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De inhoud van dit boekje betreft een selectie van Goddelijke openbaringen, via 
het innerlijk woord ontvangen door Bertha Dudde, naar de belofte in Johannes 

14.21: 
“Wie Mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft Mij lief, en als iemand 

Mij liefheeft, zal Mijn Vader hem liefhebben. Ook IK zal hem liefhebben en Mij 
aan hem doen kennen.” 

 
 
 
 

Deze geschriften zijn niet confessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook 
niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling 

Gods woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de 
mensen toegankelijk te maken, omdat het Gods wil is. 

 
Allen, die dankbaar zijn voor het Woord Gods, nodigen wij uit te bidden, vooral voor die 

zielen, die het het meeste nodig hebben. 
 

Uitgegeven door vrienden van de nieuwe openbaringen. 
 

http://www.bertha-dudde.info 
 

http://www.berthadudde.net/ 
 

Nadruk is per hoofdstuk, met het noemen van de bron, maar zonder veranderingen, 
geoorloofd. 

 
 

Vertalingen door Gerard F. Kotte 
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Wie was Bertha Dudde? 

 
 

Bertha Dudde werd op 1 april 1891, als de op een na oudste dochter van een 
kunstschilder te Liegnitz, Silezie, geboren. 

 
Ze werd naaister en ontving sinds 15 juni 1937 openbaringen van de Heer via 

het “innerlijk woord.” 
 

“Een heldere droom gaf mij de aanleiding mijn gedachten, na innig gebed, op te 
schrijven. Verstandsgewijs gaf dit nog vaak twijfel en innerlijke strijd, tot ik 

ervan overtuigd raakte, dat geenszins ik zelf de auteur van deze kostelijke 
woorden van genade was, maar dat de geest in mij, d.w.z. de liefde van de 

hemelse Vader, klaarblijkelijk werkzaam was en mij de Waarheid 
binnenleidde.” 

 
“Mij werd toegang verleend tot een weten op geestelijk gebied, dat mijn 

opleiding op de basisschool ver oversteeg. Het weten ontving en ontvang ik als 
dictaat in volkomen wakkere toestand; ik schrijf alles, wat mij gezegd wordt, op 
in stenogram, om het dan onveranderd, woord voor woord in netschrift over te 
brengen. Dit proces voltrekt zich geenszins onder dwang, d.w.z. in trance of 

extase, maar in een absoluut nuchtere gemoedsgesteldheid; weliswaar moet ik 
het zelf willen, maar dan mag ik vrijwillig deze dictaten ontvangen. Ze zijn noch 

aan tijd, noch aan plaats gebonden.” 
 

“Nu heb ik slechts één wens: deze genadegaven voor veel mensen toegankelijk 
te kunnen maken en volgens de wil van God zelf nog veel arbeid in Zijn 

wijngaard te mogen verrichten.” 

 

(Citaten uit een autobiografie van 1959) 

 
Bertha Dudde overleed op 18 september 1965 in Leverkusen. 
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BD.2437 
5 augustus 1942 
 
Voorteken voor 'n natuurverschijnsel - Vermelding door Jezus op 
aarde  
 
Het is geen toevalligheid dat de voortekenen in de natuur toenemen, die tot een 
uitbarsting van de elementen doen concluderen, want God zendt al deze 
voortekenen vooraf om de mensen voor te bereiden op een buitengewoon 
gebeuren in de natuur dat plotseling en onverwacht de mensen zal verrassen en 'n 
onvoorstelbare ellende ten gevolge heeft. De mensen moeten deze voortekenen in 
verband brengen met Zijn woord, want Jezus Christus heeft reeds van deze tijd 
melding gemaakt toen Hij op aarde leefde, omdat Hij de mensen erop wilde 
wijzen, welke gevolgen hun levenswandel eens zou opleveren. En nu is de tijd 
dichtbij, nu moeten de mensen aandacht schenken aan de tekenen die het 
gebeuren aankondigen. Ze moeten niets onopgemerkt laten wat buiten de grenzen 
van het natuurlijke valt. 
 
God kondigt Zich Zelf, dat wil zeggen: Zijn ingrijpen in de bestaande wereldorde 
aan, Hij wil de mensen niets onvoorbereid doen beleven, wat hun geestelijk 
resultaat moet en kan opleveren, als hun de samenhang van al het gebeuren 
duidelijk wordt gemaakt. En daarom wijst God onophoudelijk op de komende tijd 
en Hij stelt de mensen ervan in kennis, dat de tijd is gekomen die het goddelijke 
ingrijpen vereist. 
 
En nu rust het op ieder mens, hoe hij zich tegenover deze aankondiging opstelt. 
Als hij gelooft, zal hij daaraan beantwoordend zijn leven instellen, hij zal zich 
met God verbinden en zijn lot berustend aan Hem overlaten. Die zijn niet in zo 
groot gevaar als de mensen bij wie het mankeert aan elk geloof aan een ingrijpen. 
Dezen zullen zich ook niet voorbereiden, veeleer zullen alle aanwijzingen en 
aanmaningen ongehoord aan hun oren wegsterven. 
 
En voor hen zal het natuurverschijnsel vreselijk zijn. Want een diep geloof geeft 
de mens het vaste vertrouwen dat God hem beschermt in elk gevaar, maar de 
ongelovige zal zonder enige steun zijn als hij niet te elfder ure een Heer boven 
zich onderkent en zich in Diens genade aanbeveelt. 
 
God zendt lange tijd tevoren voortekenen om de mensheid tot denken aan te 
zetten en deze voortekenen zijn door ieder mens te herkennen die ze wil zien. Ze 
zullen tot denken aansporen, omdat ze niet slechts één keer zichtbaar worden, 
maar zich nog vaak en regelmatig herhalen, zodat ze ieder mens moeten opvallen. 
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Maar de mens vormt zich meestal zijn uitleg zelf, en deze steeds naar zijn 
instelling tot God. Zodra hij al deze verschijnselen met de Wil van God in 
verband brengt, schenkt hij er aandacht aan en doet er daardoor zelf zijn voordeel 
mee, omdat hij zich voorbereidt op de komende tijd en dit erg succesvol is voor 
zijn ziel. 
 
Wat God heeft verkondigd in woord en geschrift, wordt onherroepelijk vervuld 
en alleen het tijdstip is voor de mensen nog onzeker. En daarom moeten ze op de 
tekenen letten waarvan God melding heeft gemaakt. En dus zullen ze weten dat 
de aarde spoedig grote schokken zal ondergaan en dat de mensheid daardoor 
onnoemelijk leed is beschoren. 
 
En nu ligt het aan hem zich zo te vormen, dat hij de komende tijd voorbereid kan 
afwachten. Hij moet worstelen en vragen om een sterk geloof, opdat hij niet zwak 
wordt in het aangezicht van het werk van vernietiging dat de mensheid nu te 
wachten staat. En God zal Zich om ieder bekommeren die aandacht schenkt aan 
Zijn woorden en bewust het goddelijk ingrijpen verwacht. 
 
Amen 
 

 
 

Geestelijke nood - Motivatie voor het goddelijk ingrijpen 
 
BD.1066 
22 augustus 1939 
 
Motivatie voor het goddelijk ingrijpen  
 
De achteloosheid van de mensen in geestelijk opzicht neemt afmetingen aan, 
zodat daar redelijkerwijs tegen moet worden opgetreden van de kant van de 
goddelijke Schepper. Want het hele aardse leven is zin- en doelloos als de ziel in 
dezelfde toestand de aardse omhulling verlaat, zoals ze deze ontvangen heeft. En 
een dergelijk nutteloos doorgebracht leven is voor de Heer een gruwel. Want de 
Heer gaf de mensen dit leven voor de positieve ontwikkeling van hun ziel, maar 
niet om gedachteloos voort te leven en om aardse vreugden na te jagen. 
 
Wee degenen die hun taak op aarde niet inzien. Dezen zullen talrijke 
hindernissen in de weg worden gelegd, opdat ze zich eraan stoten en gedwongen 
hun blik daarheen wenden, vanwaar alles komt. En een dergelijke hindernis is in 
staat soms een ommekeer van het denken teweeg te brengen en de 
onachtzaamheid en onverschilligheid tegenover al het geestelijke op te heffen. En 
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daarom zal de wil van God steeds daar ingrijpen, waar de geestelijke 
achteruitgang te zien is. Want staat de mens zo dicht bij de ondergang, dan 
moeten ingrijpende gebeurtenissen het gemoed bezwaren, wil de ziel nog op het 
laatste ogenblik van de afgrond worden weggehouden. Het beste bewijs is de 
voortdurende achteruitgang die overal duidelijk aan het licht komt. 
 
Brengt men wel de kleinste gebeurtenis met God in verband? Geeft men God de 
eer en dankt men Hem als het dagelijkse leven zich zonder strubbelingen 
voltrekt? Beleeft de mens niet elke dag nieuwe wonderen om en bij zich en denkt 
hij wel bij deze voortdurende belevenissen aan zijn Schepper? En hoe vaak leidt 
de genade Gods de mens niet door nood en gevaar en laat hij zich dat 
welgevallen met een vanzelfsprekendheid, terwijl hij God zou moeten loven en 
prijzen zonder ophouden? Alleen een gelovig gemoed herkent in alles de leiding 
van de Heer. Alleen een gelovig kind vertrouwt in alles op de goddelijke 
Schepper en Verlosser. 
 
Maar de mensheid kent nauwelijks nog geloof. En geestelijk beleven, dat de God 
van de Liefde haar in geestelijke nood wil bijstaan, staat oneindig ver van haar af. 
En dus is de dag gekomen waarop de zee van de goddelijke Liefde wederom 
wordt uitgestort over de mensheid. Want het geloof in God als bestuurder van 
hemel en aarde moet opnieuw ontstaan door tekenen van wonderlijke aard. Wiens 
hart goed is, diens geest zal helder en duidelijk het werkzaam zijn van God 
herkennen. En hij zal zijn naaste onderrichten en opmerkzaam maken opdat deze 
ook de tekenen juist zal leren interpreteren. En geestelijk goed zal u mensen ten 
deel vallen, maar uw oog zal naar buiten gericht zijn. En als u geen moeite doet 
de innerlijke Stem te vernemen, dan is de klank van alle woorden een leeg 
geschal. En daarom moeten de tekenen spreken voor Gods wijsheid en macht. 
 
En u zult zoiets beleven in grote getale en alles zal duidelijk naar boven wijzen. 
Want u herkent daar geen menselijke invloed in, integendeel, alleen de wil en de 
beschikking van de Heer. En deze tijd is nabij en dus kan ook de tijd van 
geestelijke nood beëindigd zijn voor ieder die op deze tekenen let en er voordeel 
uit trekt voor zijn ziel. 
 
Amen 
 

 
 
BD.1464 
9 juni 1940 
 
De geest der liefdeloosheid - Het goddelijk ingrijpen  
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De geest der liefdeloosheid beheerst de aarde en haar bewoners en de 
tegenstander heeft de zege behaald over ontelbare wezens, wier leven zonder 
enige liefde is. En nu worden ontelbare mensen de chaos ingedreven, die zijn 
werk is en die realiseerbaar werd juist door deze liefdeloosheid, die 
onvoorstelbare haat en tweedracht heeft doen ontbranden onder de mensheid. 
Alle redelijkheid is van de mensen geweken, want de geest der duisternis leidt ze 
en hij fascineert ook het denken der mensen of misvormt het zodanig, dat ze niet 
meer weten wat ze doen. 
 
Maar zelden heeft de mensheid zich zo helemaal aan de wil van de vijand 
onderworpen, zoals het nu het geval is. En daarom zal ook de tegenmaatregel van 
bijzondere scherpte moeten zijn, wil er weer een hogere geestestoestand ontstaan 
en de geestelijke blindheid van de tegenwoordige tijd worden verholpen. De 
geestelijke nood eist dus een goddelijk ingrijpen en de goddelijke Liefde en 
Wijsheid heeft een gebeurtenis voorzien om deze nood op te heffen, die 
weliswaar de mensheid aan de goddelijke Liefde en Wijsheid doet twijfelen, 
echter nog de enige mogelijkheid is de mensen aan een zekere ondergang te 
ontrukken. De mensen blijven hardleers, op een andere manier zijn ze niet te 
bewegen het geloof aan te nemen. En nog veel minder volgen ze het gebod der 
liefde tot God en de naaste op. En van zijn kant moet de mens tot een juist 
denken komen, wil hem de nood van de komende tijd bespaard blijven en hem 
zijn leven op aarde worden gelaten. Want dat, wat God stuurt, zal met 
onweerstaanbaar geweld over de mensen uitbreken. Niemand zal erop zijn 
voorbereid, als hij niet al tevoren zich met God heeft verbonden. En er zal een 
paniek zijn, die alleen God Zelf weer kan afwenden als Hij daar innig om wordt 
gebeden. 
 
Doch het geloof in God zal de mensen ontbreken. Want zelfs hen, die in het 
geloof en in de liefde vast staan, zal angstige twijfel overvallen, daar Gods Stem 
ook door hen duidelijk te horen is. Hun Geest zal wel naar God vluchten, maar de 
ziel zal ongerust en vreesachtig wachten op de dingen die nog komen. En ze 
zullen nauwelijks de medemensen troost kunnen brengen en zelf om het geloof 
moeten worstelen. Maar God zal hen bijstaan, opdat ze niet onzeker worden in 
het geloof in Hem. Maar zij, die God niet herkennen, zoeken de redding op aarde 
en ze zullen geen hulp vinden. Ze moeten hun denken veranderen of ze zullen 
een slachtoffer zijn van de elementen, die God, de Heer, Zelf aanwijst om Hem te 
dienen. 
 
En er zal een onbeschrijfelijke verwarring zijn, want alleen nog de ergste nood 
kan veranderend werken op verstokte zondaars. Alleen de angst voor het aardse 
leven maakt de mensen week en gewillig en bereid om te smeken. Echter zonder 
gebed kan er geen hulp van boven worden toegewezen, want pas het gebed geeft 
zekere garantie, dat God Zelf Zich om Zijn kinderen op aarde bekommert en hen 
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zal verlossen uit alle pijn. En de mensen, die alles aan de vernietiging zien 
prijsgegeven wat hen tot nu als begerenswaardig voorkwam, zal het ogenblik 
ontzettend lang voorkomen. En toch kan dit moment de mensen niet bespaard 
blijven, daar alle Liefde en Goedheid van God wordt afgewezen en een andere 
weg uit geestelijke nood niet begaanbaar is. 
 
Gods Lankmoedigheid heeft dit gebeuren telkens weer uitgesteld, maar 
uiteindelijk moet Zijn voorspelling worden vervuld. Want de tijd is gekomen, 
waarin de grootste zwakte van wil en ongelovigheid alleen nog deze catastrofe tot 
gevolg kunnen hebben. De tijd is nabij, die de Heer heeft aangekondigd door Zijn 
Woord, toen Hij op aarde vertoefde en de mensen op deze tijd van afval van God 
wees. Want Zijn Woord is eeuwige Waarheid en zal vervuld worden tot op de 
laatste letter. 
 
Amen 
 

 
 
BD.2461 
30 augustus 1942 
 
Zedeloosheid - Ongeschreven wetten  
 
Een algemene zedeloosheid begeleidt de tijd van de liefdeloosheid van de 
mensen, en ook dit is een teken van geestelijk verval, dat de mensen geen enkel 
respect meer hebben voor de fijnere gevoelens van de medemensen en zich dus 
tegenover hen helemaal niet inhouden. En een geslacht dat zonder zeden en 
zonder hoge moraal is, gaat z'n ondergang tegemoet. Dit is weliswaar 
onbegrijpelijk voor de mensen, daar zij ingetogenheid slechts als menselijke 
bijzaak beschouwen en vinden dat een uitleven van alle driften bij de tijd hoort. 
En ze worden in deze mening gesterkt door de totaal valse opvatting dat de 
zedenwetten de mensen alleen maar hinderen in het zich uitleven en daarom 
moeten worden afgeschaft. Nooit of te nimmer zal een volk blijven bestaan als 
het voor zichzelf helemaal geen wetten tot richtsnoer wil maken, die de mensen 
een zedelijk halt toeroepen en zij in het kader van een zekere maatschappelijke 
ordening hun leven leiden. Dit zijn ongeschreven wetten die echter tot nu toe 
door de mensen werden geaccepteerd, daar ze allen zowel de noodzaak als ook de 
zegen van zulke wetten inzagen en ter wille van de menselijke ordening zich daar 
zonder tegenspraak naar voegden. 
 
Deze wetten raken steeds meer in vergetelheid, ofwel worden ze door de mensen 
opzettelijk verworpen omdat ze voor een uitleven van de instinctieve driften 
hinderlijk zouden zijn. En daarin is duidelijk een achteruitgang van de geestelijke 
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ontwikkeling te herkennen, want hoe meer de mens op zijn instincten is gericht, 
des te minder is hij gericht op God, hij begeert de wereld, dat wil zeggen: alles 
wat het lichaam welbehagen verschaft en laat vanwege het lichaam elk rekening 
houden met de medemensen vallen. En het gevolg daarvan is dat de mens een 
prooi wordt van geestelijke krachten die op aarde een leven van ongeremd genot 
geleid hebben, die hun begeerten op de eerste plaats stelden en dus een zondig 
leven leidden. Deze geestelijke krachten hebben grote invloed op die mensen en 
ze gebruiken deze op een wijze, dat de mens steeds minder acht slaat op de 
ongeschreven wetten, dat hij zonder nadenken zich aan een lichtzinnige 
levenswandel overgeeft, dat er voor hem ook geen grenzen bestaan dan alleen het 
voldoen aan zijn begerigheid. Voor de geestelijke ontwikkeling is zo'n instelling 
wat betreft de vreugden van de wereld nooit bevorderlijk, want wat het lichaam 
verlangt, zal steeds tot nadeel van de ziel zijn. 
 
