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“Uitermate ryk is die mens wat `n
kennis besit oor homself, sy oorsprong,
sy bestemming, sy lewensdoel op aarde
en sy samehang met My as sy God en
Skepper van ewigheid. Die kennis kan deur niks
vervang word nie, omdat dit goddelike kennis
is, `n geestelike rykdom wat onverganklik is.”
Dit alles sal hierdie boek julle gee:

Die uitgewer
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Ons Vader

5280 Kinders van My Liefde, Ek sal julle nooit laat gaan nie, selfs as 'n
oneindige lang tyd verbygaan voordat julle bewus word van My. My Liefde bly
egter onveranderd en sal nie rus totdat Sy julle vir My gewen het nie. Dit is
waarom Ek na die aarde toe gekom het, dit is hoekom Ek toegelaat het dat
Ek as mens aan die kruis vasgespyker word, dit is hoekom Ek keer op keer in
die Woord na julle kom en probeer om julle te laat verstaan wat julle is en
wat julle behoort te word. Alles het ter wille van julle tot stand gekom, al die
werke van die skepping is 'n manier waarop Ek julle vir ewig wil wen en alles
wat gebeur op die aarde en in die hele heelal, was van die begin af besluit ter
wille van julle vroeëre saligheid.
Vir dié van julle mense wat nog nie bewustelik My kinders is nie, is Ek slegs
die veraf God, op voorwaarde natuurlik, dat julle enigsins in 'n God glo.
Wanneer Ek egter eers vir julle die Vader geword het, sal die doel bereik
wees, sodat Ek julle na My hart kan trek as My kinders. Dit neem egter
dikwels 'n lang tyd voordat julle God as Vader herken. Daarom het Ek in die
wêreld gekom as 'n baba om julle liefde vir My te laat ontvlam, aangesien
julle My nie die liefde van 'n kind vir sy Vader wou gee nie, wou Ek soos 'n
baba deur julle liefgehê word, ten einde eerstens liefde in julle aan te steek,
die salige gevoel wat julle laat word soos Ek, as julle die graad van liefde
deur middel van julle wil verhoog. As 'n baba het Ek naby aan julle gekom,
Ek wou herken word en dus ook bemin word as 'n Goddelike Kind en as 'n
baba wou Ek julle harte vir ewig wen. Die liefde wat julle vir die baba Jesus
wys is reeds 'n stap in die rigting van realisering, dit is die graad van 'n kind
se liefde vir My, want dit kan aangeblaas word tot die helderste glans as julle
hierdie baba se lewe op aarde volg, wat geëindig het met die mees bittere
lyding en dood aan die kruis. Hierdie liefde vir die baba Jesus sal vermeerder
as julle weet van Sy taak, van die verlossingsdaad vir die hele mensdom, wat
die rede was vir Sy koms na die aarde. Enigiemand wat in staat is om die
baba in die krip lief te hê, is ook in staat om die regte liefde van 'n kind vir
My te hê, want liefde staan nie stil nie, liefde is 'n vuur wat alles binne sy
bereik verteer en neem dus reuse-afmetings aan. So ook liefde, nadat dit in
'n mens se hart gewek is, sal sy voortdurend probeer om meer voeding te kry
en verhoogde liefde sal My inderdaad vind as die ewige Liefde, want liefde
streef altyd na liefde, die kind sal sekerlik sy Vader herken en sy hart
heeltemal aan Hom oorgee. My Liefde wag daarvoor en trek haar geheel en al
na Haarself, want liefde het saamgesmelt, Sy het die kind met die Vader
verenig en die Vader onbeskryflik gelukkig gemaak. Amen.
Jesus het gekom vir die swakkes, siekes en behoeftiges

5282

Ek het vir die swakkes, siekes en behoeftiges in die wêreld
gekom, want die sterkes en gesondes het My nie nodig nie. Hulle het hul eie
weg gevind, tenminste, hulle het geglo dat hulle kon en slegs toe hulle op ‘n
dwaalspoor beland het, het hulle hul swakheid besef en na My geroep toe hul
eie krag nie meer genoeg was om die lewe baas te raak nie. Almal wat na My
roep, wat My nodig het, is swak en hul siele sukkelend en hulle almal sal deur
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My gered word, want deur My aan te roep erken hulle dat hulle in ’n benoude
toestand is, waarvan hulle hoop om deur My gered te word.
Julle mense is almal swak en siek en dit is voordelig vir diegene wat dit
erken. Die wat egter sterk en gesond voel, is sleg daaraan toe, want hulle
kan nie gehelp word nie. Daar is baie wat glo dat hulle geen hulp nodig het
nie, wat van hul eie krag oortuig is en baie maklik gebruik maak van die krag
van die een wat hulle vir hom wil wen, wat hul arrogante geloof versterk en
hulle dus van krag voorsien, maar nie sonder ‘n diens inruil daarvoor nie. Hy
verlang die siel en gee daarvoor die liggaam wat dit verlang.
Ek is egter die Geneesheer van die siekes en swakkes, Ek is die Trooster van
die bedroefdes en die Hoop van die moedeloses. Hulle almal kom na My toe
en hulle sal nie tevergeefs vra nie. Ek is bereid om hul almal te help, selfs al
ondervind hulle dit nie dadelik nie. In daardie geval weet Ek egter ook
waarom en tog is julle nie verlaat nie, want niemand wat My met sy hele hart
om hulp vra, sal My tevergeefs aanroep nie.
“Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is en Ek sal julle verkwik.” So
het Ek julle My Hulp belowe en so sal julle Haar sekerlik ontvang. Onthou dit
altyd wanneer julle deur swaarkry gekonfronteer word, wanneer julle
liggaamlik of geestelik in die nood is, wanneer die aardse lewe swaar op julle
druk, wanneer julle hulp nodig het. Onthou dan dat Ek eens en te enige tyd
gekom het na die armes, siekes en swakkes en dat Ek slegs wag op julle
oproep om My aan julle te openbaar, maar Ek wil aangeroep word, sodat julle
vryelik jul swakheid sal erken en vra vir My, julle Geneesheer en Helper, dat
julle deur julle oproep julle geloof bewys dat Ek julle kan en wil help en Ek sal
nooit toelaat dat hierdie geloof vernietig word nie. Amen.
Die Vader lei syne aan die hand

5283 Julle almal word deur My hand gelei, julle wat My bewustelik soek
en aanroep om My Liefde en erbarming. julle, wat vir My wil werk, wat
bymekaar gekom het vir 'n geestelike strewe, julle wat My voor al die ander
plaas, wat wil hê dat Ek julle moet lei.
Met hom wie My hand vashou, gaan dit onvermydelik goed. Want My weg is
die regte en My leiding is waarlik seker. Maar jou blik mag nie afdwaal of op
die wêreld gerig wees vanwaar Ek julle weglei, want dan maak jy die band
met My losser. Dan klamp jou hand nie meer so vas aan Myne nie en dan is
daar die gevaar dat jy jouself sal losmaak en, al is dit maar vir 'n kort tyd,
agter sal bly, totdat jy weer na My sal roep en jouself weer by My en My
leiding sal wil aansluit.
Wanneer julle onder My leiding staan, hoor julle My stem. Julle verneem wat
Ek tot julle spreek. Julle neem My Woorde gretig op in julle harte.
Maar maak julle julleself los van My, dan is die stem in julle maar swak
verstaanbaar. Dan klink daar geluide van die wêreld tussenin. Dan meng die
aardse met die geestelike en julle self sal dit nie meer kan skei nie en sal nie
weet wat Ek en wat die wêreld tot julle gespreek het nie. Daarom is dit 'n
gevaar wanneer julle julleself nog deur die wêreld laat bekoor, wanneer julle
die bande nog nie heeltemal met haar losgemaak het nie. En daarom wil Ek
julle waarsku en vermaan dat julle aan My sal vashou, dat julle aan My sal
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vasklou en dat julle net sal luister na wat Ek julle aanraai. Dat julle alleen
maar geestelike brood sal aanneem en julle ore sal sluit vir die krete wat die
wêreld julle toeroep, wat geen geestelike waarde het nie, wat julle net in die
war bring en julle oor afstomp vir die sagte klank van My goddelike Woord
van Liefde, wat elkeen van julle sal kan hoor wat julleself met My verbind.
Wie Ek in die wêreld geplaas het, moet hom ook daarin waarmaak. En hy kan
dit ook, sodra sy liefde vir My so sterk raak, dat hy My voortdurend voor sal
laat gaan met alles wat hy ook maar in die wêreld doen.
Dan verskerp Ek ook sy geestelike oor, sodat hy My tog kan hoor, sodat die
wêreld vir hom geen hindernis sal wees om tog My hand vas te hou nie,
sodat hy My steeds teenwoordig sal laat wees, wat hy ookal doen.
Vir hom is die wêreld dan geen gevaar meer nie, maar sy kan gevaarlik wees
vir diegene wat nog deur die vreugde van die wêreld verlei word.
Want hy wink in sekere sin na die tweede meester. Hy het nog nie heeltemal
met hom gebreek nie, andersins sou die wêreld geen aansporing vir hom
gewees het nie.
Wees daarom waaksaam, My kinders, dat julle die hand van die Vader nie sal
loslaat omdat julle na iets wil gryp wat vir julle aanloklik lyk nie.
My teenstander het baie middele waardeur hy julle van My sal probeer skei.
En hoewel hy nie meer sal slaag nie, omdat julle My volgens julle wil
toegedaan is, kan julle weg tog soms belemmer word. Julle kan terugsink,
skynbaar dieselfde weë begaan en tog na benede afgly, totdat julle dit insien
en dan angstig tot My roep om hulp.
Ek laat julle egter nie val nie en help julle weer regop. Maar geseënd is hy
wat My hand nooit sal loslaat nie, want hy gaan moeiteloos opwaarts, omdat
die weg met My heeltemal veilig is en na die doel lei. Amen.
Geloofstryd - Tyd van nood - Die krag van geloof

5285 Julle moet julself bewys in die tyd wat voorlê. Die van julle wat in
My glo, sal die tyd van nood oorleef, want julle sal My om hulp vra. Sonder
bystand sal julle dit egter moeilik vind om met die lewe te kan aangaan,
tensy julle die krag van benede, van My teenstander ontvang, wat elkeen
ondersteun wat hom dien en ‘n dienaar van die wêreld wil wees. Wie egter
die weg na My toe vind, in My nabyheid bly en My om hulp vra, sal
verrassende krag hê om selfs die moeilikste gebeurtenis te kan verduur,
indien dit ook 'n invloed op hom het ter wille van sy ongelowige medemens.
Hy sal ook sigbaar beskermd en ongedeerd bly, wanneer dit My wil is, omdat
die persoon se verhouding met My die is van 'n kind en getrou My hulp
verwag.
Dit sal 'n taai stryd wees, aards sowel as geestelik, want die aardse nood sal
die wat na die geestelike streef ook ontstel, maar net totdat hy innige
verbinding met My tot stand gebring het en die krag van My Gees hom kan
deurdring. Dan sal hy alle nood en gevaar onverskrokke konfronteer, omdat
hy My teenwoordigheid sal ervaar en niks hom meer kan laat skrik of bedruk
laat voel nie.
Die einde kom al hoe nader, die tekens en aanduidings word al meer gereeld,
die stryd tussen lig en duisternis raak toenemend meer ooglopend, die
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arbeiders in My wingerd werk toenemend meer ywerig en die gevaar van die
Antichris, aan wie die gelowiges blootgestel is, word voortdurend meer
dreigend. Satan weet dat daar nie veel tyd oor is nie en sy aktiwiteite sal
duidelik wees in die tyd wat voorlê.
Ek vestig egter keer op keer julle aandag daarop sodat julle geloof nie wankel
wanneer dit van julle vereis word om My te verloën in ruil vir sekerheid van
wêreldse voorspoed nie, laat julle nie in die versoeking kom nie, want dit sou
‘n rampspoedige ruil vir julle wees.
Moenie vergeet dat die einde naby is en dat niks van die wêreld en haar
plesier en besittings sal bly bestaan nie. Indien julle egter jul siel aan My
teenstander verkoop het vir hierdie besittings, sal julle niks anders aan die
einde hê nie maar slegs ewige ondergang, 'n tyd van oneindige marteling en
die hardste gevangenskap. Laat vaar met graagte en vrywillig alles wat van
julle weggeneem is, maar bly getrou aan My tot die einde en julle lojaliteit sal
koninklik beloon word en julle sal verseker wees van My hulp tydens die
komende tyd van nood, sodat julle in staat sal wees om alle probleme te
hanteer. Hierdie tyd sal in elk geval nie lank neem nie, want Ek sal die dae
verkort ter wille van My Eie. Alles wat verkondig word in Woord en Geskrif sal
kort op mekaar volgend gebeur.
Die teenspoed sal weliswaar vererger wanneer van julle vereis word om 'n
besluit te maak of julle vir óf teen My is, maar dan kan julle My koms enige
dag verwag, dan sal die aarde sy einde nader en sal julle swaarkry ook gou
verby wees, dan sal die tyd ook aangebreek het wanneer My teenstander en
sy volgelinge gebind sal wees, wanneer die skeppings op die ou aarde sal
verbrokkel en 'n nuwe aarde sal ontstaan, dan sal Ek in die wolke kom en
julle huis toe kom haal, na die paradys op die nuwe aarde. Dan sal alle
benoudheid verby wees en julle lewe 'n vreedsame en salige een wees Amen.
Laaste oordeel - vroeë wekroep
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Ek sal die mensdom altyd waarsku van 'n dreigende oordeel, om
aan mense die geleentheid te bied om hulself voor te berei. Die oordeel sal
nogtans skielik en onverwags kom. Skielik, want Ek sal nooit die tyd
aankondig nie en dus sal dit skielik en onverwags kom, selfs vir die getroues,
want mense sal altyd 'n uitspraak uitskuif na die toekoms en nooit 'n
spoedige vervulling van die voorspellings verwag nie, want alles wat aan
mense van die geestelike koninkryk af oorgedra word, vereis uiterste geloof,
wat egter selde deur mense bereik word. Slegs enkeles sal nie twyfel
wanneer Ek 'n komende oordeel deur sieners en profete aankondig nie, maar
hierdie enkeles is nie in staat om hul medemens te oortuig nie en sal dus
altyd min en wyd verspreid wees, totdat die gebeurtenis plaasgevind het. Die
tekens en voorspellings van 'n kolossale oordeel sal vermeerder in die laaste
dae. Dit sal weer namens My deur sieners en profete aangekondig word,
verskeie tekens sal 'n finale oordeel geloofwaardig maak, kontakte sal tussen
hemel en aarde gevestig word met die doel om mense te waarsku, want Ek
wil nie hê hulle moet hulle blindelings in 'n ramp begewe nie. Mense sal My
egter nie glo nie en dus doen hulle niks om die toestand van hul siele te
verbeter nie, hulle lewe nie asof die einde en hulle liggaamlike dood ‘n
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werklikheid is nie, maar sal alles verwerp wat hulle daaraan kan herinner en
tog sal die oordeel plaasvind.
Die dag sal verseker kom wanneer die lewendes en die dooies geoordeel sal
word, die gelowiges en die ongelowiges, die wat geestelik heeltemal dood is
en dus nie kan verwag om te bly lewe nie. Ek praat dikwels en duidelik
genoeg met mense, maar Ek moet dit altyd deur middel van 'n mens se
mond doen, deur natuurlike gebeure of ander natuurlike tekens, sodat dit nie
die vryheid van mense se geloof, wil en optrede aan bande lê nie. Dit sal
beslis vir My maklik wees om van bo met hulle te praat, om vrees en terreur
in hulle aan te wakker ten einde ’n verandering in hulle te bewerkstellig. Dit
sal egter nie vir hul vordering voordelig wees nie, Ek sal niks anders bereik as
'n gedwonge geloof in My en My Mag, wat egter nie tot liefde sal lei nie, maar
eerder tot vrees vir My en sal julle mense nooit in staat kan stel om
volmaaktheid te bereik nie. Tog spreek Ek voortdurend met julle en herinner
julle aan die naderende tyd van die einde van hierdie aarde en die laaste
oordeel. Enigiemand wat dit glo en daarvolgens lewe, sal geseënd wees en hy
kan die laaste dag sonder vrees verwag. Maar wee diegene wat nie glo nie,
wat 'n dowe oor draai vir My vermanings en waarskuwings, wat dit nie wil
hoor nie, omdat hulle die aardse lewe liefhet en dit daarom vir ‘n eindelose
tyd sal verloor. My finale wekroep voor die einde sal oral reik. Moenie jul ore
vir hierdie laaste waarskuwing sluit nie, want dan sal daar nie veel tyd oor
wees nie. Wat ek deur sieners en profete verkondig het, sal vervul word en
alles sal gebeur soos wat julle deur Woord en Geskrif vertel is. Amen.
Waak en bid - God se beskerming teen die bose magte

5297 Ek wil julle stewig vashou. Ek wil julle lei op die regte paaie. Ek
wil steeds met julle gaan en sal geen vyand in julle omgewing laat kom nie.
Ek wil julle steeds bewaar teen gevaar, want Ek wil nie dat julle skade ly,
soos Ek ook nie wil hê dat julle moet verdwaal nie. Tog sal daar steeds kragte
rondom julle op loer lê, wat julle kwaadgesind is, wat alleen maar daarop
wag dat jy net eendag My hand sal loslaat, dat jy sonder My jou weg gaan,
om jou dan vinnig van My weg te dring, om jou skade te berokken.
Jy sal dus steeds op jou hoede moet wees. Nie vir hom nie, maar jy moet
steeds maar net daarop let dat jy jouself nie uit My nabyheid verwyder nie.
Want solank julle in My nabyheid is, kan hy nie nader aan julle kom nie. Hy
kan niks aan jou doen nie, solank jou blik op My gerig is. Jy hoef hom nie te
vrees nie, al dink hy nog om slinkse hulpbronne te gebruik.
Ek het julle, wat My wil doen, die gawe van insig verleen. En so sal hy julle
nie kan mislei, ofskoon hy homself vermom en probeer om julle te wen onder
'n masker. Ek is by julle en weet wat sy plan is. En Ek sal julle waarlik nie
aan sy krag uitlewer nie. Ek wil julle slegs voortdurend waarsku en aanmaan
dat julle moet waak en bid, dat julle julleself bewustelik met My sal verbind
en My aanroep om beskerming en hulp as julle dink dat julle in gevaar
verkeer.
Hy sal nie oor julle triomfeer nie, maar deur versoekinge kan hy julle nog
innerlike stryd besorg, waarin julle egter steeds sal bly seëvier, solank julle
maar aan My sal vashou, solank as wat julle My nooit uit julle gedagtes en
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julle gebede laat gaan nie. Vlug dan na My, dan plaas Ek Myself beskermend
voor julle en sal hy moet wyk sonder om sy doel te bereik. Want Ek is die
Heer, ook oor die een wat jy in die noute wil bring. En waar Ek is, daar is sy
werk tevergeefs. Amen.
Bereiking van saligheid - Vrye wil is ’n fundamenteel ewige wet

5301 Ek kan nie mense se skuld teen hulle wil vergewe nie, Ek kan
hulle nie geluksalig maak solank as wat hulle uit eie keuse onvolmaak bly nie.
Ek kan hulle nie die ewige lewe gee terwyl hulle verkies om geestelik dood te
wees nie. Ek kan alles doen, behalwe om die wil te beheer van dit wat Ek
geskep het uit My Krag van Liefde, want Ek het volmaakte wesens geskep
wat ondenkbaar is sonder 'n vrye wil. Die feit dat hulle egter hul
volmaaktheid opgegee het, dat hulle dus ook hul bewustheid en krag verloor
het, was die gevolg van hulle vrye wil, wat net sowel volmaaktheid kon laat
toeneem het, in so verre as wat My geskape wese uit eie wil vrylik kon streef
na lig en krag, dus sy volmaaktheid wettig toon, dit wil sê, uit eie vrye wil.
Vryheid van wil laat opwaartse sowel as afwaartse beweging toe, vandaar die
feit dat die geestelike wese se val sy eie skuld was.
Nou moet hy vrywillig opwaarts streef, ten einde weer die oorspronklike
toestand te bereik en Ek kan nooit hierdie vrye wil weer wegneem van die
wese nie, anders sou Ek teen Myself oortree, teen die fundamentele wet van
die ewigheid. Verstaan julle nou waarom Ek nie eiemagtig julle mense kan
help om opwaarts te gaan nie, hoekom julle die transformasie van die
afgrond na die hoër vlakke self moet bereik? Verstaan julle nou waarom Ek
net altyd julle denke kan beïnvloed sodat julle julle wil op My sal rig en dus
bewustelik daarna sal streef om My te bereik? Verstaan julle waarom My
Liefde voortdurend bekommerd is dat julle, wat reeds 'n oneindige lang tyd
bestee het voordat julle toegelaat was om julle te beliggaam op aarde,
uiteindelik julle doel sal bereik?
Julle is werklik 'n uitgebreide periode van tyd toegestaan om hierdie
verandering van wil en natuur te bereik, alhoewel selfs die langste periode
van tyd ook eendag tot ’n einde sal kom en julle staar nou daardie einde in
die gesig. Ek kan julle nie eiemagtig so vorm dat julle die ewige lewe ingaan
nie, julle moet self hand bysit, want dit is altyd My Wil om julle in My Ryk te
ontvang, My Wil sal julle wil nooit verwerp indien dit begeer om My te bereik
nie, net soos dit eens van My af weggedraai het en julle in die afgrond
ingetrek het.
Wêrelde sal verdwyn voordat die laaste geestelike wese hierdie transformasie
van wil vermag het. Nietemin, My Liefde wil julle mense help sodat julle nie
vir ewige lang tye vêr van My sal bly nie, sodat julle nie vir ewighede in ’n
materiële vorm sal bly nie, wat, óf julle wil gebind sal hou, óf as mens julle
die finale geleentheid gee om julle doel te bereik om weer met My te verenig.
Julle moet weet dat julle as mens, op die laaste stadium van julle
ontwikkeling op die aarde is, dat julle jul kan bevry van die materiële
omhulsel, om dan die ewigheid in te gaan as 'n salige geestelike wese. Wees
bewus dat julle kan salig word indien julle dit wil hê, maar dat Ek julle nie
teen julle wil kan help om saligheid te bereik nie.
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Laat julle vermaan en gewaarsku word deur My Vaderliefde, maak gebruik
van hierdie kort tydjie en vorm julle so dat julle kan verenig met My, dat julle
kan word soos wat julle in die begin was, salige wesens wat in staat was om
te werk in 'n oorvloed van lig en krag. Erken julle doel en streef ernstig
daarna om dit te bereik terwyl julle op aarde lewe, want die dag sal kom wat
die verloop van julle aardse lewe sal beëindig, die dag sal kom wanneer die
tyd wat julle toegestaan is vir julle volkome verlossing, vir julle opwaarts
gaan na die koninkryk van lig, verstreke is. Gebruik die tyd voordat dit te laat
is. Amen.
Doel van die aardse lewe: Die verandering van wil en karakter

5303 Julle mense moet deur ‘n proses van hernuwing gaan, anders sal
julle ongeskik wees vir die geesteryk, die sfere van lig. Dit beteken dat julle,
volgens die manier waarop julle op aarde lewe, nie die nodige volwassenheid
het om in die koninkryk van lig te woon nie. Julle het ‘n heel ander houding
nodig om ‘n aanvaarbare bewoner van die geesteryk te word en julle moet
hierdie toestand op aarde bereik, wat inderdaad moontlik is. Daarom moet
julle deur ‘n bepaalde proses van verandering gaan, wat julle uit jul eie moet
doen.
Jou wese kan nie deur dwang verander word nie, dus word jou toestand aan
die einde van jou aardse lewe deur jouself bepaal en jou siel sal jou liggaam
verlaat ooreenkomstig jou bereidheid om te verander, óf ontvanklik vir lig, óf
steeds omring deur digte lae wat die uitstraling van lig nie kan verdra nie.
Maar wie weet dit, wie dink daaroor na wanneer hy daaroor ingelig word en
neem die verandering van sy wese ernstig op?
Elkeen moet homself suiwer, hy moet sy foute, swakhede en slegte
gewoontes verwerp en nederigheid, vriendelikheid, rustigheid, geduld en
medelye aanleer. Elke persoon moet homself tot liefde omvorm om al hierdie
deugde in hom te kombineer, dan sal hy hom sodanig verander het dat hy in
die koninkryk van lig toegelaat kan word, dan sal sy geaardheid vergoddelik
wees, dan sal hy hom aangepas het by My fundamentele aard en My
daardeur toegelaat het om met hom te verenig, want alles wat ons geskei
het, sal bewustelik verwyder wees. Die verandering van sy wese is die weg
wat na My lei, hy sal sy aardse doel bereik het en die laaste swaar bedekking
afgewerp het, sodra hy sy liggaam verlaat het ten einde dan ewig geluksalig
as ‘n geestelike wese te lewe. Slegs dan sal die ware lewe begin. Laat hierdie
woorde in julle lewend word: Die ware lewe begin vir jou wanneer jy die
Koninkryk van Lig binnegaan. Alles wat dit voorafgegaan het, was slegs die
trapleer, die voorbereidingstyd vir die werklike lewe, wat egter tydens die
voorbereidingstyd verwerf moet word. Julle mense werk gretig en
onverskrokke vir die aardse lewe, omdat julle net dit belangrik ag en julle
beskou dit as die doel. Julle neem nie die ware lewe in aanmerking nie,
omdat julle nie in ‘n voortsetting van die lewe na die dood van julle liggaam
glo nie.
O, julle is dwase. Die doel van jou lewe is iets heeltemal anders as om slegs
te werk vir die welsyn van jou liggaam. Julle word gereeld hieroor ingelig,
maar glo dit nie en daarom verander julle ook nie julle karakter nie en dit is
julle val, want indien julle nie geskik is om die koninkryk van lig binne te
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gaan en Ek julle nie kan en wil vernietig nie, aangesien julle uit My
voortgekom het, sal julle jul transformasie elders moet uitvoer en dit kan ‘n
groot val en ‘n geleidelike groei beteken wat aan My ewige plan beantwoord,
indien die geleentheid om volwassenheid in die hiernamaals te bereik, nie vir
julle beskikbaar is nie. Vroeër of later sal julle hierdie verandering van natuur
as ‘n menslike wese moet onderneem, selfs My Liefde kan julle nie daarvan
bevry nie. Die toestand van ‘n menslike wese is egter die finale toestand in ‘n
ongelooflike lang ontwikkelingsproses, deur alle skeppinge van die aarde. As
‘n menslike wese moet julle ‘n bewustelike verandering van wil en natuur
bereik, indien die ontwikkelingsproses ‘n suksesvolle einde met julle fisiese
dood op aarde moet bereik. Dan eindig julle aardse lewensweg onherroeplik.
Nietemin, vooruitgang kan in die geesteryk vêrder gaan, die siel kan haar
ellendige toestand in die geesteryk nog erken en probeer haarself te
verbeter, maar dit verg baie hulp van die ligwesens of deur menslike
voorbidding. Die wese kan egter ook weer afgly in die diepte in, omdat sy nie
besef het en probeer het om te verander nie. Dan sal sy ‘n haglike lot moet
aanvaar ten einde weer die proses van verandering deur te gaan na ‘n
oneindige lang tyd, wanneer sy haar weer moet bewys. Amen.
Die laaste dag kom skielik en onverwags

5305 Daar word vir julle 'n skielike einde aangekondig. Dit moet op so
’n manier verstaan word dat niemand in staat is om die dag te bepaal nie, dat
niemand die dag sal weet wat slegs deur Myne onderskei sal kan word in die
lig van die groot, byna ondraaglike teenspoed, wat ook aangekondig is as ’n
gebeurtenis wat sal plaasvind voor die finale einde. Baie mense weet sekerlik
dat die eindtyd begin het en dat dit een of ander tyd met hierdie dag sal
eindig. Hulle weet dit, omdat dit oral bespreek word, maar hulle glo dit nie so
vas dat hulle hul voorberei vir hierdie dag nie.
Wêreldse mense sal aangegrypword deur 'n geweldige drang na plesier, al
gulsiger bring hulle hulde aan wêreldse plesier en geniet hulself gewetenloos
ten koste van ander, hul wense en eise word steeds groter en hulle lag
smalend vir diegene wat, in hulle geloof in My, wêreldse plesier ignoreer en
veroorsaak vir hulle skade waar moontlik. Die wêreld leef in sonde en dit sal
vir julle ‘n sekere teken wees, want julle sal dinge ervaar wat julle nie sou
dink moontlik is nie. Die bose gedrag van jul medemens sal die uur op die
wêreld horlosie openbaar.
Ten spyte van die feit dat julle in staat sal wees om alles te bemerk en dat
die tekens van die tyd heeltemal ooglopend sal wees, sal julle ook
onverhoeds gevang word, want die einde sal gouer kom as wat julle dink. Die
einde sal van van een dag na die volgende kom, dit is, die wêreld se
aktiwiteit sal buitengewoon bedrywig wees en mense laat glo dat hulle die
lewe onder die knie het, dat hulle in beheer is en hul lewens kan vorm
volgens hul smaak. My Eie sal die beroering noukeurig bekyk en die
ondergang verwag, maar hulle glo ook dat die oordeel nog steeds vertraag
sal word in die lig van die mense se voortdurende roerende vreugde van die
lewe, alhoewel hul geaardheid aaklig en harteloos is.
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Die teistering deur laasgenoemde sal egter groei en Ek sal hulle Self stop.
Om hierdie rede sal Ek skielik en onverwags kom, selfs vir My Eie, want die
sondes van die wêreldse mense is skandelik, Satan oorskry sy gesag en sy
uur het dus aangebreek. Wanneer niemand dit verwag nie, sal die dag kom
wat van die begin af bepaal is, die laaste dag op hierdie aarde, wat skrik en
angs sal bring vir die mense wat aan die Satan behoort, maar wat ook
bevryding uit uiterste nood sal beteken vir My Eie, die dag van oordeel,
wanneer dit sal gebeur wat in Woord en Geskrif verkondig is. Amen.
Nuwe Testament en toevoegings.

5307

In die Nuwe Testament lees jy die Woord van God wat verkondig
is deur die mens Jesus en wat, na Sy dood aan die kruis, ook verkondig is
deur Sy dissipels. Jesus se Woorde, sowel as dié van die eerste apostels, was
ongerep bewaar, selfs al het geringe afwykings ingesluip, wat egter nie die
suiwer leer van Christus beduidend verander het nie. Kommentaar is egter
bygevoeg, wat nie deur Jesus of die apostels uitgespreek is nie, wat op later
tye aanleiding gegee het tot twyfel oor die egtheid van die inhoud van die
Nuwe Testament. Geen akkurate bewyse kan ook nog getoon word vir die
egtheid van die briewe wat bygevoeg is tot die Evangelie nie, tog stem dit
effektief ooreen met die Goddelike Woord en behoort dus nie weggegooi te
word nie, net soos alles anders in ooreenstemming is met die Goddelike leer
van Liefde wat deur die mens Jesus op aarde geleer is en oorweeg en erken
kan word as Woord van God. Dit beteken egter nie dat daar geen dwaling in
hierdie toevoeging is nie, want so lank as wat menslike hande, wat nie aan 'n
geestelik-ontwaakte mens behoort, aan’t werk is, het God se teenstander ook
die mag om hierdie hande vir hom te laat werk, alhoewel nie op 'n
ooglopende manier nie. En so het menslike hande die samestelling sowel as
die vertalings uitgevoer, menslike hande die geskrewe sowel as die gedrukte
werk vermag en selfs as dit in goeie wil gedoen is, was die Gees van God
nietemin nie altyd aan’t werk en in staat om uit te sluit en reg te stel wat
verkeerd was nie.
Maar Hy het die Goddelike Woord beskermend toegevou, ten einde dit so
suiwer as moontlik te bewaar en waar geen God-teenstrydige bedoelings
bestaan het nie, het hierdie Woord inderdaad suiwer gebly in die gedrukte
media en die Skrif. Nie eens die bogenoemde afwykings kon die suiwer
betekenis van die Goddelike Woord verander nie en kon hulle die waarde
daarvan nie verminder nie. Verder sal dit altyd moontlik wees vir 'n geestelik
gewekte mens om wat goddelik is en wat van menslike kant bygevoeg is, te
herken. Hy sal vra vir helderheid en dit ook ontvang, want enigiemand wat
soek na waarheid, sal haar vind, iemand wat haar begeer, sal haar ontvang.
Amen.
Die mens is verantwoordelik vir sy wil

5308 Of die goeie of die kwade in die mens tot uiting kom, is dit sy eie
wil, wat van geen enkele kant af gedwing kan word nie, ook nie wanneer die
mens beweer om onder 'n sekere dwang te moet optree nie. Sy wil kan hom
te alle tye teen die dwang verset, ook wanneer hy liggaamlik te swak is om
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weerstand te bied. Hy moet hom egter altyd vir sy wil verantwoord, want dit
is en bly vry en die rigting wat die wil van 'n mens gaan, vorm hom tot 'n
goeie of slegte wese. Die rigting van die wil bepaal sy lewenswandel, sy
ingesteldheid tot God en sy lot eens in die ewigheid, want wat die mens as
sodanig doen, dit doen hy bewustelik vír of téén die Goddelike ordening gerig
en oor hierdie bewuste wil, oordeel God in geregtigheid.
Daarom sorg Hy ook dat die mens gedurende sy aardse bestaan kennis sal
ontvang van Sy Wil, van hoe die menslike wil hom moet skik, indien hy
volgens die Goddelike ordening wil lewe. Wat teen die Goddelike Wil gerig is,
is sleg en dit ervaar die mens ook as verkeerd, want meestal handel hy in die
geheim wanneer hy homself in die nabyheid van mense bevind wat verbind is
met die Goddelike Wil. Wanneer hy openlik voor hulle optree, is sy wil
doelbewus teen God gerig. Dan is hy onteenseglik herkenbaar as 'n
aanhanger van die een wat teen God is en die uitwerking van sy handeling
sal altyd nadelig wees vir sy medemens. Hy handel openlik teen die liefde in
en berokken sy medemens leed. Hy dryf hulle in nood en ellende en misbruik
so hul vrye wil vir bose handelinge, waarvoor hy eens verantwoording moet
doen. Omdat hy as mens dieselfde gevoelens het as sy medemens, weet hy
ook dat alles wat die medemens skade berokken, boos is en hy kan sy dade
nooit as goed en gewetensvol kwalifiseer nie. Hy kan homself nooit van skuld
vryspreek nie, ofskoon hy geen ewige Regter bo homself wil erken nie en
indien hy meen dat hy die reg van die sterke teenoor die swakke besit, sou
hy homself ook voor 'n sterker een moet buig en sy bose dade aanvaar, wat
egter nooit die geval is nie, maar hom net tot nog meer liefdelose handelinge
aanspoor.
Sy wil is uit eie vrye beweging verkeerd gerig, ondanks die kennis en
bewustheid van die wette van die ewige ordening, wat hom voortdurend voor
oë gehou word deur goeie mense se manier van doen, wat hom sy handeling
soos in 'n spieël laat sien. 'n Bose mens word altyd die geleentheid gegee om
te besin. Sy lewenswandel, wat teen God gerig is, word altyd vir hom
voorgehou, sodat hy homself sal deursien en poog om te verander, maar sy
vrye wil moet altyd aktief wees, wat goed kan wees en nie boos hoef te wees
nie. Amen.
Ek is die Weg, die Waarheid en die Lewe

5309 “Ek is die Weg, die Waarheid en die Lewe”. Die Waarheid het van
My uitgegaan, deur die Waarheid wys Ek julle die korrekte Weg en Sy lei na
die Lewe, na die ewige geluksaligheid. Daar bestaan geen tweede weg buite
die Waarheid nie, daar is geen tweede lewe buite My nie en daar is slegs Een
wat julle die lewe kan belowe en Wie dit vir julle aan die kruis verwerf het. Ek
het geleef en gestry vir die Waarheid en Ek het ‘n smartlike dood gesterf vir
die enigste Waarheid, sodat elkeen van julle Haar kan insien wanneer hy in
My glo. My Weg is maklik om te gaan deur die een wat van goeie wil is. Ek
het julle vooruitgegaan, dit is die Weg van die liefde wat nooit faal nie en wat
ook na die insig van die Waarheid lei.
Omdat Ek maar slegs die liefde predik, het Ek julle voortdurend die Weg
getoon; omdat Ek Self die leer uitgeleef het, kon Ek ook die suiwer Waarheid
verkondig, want in My was alles lig en helder, Ek was van altyd op hoogte en
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kon derhalwe ook aan julle die korrekte kennis oorbring. Julle sal egter die
Waarheid slegs van My kan ontvang, omdat Sy van My uitgegaan het en Sy
daarom ook weer na My teruggevoer word. Wie die Waarheid wil besit, moet
Haar met aandrang van My, Wie Self die ewige Waarheid is, vra. Sonder My
sal julle in geestelike duisternis bly en ‘n verkeerde weg gaan, ‘n weg wat na
benede lei.
Julle weet dat Ek ‘n teenstander het wat wil verniel waar Ek opbou, wat die
lig wil uitdoof, wat die duisternis wil uitsprei oor die mense, sodat hulle My
nie kan herken nie. Hierdie teenstander probeer alles om oor die Weg na My,
na die Ewige Lewe, ‘n rookgordyn te lê sodat dit nie gevind sal word nie.
Hierdie teenstander is ‘n vyand van die Waarheid, soos hy ook ‘n vyand van
My is, want die Waarheid onthul sy planne, sy aktiwiteite en sy wese, wat te
verafsku is. Gevolglik val hy die Waarheid aan en sal sy inspanning steeds
daarop gerig wees om My vir die mense onherkenbaar te maak. Hy sal My
teenwerk waar hy ookal kan. Hy is die Antichris, wat vir geen enkele daad
terugdeins om die mense teen My te laat draai nie.
Die Antichris is in die eerste plek aan die werk teen die Waarheid. Daaruit
kan mens die gevolgtrekking maak dat die suiwer Waarheid steeds bestry sal
word, dat die verdedigers van die suiwer Waarheid aangevat sal word, terwyl
die dienaars van die Antichris erken sal word as “verkondigers van die
waarheid” en massas mense sal agter hom staan en die draers van die
Waarheid sal steeds meer geïsoleerd raak, omdat daar voortdurend teen
hulle opgetree sal word. Die Weg na die Waarheid is smal en dit word slegs
deur weiniges begaan. Die meeste mense gaan oor breë paaie en dit moet
alreeds vir julle ‘n bewys wees van wie hierdie massas aanvoer.
Wie My wil navolg op die smal Weg van die Waarheid, sal nie baie geselskap
hê nie, want die meeste verafsku die moeisame Weg. Ek is egter die Liefde
en wie My navolg, moet ook die liefde in hom hê en dan is die Weg vir hom
lig en duidelik en hy sal onbekommerd oor die moeilike pad gaan, want Ek is
die Doel en die Ewige Lewe.
Soek nie die Waarheid daar waar die massas is nie. Ek het My weg op aarde
gegaan en was steeds alleen en deur weiniges omring, terwyl die meeste
mense afkeurend gestaan het teenoor My, omdat Ek vir hulle die Waarheid
gebring het en dit vir hulle onaangenaam was; omdat My teenstander agter
die massas gestaan het en teen die Waarheid te kere gegaan het en steeds
maar daarteen sal stry waar hy ookal kan. Wie egter in die Waarheid
vasstaan, sien sy manier van doen in en dit sal hom nooit van stryk bring nie
want sodra hy My navolg, gaan hy die korrekte Weg en hy sal lewe tot in
ewigheid. Amen.
Verandering van wil deur voorbidding

5313 Die ryk van duisternis hou sy siele gevange, omdat daar nie groot
krag nodig is om hierdie siele gekluister te hou nie, want hulle bied geen
weerstand nie, omdat hulle wil te swak is. Hierdie wil kan egter deur
voorbidding 'n versterking ervaar. Julle mense sal moet glo dat julle tot alles
in staat is deur 'n liefdevolle gebed vir hierdie gekluisterde siele, wat
daardeur die begeerte in hulle sal voel om te ontwaak en vry te word uit die
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kettings van satan. Hierdie begeerte kom dikwels slegs vir oomblikke in hulle
op, maar dit duur altyd langer, hoe meer dikwels in liefdevolle voorbidding
aan hierdie siele gedink word. Dit is dan asof hulle uit 'n diep slaap ontwaak.
Hulle word lewendig en soek na 'n geleentheid om uit hul boeie te ontsnap,
want hulle ondervind die duisternis as 'n kwelling en verlang na die lig.
Wanneer hierdie verandering begin het as gevolg van liefdevolle voorbidding,
is hierdie siele ook gewillig om te soek en die kleinste ligstraaltjie laat hulle
vinnig na die plek gaan waar dit vandaan gekom het en hulle begin om te
lewe.
Die vors van die onderwêreld laat hulle egter nie so maklik vry nie, daarom
sal lig en duisternis mekaar in die begin afwissel. Hulle sal tydelik van hulself
bewus wees en dan weer heeltemal onwetend in die duisternis ronddwaal.
Daarom moet daar met liefdevolle geduld met hierdie siele omgegaan word.
Hulle moet steeds deur gebed van krag voorsien word. Hulle moet deur
liefdevolle gedagtes nader geroep word en dus altyd weer aan hul duister
gebied onttrek word. Hulle moet deur middel van gedagtes opheldering
ontvang en op Jesus Christus, hulle Verlosser, gewys word, sodat hulle
hulself tot Hom kan wend en Hom kan aanroep om hulp en erbarming. Die
siele uit die duisternis is dikwels verhard en moeilik om te onderrig, maar
hulle voel die weldaad van 'n liefdevolle gebed en dit versag ook stadig die
hart wat meestal verhard is. Dit wil sê: 'n Mens kan deur liefdevolle
voorbidding sulke siele aan die duisternis ontwring. Dit sal altyd ’n resultaat
hê, wanneer die wil om te help, ook die wil van die siel versterk en nie
verswak nie.
In die ryk hierna bestry bose siele dikwels mekaar, maar nooit sal 'n bose siel
skade aan die mens doen wat vir haar bid nie. Die liefde van 'n mens kalmeer
ook die mees opgewonde siel, soos hulle andersyds die swakste siel laat
oplewe en aanspoor om haar toestand te verbeter. Liefdevolle voorbidding
van die kant van die mense op aarde, is 'n groot verlossingsfaktor wat veels
te min deur die mense besef word. Waar daar ook maar aan hierdie
ongelukkige siele gedink word, daar is ook die verlange na lig lewend en dit
beteken altyd 'n verandering van die wil van die siel, waarmee dan ook
rekening gehou moet word. Die siel moet self wil dat sy verlos word en
hierdie wil bring dikwels die liefdevolle voorbidding van 'n mens op aarde tot
stand. Daar kan dus oor die dood heen nog liefde beoefen word. Ook uit die
duisternis kan die siele nog gered word, want die liefde is 'n krag wat tot alles
in staat is. Amen.
Liefde is die sleutel tot die geesteryk

