenstander, ofschoon ze ook in het rijk hierna nog weg kunnen zinken, terwijl zij die achterblijven 
wel  nog tot  het  einde  de  mogelijkheid  hebben  om te  keren  en  dan ook gered  worden  van de 
ondergang, maar deze mogelijkheid weinig benutten en daarom een vreselijk lot tegemoet gaan. En 
u zult ook het eerdere sterven van uw geliefden als een daad van genade van Mijn kant mogen 
beschouwen en zodra u hen liefdevolle gedachten en voorspraak doet volgen, hoeft u ook niet meer 
bang te zijn dat ze verloren gaan.
Deze toezeggingen van Mijn kant moeten u altijd troostvol aandoen en de verklaring geven van alle 
slagen van het noodlot, ongevallen en katastrofen waarbij zoveel mensen hun leven verliezen. Want 
IK wil het aantal ongelukkigen die een hernieuwde kluistering ondergaan, verminderen voor zover 
dit mogelijk is.
Want dit zal erg groot zijn, want Mijn tegenstander is op het einde op zo'n manier bezig dat hij 
grote aanhang heeft en behoudt. Maar dit ene staat vast, dat zowel op aarde alsook in het geestelijke 
rijk wordt geworsteld om iedere afzonderlijke ziel, dat er alles aan wordt gedaan om de mensen op 
de juiste weg te leiden en de zielen van hen die zijn gestorven behulpzaam te zijn. Want alle moeten 
eens de gelukzaligheid bereiken.
AMEN

8633 De mensen kennen hun grote geestelijke nood niet
2 oktober 1963

U, mensen bent u er niet van bewust in welke nood u zich bevindt, maar deze nood kan u niet zwart 
genoeg worden voorgesteld,  opdat  u  zelf  uw best  gaat  doen ze op te  heffen,  want  u  kunt  het, 
wanneer u daar maar de vaste wil voor opbrengt. Maar eerst zult u zelf deze nood moeten inzien. U 
zult  moeten  weten  dat  u  bent  aangekomen  aan  het  einde  van  een  eeuwige  tijden  durende 
ontwikkelingsgang door de schepping aarde, dat u in deze tijd onbeschrijflijke kwellingen moest 
doorstaan en dat u nu als mens deze toestand van kwelling zult kunnen beëindigen en als vrije 
Lichtwezens binnen zult kunnen gaan in het geestelijke rijk. U zult moeten weten dat het voor u de 
laatste mogelijkheid is dat u vrij komt uit elke materiële vorm, maar dat u nu in overeenstemming 
daarmee ook uw levenswandel als mens zult moeten leiden, daar u anders faalt en de hele eindeloos 
lange gang ervoor, tevergeefs is geweest. U zult moeten weten dat u dan terug zult vallen in de 
diepste  diepten en opnieuw de gang door  de schepping af  zult  moeten leggen onder  vreselijke 
kwellingen, gekluisterd in de materie.

U, mensen leeft onverantwoord verder, u denkt er niet aan, dat u terwille van een doel op aarde 
bent, u houdt u op geen enkele wijze met zulke gedachten bezig en ziet geen geestelijk doel in uw 
bestaan, u vraagt niet naar een GOD en Schepper, uit Wie zowel de schepping alsook u zelf bent 
voortgekomen, u leeft onverschillig verder, en wat het doorslaggevendste is: u leeft zonder liefde. 
En alleen de liefde kan u naar  de laatste  voltooiing brengen,  alleen de liefde garandeert  u  dat 
gelukzalige lot in de eeuwigheid, want alleen de liefde is noodzakelijk dat u het laatste doel zult 
bereiken: de uiteindelijke vrijwording uit de vorm. Want al gaat u ook nà de dood van uw lichaam 
binnen in het rijk hierna, dan zult u toch niet in staat zijn u van de aarde los te maken en u zult ook 
dan nog dieper kunnen wegzinken en weer opnieuw worden gekluisterd in de materie. Maar het 
einde kan u, nog op deze aarde, ook verrassen en dan keert u onherroepelijk weer naar de diepte 
terug waaruit u zich zo ver heeft omhooggewerkt. En u zult dat vreselijke lot nog eens moeten 
dragen, want IK kan niet van de wet van de eeuwige ordening afzien, al behoort u ook toe aan Mijn 
Liefde, Die u nooit zal opgeven. Maar IK kan de Gerechtigheid niet omzeilen, die eveneens bij 
Mijn Volmaaktheid hoort.
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Steeds weer roep IK tot u: Bezin u - Het is het laatste korte wegtraject dat u aflegt. Ga niet een 
verkeerde weg die u onherroepelijk naar de afgrond voert, sluit u veeleer bij Mij aan en leg aan 
Mijn Hand uw weg over de aarde af. Denk er over na wat wel aanleiding en doel van uw bestaan op 
aarde zou kunnen zijn en waarlijk, IK zal u daar opheldering over geven, omdat IK wil dat u de weg 
naar het Vaderhuis inslaat, omdat IK erg verlang naar uw terugkeer naar Mij en u het vreselijke lot 
van een hernieuwde kluistering zou mogen besparen. Stel het u duidelijk voor ogen dat u zich in 
grote geestelijke nood bevindt en tracht die te ontgaan, want het ligt slechts alleen aan uw wil de 
opgave te vervullen ten behoeve waarvan u zich als mens mocht belichamen. Alleen zal u zich 
moeten bevrijden van wereldse verlangens, u zult uw leven op aarde niet als doel op zichzelf mogen 
beschouwen, integendeel steeds als middel tot het doel moeten inzien.
En het zal u ook mogelijk zijn uw levenswandel doeltreffend te leiden, als u maar uw best doet een 
leven in liefde te leiden. Dan bent u aan het gevaar van een falen in dit tijdperk van het einde 
ontkomen,  dan zult  u  steeds duidelijker  inzien,  waarom u op de aarde  bent  en u zult  u steeds 
inspannen de Wil van uw GOD en Schepper te vervullen, u zult de verhouding van een kind tot de 
Vader binnengaan en dan zal de Vader u vastpakken en naar Zich toe trekken en u nooit meer in de 
diepte  laten  wegzinken.  Luister  naar  Mijn  aansporingen  en  waarschuwingen,  verander  uw 
levenswandel, streef ernaar de eeuwig lange gang over de aarde te beëindigen, om nà de dood van 
uw lichaam binnen te kunnen gaan in het rijk van Licht en gelukzaligheid. En wanneer u deze wil 
hebt, zult u ook waarlijk de kracht daarvoor ontvangen, want IK help u tot aan het einde dat u tot 
leven zult komen en niet weer gedoemd bent te sterven. 
AMEN
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