Tevens zal echter een geestelijk streven bespot en belachelijk gemaakt worden, 
en dat weer, zonder enige scrupules, omdat de mensen het gevoel voor fatsoen en 
goede zeden verloren hebben. Dus wordt ook de mening van de enkeling niet 
geacht, veeleer beschouwd als van de tegenpartij en daarom verworpen, vaak op 
schaamteloze wijze. Want zedeloosheid en geestelijk verval gaan hand in hand. 
De mensen spreken wel van vooruitstrevendheid, maar ze zijn het minder dan 
ooit. Ze spreken van geestelijke vooruitgang en zijn toch ver achtergebleven, 
want daaronder verstaan ze niet de vooruitgang van de ziel, maar alleen een 
misvormd denken, dat hun toch waard toeschijnt om na te streven. Ze trachten 
een nieuwe moraal op te bouwen die een lichtzinnige levenswandel in de hand 
werkt en streven ernaar dit als ideaal voor te stellen. En dus zullen er nieuwe 
wetten worden afgekondigd en oude wetten ongedaan gemaakt en hiermee in 
overeenstemming zal ook de mensheid veranderen en elke norm verliezen voor 
een deugdzaam God welgevallig leven, dat de mens een vooruitgang van de ziel 
moet opleveren. 
 
Amen 
 

 
 
BD.4390 
30 juli 1948 
 
Geestelijke achteruitgang - Voortekenen van het einde  
 
De geestelijke achteruitgang is steeds duidelijker te zien, en dat moest al een 
verklaring zijn voor de aardse nood. Deze nood is het enige middel om de 
mensen nog wakker te schudden tot een verandering van levenswijze, en zou 
tevens aanleiding kunnen zijn tot nadenken. Maar de mensen streven alleen nog 
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naar aardse goederen en laten zich beheersen door de materie. Eigenlijk moest 
het omgekeerd zijn: zij zouden winnaar moeten zijn in de strijd tegen de materie. 
 
Steeds weer houd Ik hen daarom het dwaze van hun streven voor ogen doordat Ik 
hun toon, hoe vergankelijk al het aardse is. Maar de kleine gebeurtenissen hebben 
geen resultaat. De mens verandert niet van denken en laat zijn zielenleven buiten 
beschouwing, want hij rekent alleen met het aardse bestaan en heeft het geloof in 
een hiernamaals geheel verloren. Steeds dieper zinkt de mensheid af en het 
geloof wordt steeds oppervlakkiger. Steeds zeldzamer wordt de verbinding met 
Mij, hun God en Schepper van eeuwigheid. En dat zal binnenkort ook bijzonder 
helder aan 't licht komen, want steeds nader komt de dag waarin een totale 
verandering van de levensomstandigheden alles zal omwentelen, omdat Mijn wil 
werkzaam zal worden op een heel duidelijke wijze. 
 
Want niets kunnen de mensen behouden wat Ik niet wil. Machteloos zullen zij 
tegenover Mijn macht staan en zelf in grote nood geraken. Maar die nood is ten 
zegen als zij de mens alleen treft in wereldse belangen en zijn ziel niet in gevaar 
is. En als de mens gelovig is behoeft hij de aardse nood niet te vrezen en kan er 
alleen maar bij winnen, niet tegenstaande aardse verliezen. 
 
Maar voor de ongelovigen breekt een zware tijd aan. Zij zullen ontzaglijk lijden 
door het verlies van aardse bezittingen, want zij zullen iedere hoop op het 
terugwinnen er van moeten opgeven. En zij zullen er niets voor in de plaats 
hebben aan geestelijke goederen, want daar streven zij niet naar. Zij wijzen ze 
veel eerder af als ze hun worden aangeboden. 
 
Maar dit leed moet over de aarde komen en is onafwendbaar, want het is slechts 
het begin voor het laatste gebeuren, voor de totale omvorming van de oude aarde. 
U allen zult het beleven als Ik u niet al voor die tijd oproep uit het aardse leven, 
wanneer Ik dat voor uw ziel gunstig acht. De gelovige zal alle tekenen van de 
eindtijd zien en herkennen, maar de ongelovige zal er aan voorbij gaan. Hij ziet 
alleen maar de aardse nood en de uitwerking op zijn welbehaaglijk aardse leven, 
en hij keert zich dus meer en meer van God af. 
 
En daarom zullen in de komende tijd de geestelijk strevende- en de werelds 
gezinde mensen uiteengaan. En dat zal reeds zo duidelijk geschieden, dat de 
geestelijk ontwaakte mens reeds daaraan de tijd van het einde kan herkennen. 
Want met reuze schreden gaat deze oude aarde het einde tegemoet. 
 
Amen 
 

 
 



 13

BD.8712 
31 december 1963 
 
Geestelijk dieptepunt - Liefdeloosheid - Eigenliefde  
 
Het grootste bewijs van het geestelijk dieptepunt van de mensen is de 
liefdeloosheid, die overal onder de mensen te zien is. De eigenliefde is steeds 
sterker geworden en de onbaatzuchtige naastenliefde wordt door bijna niemand 
meer beoefend en daarom moet het op aarde ook een gematerialiseerde 
(ontgeestelijkte) staat zijn, een staat van het werkzaam zijn van slechte krachten 
waarin steeds de tegenstander van God de opperheerschappij heeft en de mensen 
hem ter wille zijn. De geestelijke duisternis wordt steeds dieper, lichtstralen zijn 
maar zelden te zien en vaak worden ze zelfs voorgespiegeld als schijnlichten die 
geen uitstraling hebben. De tijd van het einde is kennelijk gekomen wanneer de 
graad van liefde van de mensen als criterium wordt genomen. 
 
Er is een duidelijke teruggang te melden, de mensen zijn hecht met de materie 
verbonden; voor hen gelden slechts het lichaam en zijn welbevinden, aardse 
successen en vermeerdering van aardse goederen. Dat hun zielen in aardse nood 
zijn geloven ze niet, omdat ze niet aan een voortleven van de ziel geloven, vaak 
zelfs een ziel in zichzelf loochenen. En ze kunnen niet gedwongen worden anders 
te denken, hun vrije wil moet geëerbiedigd worden, maar daaraan beantwoordend 
scheppen ze zich ook zelf hun lot na hun dood. 
 
En wie de gebeurtenissen in de wereld, in zijn naaste omgeving beziet, weet ook 
dat deze toestand niet eeuwig duren kan, omdat hij van dag tot dag verslechtert, 
omdat de hang naar de materie steeds groter wordt, omdat geen enkel geestelijk 
streven kan worden geconstateerd en omdat elke toestand eens is afgelopen 
wanneer hij niet overeenstemt met de goddelijke ordening. 
 
De mensen dienen elkaar niet meer, veeleer wil ieder heersen en slechts bediend 
worden, ieder eist van de ander wat hem genoegen verschaft maar niemand is 
bereid ook voor de ander hetzelfde te doen. De liefde ontbreekt, de harten van de 
mensen zijn verhard en steeds zijn het er maar weinige die in geval van nood 
bereid zijn te helpen. En dit is de kleine kudde, want waar eenmaal de wil tot 
liefde werkzaam is, wordt ook de verbinding tot stand gebracht met de Eeuwige 
Liefde. En Deze laat nu de mens niet meer los die vrijwillig werken van liefde 
verricht. 
 
U mensen bent niet op de hoogte van de zegen van een werkzaam zijn in liefde, u 
weet niet hoeveel makkelijker u door het aardse leven zou kunnen gaan, wanneer 
u maar de liefde wilde beoefenen en daardoor steeds meer ontvangt voor uw ziel, 
maar ook aards zult ontvangen wat u nodig hebt. Maar de liefdeloze mensheid 
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mist dit weten, ieder denkt alleen maar aan zichzelf en ieder haalt uit het leven 
wat hij maar kan en denkt er niet aan dat hij niet op de hoogte is van het uur van 
zijn dood, dat hij elk moment kan sterven en niets meeneemt in het rijk hierna 
van wat hij op aarde bezit, maar dat hij naakt en ellendig daarginds aankomt 
omdat hij voor zijn ziel niets bezit, die hij op aarde gebrek liet lijden en dat zij nu 
echter het enige is wat is overgebleven en nu in bitterste armoede het geestelijke 
rijk binnengaat. En deze liefdeloze toestand kan de mensen niet het geringste 
geestelijke resultaat opleveren. Daar echter alleen met het doel het geestelijk 
geheel rijp worden van de ziel, deze als mens over de aarde gaat, maar het doel 
niet wordt nagekomen, moet er een ingrijpen met geweld van de kant van God 
volgen, een scherpe terechtwijzing en aanmaning, opdat nog enkele weinigen 
zich bezinnen op het doel van hun aardse leven en veranderen voor de laatste fase 
op deze aarde begint, die niet lang duren zal tot het einde. 
 
Op het zachte toespreken van God door slagen van het noodlot, catastrofen en 
ongelukken van allerlei aard, op het Woord Gods dat van boven weerklinkt, slaan 
de mensen geen acht en daarom moeten ze luider worden aangesproken, en zalig 
hij die dit toespreken van God horen wil en het ter harte neemt, want ook dan 
zullen er nog veel mensen zijn die Hem niet willen herkennen wanneer Hij door 
de elementen van de natuur tot hen spreken zal in enorme kracht. Ook zij worden 
niet gedwongen maar kunnen in vrije wil kiezen. Maar ze zullen behoed zijn voor 
het ergste, voor de hernieuwde kluistering in de vaste materie als ze nog maar de 
weg naar God vinden en begaan, wanneer ze Hem nog erkennen en tot hem 
roepen om erbarmen. 
 
Maar dan is ook het einde gekomen, want de aarde vervult niet meer haar doel, ze 
wordt niet meer als plaats van rijpwording door het geestelijke gebruikt, ze wordt 
alleen nog gebruikt voor het lichaam en ieder werpt zich op als heerser van de 
aardbol en richt zelf de grootste verwoestingen aan in het geloof alle wetten van 
de natuur te beheersen en dus ook ongestraft te kunnen experimenteren wat dan 
ook tot de laatste vernietiging van de aarde zal leiden. 
 
Maar de mensen zelf willen het zo en zo zal het ook gebeuren, zoals het 
verkondigd is in woord en geschrift: Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde ontstaan en de goddelijke ordening zal worden hersteld, opdat het 
terugvoeren van het geestelijke naar God kan worden voortgezet zoals het in Zijn 
heilsplan is voorzien van eeuwigheid. 
 
Amen 
 

 
 

Aankondiging van het ingrijpen van God 
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BD.3300 
20 oktober 1944 
 
Vernietiging der scheppingswerken en zijn gevolgen  
 
Alles, wat zichtbaar is voor jullie ogen, getuigt van de liefde Gods; het is 
ontstaan, om de gevallen wezens te helpen, om ze uit hun gevallen toestand weer 
omhoog te leiden, en daarom kan ieder scheppingswerk beschouwd worden als 
een uitvloeisel van de goddelijke liefde en moet het dus ook zo geacht en 
gewaardeerd worden. Niets mag moedwillig vernietigd worden, wat God liet 
ontstaan, omdat dan de bestemming ervan, de vervulling van het doel, verhinderd 
wordt. En ook mag niet een mensenwerk te niet gedaan worden, wat eveneens 
een bestemming heeft toegewezen gekregen - de bestemming dienend werkzaam 
te zijn.  
 
Want aan ieder scheppingswerk, dat door Gods wil is ontstaan, is deze 
bestemming toegewezen, omdat het anders de hogere ontwikkeling van het 
wezenlijke niet zou kunnen bevorderen. En evenzo zijn de door de mens ontstane 
scheppingen, al naar hun bestemming, op waarde te schatten. Zodra ze dezelfde 
opgave hebben, weer tot nut te zijn, zodra ze op de een of andere wijze de 
medemens of ook andere scheppingen dienen, dragen zij ook bij tot de verdere 
ontwikkeling van het wezenlijke en vervullen zij hun doel. 
 
De vernietiging van zulke scheppingen betekent een onderbreking van de 
ontwikkelingsgang van het geestelijke en kan nooit voor God gerechtvaardigd 
worden - zoals trouwens elke vernietiging der materie als beweegreden de liefde 
hebben moet, om voor God gerechtvaardigd te zijn - indien dus een vernietiging 
plaatsvindt, om nuttige dingen te scheppen, die heilzaam voor de mensen zijn, die 
een dienend doel vervullen, dan is deze vernietiging gegrond op naastenliefde. 
Elke andere vernietiging is echter een vergrijp, een vergrijp jegens de naaste en 
jegens God, Die door Zijn macht dingen liet ontstaan, die waarachtig een ander 
doel hebben, dan ten prooi te vallen aan de vernietigingsdrang der mensen. En 
deze misdaad wreekt zich zwaar. 
 
Wat aan materie vernietigd wordt, gedreven door haat en liefdeloosheid van de 
mensen jegens elkaar, dat moeten de mensen ook goedmaken, zowel zuiver 
materieel, omdat voor hen dingen verloren gaan, die tegenover hen hun doel om 
te dienen vervulden, als ook geestelijk, en dit laatste op een bijzonder pijnlijke 
wijze. 
 
Want er is iets geestelijks vrij geworden, tegen zijn wil en voortijdig, en dit 
geestelijke belaagt al de wezens in zijn omgeving, maar in het bijzonder de 
mensen, doordat het zijn ziel voortdurend voor ogen staat, dat wil zeggen: 
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voortdurend zijn gedachten zich bezighouden met de verloren dingen en dat dit 
buitengewoon schadelijk is voor de ziel, omdat zij daardoor geremd wordt in haar 
ontwikkeling. Ze wordt belemmerd in het geestelijk streven, haar zintuigen 
worden steeds op het materiële gericht en zo kunnen de scheppingen voor een 
mens tot een stille kwelling worden, wanneer ze hem ontbreken, wanneer ze ten 
prooi vallen aan de vernietigingsdrang van de mens.  
 
Iedere schepping, die het werk is van God of van de mens, die maar opbouwend 
werkzaam wil zijn, moet worden geacht. Het vernietigende principe echter toont 
zich in het werkzaam zijn van Gods tegenstander. En deze woedt momenteel in 
de wereld. Hij zet de mensen aan tot Godweerstrevend handelen tegen Zijn 
scheppingen, hij heeft in de mens de vernietigingsdrang gewekt, omdat ze zonder 
enige liefde zijn en de zin en het doel van de schepping niet meer inzien.  
 
En dit zal kwalijke gevolgen hebben, want tegenover dit vernietigingswerk van 
de mensen, onder invloed van de macht van het kwaad, zal God een 
vernietigingswerk plaatsen, dat veel groter is, evenwel slechts gebaseerd is op 
Gods liefde. Hij zal het geestelijke dat gewillig is de gang over de aarde op 
dienende wijze te gaan, bevrijden uit de eindeloos lange gevangenschap. Hij zal 
de vaste materie losser maken, opdat de menselijke vernietigingsdrang een halt 
toegeroepen wordt en de mensen leren de aardse scheppingen zo te zien, als wat 
ze zijn, als middel tot ontwikkeling, zodra ze hun dienende functies kunnen 
uitoefenen.  
 
Deze goddelijke vernietigingsdaad zal de mensen nog veel zwaarder treffen, 
maar dit is nodig, opdat zij weer naar het juiste denken worden teruggevoerd, 
opdat ze ieder scheppingswerk achten en waarderen, opdat ze hiervan de 
bestemming inzien en weer opbouwend werkzaam zijn. Want alleen dit is 
goddelijke ordening, dat al wat is, naar omhoog schrijdt en dat ook ieder 
menselijk scheppingswerk een geestelijke ontwikkeling waarborgt, zodra het zijn 
doel om te dienen vervult, zodra het uit de wil van de mens om te helpen, 
voortgekomen is. 
 
Amen 
 

 
 
BD.1888 
14 april 1941 
 
Teruggang van de vegetatie - Stormen - Noodweer  
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Het is geen toeval dat de vegetatie van het aardoppervlak verandert, voor zover 
dit betrekking heeft op landstreken waar menselijke bemoeiingen en de 
menselijke wil hierin beslissend hebben ingegrepen. Dit geldt in het bijzonder 
voor wouden (regenwoud) of boomaanplantingen die aan de vernietigingswil der 
mensen ten offer vielen, wat niet zonder invloed op het klimaat en op de 
gesteldheid van de grond blijft. Zulk een omhakken van bomen is een groot 
gevaar voor de mensen als dit te vroeg geschiedt, dat wil zeggen voordat het 
geestelijke in de plantaardige scheppingen gerijpt is tot een verder leven in de 
volgende vorm. Want dit vroegtijdig vrij geworden geestelijke verlaat zijn 
verblijfplaats niet, zonder zich hiermee in overeenstemming schadeloos gesteld te 
hebben door de bestaande levens in de omgeving te bedreigen. Het kan zich in 
ongebonden toestand vaak ongewenst uiten, wat van God uit ook niet verhinderd 
wordt. 
 
De mensen in zulke landstreken zullen onder buitengewone stormen en 
verwoestingen te lijden hebben, wat ook de groei van alle planten erg benadeelt. 
Waar echter de vegetatie schraal is laten zich ook andere storingen gevoelen. 
Daar laat de watertoestand veel te wensen over, dat wil zeggen de oppervlakte 
van de aarde verzandt door gebrek aan watertoevoer. Zodanig kunnen deze 
landstreken woest en ledig worden, en ofschoon de mensen menen daar geen 
invloed op gehad te hebben zijn zij toch de eigenlijke veroorzakers van de 
onvruchtbaarheid en dorheid van gehele landstreken. Het gevaar ligt daarin dat 
het niet wordt ingezien en dat mensen gedachteloos steeds weer nieuwe 
landstreken ten offer laten vallen aan hun winstbejag - wat meestal oorzaak is van 
het woest worden van gehele streken. 
 