5314 Julle sal slegs in staat wees om My deur die liefde te verstaan.
Daar is geen ander manier om My te wen nie, geen ander manier om My te
herken nie, slegs deur die liefde. So het jy nou die sleutel wat die deur van
My hart oopmaak vir jou, die hek na die geestelike koninkryk, na die Huis van
jou Vader. Sonder hierdie sleutel sal alle toegang geblokkeer bly, alles wat
My Liefde, Wysheid en Almag geskep het in die geestelike koninkryk sal vir
jou verborge bly, sonder hierdie sleutel sal alle kennis van die Waarheid
verborge bly, sal jy gebrek ly aan al die Goddelike Wysheid, want sonder
liefde sal jy verswelg word deur die duisternis, aangesien slegs liefde jou lig
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sal gee, jou dus sal lei tot verwesenliking. Jy sal ongelooflik magtig wees as
jy ag sal slaan op My Woorde en 'n lewe van liefde lei, want liefde is ook krag
en niks sal vir jou onmoontlik wees as jy jou wese tot liefde sou verander nie.
Dus gee Ek jou met hierdie Woorde die belofte van 'n oorvloed van lig en
krag, van geluksaligheid, deur die invloei van My Vaderlike liefde, as jy net
self deur dade van liefde met My verenig, as jy net My Liefde vir jou
beantwoord. Jy glo egter nie My Woorde nie, anders sou jy daarna gestrewe
het om 'n lewe van liefde te leef.
Hoekom stel jy dit nie op die proef nie? Laat staan alle selfsugtige liefde, kyk
rondom jou en waar jy ookal swaarkry sien, probeer hulp gee, waar jy mense
sien ly aan fisiese of sielkundige kwale, probeer om hulle te genees, gee aan
hulle aards en geestelik wat hulle nodig het, gee hulle kos en drank en gee
jou besittings weg as jy sodoende die swaarkry van behoeftige mense kan
verlig. Probeer dit en jy sal die Waarheid van My Woord ervaar, jy sal groei in
krag en lig, jy sal uitstyg bo jou eie aardse lyding, niks sal jou raak wat
voorheen gelyk het of dit jou gaan onderkry nie, jy sal die krag van die liefde
in jou voel en die geluk van jou vereniging met My. Wat jy tot stand bring
met elke daad van liefde sal jou duisendvoudig vergoed vir wat jy weggegee
het. Jy sal My herken en voel hoe My hand jou vashou, jy sal voel hoe die
krag van My Liefde in jou vloei en geestelik helder verlig, sal jy in staat wees
om te hoor en te sien wat andersins vir julle mense weggesteek is.
Ondergaan die toets en glo My Woord, doen die liefde en jy sal My wen en
nooit ooit weer verloor nie, glo My, want Ek sal jou waarlik nie verkeerd
onderrig nie. Ek wil hê dat jy gelukkig moet wees en aangesien slegs die
liefde in staat is om jou te verander in ‘n gelukkige mens, moedig Ek jou
voortdurend aan om lief te hê.
Jy sal egter die gees in jou, wat aan alle liefde ontbreek en waaraan jy jou
aardse bestaan te danke het, moet bestry. Hy spoor jou aan tot eieliefde, hy
wil die Goddelike vonk binne-in jou blus, hy wil verhoed dat jy 'n lewe van
liefde lei. Jy sal dit dus moet beveg, maw jy moet jou eie drange beveg wat
net jou selfsugtige liefde verhoog en die ware liefde tot My en jou naaste
verswak, sodat jy nie in staat sal wees om die krag van die liefde self te
ervaar nie. Veg daarteen en volg My, aanvaar hierdie woorde in jou hart en
handel daarvolgens en jou lot sal die volledige vereniging met My en
oneindige saligheid wees. Amen.
Hiernamaals, nood van die siele - Voorspraak - Wils verandering
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Die swaarkry van behoeftige siele aan die anderkant is baie
groot, want hulle situasie is dikwels ondraaglik, omdat hulle omring is deur ’n
digte duisternis waaruit hulle nie kan ontsnap nie. Hoe meer 'n siel egter ly,
hoe gouer kan sy haarself analiseer, besin oor haar skuld en kyk vir hulp, ten
einde dan te streef na selfs die kleinste straaltjie van lig in die hoop op
verlossing. Slegs wanneer sy probeer om weg te beweeg van die duisternis,
kan sy na die lig gelei word. Voor dit sou sy nie in staat gewees het om die
instruksies te verstaan nie, maar ook nog te hardkoppig wees om
laasgenoemde te aanvaar, sodat elke liefdevolle poging tevergeefs sou wees.
Elke siel se wil kan herken word deur die ligwesens en daarvolgens sal hulle
die arme siele lei na die lig wat sy begeer, want hierdie siele is dan in 'n
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toestand om gehelp te kan word, aangesien hulle bereid is om dit te aanvaar
en ook versoek om gehelp te word. Die daad van Verlossing kan dan in
werking tree oor hierdie siele, selfs op dié van die afgrond. Jesus se Liefde en
Genade het dan ook individuele siele in die afgrond geraak en om verlossing
aan hulle te bring, is 'n uiters lonende taak, waartoe julle mense grootliks
kan bydra met bewustelike voorbidding en geestelike instruksies van diegene
wat jou nader om hulp.
Die siele in die hiernamaals weet dat mense op aarde nog lewensenergie het,
waaraan hulle ‘n totale gebrek het en daarom versamel hulle rondom mense
om krag van hulle te ontvang. Hulle weet weliswaar nie hoe die krag na hulle
vloei nie, nogtans vra hulle vir mense wat by hulle ontbreek, vir wat hulle nie
het nie, maar in staat is om te onderskei in mense. Hul ernstige swaarkry
dryf hulle na die mense op aarde, selfs al het hulle dikwels maar net 'n vae
herinnering van die kennis wat hulle op aarde gehad het. Gevolglik is
onderrigting van hierdie siele nie maklik nie, aangesien hul swak intellektuele
kapasiteit in ag geneem moet word en, in die lig van hul skuld, hul vlak van
volwassenheid ‘n gebrek aan bewustheid beteken. Nietemin, hulle is honger
vir verduidelikings en is geduldige luisteraars wanneer dit aan hulle gegee
word. Daar is ‘n groot nood in die ryk hierna, wat egter deur julle mense
versag kan word indien julle bereid is om hulle te help, indien hierdie siele
julle medelye wek en julle wil aangespoor word om te help, want hulle
ondervind reeds julle liefderyke gedagte as ‘n merkbare toevoer van krag. En
hulle sal daarom nie meer ’n mens verlaat wat hulle op so ‘n manier help,
omdat hy in liefde aan hulle dink en by Jesus Christus vir hierdie arme siele
om hulp smeek nie.
Die Goddelike Verlosser is altyd bereid om die siele te help om uit die diepte
na bo te kom, maar daar kan nie by die wet van die liefde verbygegaan word
nie. En as die siel self nog geen liefde kan bring nie, neem Hy genoeë met die
liefdevolle voorspraak en Hy neem dit aan asof dit deur die siele self gedoen
is. En hulle sal deur Sy liefde en Barmhartigheid verlossing vind.
Die mense kan oneindig baie bydra om siele uit die duisternis te red. Hulle
almal smeek julle daarvoor en as hulle julle vra, as julle aan hulle dink sal
julle weet dat hulle gehelp kan word, dat hulle reeds in ‘n toestand is waar
hulle hulp wil hê en dat mense se moeite nie meer tevergeefs is nie. Help
hulle, red hulle uit hul nood en dra so by tot verlossing van die siele wat op
aarde versuim het om aan hul vervolmaking te werk, wat daarom in die
hiernamaals in groot nood verkeer, waaruit slegs die liefde van die mense
hulle egter kan help. Amen.
Kosmiese strominge

5321 Die gees in julle moet werksaam word, indien julle oor alle dinge
duidelikheid wil hê, wanneer julle korrek wil dink en in die Goddelike
Waarheid wil verkeer. Die korrekte begrip kan nie aan julle mense gegee
word nie, julle sal veel eerder eers die voorwaardes wat julle ‘n volledige
begrip waarborg, moet nakom en hierdie voorwaarde is nou eenmaal dat julle
die gees in julle moet laat ontwaak, omdat hy julle onderrig, julle denke
korrek lei en julle die begrip gee vir hoër Wysheid, wat julle as mens, sonder
hulp en met slegs julle verstandelike denke, nie sal kan begryp nie.
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Dit is totaal onmoontlik om die Goddelike skeppingsgeheime te wil deurdring
sonder die hulp van die Gees, wat as deel van God, alles weet en ook julle
mense van kennis kan voorsien. Sonder die werksaamheid van die Gees sal
julle dus nooit insig verkry in die Goddelike skeppings- en heilsplan, of, indien
die kennis daaroor van buite af vir julle gebring word, dit kan begryp nie. Wat
julle egter daaroor deur die Gees van God verskaf word, is die volle Waarheid
en sal julle insig vergroot, want Sy het van God uitgegaan, Sy is ‘n
regstreekse oordrag van die Waarheid wat Haar oorsprong in God het.
Die hele skepping, aards en geestelik, is tot stand gebring deur die Wil van
God, in Sy Liefde gegrondves en Sy Wysheid bepaal die doel daarvan. Dus is
elke skeppingswerk se ontstaan en doelmatigheid met Wysheid deurdag en in
die hele skepping ingepas, soos wat God dit van ewigheid af, as in hoë mate
heilsaam, ingesien het vir die gees wat homself positief moes ontwikkel. Elke
skeppingswerk is die voltooiing van ‘n ander en die hele geestelike en aardse
skepping is ‘n onbegryplike, geestelik saamgestelde geheel wat wag op sy
ontbinding.
Die mens is slegs in staat om die kleinste stukkie in sy gees op te neem en
dus moet hy homself ook tevrede stel met verklarings wat slegs ‘n swak
denkbeeld aan hom gee, wat die sin en doel van dit wat uit God se
skeppende Hand voortgekom het, slegs in growwe trekke begryplik maak. Dit
pas nie die mens om die diepste geheime te wil deurgrond, terwyl hy nog in
aardse materiële omhulsel op aarde is nie, omdat sy geestelike horison
begrens is, omdat hy nie die voorstellingsvermoë het om skeppings wat buite
die aarde bestaan, te kan begryp nie.
Vir sy liggaamlike oë is tallose sterre egter sigbaar, wat dus ook as skeppings
van God in die oneindige heelal rondtrek en hulself op oneindige afstand van
die mens in bane beweeg wat volgens wetlike orde bepaal is. Hierdie sterre is
wel vir hom sigbaar, maar kan nie met die verstand ondersoek word nie. Dit
is wêrelde waar óf ‘n soort vooropleiding, óf die vêrdere ontwikkeling van
menslike siele plaasvind, omdat daar ontelbare sfere is wat dié siele, wat
tallose verskillende grade van volwassenheid besit, as verblyfplek dien.
Beskou alle sterre wat julle met die oë kan sien as verblyfplekke vir vêrdere
ontwikkeling van die gees, dan is die sin en doel van die sterre al op sy
duidelikste vir julle verklaar.
Die hele skepping, dus alle hemelliggame van aards materiële of geestelike
aard, word deur ‘n Wil gelei en alle skeppingswerke is onderworpe aan die
wet van die ewige ordening, waarvan die grondlegger die Goddelike Skepper
Self is. Daar kan in die totale heelal niks gebeur wat buite die wetlike orde is
nie, alles moet binne die orde van die wet plaasvind, aangesien God die
skepping andersins sou laat verval het, indien Hy teen Sy wetlike orde sou
optree.
Die mens moet eers dié insig hê om te kan begryp dat daar geen willekeurige
gebeurtenisse op aarde, of in die kosmos kan plaasvind nie, omdat elke
gebeurtenis in die ewige basiswet ingereken is en geopenbaar word soos wat
God dit sedert ewigheid as sinvol vir die geestelike ontwikkeling ingesien het.
In tye wanneer mense die punt bereik om dié dinge verstandelik te
ondersoek, dink hulle vir hulself reëls uit wat vir waarheid sal instaan en ook
sal geld vir toekomstige gebeurtenisse. Weliswaar is daar dan ‘n mate van
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ooreenkoms met die Wet en kan die mens homself dus aan hierdie wet
onderwerp, deur hom by die wet aan te pas, nie bedoelend om die wet te
beheer nie, maar dat hy wil weet wat, volgens die natuurwet, vir hom
verborge moet bly, deurdat hy die lot, die lewensverloop van ’n mens wil
bepaal d.m.v. die hemelliggame wat volgens ’n Goddelike Wet rondsirkel.
Julle sal jul afvra of dit wel goed sou wees om tydens julle lewe alle
gebeurtenisse en besonderhede vooruit te weet en julle sal nie in die minste
wonder hoe julle vrye wil dan verdedig kan word nie, julle sal wonder of julle
dan wel van ‘n lewenstaak sou kon praat, van ‘n positiewe geestelike
ontwikkeling in vrye wil. Dit alles sou wegval indien dit moontlik sou wees om
volgens die beweging van die sterre berekeninge te maak wat die verloop
van julle lewens sou moes bepaal.
Daar is wel Goddelike wette waarvolgens die lewens verloop, of die lot van
die mens, homself ontwikkel, maar die mense kan nooit insig verkry in
hierdie wet nie, kennis daaroor is nie vir hulle toeganklik nie, omdat God
andersins nie die toekoms vir die mens verborge sou hou nie, wat juis ook ’n
wet is wat in Sy Wysheid en Liefde gegrondves is.
Maar in die hele skepping bestaan daar tussen die afsonderlike
skeppingswerke ‘n onloënbare samehang en ook straal elke hemelliggaam
bepaalde kragte uit wat deur ander hemelliggame opgevang word, wat nie
sonder invloed bly nie. Dit is kosmiese strominge, juis as gevolg van
goddelike wette, veroorsaak deur die natuur. Hierdie strominge werk so nou
en dan ook op die mens in om hom min of meer aan te spoor, maar soms
ook verlammend, om welke rede ‘n suiwer natuurlike invloed van die
hemelliggame op die mens nie ontken kan word nie, wat die geestelike
ontwikkeling egter op geen enkele manier beïnvloed nie, maar slegs
liggaamlik ervaar kan word. En hierdie kosmiese strominge kan ook 'n
opbouende of verwoestende uitwerking hê, maar natuurkatastrofes kan nie
met volstrekte sekerheid volgens vaste periodes bereken word nie, aangesien
sulke voorspellinge, (wat die periodieke terugkeer van die katastrofe vasstel)
andersins die grootste verwarring onder die mense sou aanrig en daarom ‘n
hindernis beteken vir die geestelike ontwikkeling in vrye wil. Die mens kan
ook so nou en dan aan kosmiese invloede blootgestel word, maar hulle word
nooit daardeur tot ‘n beslissing gedwing wat bepalend is vir die geestelike
ontwikkeling nie. Maar die verlange om dit wat verborge is te onthul, kan nie
deur die mens bevredig word nie want wat God verborge hou, sal die mens
nie kan blootlê nie, tensy God dit vir hulle laat weet om hulle te help om
opwaarts te gaan, indien Hyself toekomstige dinge bekendmaak om die
mense teen die gevaar van ‘n val in die diepte te behoed. Amen.
Gevolge van liefdeloosheid in die hiernamaals

5322 Liefdeloosheid het vêrreikende gevolge op aarde sowel as in die
hiernamaals, want dit omring die siel met die digste bedekking, sodat geen
ligstraal by haar kan binnedring nie, sodat sy ewig in die donker sal bly. Lig is
oral, maar waar dit die menslike siel nie kan binnedring nie, daar is
duisternis. Die liefde straal lig uit en verlig so die siel van binne. Die omhulsel
los op en die lig kan dan van buite af inwerk en die siel insig gee.
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Op die aarde beteken insig hê, die ken van die ewige Waarheid, van die
betekenis en die doel van die aardse lewe en die besef van die voortdurend
toenemende liefde tot God. In die ryk hierna egter is die lig alleen aan die siel
verseker wat deur die liefde op aarde tot insig gekom het. Die duisternis het
vir goed verdwyn en vir die siel is alles duidelik. Vir haar is daar niks
onsekers meer nie, niks is onbegryplik en niks onmoontlik nie, want sy het
vol van lig en krag geword deur die liefde.
Die liefdeloosheid is daarom die ewige ondergang vir die siel, want ‘n siel wat
nog in die diepste duisternis smag, is onsalig. Sy het die duisternis ten prooi
geval, omdat sy heeltemal sonder liefde is en hierdie toestand ook vir die
siele wil berei wat hulle deur haar laat beïnvloed het, wie slegs vol eieliefde is
en teenoor die mense slegs liefdeloos handel, omdat Satan hulle daartoe
verlei, want hy wil sy eie gevoelens op die mense oordra sodat hulle hom
onderdanig word.
Die liefdeloosheid is die dood van die siel. Dit vergiftig die denke van die
mense, sodat die resultate van die denke leuens en boosaardigheid is,
waaruit dade van haat voortkom, waaruit weer die bose sal voortkom. Dit
kan ook nie anders nie, want waar liefde heers, daar is God en waar
liefdeloosheid en haat te voorskyn kom, daar is Satan. En hy voer so ‘n
heerskappy dat hy waarlik te veroordeel is as die grootste vyand van die
siele, wat die mense nie alleen op die aarde najaag en hulle vir hom probeer
wen nie, maar met hewiger boosaardigheid in die hiernamaals werk en ook
daar probeer om op die siele in te werk. Hy probeer hulle tot steeds groter
hardvogtigheid aan spoor om hulle steeds dieper na benede in die afgrond in
te trek. En omdat liefdeloosheid so ‘n afskrikwekkende uitwerking het in die
hiernamaals, kan dit slegs met liefde tegemoet gegaan word.
Aan die siele in die hiernamaals moet baie liefde betoon word, wat as ‘n
geneesmiddel op die siek siel inwerk, waardeur sy gesond kan word indien
die skenking van liefde aan die siele nie verminder word nie. Ook die mees
verstokte siel in die duisternis word deur ’n liefdestraal verander, al was sy in
die begin onwillig. Maar wat sy eenmaal as ‘n weldaad aanvoel, gee sy nooit
meer op nie.
Die liefde is die mees doeltreffende wapen teen die teenstander, waarteen hy
nie kan standhou nie en dit ontvlug hy. Hy sien liewer van sy slagoffers af
voordat hy homself deur die liefdestraal laat aanraak.
Daarom, stry teen die liefdeloosheid, weet dat dit tot die verderf lei, terwyl
werke in liefde julle die Ligryk bied. Weet dat julle deur die liefde ook aan
hulle die lig kan bring wat nog in die duisternis smag as gevolg van hul
lewenswandel op aarde, wat arm aan liefde of liefdeloos was. Slegs die liefde
kan aan hulle hulp bring en hul kettings losmaak, slegs die liefde kan julle
almal salig maak. Amen.
Geregtigheid - Vereffening in die hiernamaals

5323

Daar is geregtigheid en daar is vereffening, indien dit nie op
aarde is nie, dan wel in die Ryk hierna, waar die siel sal maai wat sy gesaai
het. Julle mense moet besef dat niemand hom iets kan toe-eien wat hom nie
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toekom nie, dat hy rekenskap moet gee vir elke sent en dat hy moet betaal
vir alles wat hy hom onregmatig toegeëien het.
Mense, dink daaraan dat Ek julle niks kan kwytskeld nie, omdat Ek ’n
regverdige God is en dat julle jul met ‘n groot skuld belas indien julle glo dat
julle ongestraf kan sondig. Eenmaal sal die dag van vergelding vir elkeen
aanbreek wat sonder gewete leef, omdat hy nie aan My as ’n regverdige God
geglo het nie en daarom sonde op sonde gestapel het.
Die aardse lewe is spoedig vir julle almal verby en wat oorbly is slegs die
geestelike besit. Maar wee diegene wat niks kan wys nie, hulle sal arm en
naak daar aankom en in groot ellende en duisternis ronddwaal. Dit is die
vereffening van ’n lewe op aarde, wanneer dit nie volgens My wil geleef was
nie, met inagneming van die gebod van liefde tot My en die naaste; wanneer
die mense slegs aan hulself gedink en so geleef het dat My teenstander
plesier daarin gehad het wanneer hulle in wêreldse genot swelg en hul
hartstogte en luste die vrye loop laat neem het.
Wie op aarde slegs aan hulself gedink het, sal hier verlate ronddwaal en
niemand sal aan haar liefde betoon nie, net soos wat sy hulle wat haar hulp
op aarde nodig gehad het, gebrek laat ly het. Sy moet dan tot op die sent
terugbetaal, omdat niemand die skuld vir haar kan betaal nie, behalwe Jesus
Christus, aan Wie die siel wat sonder liefde geleef het, egter nie geglo het
nie.
Julle mense moet julle lewe op aarde so beskou, dan sal julle ook weet dat
julle nie gewetenloos kan lewe nie, dat wanneer die liggaamlike lewe beëindig
word, die siel die skuld moet betaal waarmee sy haar belas het. En weet dat
alles wat julle die wêreld aan tol betaal het, die siel ontneem sal word en dat
armoede in die hiernamaals die gevolg daarvan sal wees. Weet dat daar ‘n
vereffening is vir elke uur wat julle My teenstander toejuig en julle die
genoeë van die wêreld toegedaan is en My heeltemal vergeet.
Die aardse lewe is aan julle gegee tot voltooiing van julle siele. Maar wat
doen julle? Julle versorg slegs julle liggaam en vervul al sy wense. Julle word
dronk van wêreldse plesier en julle loop al te gewillig in die val wat die vyand
vir julle stel.
Julle neem van julle siele en gee dit aan julle liggaam en dit moet julle
duisendvoudig betaal, want julle nood sal uitermate groot wees wanneer julle
die geesteryk ingaan, waar slegs waardeer word wat die siel aan
onverganklike goed saambring. Die siel sal groot gebrek ly en niemand sal
haar help indien sy haar nie tot Jesus Christus keer nie, van Wie sy egter in
haar duistere toestand niks weet nie. Slegs Hy kan haar help, maar ewighede
kan verbygaan voordat die siel hierdie insig verkry en so tot Hom keer. Vir
ewighede kan sy haar skuld so saamsleep, omdat My Geregtigheid haar nie
kan verlos solank sy My nie daarom bid nie. Amen.
Geloofstryd is meedoënloos –Volhard in die geloof

5324

Dit is dringend nodig dat julle moet volhard in die laaste
geloofstryd, want daar sal eise aan julle gestel word wat julle nie sonder ‘n
vaste en onwankelbare geloof sal kan nakom nie. Baie sal vir julle
onoorkomelik lyk, indien julle nie in geloof ’n beroep sal doen op My Krag nie,
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want die vyand van jul siele sal byna onmenslik teen julle optree en hy sal
dié bedien wat mag besit op aarde en ook vol lis en boosaardigheid is en sal
die stryd aanknoop met almal wat nog glo.
Dit sal so ‘n openlike optrede van sataniese mag wees, dat julle duidelik sal
weet welke uur geslaan het. Dan sal julle weet dat dit die laaste tydperk van
die eindtyd is en dat dit nog maar ‘n kort tydjie sal duur voordat julle verlos
sal word van hierdie mag; wat julle egter nie sal kan skaad indien julle ‘n
vaste geloof besit nie. Die vyand se optrede is so duidelik teen My gerig dat
julle reeds daaraan sal kan sien dat hy sy wettige gesag oortree het. Ek het
dit aan julle verkondig dat die einde naby is, want die mens is op die aarde
om tussen twee magte te kies en moet daarom ook van die twee magte
weet. Sodra ‘n mag die kennis oor die ander “Mag” verhinder, oorskry hy sy
bevoegdheid en sal nie ongestraf bly nie.
Wanneer die geloofstryd begin, sal dit weens die manier waarop dit gebeur,
duidelik sigbaar wees watter mag aan die werk is. En daardie tyd moet eers
aanbreek, omdat Ek nie sal ingryp voordat dit nodig is nie, om die siele wat
deur die optrede van die sataniese mag agterdogtig word en hulle daarom
nog sal besin, geleentheid tot verandering van wil en geloof te gee.
Die mense moet hard aangegrypword, want hulle luister nie meer na die
Stem van die Vader wat hulle liefdevol aanspreek nie. Die stem van Satan
kan egter nog op sommige siele ‘n bepaalde uitwerking hê en ‘n ommekeer
na My toe veroorsaak, maar slegs wanneer die mens nog ‘n vonkie geloof tot
Jesus in hom het en hulself eerder aan hierdie Jesus toevertrou as aan hom
wie se boosheid hulle nou herken. Die sterk geloof van Myne, wat ten spyte
van die groot verdrukking nie van My afvallig gaan word nie, want hoe meer
hulle bedreig sal word, des te meer sal hulle My Naam bely wat hulle tot
nadenke sal lei.
Julle moet julle staal vir die laaste geloofstryd terwille van julleself, maar ook
terwille van julle medemens, wat julle deur jul geloof sal kan help om in
Jesus te glo, wat wil help en ook sal help indien die nood ondraaglik word;
wanneer Satan sy werk volbring het, wanneer Myne met die dood bedreig
word en slegs Ek hulp aan hulle sal kan bring.
Dan sal Ek kom en Myne wegneem. Ek sal hulle nood en verdrukking
beëindig, maar ook almal wat hulle teen My verset het, teregstel op die
laaste dag van hierdie aarde. Dan sal daar geloof en geprys word deur Myne
en die ander sal die dood vrees. Dan het die dag gekom waarvan geskryf
staan; “dat Ek sal oordeel die lewendes en die dooies, die gelowiges en die
ongelowiges”, want My Woord wat die Waarheid is, sal vervul word. Amen.
God se woord maak Sy wil bekend

5328

Om My welbehae te kan verwerf, hoef slegs My wil geag en
gerespekteer te word. En My wil is baie maklik om te vervul, want Hy roep
julle alleen op tot liefde. Hy verlang van julle iets wat nie onnatuurlik is nie,
aangesien julle immers self uit die Liefde voortgekom het. Julle sal weer moet
word soos wat Ek julle eens geskape het en dit vereis liefde. Julle sal My dus
slegs welgevallig kan wees wanneer julle omvorm soos wat julle was vanaf
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die allereerste begin. En daarom sal julle My gebooie van die liefde moet
vervul wat in My wil besluit lê.
En Ek laat julle mense My Woord toekom, sodat julle kennis kan neem van
My wil. En My Woord sal julle steeds aanmaan tot 'n lewenswandel wat van
liefde getuig. My Woord sal julle in detail voorskryf wat julle sal moet doen en
weglaat om volmaak te word. Julle sal daarom op aarde nie sonder My Woord
kan gaan nie, want My Woord bring julle eerstens kennis van My en My wil.
Dit wys julle op julle oertoestand en op julle taak in die aardse lewe. My
Woord spoor julle aan om verbinding te soek met Sy Gewer. En as julle
hierdie verbinding aangegaan het, is ook julle wil bereid om hom aan My wil
te onderwerp. Julle taak op aarde is om die regte wil te hê om My welgevalle
te verwerf. Daarvan moet julle deurdring wees. Julle sal My wil tot rigsnoer
moet neem, dan sal julle jul doelwit bereik.
Wie kennis neem van My Woord, sal homself dan ook deur My laat lei. Hy sal
My erken en sal sy bes doen om dit te doen waarna Ek verlang. Hy sal sy bes
doen om in die liefde te lewe. Sy positiewe ontwikkeling gaan omhoog en hy
sal seker wees van die doel. Hy sal weer word wat hy was, naamlik 'n
kragtige wese wat homself deur die liefde met My verenig het om nou self
onbeperk werksaam te wees en onvoorstelbaar gelukkig. Amen.
Aardse kennis in die hiernamaals

5331 Alle aards verworwe kennis sal vir julle mense nutteloos wees,
want dit sal net voldoende wees so lank as wat julle op aarde lewe. Wanneer
julle die ryk van die hiernamaals betree, sal julle al die herinnering daaraan
verloor as julle nie geestelik 'n graad van volwassenheid verkry het wat julle
geskik maak vir die ryk van lig, waar julle helder en duidelik alles sal weet en
ook in staat sal wees om gebruik te maak van die aardse kennis wat julle
behou het. Maar vir ’n gestorwe ongelowige siel lyk dit maar sleg, want hoe
meer aardse kennis sy besit het, hoe meer bewus sal sy word van haar
ellendige toestand wat nou ’n algehele gebrek aan alle kennis is, sodat sy min
of niks kan onthou nie en nie in staat sal wees om op enige manier te
onderskei nie.
Dit ontbreek ook dikwels sulke siele aan die herinnering van hul
lewensomstandighede op aarde en sy herwin slegs weer haar geheue indien
sy 'n poging aanwend om opwaarts te verbeter, naamlik om die lig te bereik.
So 'n siel sal dan ook uiters dankbaar wees vir alle verheldering en sodoende
haar toestand besef, haar versuim op die aarde en dikwels ook haar skuld.
Julle is herhaaldelik ingelig oor die feit dat julle jul eie lotsbestemming op
aarde skep vir die ewigheid, dat julle versigtig moet wees vir die strewe na
aardse rykdom, roem, eer en oormatige aardse kennis, want dit alles is
verganklik. Aardse kennis sal julle nie teen geestelike duisternis beskerm nie,
inteendeel, aardse kennis kan grootliks bydra tot die verduistering van julle
gees en dit moet altyd vir julle 'n waarskuwing wees, want dit sal moeilik
wees vir `n siel om geestelike kennis te ontvang, wie voorheen nooit
ontvanklik was vir dit wat die geestelike Koninkryk haar wou bied nie, omdat
sy haar deur aardse wetenskap onbevoeg gemaak het.
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Tog kan 'n siel wat in besit is van geestelike en aardse lig, baie effektief
daarmee werk in die geestelike ryk, want sy sal ook in staat wees om mense
op aarde te help met raad in hulle aardse probleme en kan gebruik maak van
haar aardse kennis waar nodig. Die siele van die duisternis word ook dikwels
beïnvloed deur magte van onder om hulself uit te druk om na vore te kom
met hul skynbare kennis, alhoewel dit in daardie geval nie die siel self is nie,
maar die duister magte wat hulle uitdruk deur die siel en doelbewus probeer
om dwaling te versprei onder die mense om hul denke ten gunste van die
duister krag te verwar. Dit is die rede waarom verbindings van die aarde na
die geestelike ryk skadelik is, indien die geestelike voorwaardes nie aanwesig
is nie, sodat geestelik strewende mense hulle bewustelik met die wêreld van
lig kan verbind wanneer hulle onderrig wil word en deur gebed vir
beskerming teen dwaling en bose wesens die duister magte geen geleentheid
bied om hulself uit te druk nie.
Slegs wesens wat self verlig is, is in staat om die lig te versprei en hierdie
wesens moet bewustelik aangeroep word en hulle sal graag hul kennis uitdeel
en dit gee aan daardie mense wat geestelike goedere wil ontvang, omdat
slegs dit waardevol en onverganklik is, omdat dit al is wat die siel met haar
kan saamneem na die geestelike ryk. Amen.
Toestand van die siele in die hiernamaals - Dwaalleer - Ongeloof Liefde

5332 Dit is vir baie mense onbegryplik dat hulle regstreeks met My in
verbinding kan staan, wat bewys word deurdat Ek julle direk aanspreek,
deurdat julle My Woord verneem in die vorm van gedagtes. En dit is enersyds
‘n teken van verwydering van My en andersyds ‘n dooie geloof, ‘n geloof wat
wel tradisiegetrou is, maar nie lewend nie.
Dit is ‘n skool aangeleerde kennis, waar maar selde oor nagedink word dat
die mense daaroor ‘n standpunt kan inneem. Maar uit so ‘n aanvaarde kennis
kan die mense ook aflei dat die ewige Godheid Homself sal openbaar, maar
ook die geloof aan ’n ewige Godheid is swak en daarom word die geloofsleer
ook nie ernstig opgeneem sodat geestelike vooruitgang behaal kan word, wat
slegs daaruit bestaan dat die mense ‘n verbinding met My probeer tot stand
bring.
Eerstens moet Ek opreg erken word, voordat Ek My aan ’n mens kan
openbaar. Die oortuigde geloof aan My ontbreek by oneindig baie mense, wat
die oorsaak is dat hulle ook in geestelike duisternis lewe en in hierdie
duisternis die hiernamaals ingaan.
En wat hulle op aarde versuim het, moet nou in die hiernamaals ingehaal
word. Hulle moet nadink, maar sal daarvoor te swak wees as gevolg van eie
skuld. Hulle word in die ewigheid gevolg deur hulle liefdeswerke en dan is
hulle, ondanks hul ongeloof, nie heeltemal kragteloos nie. Hulle krag bestaan
daarin dat die herinnering aan die kennis wat hulle op aarde nie ernstig
opgeneem het nie, hul nie heeltemal ontneem word nie, sodat hulle dus nou
kan nadink terwyl die ongelowige siele, wat geen werke van liefde met hulle
saamgeneem het nie, hulle in onsegbare nood bevind, omdat hulle nie in
staat is om suiwer gedagtes op te neem om hulle mee besig te hou nie.
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Tog kan hierdie siele ook nog onderrig word in die geesteryk, deur siele wat
aan hul, op ‘n begryplike wyse, dit vir hulle aanbied wat hulle moet leer, as
hulle tenminste hul onderrigting wil aanneem, wat vir hulle ten gunste sal
wees, omdat hulle dan die krag sal verkry om aansluiting te soek by die sfere
waar hul opheldering gegee kan word.
Werke van liefde kan alle tekorte vereffen en die siel tot geloof bring. Maar
die geestelike duisternis, wat ‘n gevolg is van die ongeloof op aarde, sal eers
van hulle wyk wanneer hulle Jesus Christus erken, omdat slegs Hy hulle skuld
kan delg, wat deur die ongeloof op aarde veroorsaak is. Wie vermoed dat hy
op ‘n dwaalspoor is, kan spoedig gehelp word waar liefde en geloof aanwesig
was op aarde. Maar aan ongelowige mense moet hierdie kennis eers gebring
word, omdat hulle dit nie op aarde wou aanneem nie, al was hulle teenoor
hul medemens voorstanders daarvan.
Ek kan die siele wat My nie erken nie en liefde teenoor My en hulle
medemens weier, nie ineens die insig gee nie. Ek kan hulle slegs die
moontlikheid gee om die kennis hul eie te maak, met die voorwaarde, dat
hulle wil nie weerspannig sal wees teen My nie. Dan is My erbarmende Liefde
ook bereid om aan hulle lig te gee, indien hulle daarna verlang. En dan word
hulle ook weer die evangelie gebring, wat hulle nou in vrye wil kan aanneem
of ook kan verwerp. En na gelang hul wil tot die goeie en hul verlange na
onderrig, sal hulle nou My leer aanneem en kan hulle opgang begin.
Maar veel leed en ellende in die duisternis sal dit eers voorafgaan, alvorens ’n
ongelowige siel in die geesteryk deur ‘n ligstraal geroer sal word en dit volg.
Dan sal sy egter ook bereid wees om haar wese te verander, as sy eenmaal
die weldaad van die lig ondervind het, waarna sy nou sal bly verlang totdat
dit haar ten deel sal val.
Die duisternis gee haar siele maar selde op, dog weet Ek wanneer Ek die
poorte kan oopmaak en die siele haar vryheid gee. Ek weet wanneer sy vir ‘n
ligstraal ontvanklik sal wees en Ek sal haar help om die weg te vind wat
uiteindelik tot My sal lei en tot haar saligheid. Amen.
‘n Besondere taak - Stry vir die waarheid

5335

Julle dienswilligheid veroorsaak dat julle taak bewustelik deur
julle uitgevoer sal word en dat julle troue arbeiders in My wingerd sal wees.
En daarom word take aan julle gegee wat nie deur almal nagekom kan word
nie, wat weer besondere bereidwilligheid vereis en wat van groot betekenis
is: Julle moet stry vir die Waarheid! Om die liefde te predik is wel die
noodsaaklikste, omdat niemand sonder liefde salig kan word nie, maar die
amp van prediker kan deur mense uitgeoefen word wat vervul is met die
Gees, ook wanneer hulle nie bekwaam is om te stry nie, want elkeen wat self
liefde het, kan ’n ander tot liefde inspireer.
Maar die stryd vir die Waarheid vereis ‘n besondere bekwaamheid, kennis
van die Waarheid en ‘n strydlustige gees, wat dit wat reg en waar is
onderskraag, maar ook ‘n uitermate sterk geloof in My Woord, want ’n mens
kan slegs verdedig wat hy as Waarheid insien, wat hy geensins betwyfel nie,
omdat die “Ewige Waarheid” dit aan hom gegee het. Om oortuigend vir die
Waarheid in te staan, moet hy in die eerste plek self vas daarvan oortuig
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wees en daarvoor is ‘n lewe in liefde nodig, sodat My Gees werksaam kan
word in hom. So moet ook die liefde vir die medemens hom weer aanspoor
om aan hulle die Waarheid te wil oordra, om welke rede hy dan met vurige
ywer teen leuen en dwaling sal optree.
Waar leuen en dwaling is, breek die lig moeilik deur. Waar die akker begroei
is met onkruid, kan ‘n goeie saadkorreltjie nie ontwikkel nie en het die akker
in ‘n sekere sin waardeloos geword vir sy besitter. En daarom moet My
knegte dit eers van onkruid suiwer, ‘n arbeid wat buitengewoon moeisaam is
en volharding en krag vereis. Waar leuen en dwaling vassit in die harte van
die mense, kan die suiweringswerk slegs met onverbiddelike geweld
gerealiseer word, die verteenwoordiger van die waarheid moet niks ontsien
nie, alles moet blootgelê word wat indruis teen die suiwer waarheid en
daarom moet hyself besit wat hy aan sy medemens wil bring.
Sulke knegte het Ek in die laaste tyd voor die einde op aarde nodig. En
hierdie taak is so belangrik, dat Ek hierdie knegte heel besonder sal bystaan
en vir hulle op elke manier die veld waarin hulle moet werk, gereedmaak en
Ek sal hulle bystaan in geestelike, sowel as in aardse nood, wanneer hul die
lewensweg op aarde gelykmaak en hulle aanspoor om steeds yweriger
geestelik werksaam te wees, sodat hul taak suksesvol kan wees.
Hy moet nie die vrug van sy eie gedagtes verkondig nie, ofskoon hierdie ook
waar kan wees, wanneer hy deur My Gees verlig is. Maar ‘n buitengewone
werksaamheid van My Gees in hom, sal hom die sekerheid gee om moedig op
te tree teen dwaling en leuen. En met ‘n heldere Gees sal hy insien waar
dwaling en leuen is, hy sal die suiwer Waarheid daarteenoor stel en hom nie
in die war laat bring deur openlike teenstand nie, deur vyandighede of
vervolging nie, hy sal onverskrokke stry met die swaard van die mond, ten
volle oortuig dat hyself in die Waarheid vasstaan.
Sulke knegte het Ek op aarde nodig, wat niemand vrees nie en vir hul Heer
deur die vuur sal gaan. Ek het mense nodig met ‘n sterk geloof en ‘n vaste
wil, met ‘n absolute liefde vir die Waarheid en besef van die groot geestelike
nood. Waar Ek sulkes vind, verrig Ek, om te begin, die voorbereidende werk,
om aan hulle die waarheid te stuur en hulle met die taak wat vir hulle bestem
is, vertroud te maak. Ek lei hulle op tot ware vreeslose verdedigers, Ek verlig
Self hul gees sodat hulle duidelik kan insien waar en wanneer hul ingryping
nodig is, waar en wanneer hulle teenoor die leuen staan, om haar openlik te
veroordeel.
Alle arbeiders in My wingerd is nie vir hierdie taak opgewasse nie, omdat die
vyandige mag al te sterk geword het, omdat die mense goed voel in die
onwaarheid, omdat dit ‘n maklike lewe is, terwyl die suiwer Waarheid
selfoorwinning vra, wat hulle nie wil doen nie. Daarom moet My kneg in die
besef hiervan, sonder oorweging, die gevolge van ‘n onware denke en ook die
gevolge van dwaalleringe blootlê en hy mag nie daarvoor bang wees om die
verdedigers van die dwaling, die Waarheid in hul gesig te sê nie, want goeie
saad kan nie gesaai word en tot bloei kom, voordat die akker gereinig is van
onkruid nie, wat tot niks dien en onverbiddelik uitgeroei moet word.
Die Waarheid moet die weg voorberei en daarom wil Ek elkeen seën wat die
Waarheid uitdra en sy arbeid vir My en My Ryk ondersteun, soos Ek trouens
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ook sy aardse weg sal gelykmaak, sodat hy hom ongehinderd aan sy arbeid
kan wy, waarvoor Ek hom uitgekies het. Amen.
My Ryk is nie van hierdie wêreld nie

5336

My Ryk is nie van hierdie wêreld nie. Ag daarom die aardse
wêreld baie gering, word slegs in soverre daarmee gekonfronteer as wat julle
aardse lewenstaak dit verg, maar streef onophoudelik na My Ryk, wat buite
die aardse wêreld te vinde is.
My Ryk is die Ryk wat ewig voortduur, terwyl die aardse wêreld vergaan met
die dood van julle liggaam; maar julle sal My Ryk al op aarde kan besit,
indien julle julleself afwend van die vreugde en goedere van die wêreld en
julle gedagtes verhef tot My, wanneer julle dit stuur in die oneindigheid, om
My te vra en julle oop te stel vir My antwoord. Dan betree julle al die
geesteryk, wat eens julle blyplek sal wees; dan is die geesteryk vir julle meer
werd as die aardse wêreld en dan ontvang julle ook goedere wat deel
uitmaak van die Ryk, maar wat julle aards nie sal kan ontvang nie.
My Ryk is nie van hierdie wêreld nie. Begryp dat Ek julle deur hierdie woorde
wil roep na die ander wêreld, wat julle ware Vaderland is en wat julle ook
weer wil opneem na die dood van julle liggaam. My Ryk is die ligryk waarin
julle maar net kan ingaan, indien julle ontvanklik geword het vir lig, indien
julle op aarde na My Ryk gestreef het en dus ‘n kandidaat geword het vir die
ryk wat aan My behoort en waarin julle My eens sal mag aanskou.
Hierdie woorde van My sal julle duidelik laat verstaan dat julle hierdie wêreld,
die aardse ryk, nie baie vurig moet begeer nie, veeleer dat julle haar sal
moet oorwin, indien julle in My Ryk opgeneem wil word. Ek wil julle die
verskil duidelik maak, Ek wil julle sê dat hierdie wêreld nie aan My behoort
nie, maar waarvan My teenstander meester is en stel dus My Ryk teenoor die
aardse wêreld. Ek wil julle hierheen, na My Ryk lok, omdat Ek julle wil gee
wat die aardse wêreld nie besit nie, naamlik ‘n Ewige Lewe in geluksaligheid.
Die aarde is ’n dal van lyding en beproewinge, sy is die plek van onvolmaakte
mense wat volmaak moet word. Die aarde is geen duursame blyplek nie, dit
is slegs ‘n stadium van ontwikkeling, wat vir die mense uitermatig kort is,
vergeleke met die ewigheid. En die mens self se aards materiële omhulsel is
verganklik, dit dien die gees wat homself opwaarts moet ontwikkel en is slegs
verbygaande as woning. Dan eers betree die siel die geesteryk wat
onverganklik is, maar dit kan dan ook nog die ryk van My teenstander wees,
indien die siel op aarde geen geestelike vooruitgang bekom het nie en dus
moet ingaan in die ryk van die duisternis.
Maar julle sal moet strewe na My Ryk, die geesteryk waarin Ek die Koning en
Heerser is, waar maar net lig en geluksaligheid bestaan, waar Ek uitdeel om
almal gelukkig te maak wat My Ryk binnegegaan het. Ag daarom die aardse
wêreld gering, streef na die ryk wat vir julle heerlikhede ontsluit, waarvan
julle mense nooit sal kan droom nie, die ryk waarvan Ek julle die heerlikhede
beloof het met die woorde: “Wat geen menslike oog ooit gesien het en geen
menslike oor ooit gehoor het nie, berei Ek vir hulle wat My liefhet”. Amen.
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Kan die oordeel afgewend word deur gebed?

5339 Julle sou die komende oordeel wel kan voorkom. Julle sou die
werk van vernietiging van hierdie aarde kon teenhou, indien julle ernstig
daaroor tot My sou bid. Maar slegs met ‘n gebed wat uit die diepte van julle
harte voortkom en wat nie net met die mond gespreek word nie. Maar so ‘n
gebed vereis ‘n onwankelbare geloof in My en daardie geloof ontbreek by
julle. En die meeste mense moet, wanneer hulle ernstig oor hulle gedagtes
nadink en aan hulself rekenskap daarvan gee, hulle ongeloof beken.
By baie mense word My Naam nog wel genoem, maar die hart weet lank
reeds niks meer daarvan nie. En daarom is julle nie meer in staat tot so ‘n
gebed wat My sou beweeg om die aangekondigde oordeel af te wend nie.
Bowendien glo die mense ook nie meer daaraan nie en dus doen hulle ook
geen beroep op die genade van ‘n ware gebed, wat al is wat nog in staat sal
wees om My Wil te wysig. En wanneer Ek die komende oordeel so vasbeslote
aan julle verkondig, dan is dit omdat Ek van die geloofstoestand van die
mense weet en hulle wil sedert die Ewigheid aan My bekend is.
Ek kan hulle wil nie deur dwang verander nie, want dit is na My teenstander
gewend en keer hulle heeltemal van My af. Tot ‘n bepaalde punt laat Ek die
wil van die mense die vrye loop neem. Maar sodra die grens oorskry word,
gryp Ek in om te verhinder dat die mense in die eindelose diepte afsink. Ek
weet wanneer Ek ‘n einde daaraan moet maak, wanneer Ek die mag van My
teenstander moet breek. Ek weet daarom ook hoe Ek die mense uit sy mag
en invloed kan onttrek. En Ek weet ook dat die kluistering in die hardste
materie vir die van My vervreemde gees baie gunstiger en meer hoopvol is,
wanneer Ek die mense in hierdie lae geestesgesteldheid van die ou aarde hou
en sodoende ook hulle lewe sou laat behou as wat Ek hulle tot ware duiwels
sou laat word deur die invloed van My teenstander. En bowendien het Ek
reeds elke mens afsonderlik benader om hom vir My te wen.
Elke mens het persoonlik genoeg geleentheid om na My toe te kom, My te
leer ken en My Vaderliefde te ondervind, as hy maar wil. Ek het al tallose
middele probeer. Ek lok met woorde van liefde, Ek vermaan en waarsku hulle
deur leed en nood en Ek spreek tot hulle deur ‘n mensemond. Ek probeer
hulle gedagtes na die geestelike te lei, maar My teenstander wen hulle vir
hom deur die wêreld en sy materie. Hulle ag My egter nie, behalwe die
weiniges wat My herken en liefhet en wie daarom ook nie die einde hoef te
vrees nie.
Hy is egter op hoogte van die nood van die mensdom in hierdie tyd. Hy
begryp ook waarom Ek ‘n tydperk beëindig, wat maar net ‘n laer
geestestoestand kan bring, egter nooit meer ‘n verandering ten goede, tot
geloof en geestelik opwaartse ontwikkeling nie. Julle mense sou waarlik baie
kon bereik het deur ‘n diepe geloof en innige gebed, maar julle begeertes
geld slegs vir die wêreld en sy goedere en daarom sal dit vergaan omdat die
tyd vervul is. Amen.
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Aanmatiging

5341 Verhef julle nie bo julle medemens nie, inteendeel, wees hulle
behulpsaam, dan eers beoefen julle die ware navolging van Jesus, dan eers is
die liefde werksaam in julle, indien julle alle verwaandheid uitskakel, indien
julle leer om die medemens as broeders te sien en as alle verskille in rang of
stand opgehef word, wat wel wêrelds bestaan, maar wat nie in My Ryk
geduld word nie. Diensbare liefde sal ware geluk in julle teweegbring, in
dienende naasteliefde word julle egte navolgers van Jesus, van die Mens op
aarde, Wie vir julle ‘n ware lewensvoorbeeld gestel het, Wie waarlik Lig en
Krag en Mag in alle volheid besit het, omdat Hy My in Sy Hart opgeneem het
en wat tog nie van hierdie Krag gebruik gemaak het deur te heers en
Homself deur Sy medemens laat bedien het nie. Hy het Sy broeders in die
diepste liefde en deemoed gedien en dit het Hom verhef tot Heerser oor
wêrelde en tallose skepsele, want Ek het Sy uiterlike vorm betrek en Hom
met Lig en Krag vervul. Aanmatiging is ‘n kenmerk van hom wat deur
verwaandheid en heerssug in die diepste dieptes geval het.
En indien julle mense aanmatigend is, leen julle hom gewilliglik julle oor en
laat julle jul deur hom verlei, julle neem sy eienskappe aan en sy sonde oor
en is aan hom onderworpe. Stel julle nie bo julle medemens, wat tog in der
waarheid julle broers is nie, omdat julle almal slegs één Vader het en
mekaar, as Sy kinders, sal moet liefhê en dien uit liefde tot My.
Verwaandheid bring julle maklik tot ‘n val, want wie hoogmoedig van gees is,
herken My, Wie die ewige Liefde is, baie spoedig nie meer nie, omdat daar
geen liefde in hom is nie, want die ware liefde is één met die deemoed, maar
nie met hoogmoed nie. In dienende deemoed getuig julle steeds van julle
diepe liefde vir My en dit kom tot uitdrukking in dienende naasteliefde. En
julle sal waarlik heelwat meer wen wanneer julle in deemoed diensbaar sal
wees, as wanneer julle in aanmatiging heers, want in verwaandheid sal julle
slegs aardse mag kan bereik, maar geestelik verwerf julle vir julle niks, ja,
julle verloor ook nog die weinig wat julle besit het, want verwaandheid hoort
by My teenstander, dus versterk julle slegs sy ryk en wat dit vir julle beteken,
is nie moeilik te raai nie.
Maar My Ryk is nie van hierdie wêreld nie, daarom kan dienende naasteliefde
wel skynbaar aardse verlies van goedere meebring, wat aansien en mag tot
gevolg sou gehad het, maar hulle verwerf vir hulself geestelike waardes wat
onverganklik is en wat later in My Ryk vir die siel toegereken sal word, wat
nou in lig en volheid van krag vêr bo diegene staan wat op aarde heers en
hulle medemens onderdruk.
“Wie homself verhef, sal verneder word”; oorweeg hierdie woorde en dink nie
aan dit wat julle vir julleself op aarde aangeskaf het, deur dit aanmatigend in
besit te hou en wat julle dalk in ‘n sekere sin onregmatig vir julleself toe
geëien het nie, want hy wat wil heerskappy voer, neem wat hom nie toekom
nie, hy eien vir homself ‘n onregmatige reg toe en misbruik sy mag.
Dienende liefde daarenteen gee onophoudelik, in woorde en in dade skenk sy
haarself aan diegene wat gebrek ly en wie hulp nodig het. Dienende liefde is
ware egte deemoed en is vir My daarom welgevallig, dienende liefde is die
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ware navolging van Jesus, wat verseker na My lei, na die Vader van
ewigheid. Amen.
God - Vader

5343 Ek is julle God en Vader. As God sal julle My miskien nog erken,
wanneer julle jul deur middel van gedagtes met julle oorsprong en julle
bestaan besighou. Julle sal dus deur verstandelike oorwegings tot die
resultaat kan kom, dat julle 'n Skepper en Behoeder van ewigheid erken, wat
vir julle die Oerbron van krag is en wat julle nou God noem. Maar Ek wil as
Vader deur julle erken word. En dit kan nie deur verstandelike aktiwiteit tot
stand gebring word nie. Dit vereis die effektiwiteit van die geesvonk in julle,
wat, as deel van God, julle die korrekte verhouding tot julle Skepper van
ewigheid duidelik maak. Maar julle moet self eers hierdie verhouding
aangaan, om My dan as Vader en julleself as My kinders te herken.
'n Mens wat God wel erken, maar nie op hoogte is van die sin en die doel van
sy aardse bestaan nie, sal nie die samehang tussen homself en God ken nie.
En hy sal ook nie in staat wees om deur middel van sy verstand 'n band
tussen homself en God tot stand te bring nie, want dit is die werksaamheid
van die Gees, wat as deel van My weer op My aandring. Die Gees probeer
dus weer nader tot sy Vadergees te kom, met wie hy onafskeidbaar verbonde
bly, maar die Gees spoor ook die siel wat Hy bewoon aan tot die vereniging,
omdat hy, buite My, die geluksaligheid van die vereniging met My mis. Dus is
die eenwording met My gelyk aan die verhouding van 'n kind tot sy Vader,
terwyl die geïsoleerd staande wese net die "skepping" van God is en God dus
ook beskou as 'n Wese wat vêr van hom af staan.
Ek wil met My skepsels verenig wees, hulle as My kinders aanneem, om hulle
gelukkig te maak. Ek is wel julle God, maar wil julle Vader wees, want julle
het uit My Liefde voortgekom en nie net uit My Mag nie. En die Liefde soek
blywende verbinding, omdat Sy gelukkig wil maak. Maar die liefde is 'n vry
gevoel, wat nooit afgedwing kan word nie. Daarom moet Ek vir julle mense
eers as God herkenbaar wees, Wie julle nou sal moet leer liefhê en wat dan
as Vader julle liefde sal beantwoord. Hierdie Vaderliefde sal julle dan ook
voel. Dit sal julle gelukkig stem en die Vader altyd inniger laat begeer. Solank
julle My as julle God net eerbied en gehoorsaamheid bewys, openbaar Ek My
nog nie as julle Vader nie want Ek verlang na julle liefde, om as familie met
My kinders om te gaan en hulle gelukkig te maak met My Liefde. Dan staan
julle nie meer geïsoleerd in die skepping nie, ofskoon julle selfstandige
skepsels is. Dan het julle My deur julle liefde na julleself getrek en die
verbinding tussen ons kan nooit meer verbreek word nie, omdat dit nog altyd
bestaan het, waarvan julle net nie bewus was toe julle in My net julle God en
Skepper gesien het nie, Wie julle Vader is en sal bly tot in alle ewigheid.
Amen.
Genesingsproses - Vrye wil

5345 My plan van verlossing sluit alles in wat die verlossing van die
onvolmaakte geestelike wesens kan help. Want alles wat sigbaar is, het
ontstaan vir hulle ontwil en alles wat gebeur, kan hierdie geestelike wesens
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help om opwaarts te groei indien dit reg aangewend word. En so kan
geestelike skeppings ook dieselfde doel vervul, maar net vir geestelike
wesens met 'n spesifieke graad van volwassenheid, dus vir diegene wat reeds
materie oorkom het en vry is van elke materiële vorm. Nietemin sal die
moontlikhede vir ontwikkeling ook nie in die geesteryk ophou nie, die siel kan
konstant hoër styg en steeds toeneem in krag en lig. Die siel se groei in die
geesteryk is verseker sodra sy op die korrekte pad beland het, maar op aarde
kan sy aanhoudend teruggetrek word deur die materie, want My teenstander
se mag affekteer steeds alles wat nog as mens finale volwassenheid op aarde
moet bereik. Dus is materie die struikelblok wat 'n siel kan laat val.
Dit is egter ook vir ewig aan My bekend en daarom wend Ek 'n spesiale
poging aan om die mens te beïnvloed sodat hy kan leer om materie te herken
vir wat sy eintlik is, sodat hy homself nie sal toelaat om daardeur oorheers te
word nie. Teen die einde van sy lewe moet die mens materie oorkom het, dit
wil sê, dit moet sy siel nie in die geringste belas nie, die siel moes haarself
heeltemal bevry het van die begeerte vir dinge wat aan die aards materiële
wêreld behoort. Dan sal hy in staat wees om die geesteryk onbelas te betree
en sy hoër ontwikkeling in die geestelike skeppings voortsit wat die siel
steeds meer sal vergeestelik en aan haar ondenkbare salighede verskaf.
My ewige plan van verlossing raak alle geestelike wesens, maar daar kan
slegs gepraat word van genesing vir siele wat nog steeds gebind is in ’n soort
van aardsmateriële skepping, wat nog nie vry en gereed is vir die koninkryk
van lig nie. Die genesingsproses van die geestelike wesens vind dus plaas in
die aardse materiële skeppings, sowel as deur die gebeure in 'n persoon se
aardse lewe, wat bedoel is om sy wil te verander en om hierdie rede ook 'n
voordelige uitwerking hê. En die swaarkry en lyding wat die individu sal moet
verduur is veral voordelig, indien dit beteken dat die siel My sal vind en dus
lei tot 'n suksesvolle herstelproses. Daar is niks wat Ek nie sal probeer
wanneer dit die mens se siel voordelig kan beïnvloed, ten einde te lei na 'n
ontwaking in die koninkryk van die lig na sy liggaamlike dood nie. Maar die
proses moet 'n wettige vordering neem, dit word nie willekeurig aangemoedig
nie, maar die sukses daarvan hang van die mens self se wil af. Want die
mens se wil word ook beïnvloed deur My teenstander en hy het 'n vrye keuse
om te maak.
Die mens sal nie die toets van die aardse lewe slaag indien hy al die
moontlikhede ignoreer wat kan help om hom te laat vorder nie, maar na 'n
oneindige lang tyd, sal hy noodwendig weer aan dieselfde toets onderwerp
word en dit so dikwels, totdat hy uiteindelik vir My gekies het. Dit is net dat
sy verlossing die gevolg sal wees van 'n ondenkbare lang bestaan op aarde
wat hy egter net so maklik binne 'n baie kort tyd kon bereik het, omdat dit
altyd net van sy wil afhang en nie van onvoldoende verlossingsmoontlikhede,
hoe lank dit vir die siel sal neem om volwassenheid te bereik nie. Ek sal alles
doen vir My skepsels om My kinders te word, maar Ek dwing nie hulle wil nie
en dus skep hulle hul eie lot en hulle kan beter word volgens My ewige
heilsplan, indien hulle bereid is om dit self te bereik. Amen.
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God se erbarmende Liefde dra sorg vir die verlorene

5349 My Liefde en genade ken geen grense nie en My Barmhartigheid
rig Homself op die swakkes, siekes en gebrekkiges. Vanuit 'n oneindige
geduld is Ek besorg oor diegene wat hulself van My verwyder het en vol
lankmoedigheid verdra Ek hulle sondes en probeer Ek hulle tot ommekeer
beweeg. Ek probeer die siekte van hul siele genees en Ek wend alle middele
aan om die liefde van diegene te wen wat My nog sterk weerstand bied, wat
nog geen liefde vir My voel nie, want Ek gee My skepsels nie op nie, ook
wanneer hulle hulself vrywillig van My afsonder, bly Ek voortdurend vir hulle
die Vader wat Sy kinders wil red van die ewige verderf. Ek is besorg oor hulle
en daarom is My werksaamheid by die mense so duidelik en sal teen die
einde van hierdie aarde nog duideliker wees, omdat die gevaar altyd groter
word dat die mense sal opgaan in hom, wat My teenstander is en wat hulle in
die verderf wil stort.
Die mense loop blindelings hul ondergang tegemoet, want hulle luister nie na
die boodskappers wat Ek op hul pad stuur nie. Hulle slaan geen ag op My
Goddelike Woorde van Liefde nie en het net oë en ore vir die wêreld,
waardeur My teenstander die mense lok en verlei. My vermanende en
waarskuwende Stem sal telkens dringender weerklink en nie een van hulle
wat ontrou is aan My, sal nie My Stem kan hoor nie, want sy klank sal
geweldig wees en sal getuig van My en My Mag. Dit wat geen mens meer in
staat is om te erken as Liefde van My kant nie, is tog nog Liefde van My,
omdat Ek die mense wil wen voordat dit te laat is. Almal sal eendag Myne
wees, al neem dit ook nog eindelose tye, maar Ek wil nie dat hulle meer moet
ly as wat nodig is vir hul positiewe ontwikkeling nie. Hulle het al 'n vêr pad
gekom, met kwellings en leed in oorvloed en daar ontbreek slegs nog 'n kort
stukkie van die weg na My. Indien hulle egter nou kort voor die einde
omdraai, bestaan die gevaar dat hulle die eindelose lange weg nog ’n keer
moet gaan en onuitspreeklike lyding sal weer hul lot wees. Ek wil egter nie
dat hulle meer ly as wat nodig is nie, maar Ek laat die mense hul vrye wil
toe.
My Stem sal weerklink tot aan die einde en Hy word nie gehoor nie, omdat
Hy teer en sag klink, maar dan sal Ek met ‘n donderstem praat en Ek sal
gehoor moet word. Maar ook dan sal die mens nog nie gedwing wees om aan
My Stem gevolg te gee nie. Daarom spreek Ek nie uit die wolke om My
bestaan te bewys nie, maar Ek spreek deur die elemente van die natuur, wat
iedereen wel as My Stem sal kan herken, indien hy wil, maar wat hy ook kan
verwerp as 'n deur die natuur veroorsaakte gebeurtenis, wat net die mense
verontrus, maar geen aanleiding sal gee om hul wil te verander nie. My
Liefde sal egter nie rus totdat Ek My doel verwesenlik sien, totdat al My
skepsels die weg terug na My gevind het, totdat hulle self vuriglik na My
Liefde sal verlang en Ek nou vir hulle die Vervulling sal wees. My Liefde sal dit
vroeër of later bereik, na gelang die mense self hulle wil gebruik. Amen.
Geloofsarmoede

5353 Hoe arm is die mense wat geen geloof het nie, wat nie glo aan 'n
God as Skepper en Vader van die ewigheid nie, Wie in Jesus Christus die
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verlossingswerk volbring het om Sy skepsels te bevry van 'n onwaardige
kneltering, wat hulle deur hul eie skuld laat doen het.
Hoe arm is die mense wat sonder geloof deur die lewe gaan, want hulle besit
niks anders as verganklike goedere wat hulle deur die lot toebedeel was om
hul aardse lewensopdrag te kon vervul en wat vir hulle nou die vernaamste
is, wat hulle ywerig poog om te vermeerder, instede van om die materie te
oorkom. 'n Ware geloof sou hul lewe 'n ander inhoud gee, want hulle sou
besig wees vir die ewigheid, vir die lewe van die siel na die dood. Sonder
geloof is al hul denke egter net op die aardse lewe gerig, dit is 'n toestand
van aanhoudende sorg vir die verganklike.
Die mense werk daarom vir die dood, nie vir die lewe nie. Hulle is reeds
geestelik arm op aarde, maar hulle gaan nog armer die geesteryk binne,
waaraan hulle op aarde nie wou glo nie. Hulle kom naak en armsalig in die
hiernamaals aan en onmeetbare smarte en duisternis is hul lot. Maar hulle
het die lot vir hulself geskep, want hulle was op aarde nie sonder kennis oor
God as Skepper en Vader en Jesus Christus as Verlosser nie. Hulle het nie die
leringe daaroor aangeneem nie, wat hulle wel kon gedoen het, indien hulle
maar gewillig was om duidelikheid oor hul aardse lewensdoel te bekom, want
hierdie wil is die fondament van die geloof.
Die mens moet net wil glo, dan sal hy ook kan glo. Die kennis oor God word
elke mens eens bygebring en dink hy maar na oor wat die aanleiding en die
doel mag wees van sy aardse bestaan, dan help God hom ook om die ware
insig te bekom, want dan is die wil klaarblyklik van plan om vas te staan in
die Waarheid.
Elke mens weet dat hy geen teenbewys kan lewer nie en hom daarom ook
nie mag aanmatig om te verwerp wat aan hom oor God en Sy
Verlossingswerk, Sy onbegrensde Mag, Wysheid en Liefde verkondig word
nie. Daarom moet hy poog om duidelikheid te verkry en deur hierdie poging
sal hy beloon word, omdat God Self die een aanneem wat sy gedagtes al
vraend in die oneindigheid instuur. Hy sal kan glo en 'n onmeetbare rykdom
verwerf deur sy geloof, terwyl die mens sonder geloof ook dit sal verloor wat
hy op aarde besit het. Hy is in die ware sin van die woord arm, want niks gee
vir hom hoop en vertroue nie, niks gee vir hom krag wanneer hy teenspoed
ondervind nie, wanneer hy nie aan God as 'n Vader, aan Jesus Christus as sy
Verlosser glo, na Wie sy strewe moet te wees om vir ewig salig te wees nie.
Amen.
Krag van die liefde - Genesing van siekes - Wonderwerke

5358 Wie in die liefde leef, het ook krag in homself. Hy sal daarom tot
elke daad in staat wees, wanneer die vaste geloof nie by hom ontbreek nie.
Die liefde maak weliswaar die geloof lewend, maar die geloof moet eers tot
lewe gewek word. Die mens moet hom eers besig hou met dit wat hy glo en
die liefde sal dit dan ook die krag gee, sodat hy niks meer in twyfel sal trek
nie en dus ook in staat sal wees om alles tot stand te bring. Die Liefde is dus
die waardevolste, want Sy maak alles moontlik.
Julle mense weet egter nie meer hoe om die krag van die liefde te waardeer
nie. Julle sal wondere kan verrig, julle sal siekes kan genees, julle sal alle
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sorge kan uitban en niks sal vir julle onmoontlik wees wanneer julle die
Liefde in julleself volledig sou kan ontwikkel en in Haar krag glo nie. En so is
dit nie so veel ‘n gawe wat Ek aan julle verleen wanneer julle dit alles kan
vermag nie, maar veel meer die uitwerking van die krag van julle liefde. Dit
is die vanselfsprekende gevolg, wanneer julle deur die Liefde, My Krag julle
eie maak.
Julle mag dus nie kragtig na die gawe strewe om siekes te genees en
wondere te doen nie, omdat dit nie ‘n bekwaamheid is wat julle kan ontwikkel
nie, maar julle moet slegs die liefde in julle sterker laat word. Julle moet julle
geestelike voltooiing nastreef, wat dan deur hierdie bekwaamhede bewys
word, want slegs die Liefde vermag alles.
Wie hom dus totaal tot liefde omvorm en daardeur ook ‘n oortuigde geloof
het, die put uit Myself. Hy voel hom as My kind, as ‘n deel van My en hy kan
dan nie anders dink as dat elke taak vir hom sal slaag omdat Ek hom bystaan
nie. Die liefde moet egter in die hart opvlam, sy moet die mens geheel en al
vervul, sy moet hom gelukkig maak om homself ook alles te ontsê wat die
medemens ontbreek.
Die korrekte liefde is totaal onselfsugtig, sy eis niks meer vir haarself nie, sy
deel onophoudelik uit. Die stelreël om te gee beheers haar en tog is sy
onbeskryflik gelukkig. So 'n liefde kan alles doen wat sy wil, wat as gevolg
van haar intensiteit as opwinding van die hart in die mens tevoorskyn kom,
sodat daar gebeur wat hy begeer. ‘n Sterk lewende geloof hoop op My om die
vervulling van sy bede en hy sal nie tevergeefs vra nie.
Dus sou elke mens hom van My Krag kan bedien en dieselfde volbring, wat
Ek op aarde volbring het. Maar hy kan dit slegs doen wanneer hy met liefde
vervul is. Dan gee Ek hom nie die krag nie, maar hy het dit self sy eie
gemaak deur werke van liefde en sy gee hom die reg. Hy het dan na sy
oertoestand teruggekeer en het hom nie iets onregmatig toegeëien nie, maar
hy het weer dit geword wat hy in die oerbegin was, vervul van lig en krag,
omdat die liefde in hom lig en krag is en die mens dus ook met lig en krag
deurstroom moet wees wanneer hy die liefde het.
Slegs die vorming tot liefde is dus nodig, sodat julle mense dan, gelyk aan
Gode, alles kan volbring en dat julle dan slegs sal wil wat volgens My Wil is,
is begryplik, omdat die Liefde gelyktydig ook die bron van Wysheid is en dus
nie anders kan handel as volgens My Wil nie. Amen.
Weersiens in die hiernamaals - Graad van voltooiing

5360 Daar is 'n geluksalige weersiens in die geestelike ryk vir almal
wat met 'n bepaalde rypheid die aardse bestaan verlaat en dus in staat is om
met geestelike oë te sien. Dit wil dus sê dat die goeies mekaar weer sal sien,
maar die eenvoudiges vir tyd en wyl nie, totdat hulle ook verander het en
goed wil wees. Daar is 'n sekere vlak van insig nodig vir die wesens om
mekaar te kan sien, want ook die volledige eensaamheid waarop hulle
aangewese is, moet die eerste groot opvoedkundige uitwerking hê, dat hulle
solank oor hulle toestand sal nadink, totdat hulle die punt bereik het waarby
hulle verder gehelp kan word. Slegte wesens sal weliswaar saam met
soortgelyke slegtes wees, tog bly elke wese onherkenbaar vir die ander. Hulle
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herken mekaar wedersyds slegs aan hul handelswyse as teenstanders en
bestry mekaar daarom steeds.
Maar die siele wat nog vir verbetering vatbaar is, wat sonder geloof gesterf
het en tog nie tot die heeltemal slegte siele gereken kan word nie, moet tot
insig van hul erbarmlike toestand gebring word, om uiteindelik 'n verandering
daarvan na te streef, wat dan al 'n tree opwaarts beteken. Die eensaamheid
kwel sulke siele in die besonder wat vurig na hul geliefdes verlang en hulle
nie kan vind nie. Hul geliefdes kan egter in hul nabyheid wees en hulle wil
help, maar vir die onvolwasse siele bly hulle onsigbaar, tot hulle na
verandering van hul gesindheid, hul bereidwilligheid toon om ingelig te word.
Dan tree hul geliefdes hulle dikwels tegemoet, maar nog steeds sonder om
herken te word. Eers by 'n sekere graad van volwassenheid mag hulle hulself
aan die siel bekend maak en dan is dit 'n onuitspreeklike geluk, wat ook
steeds 'n aansporing is om opwaarts te gaan vir die siele wat nou eers die
werklikheid van die geestelike ryk ingesien het en gewillig is om by die Wil
van God aan te pas.
'n Voortydige weersiens in die hiernamaals sou tot so ‘n mate kompulsief op
die wesens inwerk, sodat hulle nou aan `n voortlewe van die siel sou moet
glo, terwyl hulle baie dikwels self nog nie van hul eie dood bewus is nie, maar
slegs dink dat hulle na 'n ander gebied verskuif is en hulself daarom dikwels
teen hul lot verset. Hulle moet egter deur eie nadenke sovêr kom dat hulle
hul om hulp roepend tot Jesus Christus wend. En die geloof in Hom moet
hulle self verkry wanneer hul van die kant van die hulpvaardige wesens die
kennis daaroor bygebring word. Hulle moet hul nood besef, hulle
magteloosheid en ook die uitweg: Jesus Christus, die goddelike Verlosser.
Dan eers kan hul soveel lig toegestuur word dat hulle self siende word. Maar
sonder hierdie geloof is hul gees verduister en onderskei hulle niks anders as
net 'n buitengewoon troostelose, verlate streek waar hulle onophoudelik in
nood en kwelling deurtrek, want hulle ly gebrek en hul leed is ontsettend. En
hulle vind geen uitweg totdat hulle vir hulself flink die waarheid te kenne gee
en probeer om hulself te verander, of ook deur stug in opstand te kom, sink
hulle nog dieper weg en verhard hulle volledig in hul gevoelens.
Hulle is nooit verlaat deur hul geliefdes nie, maar volgens Goddelike wet is
word toegang so lank ontsê, totdat die siel na bo verlang, tot sy 'n
verbetering van haar toestand wil en haar gedagtes sagkens en vraend word.
Dan word hulp van alle kante aan haar gebied en kan sy baie vinnig omhoog
gaan en al haar geliefdes terugsien. Maar 'n onbeskryflike geluk word aan
diegene gegee wat van hierdie aarde af in die lig weggaan en daarbo al hul
geliefdes terugvind wat vóór hulle die geestelike ryk binnegegaan het.
(Vervolg: BD. 5365)
Die val van die engele

5361 Julle almal wat op aarde leef is deur My Liefde aangegryp en daar
is vir julle moontlikhede geskep om weer die oerverhouding met My te
herstel. Daar was vir julle 'n tyd toegeken vir hierdie omvorming uit 'n
verhouding wat heeltemal teen God gerig was, na die hereniging met My. Om
hierdie doel te bereik is alle genade vir julle ontsluit en My nimmereindigende
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Liefde help om 'n handjie by te sit waar julle dreig om te misluk. Maar één
ding kan selfs My oorgrote Liefde nie vir julle doen nie: Julle wil verander met
My Mag. Julle wil is die faktor waarmee rekening gehou moet word, wat
alleen die verandering moet volbring en net so goed kan misluk, want julle
wil is verswak deur hom wie My teenstander is en wat julle, wie hy in die
diepte laat val het deur die sonde teen My, ook in die diepte by hom sou wou
hou en wie daarom vir julle die weg na My op elke manier wil versper, wat
dus ook graag julle wil swak sal hou. En daardeur is julle nie in staat om die
verandering van jul wese te voltrek nie. Daarom is die wil egter swak, omdat
die wese wat nog in sy mag is, ook sonder enige liefde is en daarom geen
krag kan ontplooi nie, want die liefde is krag in hom en sou onvermydelik ook
aan die wil die nodige versterking kan verleen. Die wesens wat aan hom
behoort, het 'n totaal verswakte wil en is nie by magte om hulleself van sy
heerskappy oor hulle te verlos nie en Ek voorsien wesens van hulp.
Kan julle mense nou verstaan wat My daartoe gebring het om na die aarde
neer te daal en aan julle redding te bring? Ek was dieselfde in die heel begin,
soos die geestelike wesens wat deur Lucifer in die afgrond gestort is. Ek het
as Engelgees uit die Liefde van God voortgekom en God geëien as die
toonbeeld van alle Mag en Krag en Heerlikheid van ewigheid. As teenstander
van Lucifer het Ek aan die kant van Hom gestaan wat ons geskape het uit die
Krag van Sy Liefde. Ook Ek kon God nie sien nie, maar My Liefde vir Hom
was My geluksaligheid.
Maar die Liefde vir die geeste wat van God afvallig geword het, het My ook
vervul en in My het 'n plan vorm aangeneem om deel te neem aan hulle
verlossing uit die mag van die duisternis, omdat Ek op hoogte was van die
mag van Lucifer en van sy invloed op die willose geeste. Ek wou hulle help op
die enigste manier waarop die teenstander oorwin kon word. Ek wou 'n
beroep doen op die Krag van God, om teen hom te kan optree en die doel te
bereik, naamlik om die wesens van hom te ontwring en so weer terug te
bring na God, van Wie hulle uitgegaan het. Ek wou vir hierdie gevallenes die
krag verwerf en dit aan hulle laat toekom, sodat hulle 'n sterk wil kon hê en
hulle so kon vrymaak uit die mag van satan.
Die swak wil is weens gebrek aan liefdeskrag, dus die gevolg van 'n liefdelose
gesindheid. Indien Ek hierdie wesens met 'n sterk wil wou help, moes Ek
probeer om hulle tot Liefde te inspireer en eers weer hul liefde opwek deur
My Liefde. Ek moes hulle bevry uit sy mag, deurdat Ek hom die koopprys
betaal vir die siele wat hy gevange gehou het. Hy self het weliswaar nooit
toestemming gegee nie, want hy laat nooit die siel vry nie, maar die siel het
nou die krag verkry om haarself te bevry, waarteen hy haar nie kan
verhinder, wanneer sy haarself van My Krag bedien, wat Ek haar bereidwillig
laat toekom, indien sy bereid is om dit aan te neem, dus van die genade
gebruik te maak wat aan die kruis verwerf is.
Ek het vir alle siele hierdie koopprys betaal deur My lyding en sterwe aan die
kruis en elke siel kan haar vryheid weer terugkry, wanneer sy haar tot My
wend, wanneer sy haar wil die regte rigting gee, wanneer sy My en My werk
van verlossing erken en tot My roep om hulp. Om die wil van hierdie wesens
te versterk, het Ek aan die kruis gesterf. Ek het 'n oorgrote Liefde teenoor die
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mag van satan geplaas en het hom oorwin, sodat selfs die hardste kettings
kan losspring van die wie aan My Sy gaan staan het.
Twee wesens wat uit die krag van die ewige Liefde voortgekom het, het
geworstel teen mekaar. Ek het My egter van hierdie liefdeskrag bedien. Ek
het vir God en met God gestry. Die Liefde het My heeltemal vervul en My
aardse liggaam het gevolglik Draer van die ewige Godheid geword. My Ligsiel
het Haarself tegelyk met die Liggaam by Haar aangesluit en nou het die
vereniging plaasgevind, wat ook deur elke individu wat deur God geskape is,
bereik moet word volgens bestemming van ewigheid, om dan as volmaakte
te kan werk in lig en krag en geluksaligheid.
Die oergeskape gees het van God afvallig geword. Hy het lig en krag in
oorvloed ontvang en dit misbruik om téén God te werk. God se Krag het hom
ook deurstroom, maar hy het dit in ’n negatiewe sin gebruik en hom
sodoende steeds meer en meer van God verwyder. Maar om die Krag van
God volgens Sy Wil te gebruik lei ook tot algehele samesmelting met Hom,
wat Ek as die mens Jesus op aarde deur die Liefde bereik het. Die liefde is die
sterkste mag en moet ook die wil so beïnvloed dat hy hom op God sal fokus.
En hierdie gawe van krag vir die wil van die mense op hierdie aarde, het Ek
as Mens verwerf deur My lyding en sterwe aan die kruis, deur onuitspreeklike
pyne en oorgrote kwellinge. En elkeen wat My erken en in homself die liefde
tot volle wasdom bring, kan hulleself van hierdie Krag bedien.
Elke mens wat My as Redder en Verlosser aanroep om hulpverlening, sal sy
huidige heer wil ontvlug en dit ook kan doen, want Ek laat Ek hom nie in die
hande van My teenstander val nie. Ek verbreek sy kettings en maak hom vry.
Maar Ek kan dit alleen doen wanneer die wil van die mens self na verlossing
streef. Ek kan hom nie teen sy wil bevry nie.
My Liefde is egter oneindig en Sy sal die teenstander van elke siel ontwring.
Die Liefde sal veroorsaak dat die wil van elke wese eendag heeltemal sal
verander en homself na My wend. En daarvoor het Ek aan die kruis gesterf,
sodat die verswakte wil van die gevallenes versterking kon ondervind. En dus
het Ek die wêreld verlos uit die slawerny van die satan. Amen.
Weersien in die hiernamaals - Graad van voltooiing

5365 Dit is ‘n ongelooflik salige oomblik wanneer die siel van die aarde
skei en ingaan in die Ligryk, in sfere waarin daar niks boos is nie, waar die
siel deur ‘n golf van saligmakende lig omgewe word, waar uiters mooi wesens
haar benader en haar liefde betoon wat haar byna sal oorweldig. Die
liguitstraling word by haar graad van volwassenheid aangepas, sodat dit haar
onvoorstelbaar gelukkig maak, maar die siel nie met ’n oormaat van lig
verteer, wat die siel nog nie in staat is om op te neem nie. In die oneindige
uitgestrektheid sien sy die wonderbaarlikste skeppings, want haar geestelike
oog is nou gereed om geestelike skeppings te kan aanskou, wat nie stoflik is
nie, maar werklik vertoon en dus geen illusie is nie.
En te midde van hierdie skoonheid wat sy aanskou, vind sy haar geliefdes
wat haar voorafgegaan het, in die graad van volwassenheid waarin die ligryk
hulle kon opneem. Vir haar is die saligheid van so ‘n weersiens ondenkbaar,
maar in die geesteryk is die siel in staat om dieper indrukke op te neem
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sonder om te vergaan en ervaar bewustelik die saligheid wat God vir haar
berei het en sing Hom in die hart lof en dank toe, wanneer die ligryk haar
vaderland geword het en haar liefde ontbrand tot die Vader, Wie vir haar al
hierdie salighede berei het.
Die samewerking met siele met dieselfde graad van volwassenheid verhoog
haar krag en haar wil tot werksaamheid. Hierdie rig sy nou tot die siele wat
nog vêr onder haar staan om hulle te help om dieselfde saligheid te bereik en
sy bekommer haar nou in barmhartige liefde oor diegene wat sy op aarde
goed geken het, wat nog in laer sfere bly, die wat deur ongeloof en
liefdeloosheid op aarde in hul geestelike ontwikkeling agtergebly het en
daarom in die hiernamaals ongelukkig in duisternis of in skemerlig bly.
Sy herken hierdie siele en kan hulle ook nader en hulp aanbied, maar sy
word nie deur hierdie siele herken nie, daarom word haar hulp verwerp. Die
liefde en geduld van ‘n ligsiel doen egter onophoudelik moeite vir hierdie siele
en slaag ook eens daarin dat hulle lig kry.
Haar eie saligheid wat sy vanuit die voortdurende uitstraling van God se
Liefde ontvang, die onvergelyklike skeppingswerke in die Ligryk en die
samewerking met wesens met wie sy in gelukmakende liefde verbind is, gee
haar gedurig nuwe krag om verlossend werksaam te wees. Self vind sy haar
geluk daarin om te gee wat sy self ontvang. Steeds word haar verlange na
God vervul en sy kan nie anders as om ook te wil gelukkig maak nie.
Om die heerlikheid van die Ligryk aan die mense op hierdie aarde te beskryf,
is onmoontlik, omdat slegs ’n voltooide siel die volheid van lig kan verdra en
daardeur ook die saligheid kan begryp, waarvan die nog onvolkome mens
geen begrip het nie. Een ding moet en kan hy glo, dat daar ‘n weersiens is in
die ryk hierna. Dat die dood nie die einde is van die siel nie en dat hierdie
siele mekaar sal herken, sodra ‘n bepaalde graad van volwassenheid bereik
is, wat baie siele nog nie besit nie.
En daarom kan dit vir baie siele lank duur voordat hulle sal slaag om so ‘n
vereniging met hul geliefdes te ervaar. Maar die verlange daarna is ‘n goeie
rede om opwaarts te strewe. Die liefdeskrag van die siele is voortdurend
besig om siele uit die diepte te verlos en hulle te help om salig te word en die
ryk binne te gaan waar stralende lig hulle omring, waar hulle God kan
aanskou en waar alle nood op ‘n einde is. Amen.
God se Woord - ’n onskatbare genade in die eindtyd