Wanneer de mens om aards voordeel scheppingen vernietigt is dit een toegeven 
aan de macht van het boze. Om geldswaarde grijpt de mens in het goddelijke 
scheppingsplan in, dat aan alles zijn bestemming gaf - ook aan de gehele 
plantenwereld op het aardoppervlak. Zulk een ingrijpen zal dan ook gevolgen 
hebben die hiermee overeenstemmen, ofschoon deze gevolgen een bepaalde tijd 
nodig hebben en niet dadelijk te herkennen zijn. Stormen en noodweer zullen de 
overhand krijgen, water gebrek zal dus plantenculturen bemoeilijken wat een 
teruggang van de vegetatie ten gevolge zal hebben. Tegelijkertijd is het een 
beperking van de geestelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor het bestaande, dat 
zijn verblijf in de plantenwereld volgens zijn graad van rijpheid nemen wil - maar 
zodoende daarin gehinderd wordt, wat zich in steeds nieuwe stormen en 
noodweer uit. 
 
Amen 
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BD.7475 
11 december 1959 
 
Verwijzingen naar catastrofen  
 
Het zal u spoedig duidelijk worden, hoe vergankelijk al datgene is, wat hoort bij 
de wereld. Want steeds vaker zult u horen over verwoestingen door 
natuurkrachten, over ongevallen en catastrofen van allerlei aard en over het 
plotselinge sterven van veel mensen. En niemand weet of en wanneer ook hem 
hetzelfde lot zal treffen. Niemand weet wanneer zijn laatste uur heeft geslagen. 
 
Maar iedereen weet, dat hij niets met zich mee kan nemen naar de eeuwigheid. 
En daarom zou hij zijn aardse streven moeten verminderen, het najagen van 
aardse goederen van allerlei aard. Want hij moet alles achterlaten, wanneer het 
uur van de dood is gekomen. En steeds weer zult u daaraan worden herinnerd 
door onvoorziene voorvallen, waar have en goed waardeloos is geworden, door 
plotselinge sterfgevallen en slagen van het noodlot van allerlei aard. 
 
Maar dit zijn allemaal tekenen van Barmhartigheid van de eeuwige Godheid, die 
u moeten aanmanen ook aan uw eigen dood te denken. Dit zijn allemaal tekenen 
van Haar Liefde, Die steeds alleen uw zielenheil wil bevorderen en u graag wil 
helpen u te bezinnen en uw leefwijze te veranderen. 
 
Want wat u voor de wereld doet, wat u alleen voor uw aardse leven doet, 
verschaft u alleen vergankelijke goederen. Maar wat u uw ziel geeft aan 
geestelijk goed, levert u ook weer geestelijke goederen op. En dat zal u volgen in 
de eeuwigheid, ook wanneer u plotseling en onverwachts uit het aardse leven 
wordt weggeroepen. Want geestelijke goederen zijn onvergankelijk. Ze kunnen 
niet van u worden afgenomen en eens zullen ze u gelukkig maken in het rijk 
hierna. 
 
Maar al wordt u ook nog zo vaak de vergankelijkheid van al het aardse voor ogen 
gehouden, u probeert nooit in gedachten zulke lotgevallen ook op uzelf toe te 
passen, maar u leeft verder zoals voorheen. En de tijd gaat steeds meer richting 
het einde. Zowel voor de enkeling, alsook voor alle mensen is een grens gesteld, 
die hij zelf nooit kan bepalen, maar die al de volgende dag voor hem van 
betekenis kan zijn, omdat het leven van ieder afzonderlijk in Gods Hand ligt. 
 
En daaraan zouden de mensen steeds moeten denken. En ze zouden zo moeten 
leven, zoals ze zouden doen wanneer hun de dag bekend zou zijn. Ze moeten elke 
dag bereid zijn van de aarde heen te gaan. Ze moeten hun geestelijke voorraad 
voortdurend vergroten en aardse verlangens altijd achterstellen. Ze moeten leven 
in het bewustzijn van de eeuwigheid, niet alleen voor de dag van vandaag. Want 
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plannen voor de toekomst kunnen ze nooit met zekerheid maken, dus houden ze 
liever rekening met een snel overlijden en bereiden ze zich daaraan 
beantwoordend voor op de eeuwigheid, dan zo maar raak te leven en alleen erg te 
verlangen en te streven naar aardse goederen, want deze zijn en blijven 
vergankelijk en leveren de ziel geen voordeel op.  
 
Doch alleen de ziel blijft bestaan. Ze kan niet vergaan. En opdat haar een goed lot 
beschoren is, moet de mens haar op aarde doen toekomen wat haar tot 
gelukzaligheid strekt. De mens moet steeds alleen werken van liefde verrichten. 
Dan zorgt hij waarlijk beter voor zijn ziel, dan hij voor zijn lichaam kan zorgen. 
Want hiervoor zal ook worden gezorgd, zodra de mens eerst aan zijn ziel denkt. 
Maar ziel en lichaam hoeven geen vrees te hebben voor de dood, die anders 
steeds weer voor de mens ligt als een verschrikking, waarvoor hij bang is, zolang 
de mens op aarde niet aan zijn eigenlijke bestemming denkt. 
 
Maar wie eerst voor de ziel zorgt, heeft geen vrees meer voor de dood. Hij is als 
het ware alle dagen voorbereid en de dood zal hem niet verrassen, maar voor hem 
alleen een wisseling van zijn verblijfplaats betekenen, die hij waarlijk zal 
verwelkomen. 
 
Amen 
 

 
 
BD.7928 
26 juni 1961 
 
Motivering van smartelijke slagen van het lot  
 
Nog vele mogelijkheden zal Ik u verschaffen voor het einde, die u de weg naar 
Mij moeten laten vinden. Steeds weer zal Ik Me aan u openbaren, al is het ook op 
een pijnlijke manier, maar steeds zult u zelf moeten inzien, dat u zelf uw lot niet 
zult kunnen bepalen. Steeds weer zult u een Macht boven u erkennen, Die in uw 
leven ingrijpt en - wanneer het niet anders mogelijk is - met hardheid, om u nog 
terug te trekken voor de afgrond, waar u blindelings op afgaat. Ik wil u redden en 
al Mijn vermaningen en waarschuwingen helpen niets. Daarom moet Ik u ook 
soms hard aanpakken en u verwonden. Ik moet van u het liefste afnemen dat u op 
aarde bezit, Ik moet dood en ziekte over u laten komen, u zult door slagen van het 
noodlot van welke aard dan ook worden getroffen, omdat u niet aan Mij denkt, 
omdat u een leven leidt zonder geloof in Mij, uw God en Schepper van 
eeuwigheid, omdat u niet gelooft in een Macht, aan Welke u uw leven te danken 
hebt. 
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En de voorvallen zullen toenemen, waarin Ik mensen uit elkaar ruk, waar de dood 
zijn intrede doet, waar catastrofes plotseling het mensenleven beëindigen. Ik zal 
Me duidelijk laten zien, maar ook alleen door de goedwillende worden herkend, 
die nu de weg naar Mij vindt en dan ook niet meer verloren kan gaan. Het einde 
komt steeds dichterbij en daarom moet ook Mijn Liefde, Wijsheid en Macht nog 
vaak ingrijpen. De vergankelijkheid van het aardse moet de mensen steeds weer 
opnieuw worden getoond, ze moeten tot bezinning worden gebracht welke 
waardeloze doelen ze nastreven en ze zullen daarom vaak moeten lijden, 
lichamelijk en geestelijk, maar te allen tijde ook hulp mogen ondervinden, 
wanneer ze zich tot Mij wenden en Mij om bijstand vragen in hun nood. En ook 
de medemensen zullen erover moeten nadenken, dat ze door hetzelfde lot kunnen 
worden getroffen en tot het inzicht komen, dat ze niet vertoeven op deze aarde ter 
wille van het aardse leven. 
 
En elke slag van het noodlot kan deze uitwerking op de medemensen hebben, dat 
ze gaan nadenken en zich hun eigen levenswandel voorstellen, of hij beantwoordt 
aan de Wil van God, als ze in een God geloven. Elke slag van het lot kan de 
mensen helpen te gaan geloven, wanneer ze zich naar Mij keren en Mij ook aan 
Mijn duidelijke hulpverlening kunnen herkennen. Verklaar zo ook, u die Mijn 
Woord ontvangt, aan uw medemensen, Mijn soms hard en liefdeloos schijnend 
ingrijpen in het leven van de mensen. Leg hun uit, dat Ik elk middel probeer om 
de mensen voor Mij te winnen en dat Ik ook niet zal ophouden, Mij steeds weer 
te openbaren, want elke slag van het lot is een uiting van Mijn kant, die ieder kan 
treffen, maar steeds alleen het doel nastreeft hun gedachten op Mij te richten. 
Want de tijd is nog kort en u, mensen, schenkt alleen nog maar aandacht aan de 
wereld, maar let niet op het heil van uw ziel. 
 
De wereld vergaat, dat wil zeggen: u zult niets van de wereld kunnen meenemen 
naar de andere kant in het rijk hierna. U jaagt steeds alleen dode goederen na en 
daarom wordt u steeds weer opmerkzaam gemaakt op de vergankelijkheid van 
deze wereld. En steeds weer zult u horen van ongevallen en catastrofes van 
allerlei aard, steeds weer zult u het verlies van mensen hebben te betreuren en 
steeds weer zult u zich afvragen waarom een God van Liefde zoiets toelaat. De 
God van Liefde wil u voor Zich winnen, Hij wil u gelukzalig maken en daarom 
wil Hij, dat u uw gedachten naar Hem toekeert. 
 
Alleen Mijn Liefde is reden van al datgene wat u zwaar treft, want u gaat voor 
eindeloos lange tijd weer verloren wanneer u niet aan Mij denkt. En daarom 
alleen openbaar Ik Me aan u en grijp ook hard en pijnlijk in wanneer u geen acht 
slaat op Mijn liefdevolle aanmaningen en waarschuwingen. Want Ik wil niet dat 
u verloren gaat. Ik wil u nog redden voor het einde en u behoeden voor een veel 
erger lot, voor de hernieuwde kluistering in de scheppingen van de aarde, die 
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onafwendbaar is wanneer u nog voor het einde der aarde niet de weg naar Mij 
vindt. 
 
Amen 
 

 
 
BD.8717 
6 januari 1964 
 
Hernieuwde verwijzing naar catastrofen en oorlog  
 
Buitengewoon zal de komende tijd u belasten, want het wereldgebeuren treedt 
een nieuwe fase in. De onrust onder de volken neemt toe, ieder ziet in de ander de 
vijand en er wordt niets ernstigs ondernomen om vrede te stichten ofschoon alle 
mensen ernaar verlangen. Maar het materialisme is de drijfkracht van alle 
plannen en voornemens, en iedereen probeert het grootste voordeel te behalen. 
Maar geen mens is rechtvaardig in zijn denken en gezindheid en door goede 
gevoelens gedreven en de slagen van het lot versterken de angst en onrust. Want 
op elke wijze probeert God Zich Zelf nog aan de mensen kenbaar te maken, 
omdat alleen het geloof in Hem en Zijn Macht het ware tegenwicht is voor alle 
nood en lijden die u mensen tegemoet gaat. 
 
En daarom zullen ook de natuurcatastrofen toenemen, opdat een hogere Macht 
erkend wordt. Want wat van mensen uitgaat zal steeds de haat tegen elkaar 
versterken, maar niet tot een geestelijke bezinning leiden. De liefdeloosheid 
neemt vormen aan, die spoedig niet te overtreffen zijn. En de toestand van 
onderlinge strijd tussen de mensen zal bijgevolg steeds vastere vorm krijgen. Het 
zal alles behalve vrede onder de mensen zijn, ofschoon de grote brand nog niet 
ontstoken is, die echter niet uitblijft.  
 
De mensen zelf gaan onverschillig door het leven en slechts weinige denken er 
over na dat deze toestand niet lang zal kunnen bestaan. Maar meestal hebben juist 
de verantwoordelijken een verblinde geest. Er wordt veel gepraat, maar toch zijn 
het slechts lege woorden waarop geen daden volgen. Want de nood op aarde 
wordt niet afgewend waar ze duidelijk zichtbaar is. En omdat dus het gebod van 
de naastenliefde onvervuld blijft kan ook de geestelijke toestand niet goed zijn, 
ofschoon deze mensen in aardse welstand leven en schijnbaar niets behoeven te 
ontberen. 
 
De zielen lijden weliswaar gebrek, maar toch zijn de mensen niet ontvankelijk 
voor geestelijk onderricht dat de zielen tot ware voeding dienen zou. De mensen 
moesten met open ogen om zich heen kijken en hun eigen leven ernstig 
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bekritiseren. Dan kunnen zij ook dat wat nog komt leren begrijpen en ook met 
een juist inzicht de gebeurtenissen kunnen volgen, die weliswaar altijd werden 
aangekondigd, maar die nu pas aan betekenis winnen in het aangezicht van de 
zware noodtoestand van hen, die daar direct door getroffen worden. 
 
Maar het is de tijd van het einde. En omdat de mensen geen geloof meer hebben 
zijn overgrote beproevingen nodig om ze nog wakker te schudden. Daardoor 
kunnen enkelen nog het geloof terugwinnen in een God en Schepper aan Wie zij 
hun bestaan te danken hebben en tot nadenken aangespoord worden over wat 
deze God en Schepper er toe bewogen heeft en welk doel Hij voor ogen heeft 
gehad hen te scheppen. Voor u mensen gaat het om leven of dood, om grote 
zaligheid of kwelling en pijn, om het hoogste Licht of om de diepste duisternis. 
En wie dus leven wil, wie zalig wil zijn en voor eeuwig in het Licht wil staan 
moet ook de Wil vervullen van zijn God en Schepper. Hij moet deze Wil trachten 
te ervaren en zo een leven leiden in liefde tot God en zijn naasten. Maar gelooft 
hij niet in een God, dan is zijn gehele leven nutteloos. Hij overtreedt voortdurend 
de wet van de goddelijke ordening. En de wetten van de goddelijke ordening 
omver te werpen heeft altijd een chaos tot gevolg en deze chaos gaat u mensen nu 
onherroepelijk tegemoet. Het zal niet alleen een geestelijke uitwerking op u 
hebben, maar ook de wereld zal in al haar voegen kraken. Steeds weer zullen u 
berichten bereiken van catastrofen, ongelukken en ander onheil, want er zal geen 
rust en vrede meer zijn in een wereld die gespeend is van elke liefde en geloof. 
 
Wie echter onder de mensen de weg tot God gevonden heeft, wie zijn best doet 
Zijn geboden van liefde te vervullen en zich aan Hem overgeeft naar geest en 
waarheid, wie tot Hem bidt en om Zijn bescherming vraagt, die zal deze ook 
zeker mogen ervaren. Want die mensen behoren tot Zijn kleine kudde, die 
volharden zullen tot het einde. Die in het geloof niet wankelen, die elkaar trouw 
blijven en God diep in hun hart dragen en daarom op het einde weggenomen 
worden, wanneer ze niet al van tevoren opgeroepen worden in Zijn rijk, wanneer 
dat volgens Zijn Wil is. Steeds weer wordt u opmerkzaam gemaakt op hetgeen 
voor u ligt en dat steeds dichterbij komt. En al bent u ook klein in geloof, u zult 
het niet kunnen afwenden en u kunt er met volste zekerheid van op aan wat u 
wordt verkondigd. Want het gaat erom, dat de mensen zullen ondervinden dat 
alles voorzien is in het heilsplan van eeuwigheid, dat alles afhankelijk is van 
Gods Wil, Die wel in Zijn Liefde en Wijsheid, handelend werkzaam is om het 
werk van terugkeer tot Hem te verwezenlijken en dat doel ook eenmaal bereikt. 
 
Amen 
 

 
 
BD.2803 



 23

7 juli 1943 
 
Einde van de wereldbrand - Het tot stand brengen van goddelijke 
ordening  
 
De ordening in de wereld te herstellen zal zolang onmogelijk zijn als haat en nijd 
de mensen vervult. Want dit zijn eigenschappen, die tegengesteld zijn aan God, 
die elke ordening moeten verstoren, zoals alles wat tegen God is gericht, ook 
tegen de goddelijke ordening is gericht. En het is de toestand van uiterste 
liefdeloosheid, die zich nooit opbouwend doet gevoelen, maar steeds een 
verwoestende uitwerking heeft. 
 
Maar begrijpelijkerwijs kan een zo verstorende toestand op den duur niet blijven 
bestaan. En daarom zal God Zelf die beëindigen op een wijze, die weliswaar ook 
de grootste wanorde met zich meebrengt, echter door Gods Wijsheid werd 
ingezien als het enige middel om de ordening te herstellen. 
 
De mensheid zelf maakt geen aanstalten een strijd te beëindigen, die over de hele 
wereld leed en grenzenloze ellende brengt. Bijgevolg moet hij op een andere 
manier worden beëindigd, maar het leed op aarde zal niet minder worden, omdat 
de mensheid het nodig heeft. 
 
De mensen moeten naar de oude ordening terugkeren. Ze moeten weer leren af te 
zien van de goederen van de naaste, naar wiens bezit ze streven en ze om dit bezit 
met de vreselijkste wapens strijden. Want de zucht naar aardse goederen bracht 
de wereldbrand tot stand, die moeilijk is uit te doven. 
 
Maar hij brengt de mensen geen aards gewin, maar veelmeer enorme aardse 
verliezen van een omvang, waarover de mens niet is onderricht. Want alle 
overwinningen zijn met onbeschrijfelijke verliezen gekocht, zowel aan aards 
goed als aan mensenlevens. 
 
Maar de mensheid is tegenover deze verliezen afgestompt. Ze schenkt geen 
aandacht meer aan wat menselijke wil heeft veroorzaakt, dus grijpt de goddelijke 
Wil Zelf in om een gewelddadige verandering van het wereldgebeuren te doen 
plaatsvinden, omdat een ommekeer van het denken der mensen pas dan kan 
worden bereikt, wanneer ze merken dat ze zelf machteloos zijn, dat een Macht, 
Die sterker is dan zij hen het heft uit handen neemt en hun wil geheel teniet doet. 
 
De geestelijke duisternis, waarin ze zich bevinden, is aanleiding voor hun 
liefdeloos handelen, hun liefdeloosheid weer de reden van de duisternis. En als in 
een flits moet in hen het inzicht boven komen, dat hun denken verkeerd is, dat ze 
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valse doelen najagen en vastlopen als ze niet terugkeren naar de goddelijke 
ordening en hun levenswandel grondig veranderen. 
 