5367 Julle mense word waarlik ’n enorme gawe aangebied wanneer My
Woord van Bo aan julle gebring word, want in die geestelike verdorwenheid
van die eindtyd is dit vir julle ‘n middel van onskatbare waarde om die suiwer
Waarheid van My af te ontvang, waardeur julle geluksaligheid kan bereik,
indien julle dit met julle hart ontvang en julle lewe dienooreenkomstig in orde
kry.
My Woord sal altyd ‘n spesiale uitwerking hê wanneer dit bewustelik
nagestreef en ontvang word; maar die mense wat ook indirek benader word,
sonder om dit te soek, sal spontaan die krag van My Woord voel, indien hulle
slegs ‘n kort rukkie sal stilstaan en die harte oopmaak. My Woord sal hulle
soos ‘n toespraak uit ‘n ander wêreld raak, waaraan hulle aandag sal gee,
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omdat hulle iets ongewoon verwag en hulle hulself nie daarvan sal wil uitsluit
nie.
Hulle kan eindeloos wen daardeur, hulle kan tot so ‘n mate genade ontvang
dat hulle binne ’n kort tyd geestelike volwassenheid sal bereik. Maar tog word
hulle meestal opnuut deur die wêreld afgetrek en dan laat hulle gedagteloos
‘n geskenk van genade by hulle verbygaan sonder om hul siel te bevoordeel.
O, as julle mense tog net sal glo dat julle deur My Self aangespreek word
wanneer My Woord aan julle gebring word; dat julle sal luister na My Woorde
en die kort tyd gebruik wat julle nog op hierdie aarde gaan lewe; dat julle
ernstig sal nadink oor die lewe van julle siele na die dood van julle liggaam!
Ek kan julle nie help buiten deur die aanbied van ‘n duidelike geskenk van
genade in julle beproewing nie, julle moet self die geskenk aanneem en tot
volle mate gebruik.
Dan kan julle ook werk tot voordeel van julle medemens, julle kan aan hulle
gee wat julle deur My Liefde geleer het toe Ek met julle deur My
boodskappers gespreek het; julle kan hulle inlig soos wat Ek julle ingelig het
en hulle dieselfde onderrig gee en hulle bewus maak van die werking van My
Gees. Julle sal self ryke seën daaruit bekom, omdat My eie seën en die van
julle medemens, wat hul weg na die Waarheid deur julle gevind het, julle sal
volg. In die chaos van die eindtyd sal baie mense julle dank wanneer julle
hulle in My Naam onderrig.
En vir hierdie bediening berei Ek julle, My uitverkorenes, reeds voor. Omdat
julle My Woorde glo; maar julle sal ook in twyfel gestort word, weens My
stilte na die wêreldgebeurtenisse; wanneer die wêreld onbeteueld bly sondig,
ongekontroleerd van bo.
Ek openbaar Myself onherroepelik en roep orde met ‘n donderstem en presies
om hierdie voorafgaande rede bied Ek julle mense die volheid van genade
aan, wat julle van ‘n graad van volwassenheid sal voorsien wat julle in staat
sal stel om die einde onbevrees te verwag en te oorlewe.
Julle neem egter nouliks enige notisie van al My geskenke van genade en dit
word slegs deur weiniges as sodanig erken, naamlik as ‘n laaste liefde- en
waarskuwingsberoep aan die kinders van hierdie wêreld, wat hul laaste
besluit sal moet neem.
Ek sal My Woord na die aarde bly bring, sodat julle wat Myne is, kan besef
dat Ek Myself nie terugtrek nie, maar oor julle almal waak. En Ek sal altyd na
julle in Woord en Skrif kom, ook in My volle glorie op die laaste dag, wanneer
Myne troos en krag en hulp nodig sal hê, wat slegs Ek aan hulle sal kan
bring. Dan sal alles wat Ek geprofeteer het vervul word, sodat julle geloof
versterk kan word.
Die ou aarde sal tot haar einde kom en hulle wat getrou aan My gebly het en
behoorlik gebruik gemaak het van My geskenk van genade, sal in die
Koninkryk van vrede opgeneem word, omdat die einde vir hulle die begin van
‘n nuwe lewe sal wees, ‘n lewe van vrede en saligheid in die paradys van die
nuwe aarde, wat Ek aan elkeen beloof het wie aan My glo, wie My liefhet en
My gebooie onderhou. Die laaste dag op hierdie aarde sal die eerste dag van
saligheid wees, want Ek sal Self kom om Myne te haal wanneer hul lewe op
hierdie aarde in gevaar sal wees. Amen.
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'n Gelowige gebed

5368 Vertrou op God se hulp in elke nood van liggaam en siel en gee
jouself volledig aan Hom oor. Die hardste teenstrydige wil kan niks uitrig teen
Sy Wil en aan hierdie Wil sal jy jou deemoedig moet onderwerp. Jy sal alles
uit Sy Hand moet aanneem in die vaste vertroue dat dit vir jou beswil sal
wees. Jy sal Hom moet laat heers, dan kan dit net goed vir jou wees. Die
Goddelike Liefde probeer ywerig om almal afsonderlik te wen, maar die
hulpbronne is verskillend omdat ook die wil van Sy skepsels verskillend is en
om aan hierdie wil 'n sekere rigting te gee, word elke mens sodanig
gekonfronteer met belewenisse wat hom sal aanspoor tot die uitdrukking van
sy wil, omdat dit noodsaaklik is. Daarom sal die mense nie almal dieselfde lot
meemaak nie, maar steeds sal mekaar se lot verskil. En nou kan elke mens
homself anders daarteenoor opstel en dit sal hom help by die rypwording van
sy siel, vooropgestel dat die mens steeds God se wil herken en hom
hiervolgens toegedaan voeg.
Tog sal jy om hulp kan vra, hoewel jy jou aan Sy wil onderwerp, want 'n
gelowige gebed het groot krag en maak jou geneig tot God se wil. 'n
Gelowige gebed kan afwend wat moet dien vir jou opvoeding, want 'n
gelowige gebed is blyke gee van deemoed en swakheid, wat vir God
welgevallig is en Sy Liefde aanhits om die gebed te vervul. Wend julle
daarom in elke nood van liggaam en siel vol vertroue en optimisme tot Hom
vir Wie niks onmoontlik is nie, Wie vol van liefde Homself na 'n vraende
mensekind oorbuig as hy Hom roep. Verlaat jou op Hom en Hy sal help as dit
nie nadelig sal wees vir jou siel nie. Hy sal help as jy glo, want 'n vaste geloof
sal Hy nie beskaam nie. Amen.
God neem die sorg van aardse sake op Homself

5369 Ek sorg vir die liggaamlike welsyn, wanneer julle die geestelike
welsyn nastreef, wat die sin en doel van julle lewe op aarde is. Ek het julle
hierdie belofte gegee dat Ek julle wil bedeel met alles wat julle nodig sal hê
wanneer julle My Ryk en Sy Geregtigheid soek. Wanneer julle daarna streef
om voor My oë regverdig te lewe en vir julle siele die graad van
volwassenheid te bekom wat julle die reg gee om die ligryk binne te gaan en
Ek hou by My Woord. Ek sorg as 'n Vader vir julle aardse lewe, omdat Ek
hierdie sorg wel op My kan neem, maar nie vanuit die volheid van My Mag
julle positiewe ontwikkeling kan bevorder, waarvoor julle vrye wil die
voorwaarde is nie.
Maar julle moet egter nie deur aardse bekommernisse verhinder word in julle
geestelike strewe nie. Julle sal julle met volle selfvertroue net aan julle
geestelike taak moet kan toewy. Daarom moet julle vol vertroue alle aardse
sorg aan My kan oorlaat. Ek wil dit vir julle dra. Ek wil julle help in elke
aardse nood. Ek wil as liefdevolle Vader vir My kinders alles doen wat vir
hulle die aardse bestaan draaglik sal maak. Ek wil julle bedeel met voedsel en
drank, met klere en woning. Ek wil julle gesondheid gee van liggaam en siel
en niks sal julle ontbreek nie, as julle maar julle bes sal doen om die taak van
julle aardse bestaan te vervul, om voortdurend die vorming van julle wese tot
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liefde na te streef en daardeur nader aan My as julle Vader van ewigheid
kom.
Wie probeer om My te wen, skenk Ek Myself en nog alles daarby wat hom
gelukkig sal maak. Hy moet egter sy wil op aarde bewys, sy liefde en sy
verlange na My. Hy moet lewe volgens My wil. Hy moet My gebooie nakom,
wat slegs liefde vereis vir My en die naaste. Dan kan hy waarlik seker wees
dat Ek alle sorg vir sy liggaamlike welsyn op My sal neem, omdat Ek nie Wil
hê dat My kinders op aarde van hul geestelike strewe weerhou word deur
sorge van allerlei aard nie en al mag dit ook lyk of My Liefde minder word en
al mag dit ook lyk of Ek nie aan julle dink nie, wag geduldig tot Ek My
duidelik aan julle bekend maak.
Dikwels wil Ek dat julle van die hulp van Bo bewus word, wat eers kan gebeur
wanneer julle skynbaar hopeloos teenoor 'n nood staan. Daar bestaan geen
nood wat so groot is dat Ek dit nie kan oplos nie en daar bestaan geen liefde,
wat so groot is soos Myne nie, wat altyd bereid is om te help, maar deur
wyse beoordeling dikwels eers die tydstip afwag dat julle roep, om My aan
julle te kan openbaar in My Liefde en Mag. Laat julle nie van julle wysie
afbring deurdat Ek My so nou en dan verborge hou nie. Ek weet presies wat
julle nodig het, soos Ek ook weet hoe Ek julle kan help, sodat dit 'n ware hulp
vir julle sal wees.
Vergeet egter nie julle siele, wie se nood waarlik baie groter is wanneer geen
hulp gebring aan hul word nie, want die siel bly bestaan wanneer julle
liggame vergaan en wat julle die siel aan sorg laat toekom het, kan nie meer
van haar afgeneem word nie. Sy het skatte wat sy met haar saamneem in die
ryk hierna en wat onvergelykbaar kosbaar is in vergelyking met dit wat die
liggaam nodig het om op aarde te kan leef. Maar nooit sal julle bekommerd
hoef te wees en besorg die toekoms inkyk nie. Net dit wat julle vir julle siele
doen is belangrik. Laat al die ander aan My, julle Skepper en Vader van
ewigheid, oor. Amen.
Toetse van geloof om geloof te versterk

5370 Julle word aanhoudend blootgestel aan toetse van geloof, maar
slegs om julle geloof te versterk, want dit is nog so swak soos die van 'n kind
in vergelyking met die eise wat aan julle gestel sal word in die komende tyd.
Julle sal dus dikwels teëspoed ervaar waartydens julle julself sal moet bewys,
dat julle na die Een sal moet gaan Wie alleen in staat is om julle probleme op
te los. Die teenspoed sal verdwyn soos wolke voor die oggendson wanneer
julle jul vertrouend aan die Hemelse Vader oorgee en om Sy genade vra. So
het julle die versekering om alle teenspoed te bemeester, julle moet Hom net
vertel van julle probleme en opreg 'n beroep doen op Sy hulp en julle sal
gehelp word. Maar eers moet julle hierdie vaste geloof volwasse laat word,
sodat Hy julle kan en sal help. So 'n geloof sal alle benoudheid verdryf. Dit
vereis egter julle bewustheid van Sy teenwoordigheid. Julle band met Hom
moet so naby wees dat julle nooit alleen sal voel nie, maar dat julle altyd sal
voel dat Hy, julle Vader van Ewigheid, langs julle loop en dan sal julle
heeltemal oortuig wees dat Hy julle sal help.
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‘n Lewe sonder stryd, sonder aardse of geestelike teëspoed, sal nie julle
geestelike ontwikkeling verbeter nie, want julle krag word net versterk deur
stryd, julle krag word net op die proef gestel deur opposisie en uiteindelik sal
dit seëvier. Dit is die rede waarom aardse teenspoed nie uitgesluit kan word
nie, dit is effektief slegs toetse om julle krag op te bou, wat julle nodig sal hê
om die einde met ’n sterk geloof tegemoet te gaan, want julle sal groot krag
van geloof nodig hê gedurende die komende tyd, wanneer slegs daardie
persoon wat so standvastig geword het deur sy sterk geloof dat hy ten alle
tye bewus is dat hy in die Hemelse Vader se sorg is en dus bo alles sal staan
wat naderkom, kalm sal bly en vertroue sal hê.
Niks gebeur in julle bestaan waarvan Hy nie bewus is nie en niks kan met
julle gebeur sonder Sy wil nie en alles wat oor julle kom is Sy Wil en is altyd
voordelig vir julle siele. Bind hierdie Woorde stewig vas in julle geheue, dan
sal julle altyd versorg voel deur die hemelse Vader se Liefde en julle sal nie
vir een oomblik twyfel oor Sy hulp wanneer julle in die moeilikheid is nie.
Alles is voordelig wat julle gedagtes na Hom laat keer, Wie net wag vir julle
oproep om in staat te wees om julle te help. Dit is Sy wil dat julle na Hom
moet kom, Hy wil julle konstante metgesel wees, Hy wil om raad gevra word
in elke geestelike of aardse nood, Hy wil altyd help, maar is net in staat om
dit te doen wanneer julle, deur julle geloof in Hom, Hom vrylik bely. Maar dan
sal julle in goeie sorg wees, dan sal julle in staat wees om selfs die moeilikste
lot af te wag, dit sal ten goede uitwerk, julle sal aardse hulp ontvang en
geestelik die grootste seëninge put uit dit wat die Vader julle sal stuur om
julle vir Hom te wen, vir ewig. Amen.
Versterking van die geloof deur werke van liefde

5371

Julle sal geweldig versterk word in julle geloof wanneer julle 'n
lewe in liefde lei en altyd daarop bedag sal wees om My en julle naaste te
dien. Wat julle ookal onderneem, moet altyd die wil om te help in julle laat
ontbrand. Die liefde moet julle altyd aanspoor en julle denke, praat en
handelinge bepaal. Dan kom julle in noue verbinding met My en die gevolg
daarvan is 'n vaste en onwankelbare geloof wat julle hele wese sal vervul; 'n
geloof wat julle innerlike rus en sekerheid sal gee dat julle onder My
beskerming staan, dat julle, as kinders van julle Vader, nooit verlate en
eensaam sal wees nie, dat niks anders met julle kan gebeur as dit wat Ek
goed ag vir julle nie.
Die liefde in julle moet groter word, sodat julle geloof sterker sal word. Julle
moet julle medemens wil help en hom gelukkig maak. Julle sal leed moet
verlig en nood verklein. Julle moet hom met raad en daad wil bystaan en
afstand doen van wat by hom ontbreek wanneer die nood daardeur
verminder word. Julle moet hom geestelik bystaan, sy siel help om te glo,
hom deur werke van liefde 'n goeie voorbeeld gee. Julle sal hom moet
onderrig en julle oor hom ontferm as hy swak is van geloof en My nie juis
sien nie. Julle sal alles moet doen wat julle wens wat aan julle gedoen moet
word in dieselfde nood. En julle sal daardeur self die grootste seën kry, want
julle steek daardeur 'n lig in julle aan wat uitstraal op almal wat julle omring.
Julle moet julle medemens die krag van 'n sterk geloof kan bewys. Julle sal
tot groot dinge in staat wees as gevolg van die liefde en geloof wat uit julle
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voortkom. Daar bestaan vir julle nóg kragteloosheid nóg vrees, nóg sorge of
bange vrae. Julle voel geborge in My, omdat Ek moet wees waar liefde is en
My nabyheid julle rus en sekerheid gee. Verslap nie in die werksaamheid in
liefde nie. Gee en maak gelukkig en laat julle dan gelukkig maak deur My,
wat julle alles gee en julle niks weier wanneer julle glo nie. Amen.
Die hart as God se woonplek

5373

Julle harte moet 'n woning word vir My, julle moet haar berei
sodat Ek daarin kan woon om vir ewig saam met julle te bly. Reinig haar van
alle goddelose dinge, want Ek wil alleen in julle regeer, omdat eers wanneer
julle al die ander invloede heeltemal verwyder het en aan My alleen behoort,
kan julle van My Liefde bewus word. Ek wil in julle woon en julle in elke opsig
versorg, Ek wil julle rig en julle lei, Ek wil julle leer en motiveer om liefdevol
werksaam te wees. My Gees wil effektief in julle wees sodat julle vir ewig
gelukkig kan word. En so weet julle wat van julle verwag word om gelukkig te
word, naamlik om voortdurend ontslae te raak van onsuiwerhede, sodat julle
hart 'n woonplek vir My kan word. Kyk in julleself en ondersoek julself ernstig
of slegte gewoontes en foute julle hart onwaardig maak om Myself daarin te
aanvaar; maak 'n ferm besluit om daarteen te veg en bo alles 'n beroep op
My om te help, sodat julle sal oorwin in hierdie stryd, sodat slegte gewoontes
en foute nie julle ondergang sal veroorsaak en julle daardeur ontneem van
My teenwoordigheid in julle nie.
Julle moet vra vir My hulp, want julle is te swak om boosheid op julle eie te
beveg. Sonder My kan julle niks bereik nie, maar met My hulp kan julle
bereik wat julle wil. My teenstander sal voordeel trek uit julle swak wil en
julle sal werklik aan sy genade oorgelewer wees as ek julle nie help in julle
swakheid nie. Daarom moet julle aanhoudend bid vir hulp teen julle vyand se
invloed en hierdie gebed sal julle waarlik voorsien met die krag om julle van
hom te bevry.
Ek sal hom self konfronteer en hy sal van My vlug, maar hy sal sekerlik weer
met 'n groot skare van ongure karakters terugkeer sodra julle julle swakheid
wys, maar hy sal nie meer in staat wees om julle te oorheers nie, Ek sal
verhoed dat hy julle beïnvloed solank as wat julle smag na My en My liefde,
solank as wat julle wil hê dat Ek Self in julle sal bly.
En so moet julle altyd bid “Lei ons deur die versoeking en verlos ons van die
bose." Julle moet My altyd aanroep en deur middel van hierdie oproep, getuig
van julle begeerte vir My teenwoordigheid en geen oproep met betrekking tot
die redding van julle siel sal ongehoord by My verbygaan nie. Dan sal Ek in
staat wees om in julle te bly, dan sal My Gees in staat wees om in julle te
werk, Sy sal lig vir julle bring en in hierdie lig sal julle nooit weer kan
verdwaal nie, in hierdie lig sal julle ook altyd erken wanneer julle deur iets
vyandig genader word en daarna sal Sy 'n betroubare wapen wees. Julle sal
in staat wees om dit te konfronteer met My Krag wat alles oorwin, want dan
sal Ek self in julle lewe en julle vir ewig regeer. Amen.
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Onderrig vir die bediening deur God self – Taak

5374

Ek plaas elkeen van My dienaars in 'n posisie waarin hy die
effektiefste vir My kan werk en dit beteken dat Ek elke persoon se lot bepaal
in ooreenstemming met hierdie aktiwiteit vir My en My koninkryk. Dit beteken
dat Ek ook die aard van sy aktiwiteite bepaal, afhangende van sy geskiktheid,
sy graad van volwassenheid en sy bereidwilligheid. Om vir My te werk, vereis
'n sekere mate van kennis waar dit gaan oor die verspreiding van die
Waarheid, dus iemand wat gekies is om in die wingerd te werk deur die
suiwer evangelie te verkondig moet ook intellektueel in staat wees om foute
te herken en op te tree wat dit betref. Hy moet self die soort kennis hê wat
kan staan teen intellektuele ondersoek.
Ek kan slegs dienaars wat hierdie kennis self verkry het gebruik vir 'n
bediening op aarde, dit wil sê, wie dit vrywillig begeer en aanvaar het van My
af. Ek moet Self in staat wees om hulle te leer en dit op 'n wyse dat hulle dit
heeltemal sal verstaan en dit ook rasioneel sal kan ondersteun, alhoewel die
inligting eers in die hart ontvang sal word.
Die meeste mense met goeie intellektuele denke is egter nie toegewyd
genoeg om hulself oor te gee aan 'n hoër Krag om daardeur opgelei te word
nie en daarom is dit moeilik vir die Waarheid om aanvaar te word deur
hierdie mense, want diegene wat dit van My ontvang, word nie aanvaar deur
hul medemense nie, want hulle oordeelsvermoë word nie vertrou nie, - in
werklikheid sal hulle meer geneig wees om dit te ontken. Enigeen wat die
suiwer waarheid egter ontvang deur die hoor van My Woord in sy hart, sal
ook aanvaarding en krag van oordeel, saam met die suiwer Waarheid, van
My ontvang. Om egter deur My onderrig te word, is nie moontlik sonder die
persoon se vrye wil nie, op sterkte waarvan Ek slegs My Woord kan oordra
wanneer hierdie vrye wil My versoek.
Dus sal julle kan verstaan dat slegs 'n paar mense geïnisieer kan word in My
plan van die ewigheid, wat die suiwer Evangelie kan gee aan hul medemens
sodat alles verstaanbaar kan wees vir hulle. Wanneer Ek egter 'n ontvanger
van My Woord gevind het wat homself onvoorwaardelik aan My sal oorhandig
om van diens te wees vir My, sal Ek oor hom waak met baie liefde, want Ek
beskou hom as 'n bekwame instrument vir My, wat in staat is om 'n groot
doel te bereik. En Ek sal hom ook addisionele vaardighede gee wat sy
bediening kan vergemaklik, wat hom sal beskerm om self prooi te word van
valsheid wat dus sy sending in gevaar kan stel. Ek sal hom 'n sterker sin vir
Waarheid en dwaling gee. Ek sal oor hom waak, want Ek waak oor die
Waarheid wat in opdrag van My aan die mensdom oorgedra moet word.
Die Waarheid is duidelik en suiwer, sonder versiering, sonder toevoegings,
die Waarheid kan ook aanvaar word deur elke persoon wat die Waarheid wil
ken. Wanneer 'n soeker van die Waarheid egter aarsel om iets te aanvaar,
verstaan hy nie wat hom aangebied word nie, dan voel hy 'n innerlike
weerstand daarteen wat nie ooreenstem met die Waarheid nie en hierdie
gevoel word deur My, die ewige Waarheid, in die hart van 'n persoon geplaas
wat van diens wil wees vir My, wat bereid is om te werk as 'n draer van die
Waarheid op die aarde en die suiwer Evangelie oor die hele wêreld te
versprei. Ek onderrig hom Self en dit waarlik op 'n manier dat hy alles sal
`44

verstaan en aanvaar wat hy van My sal ontvang. Wanneer iets van buite na
hom toe kom, sal sy hart hom vertel of hy dit moet aanvaar of verwerp, want
dan sal Ek ook deur die hart spreek.
Alles wat van My af kom, sal byval vind by hom en hom gelukkig maak en
wat hom onverskillig laat, kom nie van My af nie. Selfs al onderskryf dit ook
My en My Koninkryk, het dit nogtans nie direk uit My ontstaan nie en kan dit
nie aanspraak maak op absolute Waarheid nie. Dit hoef nie teen My gerig te
wees nie, maar dit kan omring wees deur baie toevoegings wat dus nie meer
die suiwer Waarheid openbaar nie.
Die suiwer Waarheid sal baie meer dikwels teenkanting kry as aanvaarding,
nietemin het Ek vir My draers van die Waarheid onderrig, veral gedurende die
laaste dae voor die einde en almal wat na hulle luister, luister ook na My.
Iemand wat hulle verwerp, verwerp ook vir My en daarom plaas Ek Self die
gevoel van verwerping in die hart van die ontvanger van die Waarheid
wanneer 'n dowwe lig nader aan hom kom en dan sal hy na My luister en net
onderskryf wat hy van My ontvang het. Dan sal hy nooit iets verkeerd
versprei nie en getrou die werk uitvoer wat hy aangebied het om vir My te
doen. Amen.
Ek ken Myne - Die goeie Herder

5376 Ek ken Myne en Myne ken My. Ek is waarlik die goeie Herder wat
Sy skape nie aan die vyand prysgee nie, wat oor die lewe van elkeen besorg
is, wat alles doen om Sy kudde teen die indringing van wolwe te beskerm,
wat self Sy lewe geoffer het vir sy skape. My oog rus vol liefde op alle mense.
Ek wil graag almal na die stal lei, Ek wil graag almal wat hulle van My wil
ontruk, bewaar teen die aanvalle van die vyand. Ek wil My graag aan alle
mense bekendmaak, hul My beskerming aanbied, hulle met sorg omring en
behou. Ek wil graag alle mense die ewige lewe gee.
Dit is egter nou 'n tyd waarin byna geen mens meer op My lokroep let nie. My
kudde is uitmekaar gejaag. Die vyand het in hulle midde ingedring en hy het
My skape, wat hulle van hul Herder verwyder het, laat verdwaal, hulle te
hoog laat klim in wêreldse hoogtes, sodat hulle hul Herder verloor het en die
weg na Hom nie meer kan terugvind nie. Hulle soek Hom nie. Hulle verwyder
hulleself eerder verder van Hom af en al roep My Liefde hulle ook, slaan
hulle, op enkeles na, wat in My hul goeie Herder herken en My nie opgee nie,
geen ag meer op My stem nie.
Ek wil egter nie een van My skape verlore laat gaan nie en dus sal My lokroep
met so 'n krag weerklink dat dit gehoor moet word, ook deur diegene wat
baie vêr van My verwyder is. Ek sal ook elkeen van My skapies hardnekkig
bly agternaloop en vir hulle die weg baan wat na My teruglei. Ek sal hulle wat
angstig is en wat die vyand vrees, beskerm, sodat hulle geen leed sal
ondervind nie. Ek sal My neerbuig tot diegene wat geval het, om hulle op te
tel, om hulle uit die afgrond omhoog te trek. Almal sal My lokroep hoor, want
dit sal oor die hele aarde weerklink en My nabyheid aankondig, sodat elkeen
homself na My kan keer en sal ook deur My aangeneem word, indien hy My
wil volg.
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Ek is die goeie Herder. Ek kan die werksaamheid van My vyand wel nie
verhinder nie, maar Ek kan elkeen beskerming verleen wat na My toe kom,
omdat die vyand My nie kan aanval nie, maar wel vir julle, solank julle nie
aan My vashou nie, wanneer julle van My weggaan op weë waar hy julle kan
agtervolg en bereik.
My lokroep van Liefde volg julle wel, maar Sy dwing julle nie om ‘n omkeer te
maak nie. Julle sal vrywillig daaraan gevolg moet gee, dan kan die
teenstander julle waarlik niks aandoen nie. Dan sal julle onder My
beskerming wees en Ek sal julle veilig lei na die vaderland, waar Ek nooit van
julle sal weggaan nie en julle in geluksalige vrede sal kan lewe.
Gee ag op My lokroep, al julle mense, want dit sal spoedig weerklink. Bekeer
julle, voordat dit te laat is. Laat julle deur julle Herder lei en vertrou julle aan
My toe. Verlaat nie die weg wat Ek gegaan het nie, inteendeel, volg My na,
dan sal die vyandige mag julle waarlik niks kan aandoen nie, want Ek self hou
My hande beskermend oor julle en julle sal julle doel bereik en ingaan in julle
Vaderhuis, julle sal geluksalig lewe tot in ewigheid. Amen.
Geloofsbeproewinge om die geloof te versterk

5377 Julle is aan voortdurende geloofsbeproewinge blootgestel, maar
net sodat julle geloof versterk kan word, want dit is nog swak soos die van ‘n
kind, gemeet volgens die eise wat nog in die komende tyd aan julle gestel
gaan word. Daarom sal julle steeds weer in nood raak, waarin julle julself
waar sal moet bewys, deurdat julle jul tot Diegene sal moet wend, Wie julle
nood kan verdryf.
Die nood sal soos ‘n wolkformasie verdwyn, wanneer julle julself vol vertroue
aan die hemelse Vader oorgee en julleself aan Hom en Sy genade toevertrou.
Julle het so 'n seker middel om alle nood te oorheers, julle hoef maar net
julle nood aan Hom voor te lê en Hom innig om hulp te vra en julle sal gehelp
word. Julle moet egter die vaste geloof vooraf volwasse laat word, sodat Hy
julle kan help want Hy wil help. So 'n geloof verdryf alle nood. Om dit te
bereik moet julle egter van Sy teenwoordigheid bewus wees: Julle sal in so ‘n
innige verbinding met Hom moet staan, dat julle nooit sal voel dat julle alleen
is nie, inteendeel, julle sal Hom, julle Vader van ewigheid, steeds langs julle
moet voel en dan ook heeltemal daarvan oortuig wees dat Hy julle sal help.
‘n Lewe sonder stryd, sonder nood van aardse of geestelike aard, sou julle
nie gehelp het om in julle geestelike ontwikkeling te vorder nie, want slegs
deur stryd word julle krag gestaal, slegs teenoor weerstand bewys die krag
homself en word ten slotte die oorwinnaar. Daarom kan aardse nood nie
uitgeskakel word nie, dit is in ‘n sekere sin maar net ‘n beproewing van
kragte om dit waardeur julle moet gaan om sterk te word in die geloof, te
ontplooi, want julle sal groot geloofskrag nodig hê in die komende tyd, waar
slegs die mens wat deur ‘n sterk geloof so vasstaan dat hy homself altyd
onder die hoede van die Vader in die hemel voel en daarom meester is oor
alles wat kom, kalm en seker sal bly.
Daar gebeur niks in julle lewe, of Hy weet dit en niks kan julle oorkom sonder
Sy Wil nie. Wat egter oor julle kom is Sy Wil en is steeds die beste vir julle
siele. Prent hierdie woorde diep in julle geheue, dan sal julle jul steeds gelei
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voel deur die liefde van die hemelse Vader en julle sal geen oomblik twyfel
aan Sy hulp wanneer julle in nood verkeer nie. Alles is goed wanneer julle
gedagtes op Hom gerig is, Wie maar net julle roep verlangend tegemoetkom
om julle helpend te kan bystaan. Hy wil dat julle jul na Hom wend, Hy wil
julle vaste Begeleier wees, Hy wil om raad gevra word in al julle node, hetsy
geestelik of aards, Hy wil julle altyd help, maar kan dit slegs doen wanneer
julle deur julle geloof in Hom, julle julleself ook vry uitgespreek het vir Hom.
Dan is julle egter onder veilige beskerming, dan sal julle ook die swaarste
noodlot kan tegemoet gaan, dit sal vir julle ten beste wees, julle sal aards
gehelp word en geestelik sal julle die grootste seën behaal uit alles wat die
Vader oor julle stuur om julle vir ewig te wen. Amen.
Die wil word beoordeel, ook wanneer die daad nie uitgevoer kan
word nie

5378 Die wil word beoordeel, selfs al kan die daad nie uitgevoer word
nie. Dit moet egter aan julle gesê word dat die wil nie slegs deur woorde
uitgedruk kan word nie, maar dat Ek die wil self beoordeel. Alles wat julle in
julle hart voel, wat as begeertes in julle opkom en julle aanspoor om iets te
doen, om óf goed óf sleg te handel, dit is die wil wat julle geestelike
ontwikkelingsgang bepaal en waarvoor julle eendag sal moet antwoord.
Die wil is in julle geplaas omdat julle andersins nie as wesens beskou sou kon
word nie en dit is ‘n vrye wil. Niemand anders het beheer daaroor nie.
Verstaan goed: Julle wil is geensins aan enige dwang onderworpe nie,
ofskoon julle met die uitvoering van julle wil verhinder kan word. Daarom sê
Ek aan julle, julle wil, wat goed of verkeerd gerig kan wees, word beoordeel
en dit sal nooit betwyfel kan word dat julle ‘n vrye wil het nie, selfs wanneer
julle dikwels iets nie tot uitvoer kan bring nie, omdat ander mense, of Ek
Self, julle wil opponeer en so die voorneme verhinder. Dat Ek dikwels My Wil
teenoor die mens se wil stel, dien slegs tot hul geestelike voltooiing, dit sal
egter nooit die mens se wil beperk nie, want die wil word deur die denke van
die mens self bepaal en die denke van die mens kan verkeerd of goed wees,
na gelang die graad van liefde wat in hom ontsteek is.
Die Liefde is egter My Goddelike krag en dit stroom elke wese toe. Die hart
wat hom deur hierdie krag laat aanraak, sal ook goeie gedagtestrome
opneem en die wil in hom ook die regte rigting gee, terwyl die toevoer van
slegte gedagtes uit ‘n liefdelose sfeer kom en begryplikerwys deur die mens
wat ook sonder liefde is, opgevang word en daarom is sy wil op die kwade
gerig, selfs wanneer hy dit nie kan uitvoer nie.
Sy wil is egter voldoende om hom sondig te laat wees, dit wil sê, sy denke en
wil is teen My gerig en het ook ooreenkomstige werke tot gevolg. En so kan
julle sê dat goeie denke en ‘n goeie wil slegs deur ‘n liefdevolle mens tot
stand gebring kan word, want die liefde gee alles ‘n goeie rigting. En daarom
moet die mens hom met sy hele wil aan My oorgee, omdat sy denke dan deur
die liefde nie anders as goed kan wees nie en hy hom gevolglik na My, sy
Skepper en Vader van ewigheid, kan wend.
Daarom sou die mens met sy wil alles moet nastreef wat na My lei, selfs al
word daar deur ’n opponerende wil probeer om hom daarin te hinder, omdat
Ek dan diegene wat deur die liefde aanspraak verwerf het om My te besit,
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nog nader na My trek. En omdat elke mens tot liefde in staat is en dus goed
kan dink en wil, is hy ook vir sy wil verantwoordelik en daarom word elkeen
geoordeel volgens sy wil. Amen.
Barmhartige Vaderliefde vir die gevalle wesens

5379

Ek sal nie My genadige liefde van julle onttrek wanneer julle
gesondig het nie, in plaas daarvan sal Ek van julle stewig besit neem, sodat
julle jul pad weer kan terugvind na My toe, sodat julle jul oortreding kan
erken en alles in opregtheid wil vermy wat nie reg is in My oë nie. Ek ken
julle swakhede, Ek weet van die versoekings waaraan julle onderhewig is as
gevolg van julle onvolmaaktheid, maar Ek weet ook van julle wil wat op My
van toepassing is en wat Ek dus ook waardeer en julle daarom weer ophelp
wanneer julle geval het. Ek seën ook almal wat 'n poging aanwend, wat nie
sy poging sal laat vaar, ten spyte van al die versoekings nie, ten spyte van
gereelde mislukkings. Ek gee hom keer op keer krag, want My Liefde vir My
skepsels, selfs wanneer hulle sondig is, en wie nogtans aan My behoort, hou
nooit op nie.
Julle moet egter met al julle krag veg teen die een wat julle wil verlei, julle
moet keer op keer bewys dat julle My Liefde waardig is, julle moenie My
Liefde verwerp nie, maar ewig en altyd daarvoor vra, julle moet nie wil
sondig word en julle dus herhaaldelik aan My Liefde en genade oorgee nie,
julle moet 'n beroep doen op My vir beskerming teen die verleier, julle moet
My nie uit julle gedagtes sluit in julle daaglikse werk nie, julle moet julself
dikwels versterk, want julle is te swak in My Woord.
Julle moet altyd kontak hou met My, sodat Ek julle te alle tye kan beïnvloed
en julle sal al meer standvastig word wanneer julle gekonfronteer word deur
versoekings, wat sal aanhou gebeur omdat die versoeker nie sal opgee in sy
geveg vir jul siele, totdat julle hom oorwin het deur My, na Wie julle met jul
hele hart verlang en Wie se liefde julle nie sal laat gaan nie.
Vir solank as wat julle op aarde lewe, sal julle hierdie stryd moet voer, omdat
julle aardse lewe die laaste geleentheid is waartydens die teenstander julle
kan en sal beïnvloed, omdat hy julle nie wil verloor nie en slegs wanneer julle
heeltemal vry is van aardse drange, sal die versoekings minder word. Ek ken
egter elke roering van die hart, Ek weet wie die wil het om 'n lewe te lei wat
My behaag, Ek weet wie nog swak is en tog moet Ek My teenstander toelaat
om te probeer om sy invloed op julle uit te oefen. Ek moet die besluit aan
julle oorlaat, Ek mag julle nie verhoed om te doen wat My mishaag nie, maar
Ek sal nooit My oor toedruk vir die roep van 'n kind wanneer hy weer in My
Vaderlike guns aanvaar wil word nie. Ek weet van julle swakheid en voorsien
julle van krag so dikwels as wat julle daarvoor vra. Dus moet julle nie
moedeloos word wanneer julle geval het nie, maar kom berouvol na My en
My genadige Liefde sal jou nooit weier nie, want Sy is altyd bereid om te
vergewe wanneer 'n kind dit werklik verlang. Amen.
Laaste fase van die aarde - Ernstige vermaning

5383

Julle goed geordende lewens sal maar nog ’n klein rukkie
voortgaan, waarna julle in chaos gedompel sal word, waarvan julle nie uit eie
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krag sal kan ontvlug nie, want dan gaan die aarde die laaste fase binne, sy
gaan haar einde tegemoet. Hierdie voorspelling moet baie ernstig opgeneem
word, want dit moet julle daarvan bewus maak dat die laaste tyd ook vir julle
aangebreek het, dat julle geen lang lewensduur meer het nie en dat vele hul
selfs sal moet voorberei om skielik weggeroep te word voor die einde van die
aarde.
Elke dag wat julle nog lewe is ‘n geskenk wat julle moet waardeer, want elke
goeie werk wat julle op ‘n dag doen, vermeerder julle krag, wat julle in die
komende tyd verskriklik nodig sal hê. Wie egter sonder liefde en geloof
verder leef, sal My Krag totaal verbeur, of hy sal hom aan My teenstander
oorgee, wat hom wel van krag sal voorsien, maar wat hom nie kan beskerm
teen die einde, teen die laaste oordeel en teen die hernieude kluistering in die
vaste materie nie. Verkoop daarom nie julle siele vir ‘n prys wat waarlik nie
opweeg teen die nood wat julle siele te wagte staan wanneer die aardse lewe
verby is nie.
Ek kan julle nie dikwels en ernstig genoeg daarteen waarsku nie, omdat Ek
vir julle ‘n salige lot wil berei. Julle mense glo egter nie wat Ek julle steeds
weer deur sieners en profete laat verkondig nie, julle glo dit nie en Ek kan
julle nie dwing om te glo nie. Julle is waarlik wêreldsgesind en ongelooflik vêr
daarvan om geestelik te wees, julle is heeltemal in die materie gedompel en
hierdie materie sal julle oorweldig, dit sal julle weer heeltemal gevange
neem, omdat julle haar nie wil laat los terwyl julle nog die krag daartoe het
nie.
Probeer julle vir ’n oomblik indink daarin om vasgevang te wees in die
hardste materie, sonder om in staat te wees om jou weer daaruit te bevry.
Die gedagte sou julle geweldige krag gee om hierdie lot te vermy, maar julle
kom die geloof daarin kort en Ek kan julle nie hierdie geloof gee nie, julle sal
dit vir julleself moet verwerf deur ‘n lewe in liefde. Dan sal die hele verband
vir julle duidelik word en ook die betekenis van julle lewens as mense op
aarde. Julle sou ook bekommerd gewees het oor hoeveel julle afgedwaal het
van die taak wat julle opgelê is vir die tydperk van julle aardse bestaan.
Doen goeie werke, dwing julle daartoe, leer om met min klaar te kom tot
voordeel van julle medemens, verlig lyding en swaarkry, troos en verkwik die
siekes en swakkes, verleen genadige hulp waar julle ellende sien, julle sal dit
nie net vir ander doen nie, maar ook vir julleself, want julle siele sal daardeur
ontwaak en elke goeie daad sal geestelike verligting tot gevolg hê, julle sal
geestelike insig verwerf en My groot Liefde herken waar julle tans net die
genadelose heerskappy sien van ‘n mag wat julle net wil martel op aarde.
Luister na My herhaalde waarskuwende en vermanende oproep en laat dit nie
by julle ore verbygaan sonder om daarop ag te slaan nie. Doen afstand van
die begeerte na materiële dinge, dink slegs aan die redding van jul siel en
moet julle nie bekommer nie, want Ek sal ook in ’n aardse sin vir julle sorg as
julle maar net ernstig sal omsien na jul siele, wat in die grootste gevaar is,
omdat die einde so naby is. Amen.
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Nagmaal

5384 Die geestelike gemeenskap, die skakel van die geestelike vonk in
julle met die ewige Vadergees, kan slegs deur liefde bereik word. Julle kan
verseker in gedagte, deur opregte gebed met My verkeer, in welke geval julle
My sal roep en Ek nader aan julle sal kom, maar solank julle sonder liefde is,
bly dit ‘n vêraf roep met nog geen opregte verhouding gevestig nie, wat egter
onmiddellik sal gebeur deur dade van liefde. Dan sal julle terselfdertyd innig
verbind wees met My en in hierdie toestand sal julle in staat wees om saam
met My Nagmaal te neem, dit wil sê, Ek kan Self die voeding vir julle siele
voorsien. Ek kan julle die brood van die hemel gee, My Woord, wat julle slegs
kan hoor as julle My toelaat om in julle teenwoordig te wees, toe julle dus in
gemeenskap gegaan het met My. Om gemeenskap te hê beteken dus om
vlees en bloed te aanvaar, My Woord en Sy krag, uit My hand, waarvoor dit
absoluut noodsaaklik is dat ’n menslike hart lewend is met liefde, anders is
My teenwoordigheid ondenkbaar.
Geen mens wat nie sy liefde vir My deur onselfsugtige naasteliefde bewys
het, sal ooit van My teenwoordigheid kan praat nie. Geen mens wat nie sy
naaste as sy broer sien, wie sonder liefde is vir hom en daarom ook nie die
Vader, Wie se kind jul medemens is, kan liefhê nie, sal hom ooit met sy
ewige Vader kan verenig. Julle moet besef dat slegs die liefde die kind met
die Vader verenig, dat die mens slegs die kind verhouding deur liefde bereik
en dat die kind dan die geskenk van voedsel en drank aan die Vader se tafel
sal ontvang en nooit weer ontbering sal hoef te ly nie. Die heerlikste geskenk
wat ‘n mens kan ontvang, is My Woord, dit is waarlik verfrissend en
versterkend en waar My Woord gespreek word, is My teenwoordigheid bewys,
terwyl, alternatiewelik, My teenwoordigheid sonder ’n uitdrukking van krag
ondenkbaar is. Aangesien Ek Self Krag en Lig is, openbaar Ek My ook aan
mense as Lig en Krag, deur teenwoordig te wees in elkeen wie se dade van
liefde My teenwoordigheid in hulle toelaat. Maar Lig en Krag vloei vanuit My
Woord, Lig en Krag word benodig deur die siele vir hoër ontwikkeling, dus is
Lig en Krag die voeding wat Ek die siel aanbied wanneer die mens Nagmaal
neem met My, wanneer hy My gas is en in ‘n hegte verhouding met My ‘n
reaksie op sy liefde vind.
Slegs dit moet verstaan word as Nagmaal, slegs op hierdie wyse wil Ek die
Laaste Avondmaal, waarheen Ek julle almal uitnooi en wat Ek ingestel het
met die Woorde: “Neem en eet, neem en drink, dit is My Liggaam, dit is My
bloed”, laat verstaan word. Julle moet die voedsel vir julle siele van My hand
neem en dit verg ‘n hegte verhouding met My wat op geen ander manier as
deur liefde verkry kan word nie. Amen.
Drie-Eenheid Dwaalleer

5389 Mense het 'n heeltemal verkeerde konsep van die Goddelike Drieeenheid as gevolg van die verkeerde beskrywing van 'n Godheid wat bestaan
uit drie persone. Elke denkende mens sal so 'n verduideliking onaanvaarbaar
ag, dus sal dit óf sonder om te dink aanvaar word, óf dit sal verwerp word,
terwyl 'n korrekte verduideliking deur elke mens aanvaar kan word,
aangesien dit die wese van die ewige Godheid sal onthul en aansienlik
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toevoeg tot die opwekkende geloof in God. Die konsep van God het reeds so
vaag geword by mense dat hulle dit moeilik vind om geloof te hê en wanneer
daar ook nou van hulle verwag word om die Godheid as drie persone te
verstaan, word die konsep nog meer verward en sal die geloof wankel.
Inderdaad en tereg ook, want om in 'n drie-persoon God te kan glo, moet die
intellek heeltemal afwesig wees. God het egter die mens ‘n verstand gegee
sodat hy kan beoordeel wat hy moet glo. Met Goddelike hulp, dit wil sê, deur
die Gees van God, kan die verstand sekerlik 'n Godheid erken wanneer
sodanige leer in Waarheid aangebied word. In daardie geval sal selfs die
skerpste verstand dit nie ontken nie.
Hierdie waarheid openbaar egter God se Wese op so ‘n manier dat Liefde,
Wysheid en Krag in Homself verenig, dat een sonder die ander ondenkbaar
is, dat Liefde die oerbegrip is waaruit die Wysheid ontstaan het en albei deur
die Krag van die Wil tot uiting kom. Liefde is die skeppende beginsel waaruit
alles ontstaan; Dit is die krag waardeur geskep word, maar egter nie doelloos
of willekeurig nie, dit word gedoen met God se Wysheid. Wat God se Wysheid
ookal as goed en reg insien, word deur Sy Wil volbring wanneer Liefde by
Hom aandring. Dit is die konsep van 'n uiters volmaakte Wese, omdat Liefde,
Wysheid en Almag bewyse is van 'n volmaakte Entiteit, wat nie oortref kan
word nie. Liefde, Wysheid en Almag is 'n bewys van die Godheid, hulle gee
die mens 'n begrip van die wese van die ewige Godheid, maar hulle is nie drie
verskillende goddelike persone verenig binne een Wese nie.
Die verkeerde leer van die Drie-eenheid van God het aansienlik daartoe
bygedra dat mense geloof verloor het, want 'n beskrywing soos die moes lei
tot instinktiewe verwerping en dus was die genade van gebed nie gebruik nie,
wat die mens met ‘n Waarheid soekende hart duidelikheid kon verskaf het.
Die doel van hulle gebed was twyfelagtig, mense het dit vreemd gevind om
drie persone aan te roep wat hulle moes glo om een God te wees. Groot
verwarring was veroorsaak, dit was 'n duidelike invloed van Satan, wat vir
ewig probeer om die waarheid te ondermyn, om die wese van God te
verduister en God Self van hulle te vervreem. Die feit dat hierdie dwaalleer in
die eerste plek aanvaar was, getuig van die donker geestelike toestand van
diegene wat, as gevolg van hul totale gebrek aan lig, geen vermoë besit het
om te oordeel nie en dus uitstekende werktuie in Satan se hande was om
hierdie leer te versprei en daardeur die geloof op so ‘n manier in gevaar te
stel as wat ‘n dwaalleer selde kon vermag. Ten einde te glo in God as 'n
uiters volmaakte Wese, moet hierdie Wese Hom ook Self so aan die mense
voorstel dat hulle Sy volmaaktheid kan herken, die verstand van 'n mens wat
op soek is na die Waarheid moet ook sodanige begrippe kan verstaan, anders
sou hy nie tot verantwoording geroep kon word nie.
God is nie tevrede met blinde geloof nie, Hy vereis dat na elke onderrig daar
beraadslaag word en gereageer word, want geloof kan net lewendig word
wanneer dit 'n innerlike oortuiging geword het. Wanneer hierdie opsie van die
begin af uitgesluit is, wanneer ‘n verkeerde leer aan mense voorgehou word
vir onvoorwaardelike aanvaarding, kan slegs blinde geloof geëis en bereik
word, wat vir God geen waarde het nie. Inteendeel, dit is baie meer skadelik
vir die siel, veral wanneer die beeld van God verdraai word en die liefde vir
Hom daardeur nie kan ontbrand nie, wat absoluut noodsaaklik is vir saligheid
om bereik te word. Amen.
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Ontvangers van die Woord se voordeel vergeleke met die van
ateiste

5394 Die fontein van lewe is oopgemaak vir almal van julle wat My
Woord direk of deur My boodskappers ontvang, julle almal wat deur My
genader is, is ontvangers van genade en is gegee wat julle nodig het om
geseënd te word. Julle almal kan julle verfris met die lewende water, julle
kan My getuienis van liefde aanvaar, My Woord, wat almal kan hoor wat dit
wil hoor. Julle kry kennis wat julle in staat stel om die verband tussen alles
wat bestaan te herken, kennis wat My leiding en aktiwiteit aan julle
verduidelik en omdat julle leer om My te herken deur My Woord, sal julle ook
leer om My lief te hê. Julle sal ook julle taak op die aarde herken en probeer
om dit uit te voer. Julle het 'n groot voordeel bo mense wat geen kennis van
My het nie, omdat hulle niks uit My hand wil aanvaar nie, wat My geskenk
van genade, wat My boodskappers bring, verwerp. Geen lig kan vir hulle skyn
nie, want hulle hardloop weg daarvan en dus kan hulle ook nie leer om My te
herken nie, en hul lewe op aarde is en sal sonder vordering bly, want dit is
duister in hulle.
Julle het 'n voordeel in vergelyking met hulle en moet dus vir hulle genadiglik
sorg. Julle moet probeer om 'n lig in hulle aan te steek en waar moontlik met
die gawe van genade werk. Julle kan julleself altyd verfris, maar hulle bly
honger, hoewel dit deur hul eie wil en dus self opgelê is. Nietemin, moet julle
hulle voed waar julle kan. Lewende water stroom voortdurend uit My fontein
van lewe, - deel die verfrissende drank uit wanneer julle 'n moeë en honger
aardse swerwer teëkom. Menige persoon in sy ellendige toestand sal na alles
die verfrissing aanvaar en menige persoon sal verfris voel en nooit vergeet
dat hy krag ontvang het nie. Bied die heerlike geskenk vir almal aan, selfs
met die risiko dat dit verwerp sal word, niemand sal egter kan sê dat My
geskenk van genade aan hom geweier is nie.
Almal van julle wat My Woord ontvang, moet ten minste vir een swerwer sorg
uit dankbaarheid teenoor My, julle moet dit op die dieselfde manier uitdeel as
wat Ek My geskenke aan julle uitdeel. Julle behoort dit wat julle geniet met
liefde aan te bied, julle moet probeer om My Woord smaaklik te maak vir julle
medemens. Ek sal ook elke persoon se poging seën, Ek sal die vloed van My
Liefde op almal uitstort wat die geweldige geestelike nood wil bedwing, wat
wil help met die verlossingswerk gedurende die laaste dae voor die einde. Ek
gee sonder beperking, julle kan dit in oorvloed neem en op julle beurt weer in
My Gees van liefde aanstuur na waar julle geestelike teenspoed sien.
Die heerlike water vloei onophoudelik uit die Fontein van Lewe, Sy het 'n
opwekkende uitwerking op elke persoon en elke persoon kan toegang tot die
Bron verkry. Maar julle moet die lewende water neem na iemand wat nie self
kom nie, sodat hy ook die inherente krag wat in die water van die lewe is,
kan proe, sodat hy ook sal ontwaak tot die lewe en altyd meer sal wil begeer.
Vergoed My op hierdie manier vir die liefde wat Ek deur My Woord aan julle
gee, want daar is groot teenstand en Ek wil dit aan bande lê met julle hulp,
omdat Ek deur 'n menslike mond moet praat om die mense se wil te wen.
Wees ywerige arbeiders in My wingerd indien julle My wil dien. Almal kan
binne hul eie kring werk en as My kneg sal hy altyd deur My geseënd wees.
Amen.
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Ernstige aanmaning

5397 Daar is nie meer veel tyd oor nie. Keer op keer moet Ek dit aan
julle sê, want julle neem My Woorde nie ernstig op nie. Julle staan midde in
die wêreld en sal dit nie kan glo, dat alles om julle heen eenmaal sal ophou
om te bestaan en dat slegs dit sal bly wat onverganklik is, naamlik julle siele.
Ek wil julle andermaal aanmaan om ernstig ’n voorstelling te maak van die
toestand van julle siele. Ek wil julle weer ’n keer ernstig daarteen waarsku
om nie al julle denke en strewe te fokus op die verkryging van aardse
goedere, op die verbetering van julle aardse toestand nie. Dit alles is
vergeefse moeite, want niks daarvan sal julle kan behou wanneer julle tyd
gekom het nie, naamlik die tyd wat julle weggeroep sal word of dat alles
opgelos word wat julle omring.
Glo dit tog, dat julle jul krag onnodig en nutteloos gebruik, dat julle werk vir
niks, dat dit net 'n verbygaande welstand is wat julle dalk nog 'n paar
maklike lewensdae kan laat geniet, maar wat vir die siel nadelig is, wanneer
julle nie eens aan haar dink en ywerig geestelike goedere verwerf nie. Julle
sal ook aards 'n goeie lewe kan hê, indien julle jul aardse goedere goed
gebruik, wanneer julle uitdeel waar armoede en nood is, wanneer julle jul
goedere op seënryke wyse bestuur, wanneer julle dit beskou as van My
ontvang en julle dank betuig op ’n wyse dat julle aktiewe naasteliefde
beoefen, dat julle nood lenig, aards en ook geestelik, deurdat julle jul
medemens tot voorbeeld is en hulle ook aanspoor tot 'n lewe in liefde. Hierdie
aardse rykdom sal dan goeie gevolge hê, julle siele hoef dan geen gebrek te
ly nie, want dan dink julle in die eerste plek aan julle siele en hoef julle die
komende tyd nie te vrees nie. Wee diegene wat egter maar net ag slaan op
die liggaamlike lewe, dit sal van hulle afgeneem word en hulle sal hul
armoede ontsettend swaar ondervind in die ryk hierna.
Glo dit dat julle voor groot gebeurtenisse staan, dat nog net 'n klein tydjie
aan julle toegestaan is. Kry vir julle nog geestelike goedere voordat dit te laat
is. Alles wat julle aards verwerf sal vir julle verlore gaan. Sorg dat julle
eiendom besit wat nie verlore kan gaan nie. Ek maan julle ernstig sodat julle
nie kan sê julle was nie in kennis gestel van dit wat julle onherroeplik beskore
is nie. My raad en My waarskuwing moet julle nie in die wind slaan nie. Dit is
die roepstem van My Liefde wat julle van 'n vreeslike lot wil bewaar, wat julle
deur die mond van mense gegee word en wat Ek sal herhaal in 'n ander vorm
vir die mensekinders wat nie wil luister en glo nie.
My aanmaning en waarskuwende roep sal binnekort met 'n krag weerklink
wat julle sal laat bewe. Deur die kragte van die natuur wil Ek nog eenmaal tot
julle spreek en julle weer van Bo toeroep: “Word wakker, julle slapers. Julle
swakkes, vermaan julleself. Soek nie die begeertes van die wêreld en alles
wat verganklik is nie. Poog om My ryk te wen en dink aan julle ware self”.
Dink aan julle siele vir wie julle self die lot in die ewigheid berei. Nog eenmaal
sê Ek vir julle: na hierdie laaste aanmanende roep van Bo, volg die laaste
oordeel na ’n kort tydjie, die vergaan van die aarde en die einde van alles
wat daarop leef. Daarom is julle mense ook in so 'n groot nood, omdat julle
nie wil insien en nie wil glo dat die einde vir julle aangebreek het nie, omdat
julle andersins sou voorberei het en die wêreld met haar goedere geen
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aandag meer sou skenk nie. Die tyd wat Ek julle verleen is verby en tot die
einde toe probeer Ek nog om siele te red. My Liefde roep ook onophoudelik
die mense tot besinning, tot boetedoening en om te bekeer, want Ek wil nie
dat hulle verlore gaan nie. Ek wil net dat hulle geluksalig word. Amen.
Laaste oordeel

5398 Luister na My wanneer Ek met julle mense praat deur die mond
van 'n dienaar: 'n Onvermydelike oordeel is op die punt om met julle te
gebeur. Niks kan hierdie oordeel meer afwend van julle nie, want die tyd is
vervul, 'n tydperk van Verlossing het verstryk en 'n nuwe een sal weer begin,
sodat die hoër ontwikkeling van die geeste kan voortgaan, aangesien dit
aansienlik vertraag is weens die mens se vrye wil, wat nie meer bewus is van
sy werklike doel nie en daarom niks doen om sy volledige volwassenheid op
aarde te verkry nie, wat nog dikwels die vordering van die geestelike
substansie gebind in materie, verhoed om te vorder, want hy is geestelik
heeltemal oningelig.
Julle mense, gee aandag aan die oproep van Bo: Die laaste oordeel is op die
punt om te gebeur. Julle gebrek aan geloof sal dit nie stop nie, want dit was
beplan deur My Liefde en Wysheid van die begin af, om in die eerste plek die
nog gebonde geestelike substansie te help om eendag vryheid te bereik en
ook om die meer vrye gees, die mens, in 'n toestand te plaas wat hy vir
homself geskep het deur sy wil. Vryheid of hernieude kluistering, salige
aktiwiteit in die geesteryk of smagtend in die materie wat hy begeer het
tydens sy lewe op aarde.
Julle mense, luister na My en glo My, julle nader die einde. Ek het die einde
reeds lank voor die tyd vir julle aangekondig, sodat julle julleself kon
voorberei. Maar nou het die tyd aangebreek wanneer My aankondigings
vervul sal word, nou kom die dag al hoe nader wat die laaste dag op hierdie
aarde vir julle almal sal wees, die dag wanneer die uiterlike vorm van die ou
aarde heeltemal verander sal word, wat die vernietiging en uitwissing
beteken van al die skeppingswerke daarop.
Julle mense weet hiervan, omdat die profesieë oor die einde van die wêreld
nie verborge gebly het vir julle nie, maar julle wou dit nooit met julle tyd
assosieer nie, julle wou nooit glo dat julle daardeur beïnvloed sou word nie,
totdat die dag julle verras. Ek wil egter nie hê dat julle onverhoeds betrap
moet word en hierdie dag heeltemal onvoorbereid ervaar nie. Daarom gee Ek
julle ook dikwels die inligting van Bo, Ek stel julle in kennis van wat met julle
gaan gebeur deur 'n mens se gees.
Ek sou julle meer vertel, maar as julle dit nie glo nie, sal meer kennis nie tot
julle voordeel wees nie, want julle sal dit net misbruik vir aardse gewin en dit
sal nie julle siele help nie. Julle moet egter tenminste weet dat julle die
ergste vir julleself kan voorkom indien julle 'n beroep op My doen om hulp.
Selfs as julle My aanroep in die laaste minuut sal julle nog steeds hulp
ontvang, hoewel dit op 'n ander manier sal wees as wat julle verwag.
Ek sal My engele stuur om diegene te gaan haal wat My Naam met die volle
vertroue aanroep sodat hulle gehelp sal word, maar Ek sal nie My ewige plan
van verlossing verydel nie. Dit sal voortgaan soos dit verkondig is in Woord
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en Geskrif. Die laaste oordeel sal die einde van hierdie aarde wees, die bokke
sal geskei word van die skape, die aardse ryk sal alles ontvang wat
betrekking het op Satan en Ek, as goeie Herder, sal My skape versamel en
hulle lei na groen weivelde, die aarde sal verlate en kaal wees, sonder enige
lewe. Sy sal wag vir die werk van My Liefde en dan sal nuwe skeppings weer
na vore kom wat haar weer sal omvorm tot die paradys van Eden. 'n Nuwe
aarde sal ontstaan wat bewoon sal word deur 'n gelukkige mensegeslag en al
die swaarkry sal nie meer daar wees vir die mense wat hulle liefde en
lojaliteit aan My bewys het in die laaste dae voor die einde nie. Amen.
Tot lewe wek van die vonk van God in die mens

5400 My Gees moet in julle werksaam word. 'n Vonk van My Gees is in
julle, dus sluimer daar iets Goddeliks in julle, wat op julle denke, wil en
handel kan inwerk, wanneer julle dit self toelaat. Julle besluit self of hierdie
geestesvonk in julle werksaam kan word. Dit hang heeltemal van julle wil af,
om die Gees in julle tot lewe te wek, want Hy is wel in julle, maar Hy wag op
die vervulling van die voorwaardes waaronder Sy werksaamheid moontlik is.
Nóg My Almag, nóg My oorgrote Liefde kan My deel in julle tot werksaamheid
beweeg, want die wet van die ewige ordening lê aan alles ten grondslag, ook
aan die vorming van die mens met al sy vermoëns en nie laastens aan die
vrye wil van die mens, waarsonder 'n volmaakte skepsel nie denkbaar is nie
en hy daarom ook daarna moet strewe om weer die toestand van
volmaaktheid binne te gaan.
Dit is ook nie vir My teenpool moontlik om die Goddelike geestesvonk in julle
te hinder met sy werk, as julle dit nie self wil nie. Julle bepaal self julle
houding teenoor My en ook teenoor My teenstander. So het julle ook 'n vrye
wil wat ewe goed of sleg kan optree. Ek ken die hart van elke mens en volg
sy geestelike ontwikkeling. Ek deursien egter ook die pogings van My
teenstander om die mense onder sy invloed te bring en sy invloed is dikwels
so sterk, dat dit nie sonder uitwerking bly nie, dat die mens swak word om
reg te wil en geneig is om toe te gee aan hom wat sy wil in 'n verkeerde
rigting wil stuur.
Die mens is swak sonder My hulp. Hierdie swakheid van wil is die natuurlike
gevolg van julle afstand van My deur die vroeëre sonde teen My. Julle kan die
goeie wil, maar het 'n genadegawe van My kant daartoe nodig, wat ten volle
tot julle diens staan in die erkenning van Christus. Daarom moet julle dus vir
Christus erken, wat vir die versterking van die wil van die mensdom die
moeilikste offer gebring het.
Want Ek vereis van die mens 'n vrye wilsbesluit gedurende sy aardse
bestaan, dus moet Ek hom ook ’n vrye wilsbesluit kan waarborg, as Ek Wil hê
dat hy volmaaktheid bereik. Hy moet sy wil in elke rigting kan gebruik,
anders kan Ek nie so 'n eis aan hom stel nie en die Gees uit My verleen julle
die nodige hulp daartoe, as julle hom die reg daartoe gee.
Die geesvonk, wat 'n deel van Myself is, werk steeds op julle in vanuit My
Wil, sodat die mens wat die Gees in homself die reg gegee het om homself te
uiter, wel met reg kan sê dat hy deur die Goddelike Wil gelei word.
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Daarom is dit steeds deur My sorg dat julle julself in 'n toestand bring waar
die Gees in julle kan werk, omdat julle dan al van alle verantwoordelikheid
onthef is, want sodra My Gees in julle kan werk, onderwerp julle jul ook aan
My Wil. Dus kan My Wil in julle werksaam word. Maar jy het jou wil vrywillig
by Myne aangepas, nie gedwing deur My Wil nie.
My Gees kan egter net in 'n mens werk wat homself bewustelik onder die
kruis van Christus plaas. Dit wil sê: Die eens verswakte wil kon deur die
erkenning van Christus en Sy werk van verlossing, nou ook deur die
Goddelike Verlosser versterking ervaar, om so te dink en te handel dat die
voorwaarde vir die werk van My Gees vervul is. Die mens wat die geesvonk in
hom laat ontwaak, behoort aan die mense wat deur Sy bloed verlos is. Hy het
al in ’n sekere sin 'n beroep gedoen op die genade wat deur die kruisdood
verwerf is, om himself tot liefde te omvorm. Sy wil was gekeer na die
Goddelike Verlosser en dus na My, die Skepper en Vader van ewigheid,
omdat die krag daarvoor na hom toe stroom, omdat hy homself oopgemaak
het vir die ontvangs van genade.
'n Wending na Jesus Christus en die erkenning van Sy verlossingswerk het
onvermydelik ook ‘n korrek gerigte wil tot gevolg, want die swakheid van wil
van die mense was die beweegredes van die groot erbarming van Jesus om
hulle tot hulp te kom. Die wil moet versterking ondervind, maar sonder om
onvry gemaak te word. Nou kan die mens iets volbring waartoe hy nie
voorheen in staat was nie, want die Satan het die vrye wil in soverre gebind,
dat sy invloed op die mense so sterk was, dat hulle daarvoor geswig het, wat
hulle egter nie sou doen as hulle 'n beroep sou gedoen het op die krag van
die Liefde nie. Dus was die wil vry vóór die verlossingswerk, net heeltemal
verswak deur die inwerking van die Satan en so sal ook die wil van 'n mens
wat nie in Jesus Christus en Sy werk van verlossing glo nie, dieselfde
swakheid toon. Hy sal 'n groot innerlike stryd nodig hê om die wil reg te rig
en is dikwels nie daartoe in staat nie. Hy sal egter nóg van Bo, nóg van
benede, in 'n bepaalde wilsrigting gedwing kan word, maar wat hy nie uit eie
krag kan doen nie, sal vir hom makliker wees met Jesus Christus.
Hy word as te ware verlos van sy swakheid van wil. Hy sal die toevoer van
krag merkbaar voel. Sy wil, sal nou in die regte rigting beweeg. Die
Goddelike beginsel in hom kry nou die oorhand. Die geesvonk vlam op en My
Wil het nou in hom ingegaan, omdat sy Gees 'n deel van My is en nie anders
kan dink en wil nie en Sy denke en wil nou op die mens oordra, wat hom nou
sal laat lei en vry uit homself op My afstuur. Hy is nou in Waarheid verlos uit
die boeie van My teenstander, omdat hy My erken as God en Vader van
ewigheid, wat in Jesus Christus na die wêreld gekom het om die mense te
verlos. Amen.
Kenmerke van die innerlike Woord

5402 ‘n Reuse stryd het uitgebreek tussen die magte van die Koninkryk
van Lig en die van duisternis, want dit is die tyd van die einde vir hierdie
aarde, die aarde staar nou 'n omwenteling in die gesig ter wille van die
geestelike wesens wat nou die fokuspunt van hierdie stryd is. Die prins van
duisternis is bewus van die feit dat sy mag op die spel is, dat hy baie min tyd
oor het en daarom doen hy wat nodig is om sy krag te versterk. Hierdie stryd
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tussen Lig en duisternis word gevoer deur die duisternis, met geslepenheid
en kullery en baie mense wat toelaat dat hulle bedrieg word deur illusie en
vermomming, sal daarvoor swig.
Daar is geen risiko waar My boodskappers van Lig kan ingryp nie, maar
Satan maak ook soms gebruik van 'n kleed van lig en dan word dit moeilik vir
oningeligte mense om hom te herken as hulle net voorgegee het om ’n
verbinding met My te hê, maar hulle is van binne steeds so vêr van My geskei
dat Ek hulle, wat dus vrywillig toegee aan My teenstander se aanloklikhede
en versoekings, nie duidelik kan help nie, omdat hy op 'n wêreldse manier 'n
beroep op hulle doen en hul reaksie dus ook wêrelds is. In tye van geestelike
duisternis is 'n ligstraal beslis baie strelend, want die lig kom van Bo, van My
Koninkryk af en die lig wat dit uitgee sal altyd 'n gelukkige gevoel in die
duisternis veroorsaak. Tog werk My teenstander dikwels dieselfde, hy wil
dieselfde doen maar sy krag is nie genoeg nie. Hy weet dat mense op soek is
na lig en dus nader hy hulle ook as lig. Maar hierdie lig versprei nie
helderheid nie, dit is bloot ‘n bedrieglike lig, dit is effektief 'n skim wat
verdwyn indien dit noukeurig ondersoek word.
Nietemin, dit is 'n feit dat Satan dikwels in 'n kleed van lig verskyn om mense
te verwar, maar hy is net in staat om dit te doen as die mense se wil hom 'n
basis gee waaraan hy kan vashou. Dit sal nooit die geval wees waar opregte
liefde vir My, My teenwoordigheid waarborg nie, maar dit kan maklik gebeur
waar 'n mate van onvriendelikheid My teenwoordigheid verhoed en My
teenstander laat in kom. Dit is waarom ’n kneg wat geheel aan My gewy is
nie Satan se aktiwiteite hoef te vrees nie, in teenstelling met iemand wat nog
steeds, al is dit net effens, betower word deur die wêreld, uiters versigtig
moet wees. Want die Satan glip in waar Ek nie teenwoordig is nie, maar hy
kan homself nooit tuismaak waar Ek teenwoordig is nie.
My teenstander probeer om mense se gees donkerder te maak deur
onwaarheid, deur valsheid en leuens, terwyl Ek, waar Ek werk, deur middel
van die suiwer Waarheid lig gee, helder en duidelike begrip oor alle geestelike
probleme en oor My heerskappy en aktiwiteit, oor My ewige plan van
Verlossing. Een ding is egter nie moontlik vir My teenstander nie: om homself
te laat hoor deur die innerlike Woord. En nou, gee aandag: Wat is die
eienskappe van die innerlike Woord, van die uitdrukking van My Liefde vir
julle, van die oordrag van krag wat julle raak in die toestand van die
ontvangs van My Woord? My Woord raak julle harte en praat met julle harte,
dus My Woord kan net gevoel word en hierdie gevoel sal geformuleer word
deur die persoon se verstand as hy bereid is om Goddelike uitstralings te glo,
indien die persoon dus doelbewus innerlik luister om te hoor wat Ek aan hom
openbaar. Dit is egter ook moontlik vir 'n persoon se tong om te praat,
aangespoor deur 'n krag, terwyl die persoon se verstand uitgesluit is en
hierdie krag maak gebruik van 'n persoon se mond om homself te laat hoor.
Hierdie manifestasie van krag kan wel veroorsaak word deur 'n lig wese,
maar magte van die duisternis kan ook gebruik maak van die geleentheid as
'n persoon homself open om kontak te maak met onsigbare magte. Dan hang
dit van die wil af, watter magte besit neem van hom, die persoon se tong is
in werking gestel en aangespoor deur hierdie krag, praat hy. Ek is egter nie
die een wat praat nie, hoewel goeie kragte ook geestelike kennis wat
ooreenstem met My wil kan oordra aan 'n persoon.
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My Woord is egter My direkte uitstraling, wat inderdaad oorgedra kan word
na die persoon se hart deur 'n lig wese, maar altyd so dat die geestelike oor
My Woord waarneem, wat dus die persoon aangespreek laat voel deur My en
hy My hoor en nie dat sy fisiese oor hoor wat sy mond uiter nie. Kan julle dit
verstaan? Wanneer Ek praat hoor die geestelike oor My, die persoon wat
aangespreek word neem My Woord waar in sy hart. As 'n entiteit egter deur
'n persoon praat, hoor die persoon homself praat en dit op so 'n manier asof
die mond meganies praat, wat wel die geval is, want 'n wese maak gebruik
van hom om homself uit te druk. Hierdie wese kan praat op My instruksie en
mense kan ook baie voordeel put uit sodanige verklarings, maar dit is ook
moontlik vir bose geeste om in te meng, wat gebeur as 'n persoon se
gedagtes aards geneig is of indien hy, as gevolg van swakheid van wil,
homself heeltemal aan die geestelike invloede oorhandig, as sy toestand
word soos 'n psigiese een, dit wil sê, as hy nie meer kan beheer wat
uitgespreek word deur sy mond nie. In daardie geval is hy net 'n meganiese
spreekbuis vir geestelike magte en dan moet altyd sorg gedra word om die
geestelike resultate as die Waarheid te aanvaar. Dan verg dit ernstige
ondersoek, of valsheid nie as die Waarheid verkondig word nie.
Enigiemand wat My Woord hoor, word aangespreek deur die gees in hom,
wat 'n deel van My is en as die gees in die persoon homself uiter, kan dit net
gehoor word deur die persoon se geestelike oor en nie deur sy fisiese oor nie.
Die geestelike oor, is egter 'n saak van emosie, die persoon voel My Woorde
in sy hart, selfs as hy dit nie hoorbaar kan deurgee aan sy medemens nie. As
dit egter My wil is dat hy My Woord oordra, dan sal die persoon in staat wees
om sy gevoel oor te dra aan die verstand wat die gevoelde Woord verstaan
en dit verstaanbaar formuleer, want My spraak is 'n verligting van krag, dit
raak die mens se siel en hierdie krag word gevorm deur My Wil in die Woord
vir julle.
Alle mense kan seker voel dat hulle aangespreek word deur My as hulle My
liefhet en kontak wil maak met My, wat dus 'n uitdrukking van liefde verwag,
want Ek kom nader aan al My kinders wat My aanroep en Ek luister na hulle,
Ek antwoord hulle ook: Ek troos hulle, gee hulle advies, vermanings,
waarskuwings, Ek verseker hulle van My hulp en as hulle aandagtig innerlik
luister sal hulle ook die sagte stem hoor. Maar altyd op 'n manier dat hulle
glo dat hulleself hierdie woorde sê wat hulle graag wil hoor. Maar, as 'n
persoon wat gekies word om die waarheid oor die hele wêreld te versprei, om
die evangelie te verkondig aan hul medemens, moet hy dit eers van My
ontvang en dit gebeur deur die innerlike Woord. Deur middel van 'n proses
wat eers vereis dat die mens se geestelike oor so opgelei is dat hy kan hoor
wat Ek emosioneel aan hom meedeel as “geestelike Woord”, dat hy nie
verwag om so mee gepraat te word dat hy dit met sy fisiese oor kan hoor
nie, maar dat hy in diepe geloof in My Liefde, wag vir My stem, dit wil sê, dat
hy homself oopmaak vir die vloei van My Liefde se krag en die kontak
waarneem soos gesproke woorde, wat die hart dan oordra na die verstand,
om sodoende die verstand met die nodige verstaanbare verduidelikings in
staat te stel om die geestelike taal te verwerk. So 'n Woord ontvangs is 'n
verbintenis vir 'n sending, want die ontvanger aanvaar geestelike kennis uit
My hand, Ek maak Myself aan hom bekend en dit vind plaas op so 'n
eenvoudige manier dat 'n ander persoon selde iets eienaardigs agterkom en
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dat die enigste bewys van My verligting van liefde bestaan uit neergeskryfde
verklarings van Wysheid, wat van My as 'n Wese getuig.
Daarom behoort dit nie moeilik te wees om My Woord te herken nie, want
deur die oordrag van My Woord na die aarde wil Ek Myself so uitbeeld aan
mense dat hulle leer om My lief te hê, maar dit is net moontlik as Ek My aan
hulle openbaar as 'n liefdevolle Vader, as Ek aan hulle verduidelik dat My
heerskappy en aktiwiteite uitsluitlik bepaal word deur liefde en dat hulle dus
ingelig word van My ewige plan van Verlossing. Gevolglik moet dit wat
oorgedra word aan 'n persoon as My Woord insiggewend wees, dit moet nie
verwarring veroorsaak nie, dit moet nie onverstaanbaar klink nie, nie
oordrewe nie, dit moet helder en suiwer klink, verstaanbaar en daarom
verblydend vir alle mense. Dit moet ook die mense aan wie dit oorgedra word
beïnvloed soos 'n straal van liefde, dit moet mense se harte aanraak en 'n
reaksie uitlok in diegene wat hulself oopmaak. 'n Persoon moet himself deur
My aangespreek voel en daardeur diep beïndruk voel. Ekself moet as die
Gewer van die Woord erken word, want Ek openbaar Myself deur My Woord.
Amen.
Smal weg

5405 Ek wil in julle woon, Ek wil heers in julle harte, maar met ‘n
Liefde wat julle gelukkig wil maak. Ek wil in julle wees. Hierdie
teenwoordigheid van My maak julle ook My kinders, dan sal Ek na Myne
gekom het en hulle sal My aangeneem het. Al My Liefde behoort aan julle,
wat as My skepsels op hierdie aarde lewe, want die Liefde sorg vir julle en Sy
lei julle op paaie wat weliswaar dikwels vol klippe is en moeisaam om te stap.
Ek lei julle en tog staan Ek by die doel en wag vir julle. Julle het dus My
voortdurende hulp en niemand kan sê dat hy nooit My hulp ondervind het
nie. Indien hy egter nie My goedhartige aandrang en liefdevolle roep volg nie,
sal hy agterbly. En die wie My volg, sal aansienlike vordering maak en hulle
sal die doel bereik. Ek neem hulle Self aan My Vaderhand en lei hulle My huis
binne, die kind het die weg huis toe gevind na die Vader, van Wie hy ‘n
eindelose lang tyd deur eie skuld verwyder was. Hy het die weg teruggevind,
omdat hy die enigste weg gegaan het wat na My lei, die kruisweg van die
liefde, want hierdie weg is nie maklik om te gaan nie, dit bied geen
verlokkinge, geen lus vir die oog, dit is nie gelyk en moeiteloos om te begaan
nie, maar dit moet tree vir tree geloop word, omdat dit steil omhoog voer en
die vele hindernisse moet eers uit die weg geruim word voordat dit
begaanbaar is.
Maar dit is begaanbaar, omdat ‘n Leier julle voortdurend bystaan, julle beskut
en ondersteun, julle krag gee as julle wil opgee. Hy spreek julle vol Liefde
toe, Hy neem die las wat julle dra van julle af, Hy lei julle sorgsaam oor
gevaarlike klippe heen, Hy is voortdurend julle Begeleier. Sodoende kan julle
die doel bereik, op voorwaarde dat julle die goeie wil daartoe het.
Nou is dit vir julle ook moontlik om julle blik op die breë weg te rig en hierdie
breë weg kan maklik vir julle begerenswaardig lyk, want dit is omsoom met
vreugde en genietinge van velerlei aard. Die lieflikste beelde lok die
wandelaar om ‘n sprong te waag van die smal moeilik begaanbare weg na die
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breë lokkende pad, waar baie hulle te buite gaan aan wêreldse genot. Die
versoekinge is baie groot en menigeen kan dit nie weerstaan nie. Hy verlaat
die moeitevolle weg en hy word altyd hulp gebied om na die breë weg oor te
gaan, want oral staan gestaltes wat vir hom wink, wat hom die hand bied en
hulle verheug om die wandelaars nader te kan lok. Die breë weg voer egter
nie na dieselfde doel nie, dit voer na omlaag, so seker as wat die smal weg
omhoog voer.
Die beeld maak julle duidelik dat die laaste doel te bereik is deur
selfoorwinning, dat dit ‘n sekere stryd kos met jouself en met die moeilikhede
wat hul voordoen. Die laaste doel kan die mens dus slegs bereik as hy alle
moeilikhede verontagsaam, as hy sy oog na Bo rig waarheen Ek hom aantrek
as die heerlikste doel. Dan dra Ek hom so dat sy voete die hindernisse nie
raak nie, dan sien hy dit nie, veeleer rig hy sy blik op My, wat My Hande na
hom uitsteek, waaraan hy kan vashou en wat hom lei tot aan die einde van
die weg.
Hoe verskillend is die lewe egter van hulle wat op verskillende weë gaan,
hoeveel vreugde en wêreldse genietinge kan die een laat sien, hoeveel
ontberinge, lyding en moeite die ander. Vol afwisseling verloop die dae vir die
een, terwyl die ander slegs nood sien by hom en by ander en hy buiten sy eie
las, dikwels nog die van die medemens dra, omdat die liefde hom daartoe
dring. Maar eenmaal kom die vergelding en dit sal wees soos die mens dit
self verlang en hoe hy sy verlange bewys het. Geestelike goedere sal ontvang
word deur hulle wat na die geestelike gestreef het, wie My nie by alle moeite
vergeet het nie, maar My ywerig tegemoetgegaan het.
Hy wat egter die breë weg bewandel, sal skielik sien dat hy in die diepte
geëindig het en die diepte sal almal opneem, want hulle het aaneen na
benede gegaan, die weg, wat aanvanklik wel met goeie voornemens geplavei
was, maar egter vinnig opgegee was, omdat die verleidings alle goeie
voornemens laat verdwyn het, want die sonde neem hand oor hand toe, daar
waar My teenstander kan inwerk op die siel van die mens. Want die breë weg
is deur hom aangelê met die doel om die mense ten gronde te rig en so word
julle deur twee magte aangetrek, maar julle kan self besluit – julle kan self
kies na wie julle wil gaan. Julle kan My kinders word, maar julle kan egter
ook sy kinders bly. Dit is die keuse wat julle op aarde moet neem. Dit is ‘n
uitermate verantwoordelike besluit, want dit bepaal julle hele ewigheid en
daarom stuur elkeen van die maghebbers sy dienaars uit.
Mense wat waarsku en vermaan sal almal wat die breë weg bewandel,
tegemoet tree, want hulle staan aan die kant van die weg en hulle ken die
Heer, wat alleen heil kan bied en hierdie insig spoor hulle aan om hul
medemens hierdie tyding te laat toekom en hulle weg te lok van die uiters
gevaarlike breë weg. Selde slaag dit egter om die wandelaars so te beïnvloed
dat hulle die breë weg verlaat en hulleself by die pelgrims op die smal weg
aansluit. Hierdie laastes hou Ek egter vas met My Liefde en Erbarming en Ek
maak vir hulle die weg omhoog lig, omdat hulle hulself oorwin het en die
oorwinnaars het ‘n heerlike Kroon in die vooruitsig. Hulle sal die eerstes
wees, omdat hulle My hele Vaderliefde besit wat Ek ook aan die ander sou
wou geskenk het, maar wie My verwerp het. Want wie op die breë weg gaan,
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die gaan sonder My, omdat die liefde tot die wêreld alle liefde tot My en tot
die medemens verstik en sonder liefde kan die kloof nie oorbrug word nie.
Gaan die kruisweg van die liefde, deur lief en leed, dra julle aardse las in
deemoed en oorgawe en weet dat julle daardeur die weg na My aansienlik
verkort, dat julle siele steeds helderder en meer deursigtig word, hoe hoër
julle styg. En weet dat julle die siele oorvleuel wat dit nie soos julle doen nie
en dat julle eens in die geesteryk kan werk aan hulle wat agtergebly het in
hul geestelike ontwikkeling, dat julle hulle dan kan en sal help, sodat hulle
ook die lig kan bereik. Want Ek kan nie willekeurig diegene in die ligryk plaas
wat in die aardse lewe tekort geskiet het nie, wat nie geleef het volgens My
Wil nie, maar hulle alleen laat beheers deur hom, wie My teenstander is.
Desondanks sal hulle nie vir ewig verlore gaan nie. En dit sal eenmaal julle
taak wees om die siele aan die duisternis te onttrek, om verlossing te bring
aan hulle wat gekluister gehou word in die duisternis, om hulle te help om
salig te word, ofskoon hulle nooit die graad van lig sal kan bereik wat die
regte weg op aarde hul sou opgelewer het nie. Amen.
In die begin was die Woord