En deze flits van inzicht moet de goddelijke ingreep hen brengen, ofschoon ze er 
nog ver van verwijderd zijn om in een hogere Macht te geloven, Die hun lot in 
Zijn Hand houdt. Ze kunnen echter alleen door nadenken tot geloof komen en het 
denken zal op gang worden gebracht, wanneer ze zien dat alles anders gaat dan 
het naar menselijke maatstaf was te voorzien. 
 
Het is een chaos, zowel geestelijk als aards, die menselijke wil heeft opgeroepen 
en die zonder de ingreep van God steeds groter zou worden en tot de uiteindelijke 
vernietiging zou leiden, omdat de mensheid geen acht meer slaat op de 
goddelijke ordening, met uitzondering van de weinigen, die God zijn toegedaan 
en proberen Zijn Wil te doen. Maar dezen houden de ontwikkelingsgang niet 
tegen, ze zijn veeleer alleen nog de impuls tot verscherpte maatregelen tegen de 
goddelijke ordening. En de tijd is gekomen, waarin de mensheid zich aan de wil 
van de tegenstander van God onderwerpt en steeds liefdelozer wordt in haar 
denken en handelen. 
 
Het ingrijpen van God heeft onzegbaar leed en ellende tot gevolg, maar is de 
enige mogelijkheid om de mensen weer naar de goddelijke ordening terug te 
brengen en hun geestelijke toestand te veranderen, wat echter slechts bij weinig 
mensen het geval zal zijn. En daarom komt de tijd van de definitieve vernietiging 
van datgene, wat niet te bekeren is, steeds dichter bij, zoals het is aangekondigd 
in woord en geschrift. 
 
Amen 
 

 
 
BD.6313 
16 juli 1955 
 
Verschijning in de kosmos  
 
Al spoedig kan u zich vergewissen dat er zich iets aan het voorbereiden is in de 
kosmos, want ongewone verschijnselen waarvan u, mensen zich geen 
voorstelling kunt maken, zullen u verontrusten. Veel gissingen zullen opduiken 
en veel meningen op tegenovergestelde meningen stoten. Maar alleen de mening 
van hen die een verbinding vermoeden tussen wat is aangekondigd in woord en 
geschrift, en door profeten en zieners te allen tijde de mensen werd verkondigd, 
zal volgens de waarheid zijn. 
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Wie alles met geestelijke ogen beschouwt kan voor zich ook al deze 
verschijnselen verklaren. Want alles heeft een geestelijke betekenis en moet dus 
ook een geestelijk doel vervullen, namelijk de mensen opmerkzaam te maken op 
hun eigenlijke levensdoel, opdat zij zich voorbereiden op het komende gericht. 
En ook de wetenschap zal hiertoe bijdragen, want zij zal het eerst de 
veranderingen in de natuur constateren en de verschijningen en ongewone 
voorvallen in de kosmos zullen hen zelf achterdochtig maken. En het zullen 
belangrijke verschijnselen zijn waarvoor hun echter de verklaring ontbreekt. Zij 
zullen het wel zien gebeuren en versteld staan, maar niet bereid zijn de enige 
juiste verklaring te accepteren, namelijk die, dat de aarde geschud wordt op haar 
grondvesten, want daartoe dienen deze verschijnselen. 
 
Maar zij willen het niet geloven en zullen het ook steeds tegenspreken, als zij 
gewezen worden op de schrift en op de voorspellingen. Zelfs dan geloven zij het 
niet, als zij de opvattingen vernemen van de gelovigen of als de verkondigers van 
het nieuwe woord hen wijzen op het aanstaande einde. En daarom zal het uiterst 
moeilijk zijn de wereldse mensen in een ingrijpen Mijnerzijds te doen geloven, 
omdat steeds geprobeerd zal worden om alles zuiver wetenschappelijk te 
verklaren. Slechts weinigen zullen acht slaan op deze ongewone verschijnselen 
en zullen daarom steeds zekerder wijzen op het einde. Maar hun vermanende en 
waarschuwende woorden zal Ik zo duidelijk ondersteunen, dat ook spoedig de 
geleerden hun onkunde zullen moeten toegeven. 
 
Want zij zullen een ster ontdekken die gestadig nader komt tot de aarde, die 
schijnbaar een baan neemt die in strijd is met de wetten van de natuur. En zij 
worden steeds opmerkzamer op de eigenaardigheden van die ster als zij zijn baan 
volgen. Zij zullen beseffen dat hij een gevaar is voor de aarde, maar willen toch 
weer niet aan de vernietiging ervan geloven omdat zoiets nog nooit tevoren werd 
meegemaakt. 
 
Ik laat dat echter toe omdat Mijn heilsplan van eeuwigheid iets ongewoons 
vereist wat de mensen nog tot heil strekt, want het zal een voorteken zijn van het 
aanstaande einde en voor het spoedig daarop volgende vernietigingswerk, dat 
deze verlossingsperiode beëindigt. En hoe dichterbij het einde komt des te meer 
onnatuurlijke verschijnselen zullen de mensen beleven. Zij moeten versteld staan 
en de overeenkomst opmerken met wat van de kant van de gelovigen voorspeld 
werd als woord van God, en door zieners en profeten als waarheid werd beleden. 
En Mijn Geest zal ook nu weer spreken door Mijn boden op aarde over het 
aanstaande einde, en door Mijn donderende stem die eerst nog luid zal 
weerklinken. Mensen merk toch op en erken in alles wat gebeurt verwijzingen 
naar het einde die Ik u allen geef, opdat u niet aan het verderf ten prooi zult 
vallen. Want alles wat geschiedt is zo geweldig dat het u zeker zou kunnen 
overtuigen als u van goede wil bent, want de tijd is vervuld en het einde is nabij. 
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Amen 
 

 
 
BD.4371 
11 juli 1948 
 
Aankondiging van de catastrofe (De onrust van mens en dier) 
 
Een grote onrust zal zich van de mensen meester maken, kort voordat Ik Me 
openbaar door de natuur. Want het gebeuren zal zichzelf aankondigen op een 
manier, dat mensen en dieren opgewonden zijn en innerlijk merken, dat er in de 
natuur iets staat te gebeuren. Het gedrag van de dieren zal bijzonder opvallend 
zijn, ze zullen trachten te vluchten in een bepaalde richting en plotseling weer 
terugkeren, als door een onzichtbare macht gedreven. En dit gedrag heeft ook een 
angstig makende uitwerking op de mensen, die daardoor beseffen, dat er iets op 
komst is, wat ze niet tegen kunnen houden. 
 
En zo is alles in bange afwachting van wat komende is. En deze tijd moet u - 
Mijn dienaren op aarde - ijverig benutten, want het is nog maar een korte termijn 
van Genade, waarin uw spreken nog gehoor wordt geschonken, omdat men voor 
zichzelf een verklaring zoekt voor het ongewone gevoel van mens en dier. Maak 
hen dan opmerkzaam op Mijn Woord, bereid ze voor op Mijn verschijnen en wijs 
hen op Mij, dat ze bij Mij hun toevlucht nemen als het uur is gekomen, waarin Ik 
Me openbaar. En verbind dan ook u zich in gedachten met Mij, opdat u sterk mag 
zijn en een steun zult kunnen wezen voor hen, die ongelovig zijn of zwak van 
geloof. 
 
U zelf zult u moeten waarmaken en u zult het ook kunnen, als u tevoren al tot Mij 
roept en in de uren van grootste nood. Ik maak u tevoren attent op de 
voortekenen, Ik zal u gelegenheid geven uw omgeving gade te slaan en u zult 
zien, dat alles zo komt zoals Ik het u heb voorspeld, dat er een beklemming en 
onrust op de mensen zal drukken, waar u de oorzaak van weet en waarom u ook 
met succes zult kunnen spreken waar het nodig is. En weer zult u ondervinden, 
dat de mens die in liefde leeft u geloof schenkt, terwijl de liefdeloze mens wel 
naar u luistert, maar er voor zichzelf geen nuttig gebruik van maakt. Tot het 
ogenblik is gekomen, waarop Ik Mijn Stem van boven zal laten weerklinken. En 
het zal een razen en bruisen zijn, waarbij niemand meer op de ander let, maar 
alleen om zijn eigen leven bezorgd zal zijn. Iedereen zal proberen te vluchten en 
uit alle richtingen hetzelfde donderen en daveren vernemen en al naar gelang zijn 
instelling tegenover Mij zal de handeling zich op hem uitwerken; hij zal blijven 
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leven of door de natuurcatastrofe worden weggerukt, zoals Mijn Wijsheid het 
heeft voorzien en bepaald sinds eeuwigheid. 
 
En ofschoon het ook schijnbaar rustig is en er nog geen voortekenen kenbaar zijn, 
denk niet, dat u er veilig voor bent, want de dag komt onherroepelijk, die u dit 
natuurgebeuren bezorgt en de twijfelaar zal zich kunnen overtuigen, wanneer 
hem de mogelijkheid om na te denken blijft. Ik heb door Mijn Geest gesproken 
en het u bekend gemaakt en Ik zal spreken door de natuur met een Stem, die allen 
in staat zijn te horen. Wie aan de eerste Stem geen geloof schenkt, zal Mijn Stem 
van boven moeten horen. Ook dan staat het hem vrij het alleen als een spel van 
de natuur te beleven of aan Mijn voorspellingen te denken en te geloven, dat Ik 
Zelf Me te kennen wil geven, opdat u, die de Stem van de Geest niet wilde 
erkennen, Mij zult moeten horen. En zalig hij, wiens leven nog blijft behouden, 
want er staat hem nog een korte tijd van genade ter beschikking, die hij benutten 
kan om in te halen, wat hij tot nu toe verzuimde, om zich ernstig voor te bereiden 
op het einde, dat in korte tijd op het natuurgebeuren zal volgen. 
 
Amen 
 

 
 

Het ingrijpen van God - Voorteken voor het nabije einde 
 
BD.6601 
21 juli 1956 
 
De natuurcatastrofe voor het einde  
 
Het einde van deze aarde is onvermijdelijk dus ook het einde van al de op haar 
levende schepselen want niets zal blijven bestaan wat de aarde draagt aan 
scheppingswerken. Mensen en dieren zullen hun leven er bij verliezen, behalve 
de kleine kudde van hen die weggenomen zullen worden. Deze laatste daad van 
Mijn wil is al van eeuwigheid voorzien en steeds weer door zieners en profeten 
aan u mensen verkondigd. En hij wordt ook nu weer als dicht bij zijnd met alle 
aandrang aan u bekend gemaakt, omdat hij zo verschrikkelijk is en niemand het 
einde mee zal maken zonder daarop gewezen te zijn. 
 
En toch vinden deze aankondigingen geen geloof. Er staat de mensheid een 
gebeurtenis te wachten die niet te erg voorgesteld kan worden, en toch wordt het 
in ongeloof afgewezen. Daarom zijn de vermaningen en waarschuwingen meestal 
vruchteloos en geen mens bereidt zich voor op het geweldige gebeuren. 
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De mensen geloven eenvoudig niet in een einde en daarom geef Ik hun nu nog 
een laatste waarschuwing: Ik zal nog een laatste vermaning geven voor de 
ongelovige mensen in de vorm van een geweldige natuurcatastrofe. Zij is in 
omvang geweldig en zal toch de aarde slechts plaatselijk treffen, want daardoor 
zal het daarop volgende einde dat vooruit is aangekondigd nu voor de mensen 
geloofwaardiger beginnen te worden. Zij houden het niet meer voor onmogelijk 
en vragen zichzelf ernstig af, of en hoe zij het er tegenover Mij bij dat einde 
zullen afbrengen. 
 
Grote gebeurtenissen "werpen hun schaduwen vooruit". De natuurcatastrofe en 
het niet lang daarna volgende einde is voor de mensen nog een laatste vermaning, 
want zij zal veel mensenlevens kosten. Veel mensen zullen ten offer vallen aan 
de natuurelementen, daar het anders niet te verwachten is indruk op verharde 
harten te maken die misschien toch nog voor de ondergang gered kunnen worden. 
Voortdurend spreek Ik door de mond van Mijn profeten en voortdurend spreek Ik 
nog door de Mij toegenegen dienaren, maar op deze taal slaan de mensen geen 
acht. En alleen de weinigen die in Mijn woorden geloven en daarom ook 
handelen volgens Mijn wil, proberen nog op hun medemensen in te werken. 
 
En dezen zullen nu duidelijk Mijn stem vernemen en hun oren niet kunnen 
sluiten. De onverschilligheid der mensen is de oorzaak dat Ik hen stoor in hun 
rust en hun wereldse geest ontstel, opdat niemand kan zeggen niet gewaarschuwd 
te zijn gebleven. Maar ook deze laatste waarschuwing zal niet de totale overgave 
aan Mij tot gevolg hebben, omdat Mijn stem bij velen niet wordt erkend. Ik oefen 
geen dwang uit om de mensen tot Mij te doen keren, en daarom zal het einde 
alles wegvagen van de aarde wat weerspannig blijft tegen Mij. En weerspannig is 
ieder mens die in het aangezicht van de voorafgaande grote vernietiging zich niet 
tot Mij keert. Weerstand heeft ieder mens nog in zich die een einde van deze 
aarde dan nog voor onmogelijk houdt, want dan is zijn geest nog in het donker 
wat zijn toebehoren aan Mijn tegenstander verraadt. 
 
Ik probeer echter nog op alle mogelijke manieren deze weerstand te breken, maar 
steeds zonder dwang. Het laatste middel lijkt wel gruwelijk, maar Ik gebruik het 
nog om u te redden. Want aan Mijn woorden wordt geen geloof meer 
geschonken, en omdat het einde zo dichtbij is zult u anders ten offer vallen aan 
het verderf. Maar uw geestestoestand is maatgevend welk lot u wacht op de dag 
van het gericht. 
 
Mijn dienaren zeg Ik steeds weer dat zij niet genoeg kunnen waarschuwen voor 
het einde en het voorafgaande natuurgebeuren. Dat zij niet mogen vrezen de 
mensen er op te wijzen dat er voor hen niet veel tijd meer is. Zij moeten zonder 
schroom spreken over Mijn plan van eeuwigheid, en ook het evangelie van de 
liefde verspreiden. De mensen moeten weten wat Ik van hen verlang, opdat zij 
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niet ten offer vallen aan de aanstaande gebeurtenissen en wegzinken in de 
duisternis. 
 
Wat Ik alleen van hen verlang is een offervaardig en liefdevol hart, want dan 
kunnen zij zonder vrees de komende gebeurtenissen afwachten. Dan behoren zij 
tot hen die ongedeerd te voorschijn zullen komen, ook als alles om hen heen 
dreigt te vergaan. Maar hun die niet willen geloven staan grote verschrikkingen te 
wachten. Toch zal Ik erbarmen hebben met ieder die nog in nood tot Mij roept, 
want Ik wil de mensen redden en niet prijsgeven aan het verderf. Maar het einde 
komt onherroepelijk en dan wordt iedereen geoordeeld naar recht en 
rechtvaardigheid. 
 
Amen 
 

 
 
BD.7421 
3 oktober 1959 
 
Openbaring 16:18 - Ster  
 
Een geweldig beven zal de aarde doen schudden. Geestelijk zowel als aards zal 
de wereld voor een schudden staan, zoals de mensen nog nooit hebben 
meegemaakt vanaf het begin van dit tijdperk. Maar dit is voorzegd, want het is de 
inleiding op het einde dat niet lang daarna zal volgen. De termijn is niet lang 
meer en steeds dringender wordt u erop gewezen, omdat u elke dag nog zult 
moeten benutten uw ziel rijper te laten worden, want de tijd vliegt en u gaat met 
reuzenschreden uw einde tegemoet. 
 
En dan volgt een eindeloos lange nacht voor al degenen die de dag niet gebruikt 
hebben om voor het zielenheil te werken, want slechts weinigen zullen dit laatste 
einde overleven en de nieuwe aarde mogen bewonen - slechts weinigen zullen 
standhouden in de laatste strijd op deze aarde. 
 
Steeds weer worden u, mensen de tekenen van het einde voorgehouden en het 
laatste geweldige teken is het grote beven. Hoe het tot stand komt is u al gezegd: 
Dat een ster (hemellichaam) zich uit zijn baan losmaakt en met reusachtige 
snelheid op de aarde toe ijlt. Dat u daar nog niets van weet, komt door de grote 
afstand die deze ster nog heeft af te leggen, eer hij in het gezichtsveld komt van 
hen die hem zullen waarnemen. 
 
Maar dan zal de opwinding ook groot zijn, want ieder beseft nu het gevaar waarin 
het hemellichaam aarde zich daardoor bevindt, maar niemand kan iets doen om 
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dit gevaar te bezweren. En deze laatste tijd, daar u er nu van op de hoogte bent, 
moet u bijzonder goed benutten, want geen van u weet of hij het gebeuren zal 
overleven - geen van u weet welk deel van de aarde wordt getroffen en niemand 
moet er op rekenen dat het aan hem voorbijgaat. 
 
Het is de laatste waarschuwende stem van God die Hij nog laat weerklinken voor 
het einde, om juist voor dit einde geloof te vinden en tevens een omkeer te 
bewerkstelligen van de weinigen die nog niet helemaal een prooi zijn van de 
tegenstander. Denk niet lichtvaardig over al deze voorspellingen, laat u niet van 
de wijs brengen door het werk van de schijnbare opbouw dat u in de wereld kunt 
gadeslaan, maar weet dat reeds de schaduwen van de vernietiging opdoemen, dat 
er geen lange tijd meer vergaat tot u op de hoogte komt van dat onheil dat u 
nadert in de vorm van een ster. 
 
Hij wordt uit zijn baan geslingerd, omdat het Gods Wil is dat de aarde door een 
beving zal worden geteisterd, die nog mensen moet en kan redden wier wil goed 
is. Aan voortekenen van het nabij zijnde einde zal het waarlijk niet ontbreken, 
maar dit voorteken heeft een geweldige uitwerking en veel mensen zullen hun 
leven erbij inschieten. En niemand kan zich Oost-Indisch doof houden want het is 
te geweldig dan dat het niet op alle mensen indruk zou maken. 
 