5414

In die begin was die Woord en Hy sal daar wees tot in alle
ewigheid, want die Woord is Ek Self, Wie sonder begin en einde is en nogtans
in die allereerste begin die Woord uitgespreek het van alles wat vanuit My,
buite My geplaas was, waarin My Krag Haarself openbaar het. Vir die wie Ek
geskape het, weerklink My Woord. Dit wil sê: Hy het in homself My
aanspreking verneem, hy het sy denkvermoë besef. Hy kon gedagtes wissel
met gelyke geskapenes en dit wat as gedagte in hom lewend geword het,
was My Woord, die oorbring van My Wil, My kennis en My Liefde op die
wesenlike wat uit My hul oorsprong gehad het.
Ek bestaan sedert ewigheid. Vir My was daar geen begrensing nie. Uit My het
onvoorstelbare Lig en Krag gestraal. Maar My Woord, die uitstraling van die
rykdom van My gedagtes, het geen weerklank gevind nie. Want buiten My
was daar niks wesenlik wat in staat was om dit wat uit My wegstroom, op te
neem nie, wat as’t ware ‘n reaksie kon vorm op My Woord, maar wat
andermaal niks anders sou kon wees as om soos Ek Self te wees nie, omdat
dit andersins Myne, die van My uitstralende liefdesgloed, nie sou kon verdra
nie.
Daarom was die daad van die skepping van 'n wese gelyk aan My 'n begeerte
beantwoordend aan My Oerwese. Want die Liefde, die essensie van My Wese,
wou gee, gelukkig maak, die krag skenk wat in Haar aanwesig was en
daarom het die Liefde hom geskape as 'n houer waarin Sy kon uitvloei. My
Liefde het ‘n wese geskep in dieselfde volmaaktheid en so het Ek My
heeltemal weggegee, deurdat Ek My Wil, My Denke en My Liefde op hierdie
wese oorgedra het. En die oordra van dit wat in My Sy oorsprong gehad het,
was "My Woord". Ek het self My intrek geneem in die wese wat deur My
geskape is. En die wese kon nou dink, wil en handel net soos Ek, omdat My
Woord hom onderrig het, omdat My wese Homself in hierdie deur My geskape
wese teruggevind het.
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In die begin was die Woord. Eers deur My Woord het die eerste gebore wese
homself herken en ook vir My. Hy was eintlik deur My Woord, deur die uiting
van Myself eers in staat om homself as 'n wese te herken. Hy was in staat om
sy eie gedagtes te vorm, wat egter eers weer deur My Self aan hom
toegestuur is, wat die deur My in hom gesproke Woord was, wat blyke gegee
het van ons samehorigheid. Want Ek was die skeppende Krag wat wesens
kon skep na My ewebeeld. Ek was die Oersentrum Wie Sy krag uitgestraal
het in die oneindigheid en hy kon dit gebruik volgens Sy Wil.
Die “gewende” beginsel in My het dus verlang na 'n “ontvangende” wese om
hom gelukkig te kon maak. Maar die wese moes My kon herken en Ek het My
aan hom kenbaar gemaak deur die Woord, wat dieselfde was as die
uitstraling van My Liefde wat die geskapene lewe gegee het, Wie hom in staat
gestel het om as vry, buite My geplaasde wese werksaam te wees in Wysheid
en Mag, om Myself te herken en vanuit hierdie insig ook My Wil in homself te
koester. Want die Woord is die gevormde gedagte wat van My uitgegaan het
en aan die wese oorgedra is en wat hom tot sy werksaamheid aangesit het.
Die Woord was in die begin. Die eerste deur My geskapene het die Woord
nodig gehad, die oordrag van My gedagtes in 'n vorm wat deur die wese
opneembaar was, waardeur hy nou in voortdurende kontak gebly het met
My, asook in voortdurende geluksaligheid. En omdat hy deur My in die lewe
geroep is en tot in ewigheid nie meer kan vergaan nie, sal My Woord ook nie
vergaan nie. Hy sal steeds die uiting van Myself teenoor My skepsels wees.
Hy sal nooit as te nimmer verander word nie. Hemel en aarde sal vergaan,
maar My Woord sal bly bestaan tot in alle ewigheid. Amen.
Die brug vanuit die ryk van lig is Jesus Christus

5421 In die Naam van die gekruisigde Heiland kan aan julle gesê word
dat die hemelryk oopgegaan het vir elkeen wat Hom erken as die Seun van
God en Verlosser van die wêreld, maar dat dit gesluit bly vir diegene wat
Hom nie wil erken nie.
Julle mense sal moet weet dat voor Sy kruisdood, die twee wêrelde wat
bekend is as die Ryk van Lig en die van duisternis, streng geskei was, dat
daar twee totaal verskillende gebiede was wat geen verbinding met mekaar
gehad het nie, omdat hulle heeltemal teengesteld was met mekaar. 'n
Verklaring hiervoor is te soek in die geestelik geskapenes se ten volle
wegdraai vanaf God, wat dan 'n wêreld laat ontstaan het met ’n Godvyandige ordening, terwyl die geeste wat aan God getrou gebly het, in die
goddelike ordening gebly het en daardeur ook in 'n gebied van volkomenheid,
van lig en onbelemmerde krag.
Daar kon geen verbinding bestaan het tussen hierdie twee wêrelde nie,
omdat die teenstelling te groot was, omdat die afstand van God in elke opsig
'n negatiewe uitwerking moes hê, dat daar in 'n sekere sin 'n strewe na
teenoorgestelde pole sou wees, maar dat daar nooit na slegs één pool
gestreef was nie. Tussen die ryk van die lig en die van die duisternis het alle
bande ontbreek, wat nog begrypliker word deur die verduideliking dat die
heersende kragte van beide gebiede heeltemal teenoorgesteld van mekaar
gestaan het en heeltemal teenoorgestelde doelwitte nagestreef het, naamlik
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hoogste volmaaktheid in vryheid en lig en krag en die kluistering van die
geeste wat vir hoogste doeltreffendheid bestem was.
Daar bestaan dus 'n onoorbrugbare kloof tussen hierdie twee wêrelde, wat
van die kant van die duisternis vir ewig nie ongedaan gemaak sou kon word
nie, maar wel van die kant van die wat in die goddelike ordening van die
geestelike wêreld gebly het, wie se inwoners insig gehad het en gevolglik ook
op hoogte was van die enigste moontlikheid om 'n brug te skep. Daar moes
'n wese homself vanuit die geestelike wêreld na die duistere sfere waag en
vandaar af 'n weg baan wat dan begaan kon word deur elke wese wat in die
ligryk wou kom.
Die Wese wat uit die hoogte neergedaal het, moes die Goddelike ordening tot
stand bring, deurdat Hy eers Self vooraf in hierdie Goddelike ordening moes
geleef het en dan die inwoners van die duistere wêreld, naamlik die mense op
hierdie aarde, hiervan in kennis kon gestel het sodat hulle ook, deur Sy
voorbeeld aangespoor, 'n ander lewenswandel sou kon lei as voorheen, dat
hulle dus in plaas van teenoorgesteld, in dieselfde rigting sou streef as die
mens Jesus, wie se doel na Bo was - dit wil sê, die terugkeer na die ryk wat
Hy verlaat het, ter wille van die mense wat in duisternis gelewe het.
Die wil om opwaarts te gaan, vind altyd die korrekte weg, maar hierdie het,
het ontbreek by die mense. Dit was na benede gerig, want die werksaamheid
van negatiewe kragte in die ryk van die duisternis het steeds sukses gehad
en hierdie kragte het net een doel nagejaag, naamlik om alle insig van die
wesens te ontneem en dus die terugkeer na God te verhinder. Die wil van die
wese sou die vors van die duisternis en sy werksaamheid tot halt kon roep,
maar hy het dit nie gedoen nie. Hy was self so swak en was aan elke
ongunstige invloed sonder verset blootgestel.
Die ligwêreld was op hoogte daarvan en 'n oergeskape Gees het aangebied
om Sy Wil en Sy Liefde teenoor die bose invloed van die teenstander van God
te stel. Daar was nou as’t ware ‘n stryd tussen twee kinders van God – twee
ewebeelde wat deur Hom Self in die lewe geroep is - teen mekaar, omdat
hulle nie meer dieselfde Wil en dieselfde Liefde gehad het nie, omdat hulle
andersins nie as teenstanders teenoor mekaar sou gestaan het nie. Maar
hierdie stryd moes op so 'n manier gebeur dat die Ligwese eers die omhulsel
moes aanhê wat beroof was van die goddelike krag. Hy moes as mens stry
teen diegene wat skuldig was aan die menswees van alle gevalle geeste.
Indien Hy sterker kon wees as die ander, was daar dan vir die mense ook
hoop om die teenstander van God te oorwin en dan sou daar ook 'n weg
gebaan wees wat sou teruglei na die Vaderhuis.
Die siel van die mens Jesus, wie se liggaam wel aards was, het Iets van Bo
meegebring en het Haar na die aarde afgestraal, naamlik Goddelike
Liefdeskrag. Hierdie Liefde sou van geen wese ontneem word nie. Sy kan te
alle tye aangesteek word, maar Sy kan ook versmoor word deur eie wil en
hierdie Liefde is die brug na die ryk van lig, want die Liefde is na Bo gerig, na
God Wie die Ewige Liefde Self is. Die liefde soek altyd die Pool van die Liefde
en is nooit aan God vyandig werksaam nie.
Die liefde het ’n Ligwese beweeg om na die aarde af te daal en die liefde het
met die Ewige Liefde in verbinding gebly en die brug was geskep tussen die
Ryk van die Lig en die van die duisternis deur Jesus Christus. Hy is egter nie
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sigbaar vir die wesens op die duistere aarde, wat nie wil gebruik maak van Sy
leiding, wat hulle nie by Hom wil aansluit in die geloof dat hulle die regte
Leier na die ryk van die lig gevind het nie, wie Sy liefde nie beantwoord nie,
wie in Hom nie die Meester erken wat Sy teenstander bedwing het en wie
homself nie daarvoor dankbaar aan Hom onderwerp nie, wie in Hom nie die
Een sien Wie Heer is oor lewe en dood, oor lig en duisternis, wie Hom nie
erken as die Seun van God en Verlosser van die wêreld nie.
Die kloof tussen die Ligryk en die ryk van die duisternis sal onherroeplik bly
bestaan vir elkeen wat die weg nie gaan wat Jesus Christus vir hom
oopgemaak het en wat alleen na die Vader lei nie. Want hulle staan nog
heeltemal onder die invloed van die teenstander van God en sal nie van hom
vry kan word alvorens hulle bereid is om die wet van die ewige ordening te
aanvaar, totdat hulle hul weerstand opgegee het en hulleself deur Jesus
Christus laat verlos, Wie alleen die enigste weg is na die Vader wie se
Oneindige Liefde 'n weg gevind het wat uit die duisternis na die lig voer.
Amen.
Satan kamoefleer homself daar waar Lig na die aarde gestuur
word

5427 Satan werk met baie lis en boosaardigheid en vermom homself
sodat hy moeilik herken kan word, omdat hy dikwels op dieselfde manier
werk as My uitverkorenes, om sodoende My werking te ondermyn en op losse
skroewe te plaas. Sy voortdurende arbeid is daar waar Ek Lig skenk, om die
uitstraling daarvan kragteloos te maak, die lig uit te doof of te verhinder dat
My Lig julle mense beïnvloed. Want Waarheid is ’n gevaar vir hom om as My
teenstander herken te word en omdat hy weet hoe Ek deur My dienaars
werk, sal hy dikwels gebruik maak van die dieselfde manier om volgelinge vir
homself te wen wat nie langer wil aandag gee aan My sagte Lig nie. Hy beoog
net steeds om My invloed op die mense te ondermyn, hy plaas homself op
die voorgrond en wil as goddelik erken word, omdat hy glo dat hy dan sy spel
gewen het indien hy My kan onttroon en My plek in die harte van die mense
kan inneem.
Hy sal ook suksesvol wees wanneer die mense hulself van hul insig ontneem
het en bloot een van My teenstander se foute besit, sodra hulle geestelik
arrogant van gees is en dus nie na My in diepe ootmoed kom nie, waardeur
hulle teen die helse invloed beskerm kon gewees het. My teenstander verwar
dikwels mense se gedagtes, stort lofprysinge en woorde van goedkeuring oor
hulle uit, wat alle nederigheid wegneem en enigeen wat aanspraak maak op
sulke woorde, sal reeds deur hom verslaan wees, hy sal reeds in sy hande
geval het en ’n welkome voorwerp word vir sy plan om die suiwer Waarheid,
die Lig van Bo, in gevaar te stel, deur skynbaar dieselfde werke te verrig.
Hierdie werke, wat wel die hoogmoed, maar nie die ootmoed bevorder nie,
ontstaan egter nie uit My uit nie, maar kom van My teenstander, met die doel
om mense te verwar, sodat hulle tewens ook die werksaamheid van My Gees,
wat egter alleen die suiwere Waarheid is, afwys.
Julle sal dus begryp waarom Ek julle waarsku teen valse profete, want waar
ware profete is, sal daar ook altyd valse profete optree, wat hulle altyd as
ware profete sal voordoen, maar wie tog nie deur My gestuur is nie. En julle
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kan daarvan verseker wees dat My teenstander altyd daar sal opdaag waar ’n
groot geestelike aksie onderneem word, waar die ligwêreld duidelik met die
aarde in verbinding tree en waar Goddelike aktiwiteit onbetwisbaar opgemerk
kan word. Dit is waar My teenstander hom sal tuismaak, naamlik in die sirkel
van hulle wat na My streef. Hy sal dus in ’n sekere sin My genadegawes vir
homself opeis, met die doel om voort te gaan en stadig maar seker daarteen
te werk totdat hy daarin geslaag het om die Waarheid te onderdruk en sy
werke op die voorgrond te stel.
Die Waarheid sal haarself handhaaf, maar dwing nie aanvaarding af waar die
wil swak is nie en laat dus toe dat Sy weer gevange geneem word. Die vrye
wil, wat Ek altyd respekteer, maak dit inderdaad moontlik vir My teenstander
om veld te wen, omdat hy geen teenstand ondervind nie. Wie My egter
navolg, wie deel van My kinders wil wees, laat hulleself nie deur sulke
bedrieglike ligte verblind nie, want deur sy verlange na die Waarheid, sal hy
insien dat hierdie skynligte geen egte lig uitstraal nie.
Maar Ek het julle voortdurend teen valse christusse en valse profete
gewaarsku, gee dus ook ag daarop, want daardeur het Ek Self aan julle hul
bestaan bevestig. Hulle sal kom, ja hulle is al daar - en in die eindtyd sal julle
nog dikwels van hulle hoor. Dog waar die valse is, moet ook die egte wees en
daarom moet julle kontroleer. En weer sê Ek vir julle: Lê as maatstaf die
volheid van lig aan vir dit wat julle as Goddelike Waarheid aangebied word.
Wanneer julle iets wat gesê is, in ontvangs neem wat aan julle insig, dus lig,
skenk, dan het dit van My uitgegaan en dan is hierdie profete ook eg, dit wil
sê, in My opdrag werksaam. Wat egter vir julle onduidelik voorkom, wat maar
"skynlig" is, wat skynbaar dieselfde is, maar na ernstige ondersoek misleiding
blyk te wees, verwerp dit ook as begogeling deur My teenstander, - wie aan
die eindtyd met vermeerderde ywer sal probeer om op almal in te werk wat
hy vrees om te verloor.
Hy buit elke geleentheid uit waar hy My uit die hart van die mense kan
verdring, - maar vrees nie, julle kan hom herken, want die Wysheid ontbreek
by hom. Daarom mis die mense ook die Wysheid in alles wat hy as
bedrieglike lig laat opflikker, wat hy deur die mense verkondig wat nog sy
prooi is en wat ook sy merktekens met hul saamdra, naamlik geestelike
arrogansie, wêreldse begeerlikheid en eieliefde, wie maskers dra waaragter
My teenstander homself kan verberg. Amen.
En vergewe ons ons Skulde

5428 Vergeef mekaar soos wat Ek julle vergewe. By julle mense het
vyandskap nog te dikwels die oorhand, julle kan julle vyande nog geen liefde
gee en hulle skuld vergewe nie; julle is nog vervul met toorn jeens hulle, julle
wens hulle niks goeds toe nie, selfs wanneer julle jul daarvan weerhou het
om ander die slegte toe te wens. Julle beoefen nie die nodige geduld nie en
werk julle op as julle beledig word en daarom leef julle nog lank nie vanuit
die navolging van Jesus nie.
Die liefde in julle het nog nie so magtig geword dat sy geen ruimte meer
oorlaat vir ‘n vyandige gedagte nie. Julle sien nie julle broeder in die naaste
nie, anders sou julle hom vergewe het en ‘n krenking nie so swaar gevoel het
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nie. En tog moet Ek julle jul skuld vergewe wie tog net so vyandig teenoor My
optree, andersins sou julle sonder skuld gewees het. My Liefde vir julle is
baie groot en die ernstige versoek om vergewing van julle skuld laat julle vry
word van julle skuld. Nogtans moet Ek julle ‘n voorwaarde stel, dat julle ook
julle skuldenare vergewe indien julle My vergifnis wil verkry.
Ek moet dit doen omdat julle ’n vaste voorneme moet hê om nie meer te
sondig nie en vir hierdie voorneme julle die liefde in julle moet hê vir die
naaste, wat teenoor julle skuldig geword het. Julle moet julle naaste liefhê
soos julleself. Julle moet hom die sondeskuld nie kwalik neem nie, want geen
enkele vyandige gedagte is geskik om wederliefde te wek nie, terwyl die
liefde wat julle aan jul vyand betoon, ook ‘n opwelling in hom sal wek wat
positief te beskou is.
Elke verkeerde gedagte aan ‘n mens word deur slegte kragte opgeneem en
op hom oorgedra en dit kan geen goeie uitwerking hê nie, omdat kwaad slegs
kwaad voortbring en dit daarom steeds maar net met kwaad vergeld word,
wat die krag van die bose vinnig vermeerder en daarom dus negatief werk.
Maar julle moet die goeie teenoor die bose stel om dit te verswak en dit wat
boos is ten goede verander. Julle moet goeie gedagtes uitstuur en ook julle
vyande maar net die goeie toewens, omdat julle daardeur die slegte kragte
verjaag, omdat die goeie gedagtes ‘n verlossende uitwerking het, dus wrok
en haat versag, weer goeie opwellinge wek en selfs in staat sal wees om die
vyand te verander tot vriend, omdat die krag van die liefde steeds ‘n goeie
uitwerking het.
Daarom sal julle dan eers vergifnis by My vind, wanneer julle ook julle
skuldenare vergewe het, want hoe kan Ek sag wees teenoor julle wat nog
streng oordeel en vyande het, omdat julle die vyandskap in stand hou?
Wanneer My Liefde julle jul skuld vergewe, laat dan ook julle liefde
toegewendheid betrag. Dink in ‘n gunstige sin oor julle vyande, vergewe hulle
wat julle beledig het, laat steeds die liefde in julle oordeel en hy sal verseker
wil vergewe, want waar liefde is, kan haat- en wraakgevoel nie bestaan nie,
waar liefde is, is Ekself en Ek oordeel waarlik nie liefdeloos nie, Ek vergewe
julle jul skuld soos julle jul skuldenare vergewe. Amen.
Regverdige gedagtes en handelinge in liefde vir die vyand

5432 “Salig die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal
versadig word”. Mat.5:6
Julle sal regverdig moet dink en handel. Dit beteken dat julle aan alle mense
liefde sal moet betoon, dat julle niemand moet uitsluit nie, want alle mense is
My kinders, wat mekaar moet liefhê, - dus sal julle ook nie van een mens
julle liefde mag terughou, terwyl julle haar aan die ander skenk nie, omdat
julle self nie mag oordeel wanneer ‘n broeder ‘n fout gemaak het nie, maar
veeleer die regspraak aan My moet oorlaat, Wie waarlik ‘n regverdige Regter
is.
Dit is wel vir julle moeilik om vir alle mense dieselfde liefde te hê, maar as
julle jul voorstel dat julle almal maar net een Vader het, as julle jul voorstel
dat Sy Liefde julle almal geskape het en dat Sy Liefde aan al Sy skepsele vir
altyd en ewig behoort, ook wanneer hulle hulself van Hom afkeer. Wanneer
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julle julleself deur die Liefde en die liefdevolle sorg van die Vader kennis
opdoen en julle voortdurend (in Sy liefde) omring voel, dan sal julle van jul
Vader ook nie die liefde mag terughou nie, wat julle egter sal doen indien
julle liefdeloos handel teen en dink oor julle medemens, wat tog ook My
kinders is wie Ek liefhet.
Die mense wat julle dink julle nie van kan hou nie, het ook ‘n siel in hulle wat
dikwels uitermate beklaenswaardig is, omdat sy in groot geestelike nood
smag, juis omdat sy nie goed is nie en dus geen liefde in julle opwek nie.
Sou julle egter so ‘n siel kan sien in haar nood, dan sou julle, as julle maar ‘n
vonkie liefde in julle gehad het, haar in die diepste erbarming wil help en sal
ook geen rus meer vind alvorens julle die nood van hierdie siel verminder het
nie. Julle sal dan slegs die siel sien, die mens as sodanig sal nie meer vir julle
verfoeilik voorkom nie, veeleer sou julle hom bystaan asof hy volledig blind
was en alles vergeet wat hy julle ooit aangedoen het.
En aan die siel van julle medemens sal julle altyd moet dink, wanneer hy
geen liefde in julle kan opwek nie. Die kwellinge van die siel is onvoorstelbaar
en so ‘n siel wek medelye by My op en Ek sou haar wou help, maar Ek kan
die vrye wil nie aantas nie. Ek moet haar self haar weg laat gaan, maar julle
sal vir haar liefde kan gee en daardeur so op die mens inwerk, dat hy ook
liefde in homself sal laat ontbrand en haar groot geestelike nood sal daardeur
verminder word.
Julle sal dus daar kan help waar Ek in ‘n sekere sin magteloos is om die vrye
wil van die mens nie in gevaar te stel nie. En dit sal reg gedoen wees
wanneer julle die medemens, wat nog in sonde gebonde is, sal ophelp tot wat
julle al bereik het, want My genade het julle gehelp toe julle nog swak was en
My genade wil ook diegene help wat nog benede is, maar My teenstander hou
hulle nog gebonde.
En julle sal moet help om die kettings los te maak, julle moet die kinders wat
verdwaal is in liefde teruglei na My, die Vader van ewigheid, julle sal hulle
moet help om dieselfde te bereik wat julle gevind het deur My Liefde en My
genade. Amen.
Om voortydig weggeroep te word

5433 Ek moet nog uitermate barmhartig wees en baie genade skenk
om die mense teen die laaste val te bewaar. Ek moet baie mense voortydig
wegroep en naderkom aan vele in ongewone nood, omdat hulle anders aan
hom oorgelewer sou wees wat hulle wil verwoes. Daar sal 'n groot
geweeklaag op die aarde wees, want die lewende mense weet nie dat dit 'n
daad van barmhartigheid van My kant is, wanneer Ek die lewe van diegene
beëindig wat hulle bekla nie. Hulle weet nie dat hulle My moet bedank omdat
Ek in erbarmende liefde by hulle 'n werk van liefde gedoen het nie. Hulle
weet nie dat die tyd wat aan hulle toegestaan is, spoedig ten einde gaan kom
nie. Maar Ek ken elke menslike strewe. Ek weet waar daar nog ‘n
moontlikheid is om in die ryk hierna volmaak te word, wat op aarde nie meer
moontlik sou gewees het nie. Inteendeel, daar sou met sekerheid 'n val in die
diepte plaasgevind het, indien Ek die mense in die lewe sou gelaat het.
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Glo dit, julle mense, dat Ek My met liefde en geduld oor julle siele bekommer.
Glo dat Ek nie verdoem nie, maar daarenteen poog om te red tot aan die
einde en dat Ek baie goed weet watter mense in gevaar is om verlore te
gaan, indien Ek hulle nie die laaste noodanker, die liggaamlike dood, toewerp
om in die geesteryk nog te kan ontwaak tot die lewe nie. My Liefde hou nooit
op nie en hoe groter die geestelike nood van My kinders op aarde is, des te
meer word My Liefde en Barmhartigheid sigbaar, ook wanneer julle mense dit
nie besef nie. Ek wil nie dat julle ondergaan nie, Ek wil dat julle vooruitgaan.
Ek wil nie dat julle in duisternis wegsink nie, maar Ek wil dat julle stralende
hoogtes ingaan en wat Ek nog kan doen vir julle en julle ewige lewe, dit doen
Ek waarlik in die tyd tot aan die einde, ofskoon dit vir julle as wreed sal
voorkom, omdat julle nie op hoogte is van die diepte van My Liefde, wat al
My skepsels insluit nie.
Ek gee julle nie sonder ’n geveg oor aan My teenstander nie, maar slegs met
liefde kan Ek teen hom optree en julle dus ook uit liefde wegroep, wanneer
julle op aarde net die dood kan verwag, die geestelike dood, wat so
verskriklik is dat dit My medelye inboesem en Ek julle daarteen wil bewaar.
My genade en barmhartigheid sal julle tot aan die einde ondervind, maar
waar Ek egte duiwels teëkom, word ook hierdie genade en barmhartigheid
van My verwerp en dan skep hulle hul eie lot, want as Ek hierdie mense nie
voortydig wegroep nie, sou daar vir hulle ook in die geesteryk geen
vooruitgang moontlik gewees het nie, omdat hulle ononderbroke op die
diepte afstuur en eenmaal tog weer die weg van kluistering sal moet gaan,
die pad deur die harde materie, wat altyd die blyplek sal wees van die geeste
wat heeltemal verhard is en eindelose lange tye nodig sal hê totdat hul
weerstand gebreek is en hulle weer sal streef om opwaarts te gaan. Dit is
onherroeplik die lot van hulle wat op aarde misluk het en daarom wil My
barmhartigheid en genade hulle nog probeer bewaar van hierdie lot. Daarom
sal daar nog baie leed en nood oor die aarde kom, alvorens die einde sal
aanbreek. Amen.
Beskrywing van die hiernamaals is slegs d.m.v. beelde en
vergelykings moontlik

5441 Alles wat Bo julle aardse lewe is, sal ‘n misterie vir julle bly, selfs
al word dit vir julle deur die Goedheid en Liefde van julle Hemelse Vader
verklaar, want dit kan slegs op een begryplike wyse vir julle uitgelê word
solank julle op hierdie aarde vertoef. Julle kan julle ondanks elke uitleg slegs
‘n voorstelling vorm in soverre dit met julle begripsvermoë en julle insig
ooreenkom en hierdie kennis probeer julle ook toepas op die gindse wêreld
wat vir julle nog gesluit is.
Maar julle dink nie daaraan hoe onnoemlik begrens julle kennis is en hoe
onbeskryflik klein en ook armsalig hierdie aarde is waarop julle woon, in
vergelyking met al die heerlikhede van vele ander skeppinge in die ryk van
God nie. Julle dink nie daaraan dat elke moontlikheid van vergelyking, om
aan julle mense ‘n volledig begrip te kan gee van die boaardse wêreld, by
julle ontbreek nie.
Daarom is dit ook onmoontlik om julle opheldering te gee wat heeltemal
volgens die Waarheid is. Julle kan slegs vergelykings en beskrywings ontvang
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waarin julle kan sien dat presies soos op aarde, daar ook volgens wette
geleef moet word, dat die Goddelike ordening in die geesteryk
onvoorwaardelik gevolg moet word, indien die opwaartse ontwikkeling ook in
die hiernamaals moet voortgaan. Vêrder is dit onmoontlik om geestelike
indrukke te verduidelik aan mense op die aarde of dit by benadering te
verklaar. Daar is geen woorde te vind vir dit wat die wesens in die
hiernamaals ervaar en wat hul toestand aan julle mense sou kan beskryf nie.
Onder hierdie ervaring is te verstane die uitwerking op diegene wat dit
belewe, wat dit sien en wat dit ervaar by die aanblik van die onbeskryflike
skeppinge, of dit nou van salige of onsalige aard is.
Om hierdie dinge aan julle mense te verduidelik, is slegs moontlik deur
middel van vergelykende beelde, sodat julle dus aards kan verstaan, dat julle
wel die sin en die doel kan uitmaak, maar wat tog nooit aan die werklikheid
sal kan beantwoord nie.
Die liggaamlike dood is nie die einde nie. Die siel leef voort in sfere wat sy vir
haarself deur die aardse lewe geskep het. Haar lot kan salig of onsalig wees,
maar hoe dit ook al sy, dit kan slegs vir julle mense aanskoulik voorgestel
word, maar elke verduideliking daarvan, elke beskrywing is maar net ‘n swak
poging om die probleem volgens julle begripsvermoë op te los, om in julle die
verantwoordelikheidsgevoel teenoor julle siele te versterk, sodat julle weet
watter lot julle mense op aarde, self in die hiernamaals gestalte gaan gee.
Die kennis oor aangeleenthede in die hiernamaals is van die mensdom
weerhou en julle sal ook nooit kan deurdring in ‘n gebied, wat eers betree
kan word, wanneer die geestelike ontwikkeling van ‘n mens die graad bereik
het dat hy met geestelike oë kan sien. En selfs dan sal dit nog steeds nie
moontlik wees om die indrukke en die gevoelens op ‘n begryplike wyse aan
die mense te gee nie, omdat die aardse ryk en die geesteryk twee heeltemal
geskeide gebiede is, waarin vir die een nie geld wat vir die ander geld nie,
dus is die gebooie wat in die een ryk van krag is, in die ander wêreld
opgehef.
En tog is die geesteryk werklikheid en elkeen sal self daarvan oortuig word
wanneer hy sy liggaam (omhulsel) aflê en ingaan in daardie ryk. Dan sal hy
begryp dat die mense op hierdie aarde geen beskrywing kan ontvang wat
met die Waarheid ooreenstem nie. Amen.
“In My Vader se huis is vele wonings”

5449

“In My Vader se huis is vele wonings”. Kan julle die sin van
hierdie woorde van My begryp? Naamlik dat Ek julle inwoning beloof in die
huis van My Vader, maar julle egter tegelykertyd te verstane wil gee dat ‘n
woning vir iedereen van My skepsels berei is wat geskik is om elkeen
afsonderlik op te neem, dat Ek daarmee vir julle wil sê: Wat julle nog nie op
aarde bereik het nie, sal julle nog in My Ryk kan nastrewe, aangesien Ek
ontelbare moontlikhede bied om julle voltooiing in die geesteryk te bevorder.
Nie net die aarde staan My ten dienste nie, maar al My skeppings is
verblyfplekke vir die nog onvolwasse geeste om meer ryper te word; totdat
hulle uiteindelik sovêr in hul ontwikkeling sal wees dat hulle in hemelse
geluksaligheid besit kan neem van die heerlikste geestelike skeppings, want:
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“In die huis van My Vader” is oral binne bereik van My oneindige Liefde en
steeds sal hulle hulself daar ophou waar die Vader ‘n woning berei het wat
ooreenkom met die graad van hul liefde en hul bekwaamheid om te bestuur
en te werk in die Ryk wat vanuit My aan hulle toegewys is.
In die huis van My Vader is vele wonings. Geen wese is sonder ‘n Vaderland
nie. Die ewige Vaderland neem alle siele op, maar die Vaderland is veelsydig
ingerig. Die heerlikste blomme, tuine en die mooiste paleise kan vertoon
word, maar dit kan egter ook eindelose verre verlate streke bevat waarvan
die deurreis ook eindelose lang tye kan verg. Maar in die woeste streke draai
daar ook weë af wat na ‘n land vol blomme voer en dit kom maar net daarop
neer of die reisigers ag sal slaan op hierdie weë, of hulle oplettend sal speur
na ‘n uitweg uit die woesteny en hierdie uitweg ook betree, want elkeen sal
opgeneem word in My ewige Vaderland en dit kom elkeen toe om ‘n
woonplek in besit te neem. Hoe dit egter daar uitsien, hang slegs van hulle
wil af.
En daarom sê Ek: “In die huis van My Vader is vele wonings” Want elke
mens, elke wese, berei dit vir homself, na gelang van die graad van sy
volmaaktheid.
Maar hoe armoedig hierdie woning van hom ookal is, dit kan deur sy wil en
arbeid waarlik vinnig omvorm word en daar kan die lieflikste onderdak
ontstaan, indien die siel maar net met verlange na so iets sal koester en
ywerig na verwesenliking sal streef. Dan staan tallose helpers haar by en
skep en werk met haar en dit kan ‘n paradysagtige woonplek word, waar dit
tevore ‘n verlate en duister streek was.
Eendag sal elke siel na haar ware vaderland terugkeer, maar solank sy nog
onvolmaak is, sal sy uit haar plek voel, ofskoon sy al die ryk betree het,
waarvan sy eens weggegaan het. Maar Ek het baie skoolgeboue en die
positiewe ontwikkeling sal met sekerheid vorder, ofskoon daar dikwels lang
tye daarvoor nodig sal wees. Eendag sal ook die verlore seun weer terugkeer
en weer die woning betrek wat hy eens besit het; hy sal in die Vaderhuis
vertoef, waar alle kinders om die Vader byeengebring is, hy sal liefdevol
opgeneem word deur die Ewige Liefde, Wie hom die plek sal aanwys langs
Homself.
Dog sal eindelose tye nog verbygaan alvorens al My kinders huiswaarts
gekeer het, totdat hulle in My huis sal kom woon; eindelose tye sal nog
verbygaan, maar geeneen van My kinders sal Ek opgee nie. Die liefde van die
Vader trek hulle aan en geeneen van My kinders sal hierdie liefde vir ewig
kan weerstaan nie. Amen.
Die onderwerping van die wil aan God se wil

5453 Ek erken julle almal as My dienaars op aarde, sodra julle maar
die leiding oor julle wil aan My sal oorgee en dus bereid sal wees om die wil
van julle Heer en Meester te doen. Dan het julle bewustelik in My diens
getree en dan kan Ek self deur julle werksaam wees. Dit wil sê: julle sal nou
uitvoer wat Ek graag Self sou wou doen by My mensekinders, waar Ek egter
tussengangers voor nodig het, omdat My regstreekse werksaamheid `n
geloofsdwang sou beteken en dus vervang julle My. Julle doen alles in My
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plek wat julle as opdrag van My in julle voel. Julle werk vir My en My Ryk.
Julle verrig geestelike arbeid wat weliswaar geen aardse gewin oplewer nie,
maar wat eendag deur My beloon sal word.
Wat gedoen word vir My Ryk, sal steeds arbeid wees wat nie deur wêreldse
mense erken sal word nie, wat nie aards gewaardeer sal word nie en as’t
ware as tydverspilling beskou sal word. En tog is dit die belangrikste arbeid,
omdat die uitwerking daarvan betrekking het op die ewige lewe, omdat hulle
suksesse in die ewigheid tot gevolg kan hê wat sal bly bestaan, al vergaan
die liggaam.
Maar wie sy wil aan My Wil onderwerp het, sal ook die belangrikheid insien
van sy diens vir My. En hy sal dit nougeset uitvoer, ofskoon daar aards geen
erkenning vir hom sal wees nie. Maar hy sal hom self beskou as 'n vegter vir
My, wat My teenstander die stryd aansê. Hy veg vir 'n heilige saak. Hy veg
vir die ewige lewe van baie siele wat op sy hulp teen die vyand aangewese is.
Want deur die onderwerping van sy wil aan My Wil, beskik hy oor baie krag,
omdat hy dit van My trek en daarom geskik is as vegter vir My en My ryk.
Julle mense kan niks vanuit julself doen nie, maar met My kan julle alles
volbring. En die mens moet die geloof besit om sy dienste vir My aan te bied.
Hy voel self swak, maar hy vertrou ten volle daarop dat hy met My Krag alles
sal kan doen. En hy wil hierdie krag van My gebruik vir My. Hy wil help om
My Ryk te vergroot deur die aanbring van die siele wat eens van My afgeval
het en wat hulle gewend het tot die een wat My teenstander is. En Ek neem
hulle aan, omdat Ek baie knegte nodig het en omdat Ek maar min vind wat
My in vrye wil sou wou dien.
Die leër van My vegters is wel klein, maar sterk, omdat Ek hulle onbeperk
van My Krag kan bedien. En Ek sal hierdie klein aantal van diegene wat My in
liefde wil dien, seën en hul arbeid sal nie tevergeefs wees nie. Ek sal hulle
ook beskerm teen alle aanvalle van My vyand wat steeds weer sal probeer
om hulle te bestorm, omdat hy weet dat hulle 'n groot gevaar vir hom en sy
krag beteken. Hy sal alle middele aanwend om hulle teenoor My ontrou te
maak, maar My dienaars sal hom herken en deursien. Want Ek sal hul gees
verlig en alles wat duister is, sal hulle herken en bestry.
Wie My wil dien, moet hom daarom vol vertroue aan My oorgee. Sy lewe sal
homself dan voortaan in My Liefde en genade bevind en hy sal elke weg gaan
onder My leiding en begeleiding. En hy sal kan gaan waarheen hy wil, Ek sal
steeds langs hom gaan en sal hom nooit in die hande van die teenstander
laat val nie. Want vir My dienaars is Ek 'n goeie Huisvader Wie die getroue
arbeid waarlik sal beloon. Amen.
Die alleen saligmakende kerk

5456 Daar bestaan geen “alleen saligmakende kerk” indien ‘n wêreldse
organisasie daarmee bedoel word nie. Wie egter tot die Kerk behoort wat
deur My op aarde gestig is, sal salig word, want dit waarborg hom al die
ewige saligheid wanneer hy lid is van My Kerk, dat hy dus in die geloof leef
wat deur die liefde ‘n lewende geloof geword het.
Die “kerk” verseker nie die mens die saligheid nie, maar die geloof en die
liefde. En dit kan nog wel heeltemal ontbreek, ondanks die feit dat hy behoort
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tot ‘n kerk wat deur mense in die lewe geroep is en (volgens hulle) die alleen
saligmakende kerk, deur My gestig, sou wees.
Daar kan wel uit elke kerklike gemeenskap of geestesrigting ware lede van
My Kerk voortkom, want slegs die geloof en die liefde is daarvoor
deurslaggewend. Geen mens kan ooit aan My Kerk behoort sonder om die
kenmerke daarvan te besit nie, naamlik die werk van My Gees, wat die geloof
en die liefde as grondslag het.
My Ryk is nie van hierdie wêreld nie. Hierdie Woorde van My was wel tot die
mense van hierdie wêreld gerig, maar het ‘n geestelike betekenis, want hulle
moet My Geesteryk help vestig. Dit was gegee met die oog op die Ryk wat
buite hierdie wêreld bestaan en in ewigheid nie sal vergaan nie. Dit wat Ek
van die mense vra, moet hul ‘n ewige lewe in die geesteryk verseker. My
gebooie moet wel op die aarde nagekom word, maar nie deur wêreldse
handelinge waarby die siel nie betrokke is nie, inteendeel, moet die siel My
Wil vervul.
Die siel moet self haar omvorming teweegbring en as sy opreg daarna streef,
is sy “reeds ‘n lid van My Kerk”, want dan het die mens ook die ware geloof
wat hom innerlik aanspoor om homself ywerig in te span, dit is My Gees, My
Stem, wat hy verneem en hy is daarop gerig om hieraan gehoor te gee. Die
werk van die Gees bewys dat hy aan My Kerk behoort, wat hom dan ook salig
sal maak.
Ek het die suiwer Evangelie vir die mense gebring, Ek het hul opheldering
gegee oor alles wat nodig is om in My ryk, wat nie van hierdie wêreld is nie,
te kan ingaan. Ek het hulle geleer om die liefde te beoefen en het hul
daarmee die weg aangetoon wat omhoog lei na die Ryk van die hemelse
vreugde. Ek het almal om My versamel wat tot dan vals onderrig was. Dus
was Ek ook hul Prediker, wat Sy kerk voorgestel het en Sy saligmakende
werk aan die mense wou laat toekom wat Hom sou aanneem. Ek het dus die
ware Kerk gestig toe Ek op aarde was en almal daarin opgeneem: Jode,
heidene, tollenaars en sondaars. En die wat in My geglo het, wie My leer
aangeneem en ook daarvolgens geleef het, het Ek na My dood ook My Gees
gestuur, - die kenteken van My Kerk, - wat nie deur die poorte van die hel
oorwin sou kon word nie.
Waar is die werke van die Gees in die kerk wat haarself “die alleen
saligmakende” noem? My Gees kan ook daar waai, maar dan moet die
verbinding met My Kerk dit voorafgaan, want Ek alleen giet My Gees uit,
maar Ek doen dit slegs daar waar die voorwaardes vervul word wat die
werking van My Gees tot gevolg sal hê. Daar sal die “ware kerk van Christus”
dan ook herkenbaar wees.
En wat daar ookal teen die mense onderneem word wat aan haar behoort, sy
sal nie oorwin of verdring kan word nie, selfs al staan die hel teen haar op.
Sy is onoorwinlik, omdat Sy My werk is, omdat Sy alleen die Geestelike Kerk
is wat tot saligheid lei. Omdat daar in haar ook geen skynchristene kan wees
nie, - want hulle sluit hulleself uit van die gemeenskap van die gelowiges - en
kan daarom ook geen ware belyers van Christus en gelowige verdedigers van
My Naam wees, indien hulle nie op die proef gestel word nie.
En hierdie beproewing van die geloof sal van die mense gevra word, van
almal wat hulself gelowig noem en dan sal dit blyk wie tot die ware Kerk, die
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Kerk wat Ekself gestig het, behoort. Dan sal dit blyk waar My Gees werksaam
is en watter krag Hy sal gee aan hulle wat terwille van My Naam aangeval
word, hulle wat My met blydskap bely voor die wêreld wanneer die beslissing
van hulle gevra word.
Dan sal dit blyk hoe min die kerk, wat haarself die “alleen saligmakende”
noem, beloftes nakom. Hoe almal wat aan haar, maar wat nie aan My Kerk
behoort nie, sal afval. Hulle sal dan hul hulpeloosheid besef en bemerk, maar
deur gebrek aan die lig van liefde sal hulle nie die waarde van die kerk, wat
op ‘n lewende geloof gegrondves is, wat die sterkte het van die rots Petrus,
insien nie. Want elke Woord van My was en is geestelik uit te lê en kan ook
slegs begrypword wanneer My Gees in ‘n mens kan werk. Dan sal sy geloof
egter ook lewend wees en hy sal slegs streef na die Ryk wat nie van hierdie
wêreld is nie. Amen.
Ontwakingsgolf in die laaste dae

5457 ’n Groot golf van geestelike ontwaking spoel oor die aarde, want
die einde is naby en gedurende die laaste dae sal baie siele nog gewen word
vir die geesteryk. Die Liefde van God is oneindig en help waar mense ookal
sonder krag is, omdat hulle sonder liefde lewe. God se uitstorting van genade
vloei voortdurend na mense en waar 'n hart maar net oopmaak om hierdie
vloei van genade te ontvang, word die krag van God geopenbaar en die mens
getuig van Jesus Christus, die Seun van God en Verlosser van die wêreld. Om
dié rede word die Woord van God oral verkondig, maar dit kan slegs mense
affekteer indien dit verkondig word deur iemand wat gevul is met die Gees
van God, wat lewe sal gee aan die Woorde en dus ook die luisteraars sal
beïnvloed.
Gedurende die laaste dae sal sulke predikers, wat gevul is met die Gees van
God, al meer en meer na vore kom en so sal hulle ontwaak. Die God van
Hemel en Aarde openbaar Homself in elke opsig, Hy praat deur die monde
van baie mense, maar slegs wanneer 'n geestelike ontwaking dit
voorafgegaan het. Dan sal die gees in die persoon hom egter aanspoor om
gretig aktief te wees namens God en Sy koninkryk.
God se teenstander werk egter ook in dieselfde mate en sy strewe is
dieselfde: Om mense namens hom te laat praat, sodat die duisternis versprei
kan word, sodat God Sy krag kan verloor. Die mensdom lewe in verwarde
denke, hulle het nie meer die gawe van onderskeiding nie, hulle aanvaar en
verwerp heeltemal willekeurig, want hulle is nie in staat om die Waarheid te
herken as die Waarheid nie en valsheid as valsheid nie. En hierdie onvermoë
word deur God se teenstander gebruik deur te probeer om die Waarheid te
deurspek met foute. Waar Goddelike openbaringe oorgedra word na die
aarde, waar die Gees van God kan werk in 'n persoon, dit wil sê, waar die
suiwer Waarheid bestaan, sal Sy ook beskerm word deur die Een wat Homself
deur Haar openbaar.
Die teenstander kan net sy invloed uitoefen waar die begeerte vir die
Waarheid nie oorheersend is nie, dus waar God, die ewige Waarheid Self, nie
die eerste plek inneem nie of waar aardsgebonde gedagtes nog steeds
opduik, sodat die Gees van God nie onbeperkte heerskappy in die persoon
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het nie. Dan trek die Gees terug en die vyandige mag kry invloed oor 'n
persoon se gedagtes hoewel hy glo dat hy onderrig word deur die Gees van
God. In daardie geval kan 'n mens ook nie praat van 'n geestelike ontwaking
nie, die wil is teenwoordig, maar hy het versuim om te doen wat nodig is om
lewe te gee aan die Gees in homself. Baie mense wil God hoor praat en God
is ook liefdevol geneig tot diegene wat 'n begeerte het om Sy Woord te hoor.
Of hulle egter in staat sal wees om Sy stem te hoor, hang af van die toestand
van die siel, wat die geestelike oor vir God se Stem is. Die wil om God se
Woord te hoor kan egter ook die verstand inspireer om Goddelike Woorde te
vorm, wat nie te veroordeel is nie, aangesien die menslike wil nie enigiets
ongoddelik dink nie. Nietemin, dit is nie God se Woord wat uit die menslike
verstand kom nie. Aan die ander kant, kan 'n mens God se Woord diep
begeer en gevul deur hierdie begeerte, Hom hoor sonder om bewus te wees
dat dit God self is wat deur hom praat. In daardie geval, is hy onbewus in
diens van God as iemand wat geestelik ontwaak is. En hy praat die Waarheid,
omdat hy dit begeer en terselfdertyd het hy ook 'n begeerte tot God, wat Hy
altyd toestaan.
Die ontwaking in die laaste dae voor die einde sal veral na vore kom waar die
verkondiging van die Evangelie as 'n innerlike behoefte gevoel word, dit wil
sê, waar die Gees reeds in die persoon werk en dan sal Sy Haarself duidelik
uitdruk, sodat 'n ongewone talent aan die lig sal kom, maar net gedurende sy
diens vir God en Sy Koninkryk. Dan sal 'n persoon sonder enige spesiale
spraak gawes in staat wees om goeie toesprake te lewer, 'n persoon sonder
enige spesiale vorige kennis sal in staat wees om insiggewende
verduidelikings aan te bied, hy sal vlot antwoorde gee op vrae oor geestelike
dinge. Die Gees van God sal sigbaar in werking tree, want die persoon sal
behoort aan diegene wat ontwaak het, wat lewendig opstaan vir die Woord
van God, omdat hy innerlik aangespoor sal word deur die gees wat
voortdurend streef na die Vader-Gees, wat altyd die Goddelike Wil aan die
persoon onthul en daarop aandring dat hy dit implementeer. Hierdie soort
ontwaking sal veral na vore kom in gemeentes waar die begeerte om God se
Woord te hoor oorheers en waar God dus praat met die gemeente deur
middel van 'n persoon. En die gemeente sal luister na hierdie persoon, omdat
die werking van God in hom voor die hand liggend sal wees. Hy sal egter in
sy eie woorde praat, niks abnormaal sal aan die lig kom nie, selfs al wys hy
talente wat hy andersins nie besit het nie. Hy sal egter nie in 'n geestelike
toestand praat nie, hy sal nie outomaties praat nie, dus sal hy nie gedwing
word om te praat sodat sy mond woorde vorm, onbeïnvloed deur sy verstand
nie. Sulke verkondigings kan ook plaasvind, maar dit moet nie beskou word
as 'n ontwaking van die gees nie, dit is eerder die besit neem van die
menslike wil deur 'n wese wat homself wil uitdruk.
Met die regte soort ontwaking verlig die Gees die mens se verstand
terselfdertyd, dit stel sy denke reg en laat die persoon daardeur geestelik
met sy luisteraars praat en nie soos 'n outomaat nie en dit bring dan een
woord na die ander en verraai 'n vreemde mag wat deur hom praat. Wanneer
hierdie mag boos is, kan dit geweldige skade veroorsaak, maar wanneer dit
goed is, kan die geestelike resultate ook goed wees, maar hulle moet nooit
dieselfde geoordeel word as die werking van God se Gees in 'n persoon nie,
wat so 'n helder lig van Goddelike Krag van Liefde het, dat dit herkenbaar sal
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wees deur toenemende kennis en 'n groot ywer vir God en Sy Koninkryk.
Hierdie is van toepassing op die verkondiging van die Goddelike Evangelie in
die gemeente, waaraan spesiale aandag geskenk moet word gedurende die
tyd van die einde.
Maar die Gees van God kan Haarself ook uitdruk in afsondering, Sy kan 'n
individu onderrig en kennis aan hom meedeel vir 'n doel. Dan het die Gees
van God ontwaak in 'n persoon deur die persoon self. En hierdie soort van
ontwaking word ook geassosieer met 'n taak. Die kennis wat daardeur
ontvang word, sal oorgedra word, want die Evangelie sal versprei word in alle
suiwerheid met Goddelike ondersteuning. God sorg Self vir die mense wat die
Evangelie in 'n bedorwe vorm ontvang het en wat dus nie meer die regte
geloof het nie; Hy sal dit egter teruggee deur die oordra van die suiwer
Waarheid aan hulle. Met hierdie geestelik verligte mense praat God direk,
hulle hoor Sy stem in hulle, duidelik in verstandswoorde, hulle ontvang
indrukwekkende instruksies ten einde dit oor te dra aan mense.
So praat God deur hierdie mense, maar nie op 'n manier dat die mens God
dien in die vorm van 'n spreker nie, maar dat hy, nadat hy die Goddelike
Woord ontvang het, sy eie wil aktiveer om die Goddelike Woord deur te gee.
Hierdie werk van die Gees is in soverre betekenisvol dat dit weer 'n basis
skep, sodat mense voorgestel kan word aan die fundamentele Waarheid,
sodat God Self die mensdom kan onderrig en sodoende alle twyfel kan
weerlê, elke fout blootstel en elke verkeerde interpretasie regstel, sodat die
suiwer Evangelie dus deur God Self verkondig kan word, ontvang deur 'n
persoon in wie Sy Gees aktief kan wees en wat deur Sy Wil opgeskryf is om
van diens te wees aan God en die mense.
Geestelik ontwaakte mense sal altyd God met entoesiasme en oortuiging dien
en dit op verskillende maniere. Die Gees van God is altyd aktief in hulle wat
hul denke en bedoelings korrek lei, wat hulle van 'n ongewone krag voorsien
om ernstig te werk vir die koninkryk van God en sulke ontwakings sal in die
laaste dae dikwels gebeur en waar dit moontlik is, sal die Gees van God
Haarself buitengewoon manifesteer, want Sy Liefde en Wysheid weet wat
voordelig is vir die redding van die mensdom. Hy ken Sy dienaars en gee
hulle die werk wat hulle in staat is om te doen. Hy werk in die openbaar soos
in afsondering, volgens Sy wyse oordeel, Hy gee posisies aan diegene wat in
staat is om dit goed te administreer en so is die take wat hy aan sy dienaars
gee anders en hulle almal werk vir die Koninkryk van God en is van diens aan
Hom en die werk van elke individuele persoon sal geseën word. Amen.
“Waak en bid” - voortdurende versoekings

5459 Woorde van liefde het ook die Goddelike Gees daarin. Daarom sal
julle alles wat die Liefde julle laat herken as goed kan aanneem. Julle sal
egter tog nog die oorsprong van hierdie woorde moet ondersoek en mag dit
nie blindelings as van Goddelike oorsprong aanvaar nie, omdat dit maklik tot
dwaling kan lei wanneer dit maar net geglo word.
Ondersoek daarom alles, behou die beste en vra julle hart wat sy daaroor sê,
want die hart mislei julle nie wanneer julle begeer om ernstig in die Waarheid
te wil vasstaan nie. Daar kom aanmanings na julle toe vanuit die ryk hierna,
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omdat die ligwesens julle as medewerkers beskou. En ook die siele wat julle
wil help neem deel aan julle lot op aarde, want meer volwasse siele kan
vooruitsien en hulle het 'n behoefte daaraan om julle bewus te maak en
terselfdertyd onheil van julle af te wend. Hulle is egter nie op hoogte van dag
of uur nie, omdat tydsbesef vir hulle onduidelik is. Hulle sal julle egter nie
bewustelik verkeerd onderrig nie, want hulle hou van julle en wil julle ook
maar net die goeie ten deel laat val. Daarom word hulle ook nie verhinder
wanneer hulle julle wil waarsku nie, omdat hulle wil goed is.
Maar julle mense moet steeds waaksaam wees. Julle mag nie blind voortgaan
nie en julle moet met God verbonde bly. Dan sal julle ook, ondanks aardse
nood, rustig julle weg kan gaan, want dit sal julle des te minder raak, hoe
meer julle verbonde sal wees met Hom, Wie die enigste is Wie julle kan help.
Bowendien is dit goed vir julle wanneer julle op alles let wat julle bekommerd
maak. Waak en bid.
Want julle is altyd in gevaar om deur die versoeker in die noute gedryf te
word. Waak beteken egter altyd om om julle heen te kyk of die vyand
naderkom. Waaksaam wees beteken om julle nie in gevaar te begewe nie,
om die gevaar betyds te sien en te vermy. Dikwels lyk iets onbeduidend en
tog kan dit onaangename gevolge hê. Dit kan 'n werklike gevaar vir julle
wees, indien julle nie waak en bid vir beskerming en hulp nie, want die vyand
van julle siele sit strikke uit om julle te vang en onoplettende, liggelowige en
ligsinnige mense trap daarin en word sy buit.
Daarom, waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die mag van
Satan is groot, maar die liefde van God is nog groter en dit geld almal wat
van ernstige en goeie wil is en wie deemoedig om Sy genade vra, dan sal
daar geen onheil geskied nie. Hy sal julle aards en geestelik beskerm en julle
bewaar van die tydelike en ewige verderf en die wesens uit die hiernamaals
sal ook helpend ingryp wanneer hulle weet dat hul beskermlinge in nood
verkeer. Amen.
Geslaagde toets op aarde is ’n Godgesinde wil

5460 Die van julle wat My gesoek en gevind het, sal My nooit ooit weer
verloor nie. Toegegee, solank as wat julle op aarde lewe, sal julle blootgestel
wees aan My teenstander se invloed, maar sodra 'n mens se wil hom na My
wend, sal Ek besit van hom neem en verhoed dat hy terugval in die afgrond
in. Maar Ek praat van 'n ernstige persoon se wil, wat ten volle bewustelik na
My streef. Waar hierdie erns nog nie teenwoordig is nie, kan My teenstander
beslis nog daarin slaag om hom van My af weg te stoot, want daar is mense
wat deur opvoeding of besprekings met ander, min of meer volgelinge
geword het, wat dus by hul medemens aansluit, maar nie uit innerlike
begeerte om vinnig na die Vader, Wie hulle in My herken het, te kom nie.
Waar hierdie innerlike begeerte egter in 'n persoon wakker geword het, word
My Vaderlike liefde aktief. Ek praat mooi en roep hierdie persoon
voortdurend, Ek hou hom vas en sal hom nooit weer laat gaan nie. Hy is
reeds losgemaak van Satan se kettings, alhoewel hy nie sal ophou met sy
pogings om hom terug te wen nie, totdat Ek die persoon terugroep het na My
Koninkryk.
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‘n Wil wat ernstig geneig is tot My, is die sekerste waarborg dat 'n persoon
My en My Koninkryk sal kry. Ek gee hom Krag, want Ek verlang na My kind
en sy wil het reeds die toets op aarde geslaag. Dit is net 'n kwessie van
besluit vir My of vir My teenstander. Die ernstige wil is die besluit, juis omdat
hy in die verlede van My af weggegaan het en die terugkeer na My moet dus
vrywillig bereik word. Ek oordeel die wil en nie net woorde wat nie ernstig is
nie, maar wat beslis deur My herken word as blote woorde, wat deur die
mond uitgespreek word, of gedink word, maar waarvan die hart nie bewus is
nie.
Nietemin, wanneer die wil vir My ontwaak het, sal die mens aanhoudend
streef na hoër vlakke, want so gou as wat hy My Krag ontvang, as gevolg van
sy verandering van wil, sal hy dit gebruik vir geestelike strewe. Hy sal reeds
effektief by My aangesluit het, Ek sal langs hom loop, Ek sal net nie deur hom
herken word so lank as wat hy nog swak is in die liefde nie. Sodra die liefde
in hom egter sterker sal word, sal My Beeld toenemend duideliker word,
totdat hy My aanvaar het deur die liefde in hom en dan sal hy ook besef dat
hy nie meer in die afgrond kan neerdaal nie, want Ek staan nie af wat aan My
behoort en vrywillig Myne geword het nie. Julle sal nooit ooit in staat wees
om weer van My te skei wanneer julle die toets van die aardse lewe geslaag
het nie, in soverre julle wil My gekies het. Dan kan die aardse lewe net bydra
tot 'n hoër volwassenheid van siel, julle sal My bewustelik van diens wees en
getrou aan My bly totdat Ek julle sal terugroep na My koninkryk wanneer julle
uur gekom het. Amen.
Innerlike Woord - Lig - Waarheid

5461 Die Goddelike Gees onderrig julle korrek en wanneer julle Haar
toelaat om te praat, kan julle nie verkeerd leef nie, want dan sal God Self die
suiwer Waarheid aan julle openbaar deur Sy Gees. Hy sal julle gee wat julle
vra, of wat julle nodig het, want Hy gee met Liefde en Wysheid soos dit elke
persoon se siel bevoordeel. Gevolglik, waar God se Liefde en Wysheid besig
is, ontvang julle mense net dit wat help om julle siele se volwassenheid te
bevorder en terselfdertyd word die kenmerk van Goddelike aktiwiteit getoon
wanneer dit die siel help om te vorder, indien dit dus 'n opvoedkundige
waarde het, sodat dit 'n persoon kan help om volmaaktheid te bereik. Julle
kan dit as 'n riglyn gebruik indien julle twyfel of julle iets moet aanvaar as
Goddelike aktiwiteit.
Alles wat help om 'n persoon sielkundig volwasse te laat word, is goed en
moet dus erken word as deur God se Gees aan 'n persoon oorgedra. Nietemin
moet dit nog ondersoek word in watter rigting God se Gees die persoon
beïnvloed het wat wil hê dat hierdie geestelike inligting erken word as
Goddelike openbaring. God se Gees rangskik gedagtes korrek, by wyse van
spreke, dat dit 'n persoon se denke verlig en dus kan hy nie anders as om
korrek te dink en te praat nie. Sy verstand begin om op die regte manier te
funksioneer en 'n mens kan dus praat van deugsame denke wat in
ooreenstemming met God se wil is, wat kan lei tot baie seëninge vir sy
medemens, want die voormalige sal nooit enigiets sê wat nie goed en
namens God is nie en is dus ook besonder geseënd. En God sal altyd sy
gedagtes korrek lei wanneer hy namens Hom en Sy koninkryk wil praat.
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Daarom werk die Heilige Gees beslis in elke persoon, maar nie so opvallend
dat God Homself kan uitdruk deur middel van 'n persoon se mond nie. Dus
praat die Goddelike Stem Self in 'n persoon, wat inderdaad namens God en
sy koninkryk praat, maar nie as 'n voor die hand liggende instrument wat
doelbewus in Sy diens is nie.
Ek praat beslis verstandelik met baie mense wat begeer om My te hoor en
hulle kan hulself beslis deur My aangespreek voel, maar daar is ook gevalle
waar Ek My op buitengewone maniere openbaar, ter wille van 'n spesiale
sending. Hierdie buitengewone gevalle beteken egter nie dat alle
verstandelike kennis van 'n persoon, selfs wanneer dit ooreenstem met My
Wil, aan hom oorgedra is deur die ‘innerlike woord’ nie. Dit gaan oor die
oordrag van die suiwer Waarheid na die aarde. Dit vereis 'n toestand wat alle
valsheid uitsluit, dus moet 'n persoon wat die suiwer Waarheid deur die
innerlike Woord van My ontvang, homself eers sodanig gevorm het, dat hy in
staat sal wees om die Woord, fisies of geestelik, te hoor.
Ek het dikwels die feit beklemtoon dat Ek 'n persoon se hart ken en slegs 'n
taak aan hom kan opdra indien hy in staat is om dit te vervul. Ek vind ook
selde hierdie vermoë, want die mense se bereidwilligheid om lief te hê, is
maar klein en slegs liefde kan die vermoë in 'n persoon ontwikkel om
geestelike boodskappe te aanvaar. In die laaste dae is dit dringend
noodsaaklik dat die Waarheid oorgedra moet word aan mense, want byna
elke godsdienstige dogma is verwronge. Om die Waarheid oor te dra beteken
dus: Om verkeerde leringe reg te stel en die korrelasie van alles wat bestaan
te verduidelik, om die mense van die Waarheid te voorsien, beteken om hulle
die korrekte konsep van hul Skepper en Vader te bring, sodat hulle in Hom
kan glo en in staat kan wees om Hom lief te hê.
Deur die oordrag van die Waarheid word dit bedoel dat mense sal leer om
korrek te dink en doen en om te voldoen aan die doel van die aardse lewe.
Die Waarheid is iets wat so vurig betwis word, dat dit werklik nie maklik is
om haar aan alle mense te gee nie, want solank as wat mense haar nie
ernstig begeer nie, of indien hulle haar nie herken nie, sal sy dus verwerp
word deur diegene wat verkeerd dink, omdat hulle heeltemal sonder liefde
leef, want liefde en Waarheid kan nie geskei word nie, omdat dit die ewige
Godheid se konsepte is. Dus moet dit verstaanbaar wees dat die oordrag van
die suiwer Waarheid aan 'n persoon, baie spesiale vermoëns vereis en dat nie
almal daarvoor geskik is nie.
Hoewel Ek graag die Waarheid aan elke persoon wil oordra, kan Ek dit nie
doen deur hulle direk aan te spreek nie, want almal is nie in staat om My te
hoor nie, omdat hulle siele nie sodanig gevorm is dat die geestelike klanke
met hul geestelike oor waargeneem kan word nie. Slegs min mense is
daartoe in staat en van hierdie min bied slegs sommige individue hul dienste
aan en hierdie taak om die Waarheid van My te ontvang en volgens My
instruksies te versprei, is slegs binne die vrye wil moontlik. En weer herhaal
Ek dat lig bedoel is om versprei te word, dat die geestelike duisternis op
aarde My motiveer om lig te stuur aan mense, maar lig dui altyd op kennis
van die suiwer Waarheid. Ek wil mense se geestelike toestand verlig, dus
moet Ek die soort inligting aan hulle oordra wat ooreenstem met die
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Waarheid. En dit is slegs moontlik deur die onthulling van Myself, deur My
direkte kommunikasie met 'n persoon wat geskik is om dit te aanvaar.
Bloot die wil om vir My van diens te wees is egter nie genoeg nie, dit vereis
ook die gawe om te kan hoor, nie almal wat die wil het, is geskik nie, net
soos omgekeerd, die siel se vermoë om My Woord te verstaan, nie beslissend
is wanneer die wil om vir My diensbaar te wees, ontbreek nie. Daarom volg
dit dat Ek net 'n paar diensknegte en dienaresse het wat in staat is om
hierdie doel te bereik, maar dat Ek hierdie paar besonder versorg en nie sal
toelaat dat hulle verhoed word om hul taak uit te voer nie, want dit is
dringend nodig tydens die laaste dae voor die einde, wanneer slegs die
suiwer Waarheid kan waak teen die val in die afgrond en daarom moet die
suiwer Waarheid deur My oorgedra word na die aarde, sodat almal van goeie
wil gered kan word. Amen.
Geestelike ontbering kan slegs reggestel word deur die
verspreiding van die suiwer Evangelie

5465

Die kommer oor mense se geestelike toestand moet ernstig
opgeneem word, want hierdie bekommernis moet reggestel word deur die
mense self. Daar kan geensins druk uitgeoefen word nie, maar die mens se
vrye wil moet besluit om aktief te werk vir die siel se volwassenheid en
hierdie vrye wil kan inderdaad beïnvloed word, maar nooit gedwing word nie.
In die laaste dae sal die mens homself egter uit sy eie vrye wil heeltemal aan
sy teenstander oorgee. Dit is die rede waarom die siele se toestand van
volwassenheid veral somber is en My Liefde min tot stand bring, want die
einde kom steeds nader en die aardse wêreld met al haar aantreklikhede en
goedere sal verlore gaan en slegs die siele wat in so 'n verskriklike toestand
sal wees dat hulle nie in My Koninkryk toegelaat kan word nie, sal bly, want
as gevolg van hul houding is hulle deel van My teenstander en dus Satan se
diensknegte.
Slegs 'n paar sal die graad van volwassenheid bereik het, want hulle wil het
hom uit eie beweging tot My gekeer en daarom sal die mense My ook herken.
Hulle siele het ontvanklik geword vir lig, hulle het die belangrikheid van hul
aardse taak herken en dienooreenkomstig gelewe op aarde. Die algemene
publiek leef egter oppervlakkig en neem nie die siel se lewe ná die dood in ag
nie, omdat hulle nie daarin glo nie. En dit is die groot swaarkry wat My
motiveer om 'n lig oral onder die mense in te stuur, om My boodskappers oral
opdrag te gee om My Evangelie te verkondig en om die mense terug te lei tot
geloof, wat absoluut noodsaaklik is, sodat mense in staat sal wees om na My
te draai wanneer hulle in die moeilikheid is.
Nietemin, wie ookal lig wil versprei, moes dit eers van My ontvang het. Ek
kan net die mense wat self lig het, wat hulle deur My laat deurdring met die
lig van die ewige lewe, met die enigste Waarheid, gebruik om die Evangelie
te versprei. Ek kan nie almal die wêreld in stuur nie, want selfs as daar ‘n
goeie wil is om vir My te werk, is slegs die verspreiding van die Waarheid
nuttig en dit kan slegs ontvang word van Myself, dit wil sê, 'n mens kan net
die Waarheid besef as My Gees in staat is om in hom te werk en hierdie werk
van die Gees noodsaak die vervulling van voorwaardes. Elkeen wat egter
bereid is om hierdie toestande te vervul, aanvaar Ek as 'n arbeider in My
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wingerd, want daar is 'n groot swaarkry op die aarde en Ek wil hierdie
swaarkry slegs deur My getroue dienaars op aarde beheer.
Keer op keer wil Ek mense laat ontwaak wat My Woord direk ontvang en dit
deurgee aan diegene wat bereid is om daarna te luister. Mense se siele is in
groot gevaar, hulle is heeltemal onvolwasse en sal binnekort hierdie aarde
moet verlaat. Hulle vlak van volwassenheid bepaal egter hul lot vir die
ewigheid. Slegs My suiwer evangelie kan mense nog red en hul vlak van
volwassenheid verhoog, want dit kom van My af, dit huisves geestelike krag
en kan 'n verfrissende uitwerking op die siele hê, mits die mens hom gewillig
laat beïnvloed deur die krag van die Goddelike Woord. Hy sal die uur seën
wanneer My Woord toeganklik gemaak was vir hom, want slegs My Woord
kan die siel van die ewige dood red. Amen.
Satan woed met versterkte mag - Eindtyd

5467

Die tekens wat op die einde wys, sal vermeerder en die
aktiwiteite van Satan sal steeds duideliker op die voorgrond tree, want almal
wat na My streef, sal sy vyandige aanslag voel. Hy sal poog om hulle in
twyfel en verwarring te bring en dikwels nie sonder sukses nie. Ek beskerm
egter Myne en bring sy doen en late aan die lig, sodat dit vir almal, wat
ernstig na My streef, duidelik sal wees. Dit is die tekens van die tyd, want die
kragte van die duisternis werk aanhoudend, omdat die einde naderkom. Dus
sê Ek aan julle: Wees waaksaam en bid en wend julle te alle tye na My, dan
sal hy julle geen skade kan berokken nie.
Lig en duisternis beveg mekaar, omdat die duisternis die lig haat en sal
haarself dus altyd as ’n skaduwee openbaar waar ’n helder lig skyn. Ek het
egter die mag om sulke skaduwees te verjaag en die lig sal helderder skyn as
ooit. Julle mag egter dalk nooit eensgesindheid geniet nie, want dit sal ‘n
voortdurende stryd met My teenstander wees vir solank as wat julle op aarde
leef. Hy sal tot aan die einde probeer om julle te skaad, omdat hy weet dat
hy julle verloor het en omdat hy glo dat hy julle weer sal terugwen.
Vyandelikhede van die kant van sy verslaafde volgelinge sal altyd meer word,
hoe helderder julle lig skyn, wat hy baie goed kan sien. Nogtans haat hy die
lig, omdat hy die Waarheid haat en gevolglik beveg hy die Waarheid. Dus, vir
solank as wat dit julle poging op aarde is om die Waarheid te versprei, om My
Woord aan julle medemense oor te dra, sal hy julle ook as vyand vervolg en
probeer om julle te verlei.
Hy sal die Waarheid openlik aanval, hy sal probeer om julle almal te belaster
wat die Waarheid steun, hy sal julle as bedrieërs uitbeeld met die doel om die
geestelike inligting wat julle voorstaan, te ondermyn, tog sal hy nie teen julle
sukses hê nie, want Ek staan Self agter julle en die Waarheid.
Hy sal egter daarin slaag om julle, My verteenwoordigers, te verstrooi, hy sal
daarin slaag om julle te isoleer, omdat gemeenskaplike arbeid hom nie pas
nie en omdat hy verwag om meer sukses te hê in die stryd teen ’n enkeling.
Selfs dan sal Ek steeds die lig beskerm, die suiwer Waarheid, wat hy nie sal
kan ongeldig maak nie. Julle moet egter steeds waaksaam wees en bid, want
julle is altyd in gevaar om te verswak, as julle My nie aanroep om
beskerming teen alle vyandelikhede van die teenstander nie.
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Want die einde is naby en selfs wanneer hy met toenemende mag sal woed,
het sy tyd gekom om gebind te word soos verkondig is. Die Waarheid sal
seëvier en sal almal help wat luister en die lig aanvaar wat Ek laat skyn, ten
einde hulle te help om van die geestelike duisternis te ontvlug, die nag van
die dood, om lig te bereik, om lewe te bereik en, deur middel van die
Waarheid, salig gelukkig te wees. Amen.
Elkeen kan deur God aangespreek word in die vorm van gedagtes

5469

Ek laat julle woorde van liefde, van troos en van goeie raad
toekom en Ek sal julle altyd opheldering gee waar dit julle aan bepaalde
kennis ontbreek, julle moet net self die verbinding met My tot stand bring,
aangesien Ek andersins nie tot julle kan spreek nie.
My Woorde sal egter nie altyd vir julle hoorbaar klink nie, maar julle gedagtes
sal self merkbaar so vorm soos wat Ek tot julle wil spreek, indien julle maar
net daaraan aandag sal skenk en so lank verlangend wag, totdat My
mededelinge julle bereik het. Want dit wil Ek vir julle sê; sodra julle slegs aan
My dink, met My praat in gebed, of My aanroep om hulp, is My Liefde reeds
by julle. Julle spreek nie verniet nie, maar Ek verneem al julle gedagtes en
sal julle ook antwoord.
Weinig mense wag egter My antwoord af, weinig mense is so diep gelowig
dat hulle oortuig is van ‘n uiting van My kant af. En daarom kan Ek My maar
selde aan die mense openbaar, sodat hulle in hulle gevoel en gedagtes My
duidelike antwoord kan herken. Geen enkele woord gaan verlore wat julle in
diepe aandag tot My toeroep, geen enkele Woord laat Ek onbeantwoord nie.
Maar wat julle siele egter die diepste sou verbly het, laat julle heel dikwels by
julle verbygaan. Julle het julle geestelike oor nog nie geskool nie en verneem
daarom nie die antwoord van My Liefde nie. Julle almal, wat julle in innige
gebed met My verbind, kan julle deur My aangespreek voel. Wanneer julle
egter My Woorde wil verstaan waarna julle almal so verlang, dan moet julle
jul geestelike ore leer. En dit is ‘n doel wat julle almal vir julle moet stel,
omdat dit die aardse lewe baie vir julle sal verlig, want dit maak julle waarlik
gelukkig om My Woorde te kan verneem wat vir julle almal sonder
uitsondering geld, die wat met My innige samespraak hou.
Julle almal sal baie krag en troos ontvang uit die aanspreking wat julle deur
My ontvang, wat altyd slegs as ‘n gevoel en ‘n gedagte deur julle verneem
word, wat julle innerlike rus en die gevoel van geborgenheid sou kan gee en
julle sou dus waarlik getroos en versterk word deur My Vaderliefde, wat
onafgebroke vir al My kinders geld.
Daarom, as julle in Gees en in Waarheid tot My bid, bly daarna in julle
gedagtes wat op My gerig is, volhard en julle siele sal in ontvangs neem wat
My Vaderliefde haar aangebied het, want Ek neig My tot almal wat My
aanroep, wat innige samesprekinge met My hou en Ek wil aan hulle gee wat
hulle altyd sal verbly. Amen.

`81

Uitleg oor gevalle van besetenheid

5472 Ek wil My kinders steeds korrek onderrig

en aan hulle kennis
verskaf en dit is My Wil dat ook hulle wat onkundig is, onderrig moet word.
Vir die mense beteken dit ‘n groot gevaar wanneer hulle hulself, in geval van
aardse nood, nie tot My wend nie, maar op eie krag en met hardnekkige
koppigheid hulle nood wil bemeester en dan ook daarmee klaarspeel. Dan
was dit egter nie hulle eie krag nie, maar hulle ingesteldheid, die
onbewustelike innerlike verwerping van My wat die kragte van die duisternis
veroorloof het om aan hulle krag van benede te voorsien en gevolglik ook die
wil van die mens in beslag te neem, om steeds meer en meer invloed te
verkry.
Die mens hoef nie uiterlik herken te word as sleg nie, maar in trotsheid,
arrogansie en in aardse rykdom is die bewyse daar dat die mag van benede
van hom besit geneem het. Die nalaat van goeie werke in eiebelang,
ongevoeligheid vir die nood van die medemens en oorgrote genotsug, laat
jou die wêreldse mens herken, wie geen binding met My het nie, teen wie
egter ook geen openlike oortreding van die wet in te bring is nie.
Vir sy medemens kom hy goed en regverdig voor, maar sy siel is sonder
liefde en sonder geloof in My en sy einde sal nie salig wees nie, want die
aarde hou hom in die ban, in die hiernamaals begeer hy nog sy goedere,
omdat hy niks anders besit het nie en sy begeerte na die wêreldse te groot
was. Hierdie mens was dus deur duister kragte geketting en tog het hulle nie
daarin geslaag om sy siel so na hulle hand te vorm dat hy uitgesproke slegte
handelinge begaan het nie. Hulle verhinder hom slegs om na My toe te kom,
maar hulle het hom nog nie heeltemal in hulle besit nie.
En daarom probeer hulle nou om hulle werkinge voort te sit, waar dieselfde
aanleg, dieselfde denke en ‘n swak wil te sien is, wat die maklikste onder die
nakomelinge op aarde te vind is en dit kan gevolge hê in baie
agtereenvolgende generasies. ‘n Denke wat op My gerig is, kan egter ook die
uitwerking daarvan verswak of heeltemal onmoontlik maak. Ook kan die
mense slegs van tyd tot tyd in die noute gedryf word, maar dan so hewig, dat
mens van ‘n geval van besetenheid kan praat. Hierdie kragte gaan besonder
erg te kere as hulle hul vergeefse moeite insien, wanneer die mense steeds
weer in hulle denke en wil op My aangewese is.
En dit kan moontlik wees vir solank die siel van die eersgenoemde nog geen
verlossing gevind het nie, wanneer sy deur haar eie verkeerde wil en
begeerte hierdie kragte toelaat om hulle intrek te neem in dit wat van hom
afstam. Die mense sou hulself egter kan bevry deur ‘n baie innige gebed tot
My, deur ‘n lewende verbinding en diep geloof, maar dit ontbreek by hulle en
My gawes van krag verwerp hulle, beïnvloed deur die kragte wat verbitterd
worstel om die siele te wen.
Sodra die siel egter in die hiernamaals verlos is, is die mag van die duistere
krag ook gebreek en daarom bind Ek die siele baie besonders aan julle hart,
dat julle hulle sal help, omdat hulle alleen te swak is. Lig hulle in oor My en
My Liefde, dat hulle My om hulp moet aanroep en dit sal hulle ten deel val en
tegelykertyd sal die siele op aarde ook bevry word wat onder die invloed
staan van kragte waaraan die mag toegestaan word oor mense wat My nie
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om hulp aanroep nie, maar die krag van My teenstander gebruik om die
aardse lewe te oorwin. Amen.
Die bloed van Christus - Die sondeskuld

5478 Vir julle, My kinders op aarde, het Ek My bloed vergiet. Vir julle
het Ek die moeilikste weg gegaan, want Ek wou julle uit die dieptes red, wat
julle nooit uit eie krag sou kon verlaat het nie. Die offer wat Ek vir God die
Vader wou bring, was deur Hom aangeneem en so het dit vir julle tot
verlossing geword. Julle mense kon julle dus bevoordeel met dit wat Ek van
God afgesmeek het, waarvoor Ek die offer moes bring wat julle gebaat het,
omdat julle absoluut hulp nodig gehad het in die toestand waarin julle julself
bevind het toe Ek op aarde neergedaal het. Ek weet egter ook dat nie slegs
die mense in My tyd op aarde, noodlydend was nie. Ek het geweet dat solank
die aarde bestaan, die mense nie hulle aardse opdrag sou kon vervul nie,
omdat hulle te swak was en Ek het medelye met die hele mensdom gehad,
ook met dié uit die verlede en in die toekoms en Ek het alle mense in die
verlossingswerk ingesluit. Ek het vir alle mense barmhartigheid verwerf
sonder beperking, waarvan hulle nou gebruik kan maak om hulle doel op
aarde te bereik.
My offerdood was ‘n werk van die allergrootste barmhartigheid. Ek het in
volle bewussyn en in vrye wil ‘n lydensweg op My geneem wat Ek nie sonder
die Goddelike liefdeskrag sou kon verdra nie. Maar die ontsettende nood van
die mensdom het My medelye gewek en Ek het alles op My geneem wat maar
moontlik was om hulle te help. Ek weet wel dat die hele Vergoddeliking van
My wese My verlossingswerk sou bekroon, maar Ek het dit egter nie vir
hierdie doel gedoen nie, maar slegs uit liefde tot die lydende geeste wat van
God afgeval het, wat so vêr van God af was en daarom so onsalig was.
Die Liefde het My so geweldig vervul dat Ek daaruit krag geput het vir die
werk van barmhartigheid, sodat Ek lydend gesterf het vir die mensdom in
onuitspreeklike liggaamlike pyn. Ek het My lewe aan die kruis gegee vir My
ongelukkige broeders wat eens, net soos Ek, van God uitgegaan het, maar
die weg verlaat het wat hulle eintlike bestemming was. Ek het die saligheid
van God se nabyheid geken en het medelye gehad met die gevalle onsalige
wesens. Maar Ek het ook die liefde van God tot al Sy skepsele geken en Ek
wou die na Hom terugbring wat hulleself vrywillig van Hom verwyder het. My
Liefde tot God was allesoorheersend, soos ook die liefde tot almal wat uit
Hom voortgekom het. Slegs vanweë hierdie liefde het God My offer
aangeneem en My Liefde het God om vergifnis van die skuld gesmeek, wat
die gevallenes se eie was en nie anders gedelg kon word nie, omdat dit uit
liefdeloosheid bestaan het. Slegs liefde kon daarom die offer bring en so was
dit nie slegs die kruisdood nie, maar die liefde wat deur hierdie dood bewys is
aan die mense wat God nou aangeneem het as versoening.
Ek het My bloed vergiet vir julle mense en so die versoening tot stand
gebring vir dit wat julle gedoen het. Ek het julle sonde op My geneem en
daarvoor geboet. Maar ook julle mense moet julle deel daartoe bydra. Julle
moet bereid wees om deur My kruisdood verlos te word en julle moet wil hê
dat die barmhartigheidswerk ook vir julle gebring was. Julle moet gebruik
maak van die barmhartigheid, deurdat julle My en My verlossingswerk erken
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en julleself vanuit julle wil by die groep aansluit, vir wie Ek aan die kruis
gesterf het.
Sonder hierdie erkenning en julle wil, is en bly julle met julle sondeskuld
belas en in die boeie van hom wat julle tot ‘n val gebring het. Ek het wel die
werk van verlossing vir julle almal volbring, maar julle eie wil maak dit eers
doeltreffend vir julle, want julle kan nooit teen julle wil verlos word van ‘n
sonde wat julle uit vrye wil begaan het nie. Julle moet julle onder die kruis
van Christus plaas, julle moet My erken en My aanroep, julle moet aan My
julle skuld beken en tot My bid, omdat Ek die skuld vir julle wil dra en met My
bloed uitgewis het. En terwille van My Liefde sal alle skuld dan vir julle
vergewe word. Amen.
Kyk, Ek is by julle in al julle dae

5480 Laat My nie vir julle die vêraf God wees Wie julle maar net op
bepaalde tye aanroep om hulp, soos wat die voorskrifte, wat deur mense
uitgevaardig is, dit vereis nie, maar roep My te alle tye na julle toe, laat My
steeds nader aan julle wees. Sien in My die Vader, Wie met innige Liefde na
Sy kinders verlang en praat met My soos ‘n kind met sy Vader praat, sonder
vrees, vol vertroue en eenvoudig, sodat My Hart kan geniet van die gestamel
van My kinders. Eers wanneer julle mense My nie meer vêr weg sal soek nie,
eers wanneer julle My nabyheid sal voel, sal die korrekte verbintenis met My
tot stand gebring wees, wat nou ook die volgende met homself meebring,
naamlik die inwerk van My Liefde op julle wat My kinders is en van hulle
kindskap ook gebruik moet maak, dan sal julle nie meer eensaam oor die
aarde gaan nie, dan sal julle die trouste Vriend en Helper aan julle sy hê, dan
sal julle ook korrek leer dink en julle aardse lewe ook goed benut, omdat Ek
julle nou ook aanwysings kan gee wat julle deur middel van gedagtes sal
opneem en ook daarvolgens sal handel, want ‘n ware kind doen wat sy Vader
van hom verlang.
Leer in My om heeltemal die Vader sien, want Ek wil deur julle bemin word en
egter nie maar net as God gevrees word nie. Dan sal julle gebed ook so wees
dat Ek dit kan verhoor, omdat liefde en geloof daarin tot uitdrukking sal kom.
Julle spreek egter nie so innig en vertroulik tot God as wat julle tot julle
Vader sal spreek nie. Julle spreek dan slegs so soos julle volgens tradisie
geleer het, soos die kerklike geloof dit vir julle voorskryf en dit kan maklik
maar net ‘n vorm bly, ‘n gebed wat nie in Gees en Waarheid na My opgestuur
word nie. Lippegebede hoor Ek nie, Ek wil as Vader deur My kinders
aangespreek word. Ek wil die hart hoor praat waarna Ek My ook liefdevol sal
oorbuig en tot die bede inwillig.
Julle mense sal aanvanklik wel ‘n God en Skepper van ewigheid moet leer
ken, sodat die geloof in julle kan ontwaak, dan egter moet die geloof lewend
word deur die liefde, maar julle moet leer om God lief te hê as julle Vader en
dan sal daar geen dooie, formele verhouding meer tussen ons wees nie, dan
bring julle die innige verhouding met My tot stand wat Ek van julle vra, om
julle met alle Liefde te kan omvou. Dan het julle ‘n groot tree geneem op die
weg na die voleinding, dan sal Ek julle nooit meer opgee nie en My
Vaderliefde, wat getrou vir julle sorg, sal julle na julle doel lei: Julle sal as My
ware kinders die ewige Vaderland binnegaan, julle sal julle Vaderhuis betrek,
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julle sal die erfenis van julle Vader aanvaar, julle sal kan skep en vorm gee in
lig en krag, gelyk aan My en My Wil en julle sal onbeskryflik geluksalig wees.
Amen.
Vaderlike Woorde van seën