Alleen het resultaat is verschillend - want de mensen zullen deels hun zwak 
geloof laten opleven en zich weer aan God geven, maar deels ook het zwakke 
geloof verliezen en zich naar de tegenstander keren, wat in een vergroot jagen 
naar materieel bezit - meestal op onrechtmatige wijze - tot uitdrukking zal 
komen. En er zal veel nood zijn onder de mensen. En dan bewijst de ware kracht 
van het geloof zich, die hulp betekent voor die mens die zich gelovig alleen aan 
God toevertrouwt. Want Hij zal al degenen helpen die van Hem willen zijn, die 
ook in hun grootste nood aan Diegene denken Die hen alleen kan helpen. En de 
tijd zal beginnen waarin nog goede arbeid in de wijngaard verricht moet worden 
om al degenen te hulp te komen die nog zwak van geest zijn en versterking van 
hun geloof moeten krijgen. Want daarna volgt de tijd van de laatste geloofsstrijd 
die nog een laatste beslissing eist van de gelovigen. Maar wie volhoudt tot het 
einde zal zalig worden. 
 
Amen 
 

 
 
BD.4940 
21 juli 1950 
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Voorspellingen van de natuurcatastrofe - Dode zones  
 
Aan het laatste einde gaat een geweldige gebeurtenis vooraf, die alle mensen, die 
het overleven, te denken moet geven. Het zal een voorteken zijn van het einde. 
Een verwoesting in het klein, vergeleken bij het laatste werk van vernietiging van 
deze aarde, maar ook van een omvang, zoals de mensheid nog niet heeft 
meegemaakt, zolang de aarde bestaat. Het is een natuurgebeuren, dat alle 
mensen, die erdoor worden getroffen of ervan horen, in beroering zal brengen. 
Want de gevolgen van het gebeuren zijn te geweldig om onopgemerkt te kunnen 
blijven. 
 
Er zullen, wat men noemt, dode zones op het land ontstaan, die helemaal geen 
leven laten zien, omdat de uitwasemingen der aarde op deze plaatsen elk leven 
verstikken. Er zal een duidelijk inwerken van natuurkrachten waar te nemen zijn, 
zodat dit verschijnsel niet aan menselijke invloed kan worden geweten, omdat Ik 
Zelf Me door deze gebeurtenis wil openbaren, om de mensen het nabij zijnde 
einde, dat zieners en profeten voortdurend in Mijn opdracht verkondigen, ook 
geloofwaardig te maken. 
 
Er staat de mensen opnieuw leed te wachten. En dit leed kan hen niet bespaard 
blijven, zolang ze nog de wereld haar tol betalen en aan Mij slechts zijdelings 
aandacht schenken. Ze moeten Mij zoeken, opdat Ik Me kan laten vinden. En dat 
kan alleen maar een gebeurtenis tot stand brengen, die niet meer als werk van 
mensen kan worden verklaard. Ze moeten er een hogere Macht achter voelen en 
zich aan deze Macht in hun aardse nood toevertrouwen. Maar daarom moeten ze 
ook aan deze Macht zijn overgeleverd, om tot Haar hun toevlucht te nemen uit 
eigen aandrang. Ze moeten aards zonder hulp zijn, om de hulp van boven 
duidelijk te bespeuren. 
 
Daarom zal er een geweldige storm opsteken, die alles ontwortelt en de lucht 
injaagt. De aarde zal splijten en van boven tot onder zullen de mensen aan de 
elementen zijn overgeleverd, waartegen ze niet meer kunnen opboksen, omdat 
hun kracht niet toereikend is. Een ondraaglijke hitte zal de mensen ook tevoren al 
onbekwaam maken. En suf en onverschillig houden ze de eerste verschijnselen in 
de natuur bij, tot ze dan hun ernstige toestand inzien en nu bijna met bruut 
geweld voor hun leven strijden, dat ze vrezen te verliezen. 
 
En Ik zal al diegenen, die van goede wil zijn, bijstaan in hun nood. Ik zal hen 
inzicht geven, opdat ze Mijn heersen en werkzaam zijn in al het gebeuren zien en 
vanuit dit inzicht ook hun medemensen onderrichten en hen toespreken, zich tot 
Mij te richten, en zij hen van Mijn Liefde, Wijsheid en Almacht verkondigen, 
opdat ze naar Mij roepen als ze in gevaar zijn. 
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En Ik wil hun Leider zijn. Door alle nood heen zullen gered worden, die in Mij 
geloven en Mij willen dienen in de laatste tijd voor het einde. Want na dit 
gebeuren volgt ook in korte tijd de ondergang van de oude aarde, zoals het 
geschreven staat. 
 
Maar de mensen moeten deze ondergang niet onvoorbereid meemaken. En 
daarom laat Ik er een schaduw aan voorafgaan. Een laatste aanwijzing, die moet 
worden geloofd, opdat de mensen niet het eeuwige verderf ingaan, opdat ze zich 
in veiligheid kunnen brengen, als ze hun wil maar op de juiste manier gebruiken. 
 
Amen 
 

 
 
BD.7151 
22 juni 1958 
 
Natuurcatastrofe voor het einde  
 
De aarde zal op haar grondvesten worden geschud omdat de mensen nog eenmaal 
heel duidelijk op het einde moeten worden gewezen, omdat eens de gedachte aan 
de dood in hen boven moet komen, wanneer ze zich uitgeleverd zien aan geweld 
waartegen ze machteloos zijn. Wel zullen veel mensen ernaar vragen hoe deze 
aardbevingen tot stand komen, maar de snel op elkaar volgende gebeurtenissen 
zullen hun geen tijd laten dit te beantwoorden. Want nu hebben er in 
afzonderlijke gebieden op aarde ontploffingen plaats van enorme omvang, die de 
mensen elk vermogen om te denken ontnemen, waarop dan een woeden van 
natuurelementen volgt, waarvan de gevolgen niet zijn voor te stellen en pas 
naderhand door de overlevenden kunnen worden overzien. En dezen zullen dan 
geneigd zijn te geloven dat proefnemingen (onderzoek) door mensen de oorzaak 
zijn geweest van dat niet te begrijpen groot vernietigingswerk. Maar ze vergissen 
zich. Het is Mijn stem die zo geweldig weerklinkt en moet weerklinken, omdat 
de mensen Mij geen gehoor meer schenken wanneer Ik hen zacht aanspreek en 
ter wille van henzelf er nog een laatste reddingswerk voor het kort erop volgend 
einde nodig is. 
 
Ontelbare mensen zullen hun leven daarbij verliezen, goede en slechte mensen 
zullen het slachtoffer worden van het vernietigingswerk, maar het kan de 
overlevenden nog tot zegen strekken, wanneer ze er hun leer uit trekken, wanneer 
ze leren Mij te herkennen en in het vervolg de weg met Mij gaan. 
 
Al lang kondigde Ik dit gebeuren aan, maar Ik vind weinig geloof, omdat de 
mensen zich geen voorstelling kunnen maken van zo'n geweldig natuurgebeuren 
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en omdat zoiets ook nog niet is meegemaakt vanaf het begin van deze 
aardperiode. Maar hier is altijd gewag van gemaakt en wanneer de mensen maar 
een vonkje geloof hebben aan Mijn woord, dan zouden ze ook eens rekening 
houden met wat hun lange tijd tevoren bekend is gemaakt. In de eindtijd is echter 
elk geloof verdwenen en zelfs de mijnen valt het moeilijk deze aankondigingen 
ernstig te nemen, hoewel ze gewillig zijn en steeds met Mij in liefde verbonden. 
 
Maar plotseling en onverwachts zullen de eerste voortekenen zijn op te merken, 
dat zich kosmische veranderingen voordoen, dat alles schijnbaar uit de wettelijke 
ordening raakt, er zullen zeldzame waarnemingen aan de hemel worden gedaan, 
er zullen zich onheilspellende verduisteringen voordoen gedurende korte tijd, 
maar steeds zal er daarna een schijnbare rust zijn, tot de natuurelementen zo snel 
en vreselijk worden ontketend, dat er voor geen mens tijd overblijft om te 
overleggen, dat er dan maar één hulp is: in gedachte naar Mij te roepen om 
bijstand in grootste nood en gevaar. 
 
Alle mensen die er tevoren kennis van hebben genomen, ook als het hun niet 
geloofwaardig scheen, bevinden zich in een toestand van grote genade, omdat ze 
op de hoogte zijn van deze enige weg en alleen maar Mij hoeven aan te roepen in 
geest en in waarheid. Maar ook vele onder hen zullen niet in staat zijn te denken, 
en al dezen geef Ik deze raad: zich tevoren al tot Mij te wenden, dat Ik hen bij 
moge staan. En Ik neem deze verzoeken aan omdat ze Mij ook hun geloof 
bewijzen, dat Ik dan zichtbaar wil versterken. 
 
Hoe het gebeuren zich zal afspelen, hoeft u, mensen niet duidelijk gemaakt te 
worden, want het zou u tot niets dienen, maar dat het zich zal afspelen, dat het 
alles zal overtreffen in nood en ellende wat tot nu toe voorviel, zult u kunnen 
geloven. 
 
En u zult ook met grote zekerheid uw medemensen daarvan in kennis kunnen 
stellen, want het kan hun alleen maar tot zegen zijn te weten, dat alles door uw 
God en Schepper is voorbestemd, maar niet om u schade te berokkenen, 
integendeel alleen tot nut voor uw zielen, die zich in het grootste gevaar 
bevinden, verloren te gaan. Want korte tijd daarna volgt het einde van deze aarde, 
dat echter niet van Mij uit wordt veroorzaakt, veeleer door menselijk willen 
plaatsvindt, dat Ik echter niet verhinder om alles vernietigende proefnemingen uit 
te voeren, omdat ook voor de mensheid zonder innerlijk leven de tijd is gekomen, 
waarin een scheiding moet plaatsvinden, omdat alles wat uit de ordening is 
getreden, weer naar de ordening zal worden geleid, opdat de in het slop geraakte 
positieve ontwikkeling nu weer door kan gaan op een nieuwe aarde, die Mijn 
Liefde, Wijsheid en Macht weer zal laten ontstaan volgens Mijn heilsplan van 
eeuwigheid. 
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Amen 
 

 
 
BD.8549 
5 juli 1963 
 
Het vergaren van kracht voor de chaos  
 
Sterk u steeds weer aan Mijn Woord, want u zult deze versterking nodig hebben 
in de komende tijd en daarom zult u nu al voor uzelf kracht moeten vergaren, 
omdat u dan niet in staat zult zijn uw gedachten samen te vatten om te bidden, 
wanneer Mijn ingrijpen plaats zal hebben, dat Ik u al lang geleden aankondigde. 
Wat in Mijn Liefde en Wijsheid is besloten, wordt ook uitgevoerd en elke 
voorspelling zal worden vervuld, die Ik u deed toekomen, opdat het gebeuren u 
niet zonder waarschuwing verrast. 
 
Steeds zult u er aan moeten denken, te proberen uw hart vrij te maken van elk 
aards verlangen. U zult moeten trachten vrij te komen van de materie, want u zult 
ze eenmaal moeten afstaan en hoe minder uw hart er nu aan hangt, des te 
makkelijker zal voor u het verlies zijn, des te minder zult u door Mijn ingreep 
bezwaard zijn. Steeds weer zeg Ik u, dat u zich zult moeten voorbereiden op deze 
tijd, waarin er een chaos zonder weerga zal zijn en alleen de innige band met Mij 
u de steun geeft, aan alle eisen te voldoen. Want wie niet rechtstreeks door de 
catastrofe wordt getroffen, zodat hij zijn leven moet opgeven, zal nu een moeilijk 
bestaan moeten leiden, omdat er geen geordende levensomstandigheden zijn en 
omdat aardse noden u nu zullen belasten, die u alleen, zonder Mijn hulp, niet de 
baas zult kunnen worden. 
 
Steeds weer zult u Mijn Woord in uw hart moeten opnemen en daar kracht uit 
putten, u zult een zo sterk geloof moeten verkrijgen door Mijn rechtstreeks 
aanspreken, dat u dan in de komende tijd niets meer aan het wankelen kan 
brengen, dat u zich dan geheel en al op Mij zult verlaten en steeds alleen Mijn 
hulp zult verwachten. En geloof het, dat Ik u zal helpen, dat alleen de innige band 
met Mij tot stand moet worden gebracht, die dan ook alleen maar die mens tot 
stand zal kunnen brengen, die Mij helemaal is toegedaan en die in het grote 
gebeuren slechts de vervulling van Mijn voorspellingen onderkent en nu des te 
meer gelovig ook Mijn hulp verwacht, die hem ook ten deel zal vallen. Wat 
onmogelijk lijkt, zal Ik dan bij diegenen realiseren, die Mij totaal vertrouwen. 
 
En ieder mens moet zelf aan de gedachte wennen, dat de ordening om hem heen 
niet zo blijft. Hij moet het geloven, dat een zo grote aardbeving de aarde zal 
treffen, zoals u zich niet kunt voorstellen en dat talloze mensen het slachtoffer 
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van het natuurgebeuren worden, maar dat de overlevenden in heel moeilijke 
levensomstandigheden terecht zullen komen, die veel kracht en vertrouwen op 
Mijn hulp vergen, om overwonnen te kunnen worden. Dan zal blijken waar de 
liefde voor de naaste wordt beoefend, want alleen daar zal ook Mijn hulp 
duidelijk zijn. En ieder, die alleen maar angstig op zichzelf en zijn welzijn is 
bedacht, zal zich ook zelf moeten uitsloven en toch zijn toestand niet te baas 
worden. Want u, mensen, zult het meemaken, dat liefde kracht is en dat u veel 
zult kunnen volbrengen, wanneer de liefde tot de naaste de aandrang is voor uw 
doen. 
 
Steeds weer wijs Ik u op die tijd, omdat er een grote chaos over u losbreekt, 
waarvan de oorzaak een geweldige natuurcatastrofe is, omdat Ik u, mensen, nog 
een laatste teken van Mijn Macht wil geven, waaraan u bent onderworpen. Maar 
u, die Mijn Woord ontvangt - rechtstreeks of ook door Mijn boden aan u 
overgebracht - u zult ook voortdurend Mijn aansporing horen, om u zo vaak als 
mogelijk is in dit Woord van Mij te verdiepen en uw kracht zal groeien, in de 
grootste nood zult u ook de band met Mij niet kwijt raken en dan bent u ook te 
allen tijde zeker van Mijn hulp, want de mijnen wil Ik openlijk bijstaan, opdat 
hun geloof en ook het geloof van de medemensen gesterkt zal worden en zij de 
levende verbinding met Mij tot stand brengen en niet meer zullen opgeven. 
 
En reken er niet op, dat u buiten schot blijft, dat andere gebieden worden 
getroffen, die ver van u af liggen. Dit gebeuren is zo groot en omvat grote 
gebieden, hoewel het niet de hele aarde zal betreffen. En daarom zal ook de grote 
nood nergens voorbijgaan zonder sporen achter te laten, wat u pas zult begrijpen, 
wanneer het gebeuren werkelijkheid is geworden, wanneer Mijn Stem in de 
wereld weerklinkt en u de verschrikkelijke uitwerkingen ondervindt, wat weer 
lange tijd duurt, voordat het in zijn gehele omvang kan worden overzien. 
 
Nog leeft u in rust en u bent niet in staat u een dergelijk chaos voor te stellen. 
Maar Ik maak u er opmerkzaam op, dat alles zal komen, zoals het tevoren is 
verkondigd en Ik wil slechts in zoverre op u inwerken, als dat u alles zult moeten 
doen, om dan ook de kracht te bezitten om stand te houden. Want Ik zal u, die 
zich aan Mij zult willen overgeven en Mij toebehoren, niet verlaten. En Ik doe u 
voortdurend kracht toekomen. Laat u steeds weer aanspreken en put de kracht uit 
Mijn Woord en waarlijk, het zal u mogelijk zijn ook in het grootste leed de weg 
naar Mij te vinden en Ik zal steeds tot hulp bereid zijn, Ik zal u altijd bijstaan en 
door u ook hulp brengen aan diegenen, voor wie u liefdevol tracht zorg te dragen. 
 
Amen 
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Aankondiging van het laatste gericht 
 
BD.3209 
1 augustus 1944 
 
Tekenen van de eindtijd - Geloofsstrijd - Chaos  
 
Het tijdstip van de geestelijke ommekeer mede te delen zou voor de mensheid 
niet bevorderlijk zijn, want een nauwkeurige kennis zou nadelig zijn voor de vrije 
wil. De mens zou zich dan gedwongen voelen zijn levenswandel te veranderen, 
wanneer die bestemde tijd zou aanbreken. Het is echter niet naar de wil van God 
dat de mensen weten wanneer dag en uur gekomen is dat Hij het rechtvaardige 
"vonnis" over hen zal spreken. Zij behoeven alleen te weten dat het einde nabij is, 
en moeten aan de tekenen van de tijd het einde herkennen. Maar wanneer 
gelovige mensen Hem in gedachten om uitkomst vragen zal Hij hun ook 
antwoord geven, maar steeds zoals het voor hun zielenheil nuttig is. 
 
Aan het "vonnis" gaat de eindtijd vooraf, en gedurende deze eindtijd is er een 
korte tijdspanne die ook door een rigoureuze geloofsstrijd gekenmerkt is. Zodra 
deze geloofsstrijd openlijk gevoerd wordt en men alle heimelijkheid van zich 
afzet en dan zelfs openlijk zonder consideratie tegen alle geestelijke pogingen 
ingaat. Zodra geboden en wetten uitgevaardigd worden die de mensen elk 
geestelijk streven verbieden, zodra men geen van de Goddelijke geboden meer 
acht en een vervolging inzet tegen alle gelovige mensen. En zodra deze gelovigen 
geen recht meer wordt toegekend is de eindtijd de laatste fase ingegaan, en het 
laatste gericht kan dan iedere dag en elk uur verwacht worden. 
 
Alvorens echter deze geloofsstrijd ontbrandt, zal de mensheid zich in een 
geestelijke en aardse chaos bevinden. Overal zal een achteruitgang te zien zijn 
wat dan ook in aanmerking wordt genomen. En deze achteruitgang wordt 
veroorzaakt door mensen die door satan beheerst worden, en zal zich openbaren 
in aardse vernietigingen, in liefdeloze maatregelen, in een godvijandige 
levenswandel, in opstand en verontwaardiging tegen de heersende macht en 
daardoor weer brutale onderdrukking door deze door beperking van vrijheid en 
ontduiking van recht en rechtvaardigheid. Deze gebeurtenissen zullen beginnen 
na een geweldige aardbeving die door Gods wil zal plaats vinden om een 
volkerenstrijd te beëindigen, wat onmogelijk door mensen kan gebeuren. 
 
Deze aardschok zal voor de mensen die daardoor getroffen worden een enorme 
verandering van hun levensgewoonten betekenen, een ellendige tijd van 
zelfverloochening en moeilijke levensomstandigheden. Aanvankelijk is deze tijd 
wel geschikt voor het verspreiden van het Goddelijke woord, maar het zal geen 
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bloei van een kerkelijk wereldse macht betekenen. De mensen zullen veel moeite 
doen te streven naar een verbetering in hun aardse levensomstandigheden, maar 
deze pogingen verenigen zich niet met een geestelijk streven. Ook niet met een 
geloof in een hogere Macht die hen tot verantwoording roept en met de 
Goddelijke geboden, die liefde eisen. Daarom zal alles aangevallen worden wat 
hinderlijk is om het vroegere leven van voorspoed te herstellen, daarom begint de 
geloofsstrijd niet lang na het ingrijpen van God dat het wereldgebeuren in andere 
banen leidt. 
 
De gebeurtenissen zullen elkaar snel opvolgen, want de lage geestelijke staat van 
de mensen verhaast ze. En deze lage staat is herkenbaar aan het handelen van de 
mensen, aan hun denken dat van de diepste verdorvenheid getuigt en handelingen 
voorbereidt die als satanisch aan te merken zijn. Ook hieraan kunnen de mensen 
reeds het tijdstip herkennen waarin het ingrijpen van God te verwachten is, want 
u zult aan het wereldgebeuren een tijdsbepaling hebben. U zult aan de 
handelingen waartoe de mensen in staat zijn kunnen zien dat zij zich geheel van 
God verwijderd hebben, en dat zal ook duidelijk de mening weerleggen dat onder 
de mensheid weer een geestelijke opbloei te verwachten is. Weliswaar zullen de 
mensen die God trouw blijven hun innige verhouding met Hem versterken, zij 
vormen in waarheid Zijn "kerk" die zich door verdrukking en ellende heen 
staande zal houden - ofschoon dat maar een kleine kudde zal zijn. Maar de aardse 
wereld verloochent God en bestrijdt alles wat voor Hem is, en deze geestelijke 
nood is kenmerkend voor het einde. 
 
Daarom, geef acht op de tekenen van de eindtijd. Geef acht op het gedrag van de 
mensheid, op haar afval van God en haar hang naar de wereld, als de mensen 
duidelijk onder de invloed van satan staan en naar hem luisteren. Als zij alles 
doen wat tegen de Goddelijke geboden ingaat omdat hun niets meer heilig is, 
noch het leven van de medemensen noch hun bezittingen. Als de leugen 
triomfeert en de waarheid aangevallen wordt, weet dan dat het einde niet ver 
meer af is. U kunt dan de gebeurtenissen nagaan zoals ze u verkondigd werden, 
want dit alles zal zich afspelen gedurende de tijd waarin een man de vernietiging 
bespoedigt. Hij zal het vernietigende principe huldigen en niet opbouwend maar 
vernielend bezig zijn. Met het einde van deze man is ook het einde van de wereld 
gekomen, dat wil zeggen: het einde van deze aarde in haar tegenwoordige vorm. 
Het is echter tegelijk ook het einde van de mensen die nu op de aarde leven en 
niet behoren tot hen die van God zijn. Dus weet u nu dat het niet lang meer zal 
duren, dat u geen lange tijd meer is gegeven en u kort voor het einde staat. U 
moet zich daarop voorbereiden en dus leven alsof elke dag de laatste is. U weet 
niet wanneer u opgeroepen wordt in het rijk hierna of dat u misschien het einde 
op deze aarde nog zult beleven. 
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Bent u echter nog nodig als "strijder" voor God in de geloofsstrijd voor het einde, 
dan zal God ook uw denken juist leiden en u zult beseffen dat deze tijd gekomen 
is. De tijd van het Goddelijke ingrijpen door het ontkluisteren van de krachten der 
natuur, de tijd van de geloofsstrijd en het laatste gericht. God wil dat u de mensen 
hierop opmerkzaam maakt, daarom zal Hij ook uw geest verlichten en uw denken 
zo leiden dat u de waarheid kunt begrijpen. En wat u dan als waarheid begrepen 
hebt, zult u ook uitspreken tot uw medemensen en aan hen verkondigen. 
 
Amen 
 

 
 
BD.4883 
22 april 1950 
 
Grote droefenis voor het einde  
 
De mensheid zal in een grote droefenis komen waar het ook zijn mag, wanneer 
de laatste nood aanbreekt die aan het einde vooraf zal gaan. Iedere natie zal leed 
en verdrukking ervaren, gedeeltelijk veroorzaakt door de menselijke wil en 
gedeeltelijk door de invloed der natuur of door noodlottige gebeurtenissen. Maar 
overal zullen de mensen gelegenheid hebben zich in dienst van de naastenliefde 
te stellen. Want overal waar nood is kan deze verzacht worden door mensen, die 
door hun liefde willen en kunnen helpen. 
 
Alle mensen zullen door leed getroffen worden, uitgezonderd hen die kracht 
ontvangen van beneden. Wier harten zo verhard zijn dat zij aan de tegenstander 
van God vervallen, en door hem bedacht worden in buitengewone mate. Het 
contrast tussen het goede en het kwade zal overal sterk naar voren komen en 
zodoende wordt ook overal een geestelijke strijd gevoerd om de zielen der 
mensen, voordat het einde komt. 
 
Daarom wekt de eindtijd door geestelijke invloed alle neigingen in de mensen op, 
en zowel het goede als ook het kwade zal in 't oog lopend merkbaar zijn. En 
daardoor zal een duidelijke scheiding te zien zijn, want de goeden zullen zich van 
de bozen afzonderen en toch in haat vervolgd worden, waardoor de verdrukking 
van de goeden, (dus de op God vertrouwende mensen) steeds groter wordt. Het 
zal een buitengewoon grote nood betekenen. 
 
De woorden van zieners en profeten die deze droefenis aankondigden voor die 
tijd van het einde, zullen overal toepassing vinden. Alleen de beweegreden voor 
de droefenis zal niet overal gelijk zijn. Maar overal scheiden zich de geesten, en 
daaraan is de tijd van het einde te herkennen. 
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De aarde en het geestelijke rijk zullen het doel zijn van het streven der mensen. 
En wie zich de wereld met haar goederen als doel stelt is voor het geestelijke rijk 
verloren, want hij huldigt de wereld, en dus ook hem die de wereld regeert. En 
dat zal het merendeel van de mensen zijn die hun blikken naar de wereld gericht 
houden, want het geestelijke rijk heeft maar weinig aanhangers. Het is maar een 
kleine kudde gemeten naar de gehele mensheid, die bewust of onbewust naar 
God streeft. Die het goede wil en het kwade verafschuwt. Daarom zal het aantal 
mensen dat naar geestelijke rijkdom streeft, steeds kleiner worden. 
 
Zij zullen door hun medemensen bespot en uitgelachen worden tot het duivelse in 
de mensheid tot doorbraak komt en zich zodanig uit, dat men vijandig optreedt 
tegen allen die God getrouw blijven en standvastig in geloof. En dan begint een 
droefenis zoals de wereld nooit tevoren beleefd heeft. 
 
Overal zal het slechte de overhand krijgen en het goede onderdrukt worden, 
overal zal het slechte zwelgen en het goede gebrek lijden. En ten laatste zal ook 
het leven in gevaar zijn van hen die God getrouw blijven, want zij zullen geen 
goede bescherming hebben omdat de mensen de wetten veranderen. Het recht 
wordt niet meer geaccepteerd, alleen de macht van de sterkste geldt dan nog. En 
deze macht is bij hen die zich door hun gezindheid aan satan gewijd hebben. 
Voor het tijdelijke leven zullen zij door hem begunstigd worden, want zij 
verkochten hem daarvoor hun zielen. Zij maken zich daardoor tot heren over de 
zwakken, aan wie zij door satan aangespoord al het slechte berokkenen, en van 
wie zij alles ontnemen wat zij aards nodig hebben. 
 
De droefenis zal zo'n omvang aannemen, dat de gelovigen buitengewone 
krachttoevoer nodig hebben en ook verkrijgen opdat zij niet bezwijken in de 
laatste strijd, die echter maar korte tijd zal duren. Want hij zal verkort worden 
omwille van de weinige uitverkorenen, opdat die niet zwak worden door het 
aanzien van de ellende in de eigen rijen, en het luxueus leven in de kringen van 
de tegenstander. Want dan zal voor hen de verlossing van Boven komen, zoals 
het is verkondigd. Dan zal de Heer Zelf komen in de wolken en redding brengen 
aan allen die Hem trouw bleven. 
 
Dan heeft de droefenis een einde genomen, en een nieuw leven op aarde zal 
beginnen. De God getrouwen zullen hun loon ontvangen, evenals de kinderen 
van satan gestraft zullen worden. Want de rechtvaardigheid van God verlangt 
vereffening. En het zal dus gebeuren zoals geschreven staat, de Heer neemt de 
Zijnen tot Zich en plaatst hen in een rijk van vrede. Hij houdt een streng gericht 
over alle zondaren en zij zullen ontvangen wat zij verdienen. En de nood op 
aarde zal ten einde zijn. 
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Amen 
 

 
 
BD.3569 
6 oktober 1945 
 
Geloofsstrijd - Het komen van de Heer  
 
Wie zich voor de kerk van Christus uitspreekt zal door de wereld aangevallen 
worden, en zijn lot op aarde zal zwaar zijn maar van korte duur. Zodra de nood 
ondraaglijk schijnt redt God de Zijnen en al hun nood is geëindigd. God zelf wijst 
de gelovigen steeds weer op het einde opdat zij tegen het aanstormen van 
buitenaf standhouden, opdat zij getrouw volharden tot Hij hen verlost. 
 
Hij stelt hen reeds lang tevoren in kennis hoe satan tekeer zal gaan en belooft hun 
Zijn bescherming, opdat zij de waarheid van Zijn woord inzien en sterk blijven in 
tegenstand. En wanneer de gelovigen aan het verloop van het wereldgebeuren en 
de geloofsstrijd de brutale gezindheid der machthebbers herkennen maar ook de 
waarheid van het Goddelijke woord, zullen zij Zijn woord des te ijveriger 
verdedigen omdat hun geloof steeds dieper wordt en menselijke maatregelen hen 
nu niet meer kunnen schokken. 
 
Zij zullen ook kracht van God ontvangen naar de maat van hun wil en geloof, en 
daardoor de zware tijd kunnen doorstaan. God laat hen die Hem trouw blijven 
niet in steek - tenzij Hij hen nog voor het einde van deze aarde in Zijn rijk 
binnenhaalt, als hun lichamelijk einde volgens de Goddelijke bestemming 
gekomen is. 
 
Toch heeft Hij in de eindtijd op aarde nog sterke vertegenwoordigers van Zijn 
kerk nodig, opdat zich de scheiding der geesten voltrekken kan. Hij heeft mensen 
nodig die Zijn woord verkondigen en de ongelovigen zonder vrees en schroom de 
liefdeleer van Christus prediken, opdat de ongelovigen de kracht van het geloof 
beseffen en nog eenmaal wakker geschud worden uit hun lethargie van de geest. 
Opdat zij zich nog in het laatste uur bezinnen en de weg tot Christus kunnen 
gaan, Die hun alleen redding brengen kan, Die hen alleen verlossen kan omdat 
Hij hun wil sterkt om zich van het boze los te maken en nu naar God te streven. 
 
Het zijn de laatste genademiddelen die de ongelovige mensen duidelijk de kracht 
van het geloof laten zien. Maar benut wordt die kracht maar weinig omdat de 
mensheid verstrikt is in de vangnetten van satan en bovenmate de wereld 
aanhangt, dus in sprankelend levensgenot het doel des levens ziet. Daarom is het 
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einde niet ver meer af en is daaraan te herkennen dat tegen het geloof op een 
wijze wordt ingegaan, die waarlijk duivels genoemd kan worden. 
 
Maar dan moeten de belijders van Christus zich aaneensluiten en gezamenlijk de 
hulp en de komst van de Heer verwachten. Want dan kan elke dag en ieder uur 
het einde zijn omdat dan de aardse nood van de gelovigen een hoogte bereikt 
heeft die Gods onmiddellijk verschijnen vereist. Dan zullen de beloften vervuld 
worden die God door Zijn woord de mensen gegeven heeft: dat Hij de Zijnen 
redden zal uit de grootste nood. 
 
Amen 
 

 
 
BD.7737 
3 november 1960 
 
Tekenen van de eindtijd  
 
U zult ook op ongewone wijze door Mij aangesproken worden. En u moet op de 
tekenen letten die u zien zult aan de Hemel en op aarde, want alle grote 
gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. En daaraan zult u al kunnen zien in 
welk uur u leeft want de juiste tijd kan u niet gegeven worden daar u anders niet 
meer in staat zou zijn uw leven op aarde ten einde te leven. Want van angst zou u 
vergaan, of, u zou uw leven voor die tijd zelf beëindigen. Daarom hoeft u nooit 
die profeten geloof te schenken die u een bepaalde tijd opgeven waarin het 
gericht zal plaatsvinden, want dit zijn valse profeten, en zij brengen slechts het 
denken van de mensen in verwarring. 
 
U moet echter acht slaan op de tekenen die Ik u aangekondigd heb. Want om 
Mijn Naam 's wille zal er voor die tijd nog een strijd ontbranden en u Mijn 
dienaren op aarde zult tot verantwoording geroepen worden. Dat is een zeker 
teken dat niet lang daarna de laatste dag zal komen, want Ik heb gezegd: "Ik zal 
de dagen verkorten" - want deze strijd zal met alle brutaliteit gevoerd worden, 
zodat Ik zelf moet komen om hem te beëindigen. 
 
En Ik zal komen. U behoeft deze strijd niet te vrezen omdat Ik u zal uitrusten met 
grote kracht om wille van hen die nog zwak of besluiteloos zijn en die u als 
voorbeeld kunnen nemen om de weg tot Mij nog te vinden. 
 
Maar zodra de geloofsstrijd zichtbaar is die in alle delen der aarde te herkennen 
zal zijn is ook de activiteit van Mijn tegenstander zo duidelijk dat hij gekluisterd 
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moet worden. Want dan wordt het voor alle mensen op aarde moeilijk gemaakt 
om hun geloof in één God en Schepper, Die Hemel en aarde regeert, te behouden. 
 
Dan zal Mijn macht zich openbaren en Mijn wijsheid zal waarlijk doen wat goed 
is, om de aarde weer tot een school voor de geest te laten worden. Want een 
periode is dan tot een einde gekomen en een nieuw tijdperk begint voor de 
mensen, die Ik als stam van het nieuwe geslacht zal wegnemen voor het einde. 
 
En dan zal er weer een paradijsachtige toestand zijn waarin alle mensen leven in 
liefde tot Mij, zodat Ik in hun midden kan vertoeven zoals Ik beloofd heb aan hen 
die volharden tot het einde, en dezen zullen zalig zijn. 
 
Dat echter een tijd van ellende over de aarde vooraf moet gaan is onafwendbaar, 
opdat er nog enkele gered zullen worden en verlossing vinden in Jezus Christus, 
Wiens Naam daarom vooraf nog in de hele wereld verkondigd wordt. Maar de 
tijd van droefenis is dan reeds aangebroken, en veel ellende zal de wereld nog 
beleven. De Mijnen herkennen echter de tijd en zij houden zich aan Mij. En Ik 
zal ze waarlijk sterken en hun te allen tijde hulp verlenen als zij zwak dreigen te 
worden, want Ik zelf sta aan hun zijde en ga als "Legeraanvoerder" voorop. En 
daarom zullen zij ook overwinnaar blijven in deze laatste strijd, want zij zullen 
door Mijn kracht stand houden en hopen op Mijn komen. Zij zullen stand houden 
tot het einde, want wiens kracht te zwak is roep Ik nog op vóór die tijd, want hij 
mag Mijn tegenstander niet ten offer vallen. 
 
Maar u moet voortdurend om vergrote toevoer van kracht bidden. U moet steeds 
met Mij verbonden blijven. Dan zal ook deze zware tijd aan u voorbij gaan, en 
Mijn komen zal u redden uit elke nood. 
 
U zult ingaan in een rijk van vrede, en de nieuwe aarde zal u opnemen in alle 
pracht en heerlijkheid. U zult in Mij en met Mij een nieuw leven beginnen, en Ik 
zal bij u vertoeven zoals Ik het beloofd heb. 
 
Amen 
 

 
 

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

 
 
BD.7372a 
25 mei 1959 
 
Experimenten - Vernietigingswerk (1) 
 
In het binnenste van de aarde binnen te dringen kan altijd alleen maar tot zekere 
grenzen toelaatbaar zijn. En worden de grenzen overschreden, dan zullen de 
gevolgen navenant zijn. Het gevolg zal een vernietigingswerk van enorme 
omvang zijn, waar u mensen zich geen voorstelling van kunt maken, omdat u een 
dergelijk vernietigingswerk niet overleeft, maar eveneens het slachtoffer zult zijn 
van zulke experimenten. Het menselijk verstand onderzoekt en piekert, en het is 
ook al ver binnengedrongen in de wetten van de natuur. En deze onderzoeken 
zouden ook tot zegen van de medemensen kunnen zijn, als ze vanuit de juiste 
instelling tegenover Mij zouden worden ondernomen, zodat het dus mogelijk zou 
zijn hun gedachten (de gedachten van degenen die onderzoeken) volgens de 
goddelijke ordening te sturen. Doch aan deze juiste instelling tegenover Mij 
ontbreekt het meestal. En de enkeling wordt overstemd door onderzoekers en 
wetenschappers die ver van Mij af staan en wier denken zich daarom ook kan 
vergissen, wat juist bij experimenten van een dergelijke omvang, zoals voorzien 
is, de kwade gevolgen zal hebben, dat ze de natuurwetten niet meer beheersen, 
dat ze verkeerde gevolgtrekkingen maken, dat ze proeven nemen vanuit 
verkeerde berekeningen en zo krachten in werking zullen stellen waarvan het 
indammen hun niet meer zal lukken. 
 
De mensen houden alleen rekening met aardse getallen, maar niet met geestelijke 
problemen die onmogelijk zijn op te lossen met hun instelling die van God 
vervreemd is. Maar alles rust op geestelijke basis. Het bestaan van de aarde heeft 
zijn geestelijke beweegreden en de mensen op de aarde moeten alleen het doel 
bereiken, het aardse rijk te overwinnen en rijp te worden voor het geestelijke rijk, 
van welk bestaan echter de onderzoekers en zij die beweren wetend te zijn, 
weinig of niets willen weten of geloven. Maar Mijn scheppingswerken zijn tot op 
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zekere hoogte toch aan de vrije wil van de mensen overgeleverd en ook bij een 
vernietiging van grote omvang worden de mensen niet gehinderd. Maar het is tot 
hun eigen schade, doordat al het geschapene het leven verliest, hetzij mens of 
dier, planten of andere scheppingen waarin het geestelijke is gebonden met een 
positieve ontwikkeling als doel. En wanneer dit laatste niet wordt geloofd, zo zou 
er toch met de medemensen en hun leven rekening moeten worden gehouden. 
 
Maar de mensen houden zich voor verstandig en wijs. Ze geloven ook door te 
kunnen dringen in de wetten van de natuur die hun tot nu toe onbekend waren. Ze 
doen proeven die ze voortdurend zullen uitbreiden, tot ze hun nog onbekende 
krachten in werking brengen met het niet meer voor te stellen gevolg van een 
algehele vernietiging van het aardoppervlak, dat geen geschapen wezen zal 
doorstaan, zoals het voorspeld is door zieners en profeten vanaf het begin van 
deze periode op aarde. 
 
En Ik laat de wil van de mensen de vrijheid. Maar Mijn heilsplan van eeuwigheid 
is gebaseerd op deze wil, omdat Ik van eeuwigheid voorzag, dat de mensheid dan 
ook in een geestelijk dieptepunt zal zijn gekomen, waarin een tot stand brengen 
van Mijn ordening van eeuwigheid nodig is en Ik dus daarop het heilsplan kon 
baseren zonder de wil van de mensen onvrij te maken. Want ze zijn zelf 
veroorzaker van het einde van deze aarde. Ze bepalen zelf het tijdstip, ondanks 
voorafgaande waarschuwingen en vermaningen, ondanks onophoudelijke 
verwijzingen op het onterechte van hun handelen, zolang ze niet in verbinding 
staan met hun God en Schepper van eeuwigheid, die dan ook waarlijk hun 
denken en willen juist zou kunnen leiden zonder dwang op de wil toe te passen. 
Maar de mensen willen het niet geloven, dat ze een dergelijk vernietigingswerk 
van de aarde tegemoet gaan. En anders dan door Mijn Woord dat van boven naar 
hen toe wordt geleid, kunnen ze niet worden gewaarschuwd. Maar keren ze uit 
zichzelf hun hart naar Mij, dan zal het ook licht in hen worden en zullen ze zelf 
afzien van verdere pogingen. 
 
Maar hiervan zijn er weinige, die echter niet in staat zijn hun wil door te drijven, 
ofschoon ze het grote gevaar inzien dat de mensheid bedreigt. Maar van de 
tegenstander zijn er meer en dezen geven een plan niet op, dat het einde van de 
aarde teweeg zal brengen. En ze kunnen niet worden gehinderd vanwege de 
wilsvrijheid. En ze worden van Mijn kant ook niet gehinderd, omdat daarmee 
naar Mijn wijs raadsbesluit weer de positieve ontwikkeling van ontelbare wezens 
wordt bevorderd, omdat Ik alles - ook het slechte - zo weet te leiden, dat het toch 
nog goede gevolgen zal hebben en omdat juist dit Mijn heilsplan is, dat daarom 
ook in overeenstemming met Mijn Liefde en Wijsheid zal worden uitgevoerd. 
 
Amen 
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BD.7935 
5 juli 1961 
 
U mensen gaat het einde tegemoet  
 
Een verlossingsperiode loopt ten einde, want de tijd is vervuld. Mijn heilsplan is 
vastgesteld sinds eeuwigheid, en Mijn plan zal worden doorgevoerd zoals het in 
Mijn liefde en wijsheid is bepaald. Maar u mensen kunt niet doorgronden wat dit 
einde te betekenen heeft, want u kunt zich niet voorstellen dat een verandering 
komt die al de schepselen vernietigt en alles wat leeft oplost en uitwist. 
 
Een parallel daarvan heeft de mensheid nog nooit beleefd en daarom wil zij ook 
niet geloven dat de aarde haar einde tegemoet gaat. U mensen staat voor 
geweldige gebeurtenissen, maar u zult de ware betekenis er niet aan toekennen 
omdat u geen begrip heeft van de kritieke situatie, want u gaat het einde 
tegemoet. 
 
Alles om u heen en alles wat u ziet en door u gezien kan worden houdt op te 
bestaan. Alles zal vernietigd worden, ook uzelf, als u niet behoort tot de Mijnen 
die weggenomen zullen worden door Mijn macht en Mijn wil, zoals Ik het heb 
verkondigd. Ik zal ze wegnemen voor de ogen van hun medemensen en ze 
plaatsen op de nieuwe aarde, als het werk van omvorming heeft plaatsgevonden. 
 
De tijd is vervuld, want iedere verlossingsperiode is tijdelijk begrensd. Zij is van 
een zo lange tijdsduur dat u mensen niet weet van het begin, en daarom houdt u 
ook een einde voor onmogelijk. Maar dat u nu het einde moet beleven heeft zijn 
oorzaak in uw eigen wil. In de weerstand die de geest in u Mij heeft geboden en 
ook nu nog biedt, want anders zou u niet verloren kunnen gaan, dat wil zeggen: 
anders zou u de hernieuwde kluistering in de scheppingen van de nieuwe aarde 
niet behoeven te vrezen. 
 
Alleen de weerstand tegen Mij beslist ook uw lot na het einde van deze aarde, 
want zodra u die weerstand opgeeft, keert u zich tot Mij en behoort tot de Mijnen 
die Ik zal redden voor het einde komt. Voor u, mensen zonder een enkele 
geestelijke binding, is alles onbegrijpelijk wat samenhangt met het einde van de 
oude aarde. U zult waarschijnlijk nooit geloven dat de tijd is gekomen waarin 
ieder mens de beslissing moet nemen over leven en dood, want die beslissing zal 
niemand van u bespaard blijven. 
 
U mag zich niet veilig wanen door het idee dat er nog lang geen einde komt aan 
de aarde, want spoediger dan u denkt is het einde gekomen omdat de tijd vervuld 
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is. Ik zelf ben in Mijn wezen standvastig, dus ben Ik ook in Mijn woord 
standvastig. Alles moet vervuld worden wat Ik u heb aangekondigd, en Mijn plan 
zal verwezenlijkt worden als de tijd daarvoor gekomen is. 
 
En dat zij gekomen is kan wel gezien worden aan de vele "tekenen" waarop Ik u 
opmerkzaam heb gemaakt, en waarop Ik u steeds gewezen heb als Ik het einde 
verkondigde. Wie dus oren heeft om te horen die hore, en wie ogen heeft om te 
zien die moet kijken. Maar u mensen wilt niet horen en niet zien, en daarom kan 
Ik Mij niet nog duidelijker openbaren, om nog geloof bij u te vinden of te 
bereiken. 
 
Mijn waarschuwingen zullen niet ophouden tot de dag gekomen is van het einde, 
en zalig zij die in Mijn woorden geloven. Die volgens dat geloof leven en zich 
met Mij verbinden in liefde en vertrouwen, want zij zijn waarlijk gered voor tijd 
en eeuwigheid. Voor hen zal Ik zorgen in iedere lichamelijke en geestelijke nood, 
en zij behoeven dus ook het einde niet te vrezen. Want voordat dit 
schrikwekkende uur aanbreekt worden zij van de aarde weggenomen en zij 
mogen de gebeurtenis van de vernietiging aanschouwen om er Mijn macht en 
heerlijkheid in te erkennen, want zij moeten er van getuigen op de nieuwe aarde. 
 
En daar heeft al het leed een einde en zij mogen de vreugden beleven van het 
paradijs. De tijd is vervuld, en het zal gebeuren zoals het verkondigd is, want 
Mijn woord is waarheid en zal waar blijven voor eeuwig. 
 
Amen 
 

 
 
BD.8112 
28 februari 1962 
 
Reiniging van de aarde  
 
Ik wil de aarde reinigen en uit haar weer een oord van vrede maken, waar de 
liefde zal regeren, waar Ik Zelf temidden van de mijnen zal kunnen vertoeven, 
omdat hun liefde voor Mij dit zal toelaten. Maar eerst moet er een reiniging 
plaatsvinden. Aan de activiteiten van Mijn tegenstander moet een einde worden 
gemaakt en daarom moet hij zelf in ketenen worden gebonden, samen met zijn 
aanhang. Dat wil zeggen, al het hem toebehorende geestelijke moet weer 
gekluisterd worden in de harde materie; al het geestelijke, dat zich op de weg van 
de positieve ontwikkeling bevindt, moet in vormen overeenkomstig zijn toestand 
van rijpheid worden geplaatst. En zo heeft dus Mijn tegenstander elke macht 
verloren, want het geestelijke is van hem afgenomen, dat in de toestand van "je 
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moet" nu weer de weg over de aarde gaat. En de mensen, op wier wil hij invloed 
kan uitoefenen, hebben zich van hem afgekeerd en zijn definitief naar Mij 
teruggekeerd, zodat ze dus als stamouders van het nieuwe mensengeslacht door 
hem niet meer in het nauw kunnen worden gebracht. Elke macht, die hij in zijn 
aanhang ziet, is hem ontnomen, want over het in de materie - in de scheppingen 
der aarde - gekluisterde geestelijke, heeft hij geen macht. En er zal weer vrede 
zijn op aarde voor lange tijd. 
 
Er moet dus eerst een reiniging voorafgaan en deze vindt plaats door een werk 
van vernietiging van onvoorstelbare omvang, want er vindt een totale omvorming 
van het gehele aardoppervlak plaats, alle scheppingen worden opgelost en weer 
nieuw gevormd, wat ook een ondergang van alle mensen en levende wezens 
betekent; een vergaan van al datgene, wat het geestelijke in zich bergt. Het 
scheppingswerk "aarde" blijft wel bestaan, maar tot diep in het binnenste zal het 
geweld van de natuurkrachten zich een weg banen, de vaste materie uiteen doen 
vallen en al het gekluisterde de mogelijkheid van een nieuwe vervorming geven. 
Want alles is uit de ordening geraakt, omdat de mensen geheel tegen Mijn 
ordening van eeuwigheid in leven en handelen. En daarom moet alles een nieuwe 
rangordening ondergaan, wat tevoren een uiteenvallen van de scheppingswerken 
vereist, dat voor u, mensen, hetzelfde is als de ondergang, want buiten diegenen, 
die Ik voor het einde zal weghalen, zal niemand het einde overleven. 
 
Maar alleen voor de mens is dit laatste gebeuren vreselijk, omdat diens ziel weer 
opnieuw in de vaste materie wordt verbannen, terwijl al het andere geestelijke 
alleen maar een vooruitgang in zijn ontwikkeling kan boeken, want voor al het 
geestelijke worden nieuwe vormen geschapen, die deze opnemen. En de 
scheppingen op de nieuwe aarde zullen heel wat bekoorlijker zijn en weer is het 
geestelijke de mogelijkheid gegeven, dienend bezig te zijn, waardoor al het 
geestelijke hogerop klimt en steeds weer van zijn huidige vorm kan veranderen. 
 
Dit omvormingswerk van de oude aarde is voor u, mensen, ophanden. En 
ofschoon u niet op de hoogte bent van dag en uur, zult u zich moeten 
voorbereiden op het einde; u, die niet ten prooi wilt vallen aan de ondergang, die 
Mij zult willen toebehoren en niet onder de verschrikkelijke rechtspraak van een 
hernieuwde kluistering zult willen vallen. Geloof het, dat u in de tijd van het 
einde leeft en houd u bezig met deze gedachte, dat u zelf voor u het lot zult 
scheppen: dat u bovenmate gelukkig een heerlijk leven zult kunnen leiden in het 
paradijs van de nieuwe aarde, maar dat u ook zult kunnen wegzinken in diepste 
duisternis, wanneer u niet de genade hebt nog voordien te worden weggeroepen, 
om in het hiernamaals nog een mogelijkheid te krijgen omhoog te klimmen. Maar 
neem het ernstig met de arbeid aan uw ziel, dat wil zeggen: leid een leven in 
onbaatzuchtige naastenliefde en daardoor zult u ook de band met Mij tot stand 
brengen en dan ook zeker gered worden voor de ondergang. Steeds weer zal Ik u 



 49

mensen toesturen, die aanmanen en waarschuwen. Steeds weer zult u over slagen 
van het noodlot en catastrofes van allerlei aard horen of erdoor worden 
overvallen, want het zijn voor u allemaal aanmaningen, te denken aan een 
plotselinge dood en het lot van uw ziel als ze nog niet in staat is, dat ze Mijn rijk 
van licht en gelukzaligheid kan binnengaan. 
 
Ik wil niet, dat u verloren zult gaan. Ik wil, dat u het eeuwige leven verwerft. 
Maar u, mensen, leeft onverantwoord verder. U denkt niet aan Mij en u denkt ook 
niet aan het lot van uw ziel na de dood van het lichaam. En steeds weer moet u 
erop opmerkzaam worden gemaakt, dat u een vreselijk lot tegemoet gaat, dat u 
weer - in de hardste materie verbannen - de weg van uw ontwikkeling opnieuw 
zult moeten beginnen in onuitsprekelijke kwelling en nood; dat u dit lot echter 
ook van u zult kunnen afwenden, wanneer u naar Mij luistert; wanneer u 
diegenen geloof schenkt, die in Mijn Naam verkondigen, dat u kort voor het 
einde staat. Want de tijd is vervuld en het zal komen, zoals het verkondigd is in 
woord en geschrift. 
 
Amen 
 

 
 
BD.6487 
28 februari 1956 
 
Een wijzen op het einde  
 
Binnenkort loopt een tijdperk ten einde en begint er een nieuw. U, mensen zult 
dan deze woorden geloof kunnen schenken, want daarom spreek Ik ze tot u, dat u 
uw leven nu ook zo leidt, dat u dit einde niet hoeft te vrezen. Een ander doel heb 
Ik er niet mee voor. Ik wil u niet zonder reden verontrusten, Ik wil u niet in 
verwarring brengen wegens dat wat voor u ligt, Ik wil alleen dat u zo leeft zoals 
het Mijn Wil is, dan zal het einde van dit tijdperk alleen maar gunstig voor u zijn, 
dan zult u zich niet bevreesd hoeven te maken, veeleer met vreugde een 
gezegende tijd tegemoet zien. 
 
Ik zou u hiervan niet in kennis hoeven te stellen, want niemand van u weet, 
wanneer zijn laatste dag gekomen is, en het zou dus voor velen een totaal 
onnodig weten zijn, dat er een verlossingsperiode ten einde loopt. Toch kan dit 
wijzen erop voor ieder mens nog een aansporing zijn, serieus aan zijn ziel te 
denken - het kan hem aansporen, zichzelf ernstig onder handen te nemen, 
wanneer hij herinnerd wordt aan de vergankelijkheid van aardse goederen en er 
nu naar streeft geestelijke goederen te verwerven. Maar hij is niet gedwongen te 
geloven. 
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Toch roep Ik u, mensen steeds dringender toe: Geloof deze woorden en doe alles 
waartoe u in staat bent en het zal u alleen maar tot zegen strekken. Want u 
bevindt u allen niet in goede zielsgesteldheid, zult allen nog aan uzelf moeten 
werken en hebt daar niet veel tijd meer voor. Laat u niet verrassen, maar maak u 
met de gedachte vertrouwd nog maar korte tijd gast te zijn op deze aarde. Deze 
gedachte zal u bewuster laten leven en u zult u tot Mij wenden om hulp, wanneer 
u aan Mij gelooft als uw God en Schepper. 
 
Denk dan aan uw leven tot nu toe en vraag uzelf af of uw levenswandel juist was 
voor Mijn ogen. Want u kent Mijn geboden en u allen weet dat de liefde het 
eerste en voornaamste is, dat u zonder liefde nooit tot gelukzaligheid zult kunnen 
komen en wanneer u aan uzelf zult moeten bekennen lauw en onverschillig 
tegenover dit gebod van de liefde geweest zijn, haal het dan in. Want er is u veel 
gelegenheid gegeven te werken in de liefde. Overal om u heen zult u nood zien 
en u zult helpend kunnen ingrijpen, u moet alleen maar de wil hebben goed en 
rechtvaardig te leven en acht te slaan op de geboden van de liefde, die Ik u alleen 
ter wille van uw zielenheil heb gegeven. 
 
En denk steeds aan uw Verlosser Jezus Christus. Roep Hem aan, dat Hij uw 
gedachten moge sturen en u acht geven de goddelijke Wil uit te voeren. Dan 
roept u Mij Zelf aan en laat Mij blijken dat u bij Mij terecht wilt komen en u gaat 
dan ook de juiste weg, de weg die Jezus Christus u is voorgegaan. 
 
Het einde komt onherroepelijk en heeft niets te maken met hoe het dan met uw 
ziel gesteld is. Maar nog hebt u tijd u daarop voor te bereiden en daarom komt 
steeds weer de waarschuwende stem van boven tot u: Denk aan het einde. Het is 
alleen maar Mijn Liefde Die u wil redden van het verderf, maar Die u nooit zal 
dwingen en u daarom aanspreekt in een vorm waaraan u geloof zult kunnen 
schenken als u gewillig bent. Als u echter goed oplet, zult u veel opmerken wat u 
zou kunnen laten geloven. 
 
Een periode loopt ten einde en een nieuwe begint. En er gaat alleen maar in 
vervulling wat voortdurend werd voorspeld door zieners en profeten. Want ook 
dezen spraken in Mijn opdracht en kondigden hetzelfde aan, wat Ik u, mensen nu 
zeg, maar uw wil is vrij; zoals echter uw wil is, zo zal ook uw lot zijn als het 
aardse leven voor u voorbij is. U zult kunnen leven in gelukzaligheid; maar ook 
ten prooi vallen aan de dood, een eindeloos lange tijd van kwelling en duisternis, 
waaruit u uzelf niet zult kunnen bevrijden. 
 
Amen 
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BD.7207 
14 november 1958 
 
Nog slechts een korte tijd van genade  
 
Elke dag brengt u dichterbij het einde. En of u nog zo druk schept en werkt voor 
uw aardse welzijn, u maakt u tevergeefs zorgen. Want u zult van de resultaten 
van uw inspanningen niet kunnen genieten. Alles wordt u weer afgenomen, wat u 
gelooft te kunnen verwerven. En uw bezit, dat u mee overneemt naar het 
geestelijke rijk wanneer alles voorbij is, zal klein zijn, omdat u alleen dat 
overblijft, wat u aan geestelijk goed bezit, wat uw ziel verwierf op aarde. 
 
Maar al wordt u dit nog zo vaak gezegd, u gelooft niet aan een voor de deur 
staand einde en uw inspanningen voor deze aardse goederen nemen dagelijks toe 
en maken u ongeschikt om de arbeid aan uw ziel te verrichten. Maar zou u, 
vooruitziend, de slechts nog korte genadetijd kunnen overzien, u zou ontsteld 
raken hoe dichtbij uw einde is. Maar het aardse leven gaat dagelijks verder. De 
ene dag verloopt als de andere en dat laat u juist ook twijfelen aan voorspellingen 
van deze aard. 
 
Maar van de ene dag op de andere zal het veranderen. Plotseling zult u zich voor 
gebeurtenissen zien geplaatst, die een volledige omwenteling brengen in het 
leven van ieder afzonderlijk mens. U wordt allen uit de vertrouwde rust 
opgeschrikt en zult zich tegenover grote gevaren geplaatst zien. U zult de aardse 
werkzaamheden en plannen moeten opschorten, omdat u daar eenvoudigweg niet 
meer toe in staat bent gezien de dreigende gevaren, door menselijk willen 
veroorzaakt. Want de volkeren staan tegen elkaar op en er is nog maar weinig 
voor nodig dat er een brand wordt ontstoken, die alles dreigt te vernietigen. 
 
En nu zullen de mensen nog veel meer vergeten, waarin hun eigenlijke taak op 
aarde bestaat. Maar ze zullen ook niet in staat zijn verder te scheppen en 
werkzaam te zijn, doch zich steeds alleen inspannen om zichzelf en hun bezit te 
redden, dus alleen aan hun lichamelijk leven en welbehagen denken, maar nooit 
aan hun ziel. 
 
En ze zullen moeten inzien, dat ze tegenover al het gebeuren machteloos staan, 
dat over hen dreigt los te breken. Ze zullen een beroep doen op het verstand en de 
goede wil van de mensen, maar zonder gevolg. Van menselijke zijde verloopt 
alles vreeswekkend, maar van goddelijke Zijde wordt er ingegrepen. Menselijke 
plannen worden daardoor teniet gedaan, maar de mensen blijft niet bespaard wat 
ze met angst vreesden. Ze zullen alles kwijtraken wat hun hart boeit. Ze zullen 
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alles verliezen en de Macht Gods kunnen leren herkennen in een natuurgebeuren 
van onvoorstelbare grootte. 
 
Want de Schrift gaat in vervulling. En u mensen staat daar voor, of u het wilt 
geloven of niet. Zorgeloos schept en werkt u, steeds alleen voor uw lichamelijke 
behoeften, en u zult alles weer verliezen. Maar u denkt niet aan uw ziel, dat u 
graag aan haar verlangens zou willen voldoen. En dan zou u niets hoeven te 
vrezen, ook niet in deze komende tijd, want dan zorgt Hij voor u, Die u al in u 
hebt opgenomen, daar u er anders niet naar zou verlangen aan uw ziel te denken. 
Daarom wordt u steeds weer gewezen op dat wat komt. Steeds weer klinken Zijn 
Woorden als aanmaning en waarschuwing. Steeds weer wordt u het dwaze en 
nutteloze van uw aardse streven voor ogen gehouden. U hoeft er alleen maar naar 
te luisteren en uw leven ernaar in te richten, en rustig en zorgeloos zult u het 
komende gebeuren tegemoet kunnen zien. 
 
Verheug u niet al te zeer over de schijnbare rust en de opbloei in aardse zin. Sus 
uw geweten niet in slaap met aardse vreugden. Het zijn slechts 
zinsbegoochelingen, die zeer snel voorbij gaan, want machteloos zult u mensen 
alles op u zien afkomen en u zult uzelf daar niet tegen kunnen verweren. 
 
Maar het is u vaak genoeg aangekondigd en u zou daar al lang rekening mee 
hebben kunnen houden en uzelf veranderen. Dat u het niet doet zal een vreselijke 
uitwerking op u hebben, want het plan van God staat onherroepelijk vast. En 
zodra de tijd is gekomen, wordt het doorgevoerd zoals het is voorbestemd sinds 
eeuwigheid. 
 
Amen 
 

 
 
BD.8685 
26 november 1963 
 
Het laatste geweldige vernietigingswerk (2)  
 
Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. En zo zullen er ook nog in 
vergrote mate smartelijke gebeurtenissen voorafgaan aan het laatste werk van 
verwoesting waardoor deze aarde wordt getroffen. Er zal zich in verminderde 
mate op vele plaatsen dat afspelen, wat zich tenslotte aan de hele wereld zal 
voltrekken. Maar tevoren zullen door goddelijk willen in werking gezette 
natuurcatastrofen de mens schik aanjagen, terwijl het laatste vernietigingswerk op 
deze aarde door menselijk willen in werking wordt gezet. Dus de mensen zelf 
halen het einde naar zich toe, de ene keer door hun eigen medewerking aan 
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proefnemingen en experimenten van allerlei aard en de andere keer door hun 
steeds vastere band met de tegenstander van God die de mensen daartoe aanzet, 
omdat hij zelf niet in staat is werken te vernietigen die ontstaan zijn door de wil 
van God. 
 
U mensen zult voortdurend in spanning worden gehouden. Want steeds dichterbij 
komt de dag die aan alles een einde maakt, omdat er een nieuwe aardperiode 
begint. En elke schrikaanjagende gebeurtenis moet u wakker maken. Want u leeft 
waarlijk voort als in een toestand van slaap. U ziet en herkent niets, omdat u niet 
wilt zien en herkennen. U bevindt zich in het grootste gevaar weer eeuwige tijden 
verloren te gaan en zou toch dit gevaar van u af kunnen wenden wanneer het u 
ernstig aan uw redding gelegen zou zijn. Maar wat er ook nog gebeuren zal, 
steeds zullen slechts enkelen daar voordeel uit trekken voor hun ziel. Maar het 
merendeel neemt alles slechts voor kennisgeving aan, windt zich daarover op en 
vervalt weer in de slaaptoestand. En aan hun levenswandel, aan hun instelling 
tegenover God verandert niets. Want Hij is voor hen te ver weg en de nauwe 
band met Hem zoeken ze niet, zolang hun het leven op aarde nog verdraaglijk 
voorkomt. 
 
Maar een toestand van rust zal niet meer intreden. De ene ontstellende tijding zal 
de andere opvolgen en openlijk zal ook het werkzaam zijn van de tegenstander 
aan het licht komen. Steeds duidelijker zal de scheiding van de bokken en de 
schapen te zien zijn. De mensen zullen zich spoedig laten herkennen als twee 
verschillende doelen nastrevend: mensen die nog ernstig God zoeken en mensen 
die Hem loochenen en proberen Hem helemaal uit hun leven te bannen. En die 
laatste zullen de eersten vijandig gezind zijn en hen in het nauw brengen. Want 
ze zullen in de meerderheid zijn, terwijl de gelovigen steeds de zwakken zijn. Ze 
wijken echter alleen naar buiten toe voor de overmacht. Maar van God Zelf 
ontvangen ze steeds kracht om stand te houden tegenover de eisen van de 
tegenstanders om hun geloof op te geven. Want ook de laatste geloofsstrijd zal 
spoedig ontbranden en dan begint ook de laatste fase, en het einde staat voor de 
deur. 
 
Ter wille van het geestelijk lage niveau van de mensen, kunnen ook opwindende 
gebeurtenissen niet uitblijven. Want van de kant van God wordt alles nog 
geprobeerd om de mensen aan te zetten tot nadenken. En er wordt hun steeds 
weer de nabijheid van de dood onder ogen gebracht. Er wordt hun door 
verwoestingen door natuurkrachten getoond, dat alles vergankelijk is. En ze 
worden op elke manier aangespoord hun standpunt te bepalen tegenover alle 
gebeurtenissen. Want ze moeten uit hun lethargie worden losgerukt en tot 
nadenken aangezet, wat er wel aan al het gebeuren ten grondslag zou kunnen 
liggen. En wanneer de mensen niet zelf getroffen worden, dan kunnen ze toch 
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ook het lot van hun medemensen op de voet volgen en er in gedachten hun 
standpunt tegenover innemen. 
 
Alles wordt nog gedaan van de kant van God wat een gering resultaat zou kunnen 
opleveren. Doch alles wordt meestal aards beschouwd, de aardse nadelen worden 
bediscussieerd. Maar dat alles zijn geestelijke reden heeft wordt buiten 
beschouwing gelaten. En geestelijk is er dan ook slechts weinig resultaat te 
constateren. Toch wordt er u aangekondigd dat u steeds weer zult worden 
opgeschrikt, dat u zult moeten weten dat alles sinds eeuwigheid is voorzien en er 
niets zonder zin en doel is, ook wanneer u dit niet inziet. Let op de 
gebeurtenissen in de kosmos en schenk aandacht aan het wereldgebeuren. En 
weet dat er geen toevalligheden zijn in het aards bestaan, dat Gods wil alles 
bepaalt of toelaat, omdat Hij ook op de hoogte is van de uitwerking van datgene 
wat Hij over de aarde en over de mensen laat komen. Want Hij houdt alle draden 
in Zijn hand. En Hij weet ze te sturen naar goddelijke wijsheid. 
 
Probeer de taal van God te verstaan. Want u hebt daar alleen uw goede wil voor 
nodig, u aan Zijn wil ondergeschikt te maken. En probeer daarom steeds alleen 
voordeel te trekken voor uw ziel uit alles wat er om u heen plaatsvindt. Maar blijf 
niet onverschillig, want steeds wil God u iets zeggen, wanneer hart en verstand 
worden getroffen door ongewone gebeurtenissen. Luister naar Zijn zachte stem 
en laat niets zonder indruk aan u voorbijgaan. Let op de kennisgevingen en 
symptomen van de laatste tijd, die voor u aanwijzingen moeten zijn dat de tijd is 
gekomen waarvan steeds melding werd gemaakt. En geloof het, dat u niet veel 
tijd meer overblijft tot aan het einde, en dat alles zo komen zal, zoals het 
geschreven staat, dat de oude aarde vergaat en een nieuwe zal ontstaan. Want de 
tijd is vervuld en daarom wordt ook het goddelijke heilsplan uitgevoerd, zoals het 
voorzien is sinds eeuwigheid.  
 
Amen 
 

 
 
BD.8729 
18 januari 1964 
 
De dag van het einde is voorzien sinds eeuwigheid  
 
En al verweert u zich ook innerlijk tegen de gedachte dat alles om u heen zal 
vergaan, zoals het voortdurend verkondigd wordt, zo zal het toch met alle 
zekerheid in vervulling gaan. Want Mijn Woord is waarheid en het einde van 
deze aarde in haar huidige vorm is sinds eeuwigheid voorzien. Mijn heilsplan 
wordt afgewikkeld, want wat Ik eenmaal heb besloten, ondergaat geen 
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verandering, omdat diepste wijsheid sinds eeuwigheid heeft ingezien wat voor 
Mijn plan - het terugbrengen van al het gevallen geestelijke - bevorderlijk is, en 
Ik daarom ook verwezenlijk wat is besloten. Dat u mensen nooit de juiste tijd 
wordt vermeld is te verklaren met uw wilsvrijheid, die dan in gevaar zou zijn als 
u precies dag en uur zou weten. 
 
Maar nooit zal de mensheid zonder waarschuwing blijven. Steeds zal Ik er tijding 
van geven wat komen zal, opdat u zich kunt voorbereiden en het einde voor de 
mensen geen einde met schrik zal hoeven te zijn. En zo herhaal Ik dus steeds 
weer, dat het tijdsbestek is afgelopen dat voor deze verlossingsperiode of 
aardperiode aan het geestelijke werd toegekend, dat ook de noodzakelijkheid van 
een totale omvorming van het scheppingswerk aarde blijft bestaan, omdat alles 
volledig uit de ordening is getreden, omdat niets meer wordt benut ten behoeve 
van de verdergaande ontwikkeling van de ziel en omdat de aarde weer aan haar 
doel moet beantwoorden: de zielen tot rijp worden te brengen, waartoe echter een 
algehele omvorming van haar oppervlakte onvermijdelijk is. 
 
En wanneer u nog steeds een termijn van genade is gegeven, geloof dan niet dat 
het einde is opgeheven. De dag wordt aangehouden die sinds eeuwigheid is 
voorbestemd. Alleen zult u moeten weten dat u al lang het dieptepunt hebt bereikt 
dat het einde tot gevolg heeft. Dus volgens de gesteldheid van uw ziel zou aan de 
voorwaarden voor een vergaan van de aarde al zijn voldaan. Doch Mijn besluit is 
onveranderlijk en zo zult u dus de tijd die u nog overblijft als een geschenk van 
genade kunnen beschouwen, want u zou nog kunnen veranderen, omdat het daar 
nooit te laat voor is. 
 
En steeds weer roep Ik u daarom toe: “Geloof het, dat u kort voor het einde 
staat”. Want al gaat er ook nog korte tijd voorbij, hij is toch slechts als een 
ogenblik in vergelijking met het grote gebeuren dat zich dan zal voltrekken, dat 
een periode beëindigt waarvan u niet in staat bent het begin vast te stellen, omdat 
begin en einde van een aardperiode zo ver uit elkaar liggen, dat u daar geen 
duidelijke bewijzen voor zult kunnen leveren. Toch zult u van eindeloos lange 
perioden overtuigd kunnen zijn. En al is ook de afzonderlijke mens in het grote 
wereldgebeuren schijnbaar slechts onbelangrijk en nietig, zo is hij toch een eens 
oergeschapen geest, aan wiens terugkeer Mij veel gelegen is. En daarom zou Ik 
deze willen redden voor dit einde, opdat hij niet weer eindeloos lange tijd in 
kwelling en een ongelukkige toestand moet doorbrengen, die hij zelf van zich kan 
afwenden, wanneer hij maar acht slaat op Mijn aanmaningen en waarschuwingen 
die hem nog bereiken in de laatste tijd. De termijn van genade is nog maar kort 
en elke dag zou u als een geschenk moeten beschouwen. Want hij kan uw 
innerlijke verandering tot stand brengen, hij kan een ommekeer betekenen op de 
weg die u gaat. 
 



 56

Wanneer u maar gelooft aan een einde van deze aarde en bijgevolg ook aan een 
einde van alles wat op aarde leeft, zoals het u voortdurend werd verkondigd. 
Omdat de ene dag voorbijgaat als de andere en niets ongewoons brengt, gelooft u 
niet. En toch laat Ik u vaak trillen. U ziet zich geplaatst tegenover steeds andere 
natuurcatastrofen. U wordt steeds weer in andere toestanden van opwinding 
gebracht, die u wakker moeten maken uit een toestand van slaap, waarin u zich 
goed voelt. Maar u wilt niets aannemen als vingerwijzing van boven. U leeft 
gedachteloos voort. U smoort elk verantwoordelijkheidsgevoel in u. U leeft op 
aarde en verwerft toch niet het eeuwige leven. Integendeel, u gaat de dood 
tegemoet. 
 
Maar u bent aan het einde van een aardperiode aangekomen. En gelooft u daar 
niet aan, dan zult u verrast worden en ook geen uitweg meer zien, die u echter 
tevoren steeds nog zou kunnen vinden, wanneer u de weg kiest naar Mij, wanneer 
u zich aan uw God en Schepper zou overgeven, opdat Ik u zal behoeden en 
beschermen tegen al het moeilijke dat de komende tijd voor u zal brengen; 
wanneer u Mij maar erkent als uw God, die uw Vader wil zijn. Dan zou u 
waarlijk ook het einde niet meer hoeven te vrezen. Want dan is de terugweg naar 
Mij voltooid en Ik kan u nu opnemen in het geestelijke rijk, waar u steeds nog 
hoger zult kunnen klimmen, wanneer u in een lage graad van rijpheid deze aarde 
verlaat. Maar u hebt Mij gevonden en nog op het laatste ogenblik de terugkeer 
naar Mij voltrokken. U bent Mijn tegenstander ontvlucht en nog op de oude aarde 
tot het juiste inzicht gekomen, dat alleen Ik uw heil en gelukzaligheid kan zijn, en 
u zult dan ook het einde niet meer hoeven te vrezen. 
 
Amen 
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