5482 Julle, My kinders, het My seën. ‘n Band van liefde sal julle omvou,
nou en vir ewig. Maak nie saak watter aardse swaarkry nog vir julle kom nie,
verduur dit nederig binne My Wil. Hef julle oë op na My, vanwaar hulp altyd
sal kom en laat die gees in julle spreek, sy sal altyd woorde van liefde en
troos van My bring en julle sal voel dat julle nooit alleen is nie, dat Ek My
hande oor julle hou, dat Ek julle in liefde vashou en julle lei na die doel. Praat
ook gunstig van My met julle medemens. Onthou dat hulle baie swaarkry
solank as wat hulle My nie het nie en help hulle om My te bereik, help hulle
om aan My te glo, sodat hulle ook vertrouend sal opkyk na My in elke nood.
Want Ek wil alle mense help, Ek wil almal van hulle na My hart trek, Ek wil
die goeie Vader wees wat almal sal lei en beskerm, Wie naderkom aan hulle
wanneer net 'n stille beroep na Hom deurdring. Beveel My en My Koninkryk
aan onder julle medemens, gee aan hulle die Woorde wat julle van My
ontvang het en stig 'n getroue gemeenskap saam, word lede van die Kerk
wat Ek Self op aarde gestig het, wat op 'n ferm en onwrikbare geloof
gebaseer is. So 'n gemeenskap sal baie seëninge ontvang, omdat Ek Self in
julle midde sal wandel as julle My met liefde onthou, as julle deur 'n beroep
op My Naam, My onder julle laat bly, soos wat Ek beloof het met die woorde:
Waar twee of drie in My Naam vergader, daar sal Ek in hul midde wees. En
My Woord is Waarheid en sal julle altyd verseker van My teenwoordigheid
wanneer julle gedagtes met My is, wanneer julle met My of oor My praat,
wanneer julle na My verlang met 'n liefdevolle hart. Dan sal Ek met julle wees
en sal Ek My hande met ’n seën op julle hoofde plaas. My seën volg julle oral
waar julle mag gaan en My Liefde gee julle krag en genade. Amen.
Aardse nood is dikwels 'n openbaring van God se liefde

5485 My Liefde vir julle is grensloos en tog glo julle dikwels dat julle
rede het om Haar te betwyfel. Julle voel dikwels deur My verlaat. Julle word
gekonfronteer met allesoorheersende aardse nood en julle ken geen raad nie.
Dan het Ek egter slegs vir die skyn van julle gewyk, om deur julle gesoek te
word, omdat Ek julle altyd weer opnuut My Liefde wil wys deurdat Ek julle wil
help, want nooit sal die nood so groot wees dat Ek dit nie sou kan ophef nie.
Ek wil My Liefde aan julle openbaar, omdat Ek julle wederliefde wil wen. Julle
geloof in My en My Mag, julle eerbied vir My en julle gehoorsaamheid is niks
sonder julle liefde nie, want net sy laat toe dat My kinders My vind. En waar
liefde is, is ook geloof en eerbied en gehoorsaamheid. Die liefde is egter die
belangrikste, omdat sy net gelukkig maak. Wat doen Ek nie altyd om julle
liefde te wen nie. Maar as Ek julle die mooiste lewe op aarde sou besorg, as
Ek julle ook alles sou gee wat julle op aarde gelukkig maak, dan sou dit net
julle liefde vir die wêreld groter gemaak het, maar nie vir My, wie julle nie
sien nie, omdat julle blik op die wêreld gerig is.
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Daarom moet Ek My dikwels van julle terugtrek, al is dit ook net vir die skyn.
Ek moet julle in wêreldse verlatenheid laat beland, in 'n toestand van nood en
lyding, sodat julle jul eie onmag kan insien en ook die liefdeloosheid van julle
medemens, om My dan te soek, na My te roep en dan ook My groot liefde vir
julle te besef as Ek julle uit julle nood bevry. Dan sal die liefde in julle
ontwaak en sy word altyd groter, omdat julle in My julle getrouste Vriend en
Broer sien, die Helper uit alle nood, die Vader wat Sy kinders innig liefhet. My
Liefde sal julle nie vir ewig kan weerstaan nie, maar julle wederliefde kan Ek
nie afdwing nie. Daarom probeer Ek om haar met alle geduld te wen, sonder
om ooit te verswak in My Liefde, deur Wie julle geskape is. Elke liefdevolle
gedagte van julle vergroot My Liefde, omdat dit verseker beteken dat Ek julle
weldra vir ewig gewen het.
Weet daarom dat julle nie verlaat is wanneer julle jul aards in nood bevind
nie. Weet dat Ek dadelik sal kom na julle wat My roep. Weet dat Ek dan net
julle liefde wil laat ontbrand, dat Ek hard na julle roep, na julle liefde verlang,
soos 'n Vader wat sy kind in Sy arms wil omvou om hom met Sy liefde
gelukkig te maak. Die liefde moet egter nie net van een kant af kom nie,
wederliefde maak eers gelukkig en dit wil Ek van julle ontvang. Ek verlang
altyd na julle, maar soms sal julle in noodgevalle die Waarheid leer ken, want
julle staan in die wêreld en julle begeerte is nog baie verdeeld en fokus
dikwels op aardse sake. En dan gryp Ek soms na hulpbronne, wat julle weer
na My moet wend, om dan met My Liefde op die voorgrond te tree, om weer
My Liefde so aan julle te bewys, dat ook julle in liefde vir My sal ontbrand,
dat julle Myne sal word en vir ewig bly. Amen.
Verandering van wil - Die oorwinning oor die materie

5486

Die gees wat julle nog aan die aarde gekluister hou, staan
vyandig teenoor My, want alles wat julle begeer, behoort aan hom. Die
geeste wat hy nog besit, is nog vêr van My verwyder en hy wil verhinder dat
hulle na My terugkeer. Julle het self as mens al aansienlik vooruitgegaan in
jul ontwikkeling en tog is julle nog in sy mag, solank as wat julle nog nie
geleer het om die materie te verag, as iets wat geheel en al aan hom behoort
nie. Julle sal kennis moet hê van die geestelike samehang. Julle moet weet
dat alles wat vir julle sigbaar is, geestelik onvolmaak is, dus deel van My
teenstander.
Hou dit egter nog jul sinne gevange, dan bevind julle jul nog in sy gebied,
willekeurig op hom gerig. Kan julle jul egter daarvan vrymaak, van die
begeerte na dit wat aan hom behoort, dan ontsnap julle ook uit sy krag. Dan
verhef julle julself as’t ware van die aarde na die Ryk van die Gees wat aan
My behoort en wat julle ooreenkomstig jul bestemming sal mag bewoon, om
daarin te kan doen en laat in ooreenstemming met My Wil.
Op aarde sal julle nou hierdie verandering van julle wil moet volbring. Julle
sal die materiële wêreld moet leer verag. Julle sal haar moet sien vir wat sy
in werklikheid is, naamlik 'n opeenhoping van onryp geeste wat hulle nog
teen My verset Wie hulleself nog moet louter. Julle sal daarom bo die materie
moet uitstyg, omdat julle in die ontwikkelingsfase die hoogste geeste is op
hierdie aardsmateriële wêreld. En julle sal moet probeer om die laaste bande
met hierdie wêreld te verbreek en in die plek daarvan ‘n band te smee met
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die Ryk waarvan Ek Heerser is, waar alles vergeestelik en onnoemlik gelukkig
is. Julle sal julleself bewustelik moet bevry uit die heerskappy van My
teenstander en na My toe kom.
Maar solank die materie julle egter nog gevange hou, solank julle ‘n verlange
daarna bespeur, is julle nog nie vry van haar heerskappy en dus nog nie
geskik vir die Geestelike Ryk nie, want Ek wil julle onverdeelde liefde besit.
Ek wil julle hele denke in beslag neem. Ek kan slegs dan in julle werk,
wanneer julle heeltemal vry geraak het van haar wese. Want dan is vryheid,
krag en lig jou deel. Dan het die gees in julle homself bevry uit Satan se mag
en hom tot My verhef, van Wie hy nou vir ewig nie meer kan skei nie. Solank
as wat julle op aarde bly, sal hy julle voortdurend mislei. Sonder die verlange
na die materie is julle egter gevrywaar van sy versoekinge. Dan het julle die
materie oorwin, dan verlang julle net nog maar na die goedere van die
geestelike ryk en wanneer julle in besit is van hierdie goedere, sal julle sterk
wees en dus ook oorwinnaar oor die een wat My teenstander is. Wanneer
iemand hom (Satan) oorwin het, beteken dit dat hy My kind geword het,
kandidaat is vir My Ryk wat nie van hierdie wêreld is nie, dat hy onmeetlike
geluksaligheid geskenk is wat waarlik opweeg teen die swaar stryd teen die
teenstander hier op aarde, maar wat nooit anders as deur stryd te verkry is
nie. Amen.
Verlange na lig in die hiernamaals - Geestelike gesprekke

5487 Die verlange na lig in die Ryk hierna is baie groot by diegene wat
ingesien het dat die graad van saligheid afhang van ‘n sekere mate van
bewustheid, wat egter by hulle ontbreek. Dit is wesens van wie dit nie ontken
kan word dat hulle ‘n mate van opregtheid op aarde besit het nie, wat moeite
gedoen het om reg en billik op te tree, maar tog nie geglo het aan ‘n hoër
Mag, aan die voortsetting van lewe vir die siel, aan ’n geestelike Koninkryk
nie.
Hierdie ongeloof het hulle ook onontvanklik gemaak vir geestelike kennis op
aarde, dit het hulle ontbreek aan die wil om te glo. Gevolglik het hulle dit wat
van geestelike aard deur gelowiges hulle aangebied is, as onwerklik en
onwaar beskou. Die wil het hulle ontbreek om weens hul ongeloof iets
daarvan te aanvaar, maar ook omdat die aardse lewe vir hulle so
buitengewoon belangrik voorgekom het, dat hulle slegs daarvoor gewerk en
bymekaar gemaak het.
In die Koninkryk van die hiernamaals begin hulle egter geleidelik die
werklikheid van die geesteryk te besef en tog is hulle nie in staat om hul eie
bestaan en omstandighede duidelik te besef nie. Hulle weet nie wat werklik
en wat onwerklik is nie, hulle sien vae beelde wat hulle nie verstaan nie, hulle
word gestimuleer om te dink en tog kan hulle nie op hul eie klaarkom nie.
Hulle verlang na lig, na verduideliking en is dankbaar as dit aan hulle gegee
word. Die gebrek aan geloof maak dit egter baie moeilik vir die leraars in die
geestelike Koninkryk om geglo te word, omdat alles vir hulle onaanvaarbaar
lyk as gevolg van die houding wat hulle op aarde gehad het. Nietemin streef
hulle voortdurend na verduideliking, hulle wil die Waarheid weet en dus sal
dit aan hulle oorgedra word. Daarom gee hulle toe dat die Koninkryk van die
hiernamaals werklikheid is, omdat die kennis van die aardse lewe nie
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heeltemal van hulle weggeneem is nie. Hulle is alreeds oortuig van ‘n lewe ná
die dood en die oortuiging dryf hulle aan om onvermoeid te soek na wat by
hul ontbreek, na lig en hulle talm waar inligting ookal aan hulle gegee kan
word en tog kan hulle slegs lig gegee word wanneer hulle deur liefde
gestimuleer is om daarmee te werk.
Die rede waarom so baie siele sonder lig is, sonder kennis, vir ’n
onbeskryflike lang tyd ten spyte van haar begeerte daarvoor, is te wyte aan
die feit dat sy geen meegevoel vir geeste het wat aan haar gelyk is nie, want
sy wil slegs om egoïstiese redes lig hê en daarom kan sy nie op die stadium
daarvan voorsien word nie.
Mense wat egter gepoog het om van diens te wees vir hul medemense op
aarde, deur uitvindings, raadgewing of onderwysing, sal ook dieselfde wil
doen in die hiernamaals en kan dus dikwels baie vinnig van die regte kennis
voorsien word, want hulle sal dan ook van diens wil wees en in staat om te
werk tot voordeel van oningeligte siele. Kennis sal egter nie deur dwang aan
enige wese meegedeel word nie, dit moet opreg begeer word en geesdriftig
na gesoek word. Dan hang dit nog steeds van die siel af wat haar eie mening
is oor die meegedeelde lig; dit sal egter die gewenste uitwerking hê as die
siel die opregte wil het om dit korrek te gebruik. Die leringe van mense op
aarde kan daarom lei tot groot seën as hulle altyd onthou dat talle siele
teenwoordig is en deelneem aan elke geestelike gesprek. Daarom moet
leersame gesprekke ook in die gees van liefde gevoer word, wat dan ook
hierdie siele beïnvloed en hulle gewillig maak om die Waarheid aan te neem.
Iemand wat geestelike rykdom besit, wat voortgekom het uit die Waarheid,
moet dit ook oordra aan almal wat gebrek het daaraan. Hy moet ook dikwels
aan die siele in die hiernamaals dink, wat soms meer gewillig is om die
Waarheid aan te neem as mense op aarde, wat in hulle denkbeeldige lewe
steeds alles wat verband hou met ’n lewe in die hiernamaals wil verwerp.
Goeie en bose gesprekke op aarde vind weerklank in die Ryk hierna, onthou
dit altyd. Probeer om voortdurend so te dink en te praat dat die siele in die
hiernamaals daarvan kan leer, dat hulle graag na julle sal luister en altyd vir
hulself daaruit voordeel kan trek. Dan sal julle altyd omring wees van siele
wat vir julle van diens wil wees, as hulle krag dit toelaat. Julle kan die lig op
vele maniere versprei en julle sal altyd dankbare studente vind in die siele
wat honger na lig en julle werk vir die Koninkryk van God sal geseënd wees.
Amen.
Kindskap van God - Opdrag van die mens op aarde

5490 Julle mense is ‘n opdrag op aarde gegee, julle dink egter nie
daaraan nie en voel ook nie verantwoordelik of julle reg gebruik maak van jul
lewe op aarde nie, dit wil sê, of julle lewe volgens die Wil van God is. Julle
het egter maar min tyd en wanneer julle lewe op aarde verby is, sal julle
geen verdere geleentheid hê om jul opgelegde taak te vervul nie. Met ’n
groot poging kan julle sekerlik steeds vorder na die Koninkryk van die
hiernamaals, maar julle sal nooit weer in staat wees om te bereik wat julle
maklik op aarde sou kon bereik het nie, naamlik die kindskap van God, wat
julle die mees geluksalige wesens in die geesteryk sal maak.
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Julle kan ‘n buitensporige oorvloed van lig op aarde ontvang en na die fisiese
dood die geesteryk as ligwesens binnegaan, want God bied julle so ’n mate
van genade aan dat julle alle swakheid kan afskud en met volle krag kan
werk, mits dit julle wil is. Om sodanige graad van lig te bereik, is vir niemand
onmoontlik nie en die feit dat dit nie moeilik hoef te wees nie, is ’n geskenk
van genade van Jesus Christus, Wie dit aan die kruis verkry het vir die
mense. Dus kan enigeen Hom nou vra vir krag en elke mens wat Jesus
aanroep, sal die doel onherroeplik bereik. Watter een van julle mense luister
egter na die boodskappers van God wanneer julle hieroor ingelig word, watter
een van julle mense streef bewustelik daarna om kindskap van God op die
aarde te bereik? Dit word slegs van julle verwag om te omvorm tot liefde,
waarvoor die krag na julle oorgedra sal word, indien julle dit ernstig verlang
en Jesus versoek om Sy bystand.
Baie min word van julle mense verwag, maar ’n ongelooflike hoeveelheid
word julle aangebied en tog streef slegs weinig mense na hierdie graad, wat
‘n lewe in die hoogste geluksaligheid tot gevolg het. Julle moet kinders van
God word, die Vader met al julle liefde begeer, julle moet julleself by Sy
basiese aard aanpas, dit wil sê, ook liefde word. Julle geaardheid word egter
steeds deur selfsugtige liefde oorheers en sy dink slegs aan die aardse lewe,
maar nie aan die lewe na die dood nie. Julle vra julself nie af waarom julle op
aarde lewe nie, julle probeer nie om die rede daarvoor vas te stel nie, julle
beskou eerder die lewe as ’n einde in sigself, terwyl dit inderwaarheid slegs
die middel tot ’n einde is. Om hierdie rede laat julle jul tyd op aarde
ongebruik verbygaan, julle gebruik jul lewenskrag verkeerd, met ander
woorde, julle gebruik haar slegs om aardse besittings te verkry wat
verbygaande is. Julle dink egter nie aan die lewe na die dood nie, aan die siel
se koppigheid en eendag moet julle ’n bitter prys betaal wanneer julle besef
dat julle onherstelbaar iets verloor het, wat julle maklik kon gewen het.
God respekteer egter julle wil. Hy bepaal of dwing julle nie, maar Hy waarsku
en vermaan julle. Deur Sy diensknegte op aarde lig Hy julle deurlopend in
aangaande die rede vir julle bestaan, Hy stuur boodskappers op julle pad wat
Sy Wil sal verkondig. Hy konfronteer julle self deur middel van lyding en
teenspoed en wys julle die verbygaande aard van aardse dinge. Hy doen alles
moontlik om julle tot insig te bring, maar laat julle ’n vryheid van keuse toe
en presies om hierdie rede sal julle julself moet regverdig voor Hom, want
julle sal in staat wees om julle doel te bereik indien julle jul wil korrek
gebruik het. Amen.
Aardse nood moet lei tot kontak met God

5491 Alles op aarde is aan julle gegee sodat julle volmaaktheid kan
bereik. Julle kan onder alle omstandighede volwassenheid bereik, maar julle
kan ook hardnekkig en met bitterheid agteruitgaan in julle ontwikkeling,
omdat julle ’n vrye wil het, wat nooit deur uiterlike invloede gedwing kan
word om ‘n spesifieke houding aan te neem nie. Julle moet uit die diepte van
julle hart wil opwaarts groei, dan sal alles ook vir julle werk in julle poging tot
volmaaktheid. Want dan sal julle deur God se Wil aangegrypword om lief te
hê, Wie altyd geleenthede skep vir julle om julleself te vorm en aan Wie julle
slegs julleself moet gee om opgehef te word. Julle word almal ‘n mate van
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genade gegee; hoe kan julle enigsins val, of terugval, in julle geestelike
ontwikkeling as julle van hierdie genade gebruikmaak? Want die seëninge is
‘n betroubare effektiewe middel van hulp, dit is ‘n spesiale soort hulp wat
slegs na omhoog lei, want wat deur God se liefde aangebied word, sal ook na
Hom lei.
Goddelike geskenke van genade het uitsonderlike krag en moet daarom nie
verwerp word nie. Daarom moet alle aardse teëspoed ook as ‘n seën beskou
word, omdat dit tot vooruitgang kan lei indien dit as sulks aanvaar word,
wanneer teëspoed die mens bewus maak dat hy omhoog moet kyk, met die
doel om hulp te vra by die Een Wie kan en altyd wil help. Deur gebed maak
julle kontak met God, wat altyd nog ‘n stap omhoog beteken, want om na
Hom te keer, toon op sigself julle wil, wat deur God getoets word tydens julle
aardse lewe. Dit is egter slegter vir julle mense as aardse ontberings nie
kontak met God tot gevolg het nie. Dan sal julle dikwels ook hulp ontvang,
maar van hom aan wie julle volgens julle wil nog behoort, van wie julle nie
weggedraai het nie. Dan sal God julle nie kan help nie, maar julle sal altyd
hulp ontvang van die een wie julle gewillig dien weens julle houding. God wil
erken word en Hy sal dikwels na julle toe kom in die vorm van lyding en
teëspoed. Sodra julle egter na Hom toe vlug, sodra julle gedagtes na Hom
draai, kan julle absoluut seker wees dat Hy julle sal help, dat Hy julle nie op
jul eie sal laat as julle in ernstige moeilikheid is nie.
Geen gedagte vervaag nie, geen vraag word verontagsaam nie, want die
geringste gedagte beïnvloed en motiveer Hom om julle te help en alles wat
Hy doen, word slegs deur Sy liefde bepaal, wat vir julle en julle volmaaktheid
geld. Daar is geen teëspoed wat nie opgelos kan word nie, want niks is vir
Hom onmoontlik nie, maar Hy vorm alles op so ‘n manier dat dit julle sal help
om volmaaktheid te bereik, as julle altyd net aan Hom dink en julleself aan
Sy genade toevertrou. Amen.
Troosryke woorde van Vader –Verwysing na die dood

5493 Dit is 'n onverdiende genade dat julle mense in My arms kan vlug
wanneer julle in nood is. Julle weet dat Ek altyd luister na jul vrae en
verlangens. Julle weet egter ook dat Ek op julle roep wag, dat Ek die stem
van My kind wil hoor, wat My in gedagtes in elke oproep om hulp tegemoet
kom.
Ek wil hê dat julle na My sal kom in alle aardse en geestelike nood, sodat
julle nou ook My hulp kan ondervind. In klein en in groot nood staan Ek aan
julle sy. Maar weet julle wat Ek met julle beplan? Weet julle of die hulp wat
julle wil hê, julle siele ryper sal laat word? Juis omdat julle dit nie weet nie,
moet julle bid: "Vader, laat U wil geskied". Julle moet wel bid dat Ek julle sal
help, maar nie hoe nie, want Ek weet waarlik die beste wat bevorderlik is vir
julle siele. Julle kinders besit tog My Liefde. Julle almal sal die doel moet
bereik op aarde, naamlik om die eenwording met My tot stand te bring. Alles
wat daartoe sal help, laat Ek julle toekom, omdat Ek wil hê dat julle salig
moet word.
Julle moet al julle klein en groot sorge en nood aan My voorlê, julle moet met
al julle begeertes na My toe kom en wanneer julle 'n diep geloof sal hê en dit
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in gebed tot uitdrukking bring, dan sal Ek ook julle wense vervul. Want 'n
diep geloof is al 'n verhoogde graad van volwassenheid en die eenwording
met My het dan al plaasgevind deur die liefde, wat die lewende geloof
voortgebring het. Dan sal julle dikwels My wonderbaarlike hulp ondervind.
Solank die lewende geloof egter nog nie aanwesig is nie, solank julle nog
swak is in die geloof en dus ook swak in die liefde, moet Ek dikwels terughou
wat julle afsmeek, maar altyd slegs uit Vaderlike sorg vir die
volwassewording van julle siele. Julle moet egter altyd op My vertrou, dat Ek
alles so vir julle reël, soos wat dit goed is.
Maar ag die liggaamlike lewe nie as die hoogste goedere nie. Beskou dit
eerder slegs as noodsaaklik vir die siel. En as julle dus aan die siel dink en
haar toestand na die dood en vir haar lewe sorg en werk, dan hoef julle ook
geen vrees te hê vir die dood nie. Want dan is dit vir julle slegs die weg na
die ewigheid, vol van lig. En julle sal nooit meer terugverlang na die aarde
nie. Dan eers sal julle lewe en in My nabyheid onuitspreeklik geluksalig wees.
Amen.
Armoede van Gees - Deemoed - Genade

5502 Wie homself in die Gees arm voel, trek My na hom toe, want hy
is deemoedig en hulpbehoewend, hy voel swak en onwaardig en vra My om
erbarming. Hy is deemoedig en vind daarom genade by My. Ek neig My na al
die swakkes wanneer hulle My roep, want vir My is niks te klein en te gering
nie en My erbarmende Liefde beskerm en versterk die swakke en hulpelose,
Ek trek hom tot My omhoog om hom nimmermeer te laat los nie.
Wie is egter arm van Gees, wie is so diep deemoedig dat hy genade sal vind
in My oë? Dit is hy wat vanself insien dat hy op ‘n vêr afstand van My af
staan, wat vir My sy knie buig in die gees, wat hom volledig en heelhartig aan
My onderwerp om deur My in genade aangeneem te word, wat maar steeds
probeer om My Liefde te wen en hyself tog onwaardig voel teenoor My Liefde.
Die deemoed van ‘n mensekind trek My sterk aan, want in die deemoed
teenoor My verberg hy ook die liefde tot My, ‘n liefde wat dit nie waag om
ongeroep tot My te kom nie. En tog roep die siel My onbewus deur haar
deemoed. Want daar gaan ‘n sagte skynsel van haar uit, wat My aantrek,
omdat iets goddelik na My toe straal, omdat die geestelike armoede die teken
is dat die siel My herken het en die herkenning ook die toekeer na My tot
gevolg het.
Wie self geestelik arm voel, het My Liefde vir ewig gewen en My genade sal
onophoudelik oorvloei, want aan die deemoedige skenk Ek My genade. Ek
ken die menslike hart presies, Ek laat My nie om die bos lei deur gebare nie,
Ek is op hoogte van alles wat die siel dink en wil en niks bly voor My verborge
wat onuitgespreek bly nie, maar tog die gedagtes besighou en vir My altyd
duidelik sigbaar is nie.
En daarom kan Ek genade uitdeel, maar ook genade terughou. Ek kan die
kind wat voor My kniel ophef en Ek kan die een laat val wat hom met ‘n
aanmatigende gees wel vir die wêreld as deemoedig voorstel, maar nooit van
ware deemoed getuig nie.
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Daarom stroom daar aan menige mense genade sonder mate toe, terwyl
ander arm voortgaan. Ek sou egter graag aan alle mense ‘n oorvloedige mate
van genade wil skenk, Ek sou wil dat almal hul geestelike armoede insien, dat
hulle almal die verwydering van My sou wou gevoel het en uit die diepste van
hul hart die hande smekend na My uitsteek, omdat Ek hulle dan gelukkig sal
kan maak met My genade.
Want wie in besit is van My genade, is ook spoedig in besit van Myself, omdat
Ek diegene nooit laat weggaan wat in die ware verhouding van kind tot My
staan, wat as ‘n kind vraend na die Vader kom en Hom aanroep om hulp en
krag.
Wie hom groot en verhewe waan, sal na benede stort, wie meen om in die
diepte te wees, omdat hy homself sien as swak en sondig, sal opgehef word
deur My Liefde en vir ewig Myne wees, hy sal uit My hand ‘n ruime mate van
genade kan ontvang en daarom verseker ten hoogte gaan. Amen.
Verlies van aardse goedere kan geestelike skatte tot gevolg hê

5503

Julle sal ruim geestelike skadeloosstelling verkry vir alles wat
aards van julle weggeneem word of julle ontsê was, as julle slegs daarna sal
streef om julle geestelike te vervolmaak. Julle sal nooit vergeefse geestelike
versoeke kan doen nie, want elke geestelik geleide gedagte is welgevallig by
God en daarom altyd suksesvol.
Maar hoe dieper julle mense in die materie verstrik is, des te minder is julle
gedagtes geestelik gerig en daarom moet hierdie materie vooraf van julle
afgeneem word om julle denke te verander. En daarom moet dit steeds maar
net as 'n middel ter vervolmaking beskou word, wanneer julle gedwing word
om van materiële goedere afstand te doen. Maar nooit sal julle met leë hande
vertrek nie, julle sal eerder des te rykliker geestelike goedere in ontvangs
kan neem, as julle dit maar net wil.
Julle sal wel aardse materie kan besit, maar dit mag nooit baas oor julle wees
nie. Dit moet te alle tye geoffer kan word, wat egter net maklik is wanneer
die waarde van geestelike goedere ingesien word. En hierdie waarde sal julle
mense eers besef wanneer julle julleself in aardse nood bevind, wanneer
menslike bystand nie vir julle gegee kan word nie, maar altyd om geestelike
bystand gevra moet word, wat dan ook as buitengewoon kraggewend ervaar
sal word.
Wat julle aan aardse goedere besit, kan van julle afgeneem word, maar nooit
sal julle die verlies van geestelike goedere hoef te vrees nie, as julle genoeë
vind in die besit daarvan. Die verlange na geestelike besit sal steeds vervul
word, maar aardse besit bly nie julle gewaarborgde eiendom nie. Slegs
wanneer jy dit juis - dit wil sê, volgens die wil van God - gebruik en dus tot
seën van jou medemens besig en werksaam sal wees, dan sal God dit ook vir
julle seën en vermeerder.
Maar dan het julle mense julle al self losgemaak van die materie. Julle begeer
dit nie meer met julle hele hart nie, maar werk daarmee ten bate van julle
medemens. Maar kla nie as aardse besit van julle afgeneem word nie, want
God weet waarom Hy dit toelaat en dat die verlies van sulke goedere ook tot
julle seën sal strek. Want dan dra Hy julle met barmhartigheidsgawes van
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geestelike aard en dan hoef slegs julle wil bereid te wees, om dit vir eie
voltooiing sowel as die van julle medemens te benut.
Treur daarom nooit oor materiële goedere wat van julle afgeneem word nie.
Dit is waardeloos vir die ewigheid, maar die verlies daarvan kan vir julle
waarde vaste goedere oplewer wat julle gelukkig kan maak, - op aarde en
eenmaal in die geestelike ryk. Wat julle geestelik verskaf en versamel, sal vir
julle behoue bly en 'n rykdom beteken wat onverganklik sal wees. Maar wat
julle aan aards materiële goedere besit, gee dit graag en met vreugde weg en
ruil dit in vir geestelike goedere, want die tyd kom waarin maar net hierdie
goedere sal baat, waarin alles sal vergaan wat julle vandag nog julle eiendom
noem. Amen.
Elke dag is 'n geskenk

5507 Elke dag is 'n geskenk vir julle, wat julle op 'n wyse manier moet
gebruik, want julle sal nooit meer kan inhaal wat julle op aarde versuim het
nie, selfs wanneer 'n positiewe ontwikkeling in die ryk hierna vir julle
moontlik is. Op aarde sal julle egter baie meer kan bereik, omdat julle krag
het wat julle in die geesteryk nie sal hê wanneer julle op aarde gefaal het nie.
Jou siel is in 'n heeltemal ander toestand wanneer sy die liggaam verlaat het,
wanneer sy geen geestelike krag kan saamneem wat sy wel hier op aarde
kon verkry het en wat vir haar 'n ongekende rykdom in die geesteryk sou
beteken. Hier op aarde kan julle daagliks en elke oomblik werk vir julle siele
en geestelike goedere versamel. In die hiernamaals het julle ondersteuning
nodig van liefdevolle wesens om aan julle die toevoer van enige krag te
verskaf en sodra julle tot insig kom, sal julle berouvol dink aan die onbenutte
tyd op aarde, wat julle verspil het.
Elke dag wat julle nog op aarde vertoef, is 'n geskenk van God, waar julle
besig kan wees en baie kan verwerf. En om hierdie tyd volgens die wil van
God te benut, sal vir julle geestelike rykdom oplewer. Julle sal altyd daartoe
aangespoor word, omdat elke dag wat julle nie vir die ewigheid geleef het
nie, wat julle slegs gebruik het om wêreldse verpligtinge en aardse goedere
te verwerf, wat verganklik is, onherroeplik verlore is.
Die einde breek binnekort aan vir elkeen van julle. Slegs min sal die laaste
dag meemaak, want die meeste sal vooraf weggeroep word, voordat hulle
wegsink in die diepte. Want die laaste tyd sal groot eise stel aan die vrye wil
van die mens, wat vir die siel werksaam moet wees wat maar net vir die
liggaam sorg en vergaar. Die laaste tyd sal maar deur weinig mense so benut
word, soos wat nodig is om die hiernamaals vol lig te kan binnegaan.
Die meeste mense dink egter nie aan hulle siele nie. Hulle luister nie na die
vermanings en waarskuwings wat die liefde en barmhartigheid van God hul
nog laat toekom nie. Hulle glo nie en dit is hul ondergang. En God se
barmhartigheid neem hulle by wie daar nog 'n moontlikheid bestaan om in
die ryk hierna opwaarts te vorder, al is dit ook onder heelwat moeiliker
omstandighede as op aarde, voortydig van die aarde af.
Maar waar hierdie vooruitsig nie bestaan nie, behou die mense hul
liggaamlike lewe tot aan die einde om dan as volledige mislukkings ‘n
vreeslike lot tegemoet te gaan, naamlik om weer ingelyf te word in die
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materiële skeppings, ten behoewe van hul opwaartse ontwikkeling vanuit die
diepte. Elke dag is vir julle mense nog 'n geskenk, wat julle sal moet benut
na die beste van julle vermoë. Leef volgens die wil van God en vergaar en
werk slegs vir die lewe van die siel, want die aarde sal vergaan met alles wat
op haar lewe. Amen.
Kom almal na My toe

5508

Julle sal 'n goeie heenkome in My Arms kan vind as julle belas en
belaai is, want My Liefde wil julle almal omhels en Ek sal niemand van My af
wegstoot wat in nood na My kom en My om hulp vra nie.
Ek wil troos en krag gee, Ek wil wonde genees en swakkes sterker maak, Ek
wil in alle harte hoop en vertroue wek, Ek wil My genade uitdeel, omdat
niemand se siel gesond kan word sonder genade nie. Kom almal na My wat
uitgeput is en onder laste gebuk gaan en Ek sal julle verkwik. Wie egter swak
is in die geloof, hoor wel hierdie woorde, maar neem dit nie aan nie, al is
hulle ook tot hom gerig, hy dra sy las verder, wat Ek egter graag van hom sal
wil afneem wanneer hy homself aan My oorgee.
Kom na My toe. Julle wil moet julle self na My toe dryf, want Ek het net die
las op julle skouers gelê sodat julle die weg na My sou vind. Elke nood is 'n
lokroep van julle hemelse Vader, wat in Sy Liefde na julle liefde, na julle
koms, verlang, om julle geluksalig te kan maak. En so ook moet nood van die
siel julle na My toe lei, julle moet alles aan My toevertrou, want Ek wil dat
julle ontslae raak van dit wat julle terneerdruk. Ek ken wel al julle lyding en
nood, maar Ek kan julle eers help wanneer julle alles aan My voorlê, omdat
Ek wil hê dat julle jul as My kinders teenoor jul Vader gedra, omdat Ek wil hê
dat julle altyd die weg sal gaan wat alle goeie kinders gaan, die weg na die
Vader, Wie in sy Liefde alle sorge van julle wil wegneem en Wie julle met
raad en daad wil bystaan om julle gelukkig te maak nou en vir ewig.
Vlug altyd in My Arms in, wat Ek beskermend oor julle uitsprei om julle oor
rotse en paaie vol klippe heen te dra, wat julle met liefdevolle sorg lei solank
julle op aarde leef. Wees altyd vol vertroue, want Ek stoot nie een van julle
van My af weg nie, al leef julle ook in sonde.
Ek wil julle vrymaak van sonde en skuld, kom net na My toe, almal wat belas
en belaai is.
Roep My aan om erbarming met julle te hê en Ek sal julle verhoor, Ek sal My
Hande na julle uitsteek, sodat die weg na My vir julle maklik sal word, want
Ek wil help en genees, Ek wil siekes en swakkes wat hulleself net nie meer
kan help nie, gelukkig maak en julle almal moet in My Diegene herken Wie
julle verlos het, omdat Sy Liefde vir julle oorgroot is. Amen.
Worsteling in die geestelike wêreld – Voorbidding en uiteensetting
van die evangelie

5513 In die geestelike wêreld is dit 'n onvergelykbare worsteling, want
die aantal onedele geeste reik tot in die onmeetlike en hulle getal neem
voortdurend toe, omdat die mense wat van die aarde heengegaan het,
heeltemal in die verbanning is van die een wat die ryk van die duisternis
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regeer. Dit is 'n oënskynlik onbeheersbare taak om siele uit hierdie ryk te
verlos. Dit is 'n stryd van die kant van die ligwêreld, wat altyd alleen in liefde
gevoer word en uitermate baie geduld en volharding vereis, want die duistere
wesens is altyd besig om 'n siel wat hulle wil ontvlug, teen te hou, om welke
rede daar as te ware ’n geveg tussen die ligwesens en die kragte van die
duisternis plaasvind oor die siele van die mense wat nog nie die teenstander
van God heeltemal hopeloos ten prooi geval het nie. Maar dit gaan daaroor
om die wil van die siele te stimuleer, dat hulle na Bo verlang, omdat die
ligwesens dan met krag kan ingryp, terwyl hulle vooraf geen krag mag
gebruik het nie.
En hierdie moeite, naamlik om die wil van die siele reg te rig, is
onvergelykbaar moeilik en dikwels sonder resultaat. Wat daar ookal aan die
siele verduidelik word, neem hulle nie aan nie, omdat hulle ongelowig is. En
tog mag die ligwesens hulle nie opgee nie, omdat net volharding na die doel
lei. Hulle kan ook nie in hul volheid van lig aan die siele van die duisternis
verskyn nie, om hulle wil nie te dwing om na hulle te luister nie. Hulle moet
hulself in dieselfde omhulsel vertoon en so hulle nood belig, om hulle te
beweeg om hul toestand te verander. Hul liefde tref hulle weliswaar goed,
maar die geestelike nood van die siele is dikwels so groot dat hulle afgestomp
is en nie meer toeganklik is vir onderrig nie. Hulle kan net gewen word deur
steeds weer nuwe pogings, omdat hul nood ondraagliker word, hoe langer
hulle weerstand bied. As die ligwesens van die kant van die mense op aarde
ondersteuning kry deur voorbidding of hulle die evangelie laat toekom deur
middel van gedagtes, dan is die siele makliker bereid om hulle aan te hoor,
omdat hulle dan krag ontvang wat hulle wil om te verwerp, verswak. En dan
sal die pogings van die ligwesens ook sukses behaal.
Die gedagtes van die mense op aarde kan ware wonderwerke verrig in die
geesteryk. Die siele kry daardeur 'n sekere ondernemingslus. Hulle voel 'n
krag wat hulle nou wil gebruik en hulle het skielik die begeerte om hul
ellendige toestand te verbeter. Hulle sien as te ware uit na 'n geleentheid om
hul huidige toestand te ontvlug en hulle sal ook altyd hulpvaardige wesens
vind, naamlik Ligwesens, wat vir hulle egter nie as sodanig herkenbaar is nie,
maar wat hulle nou met raad en daad bystaan. Die Ligwesens is onvermoeid
besig om die aan hulle toevertroude siele omhoog te lei. Net die eerste begin
is dikwels ongelooflik moeilik, voordat die wil van die siel bereid is om hulle
aan te hoor, want dan span die vyandige kragte hulself onafgebroke in om
hulle teenstrydig te beïnvloed en almal af te wys wat hulle wil help. Gebed
van 'n mens op aarde kan dan 'n onnoemlik seënryke uitwerking hê, want die
krag wat daardeur aan die siel oorgebring word, word altyd in positiewe sin
gebruik. Dit is asof die siel dan die vyandige houding van die laer kragte en
die wil van die Ligwesens om te help insien en hulle draai hulle doelbewus na
die Ligwesens toe en weg van die laer kragte af.
Van een kant moet die siele hulp aangebied word as hulle self nog nie insien
waaroor dit gaan nie. En daarom is die liefdevolle voorbede die betroubaarste
skenking van krag, omdat dit aan die nog van God afkerige wese as weldaad
tasbaar is en sy het nou die krag om te gebruik, dit wil sê, om haar wil te
verander, dus deur die toestroming van krag haar weerstand opgee en nou
makliker te lei en te beïnvloed is deur die wesens wat haar wil help om
opwaarts te gaan. Die stryd om hierdie siele is ontsettend moeilik, maar tog
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nie hopeloos nie. En daarom word die Ligwesens nie moeg nie en verslap
hulle nie, totdat hulle die siele uit die duisternis getrek het na die ewige lig.
Amen.
Reiniging van die hart as tempel van God

5515 Ek wil in julle woon, daarom moet julle hart ook so gesteld wees
dat Ek daarin kan woon en Ek kan slegs daar bly waar al die nie-Goddelike
reeds verwyder is, Ek kan slegs in ‘n tempel van liefde wees, in ‘n
opnamehouer wat waardig is om My in haarself te dra. En dit vereis baie
arbeid aan julleself om die hart so te omvorm sodat Ek daarin kan bly, want
as die vuilis verwyder nie word nie, brei dit weer uit en die arbeid moet
onvermoeid verrig word totdat die hart getooi is met die deugde wat My nou
daarin verblyf laat neem.
Ek is vol Liefde en Geduld, dus sal julle dit ook moet wees, Ek is sagmoedig
en bo alles vredeliewend en so moet julle ook julle bes doen om aan My gelyk
te word. Ek is vol toegewendheid en begrip vir alle swakhede en vra van julle
dieselfde, ofskoon julle die graad nie sal bereik wat julle op aarde al tot ‘n
goddelike wese omvorm nie. Ek vergeef diegene wat My beledig het en
vergeld dit aan hulle met genadegawes van allerlei aard en so ook mag julle
geen enkele medemens ‘n onreg kwalik neem nie, julle moet met
gelykmoedigheid en vriendelikheid diegene bejeën wat julle krenk en julle sal
aan hul liefde moet gee en dus ook probeer om hul liefde te wen.
Julle sal steeds ‘n voorbeeld moet neem van My lewenswandel op aarde, dat
Ek as mens met dieselfde teenwerkinge te kampe gehad het en tog
oorwinnaar gebly het, omdat die Liefde My Krag gegee het, Wie julle ook te
alle tye sal kan bereik, as julle maar net baie liefde gee.
So ‘n gelouterde hart sal spoedig daarvan bewus word Wie sy in haarself dra,
want die liefde trek My baie sterk aan, die liefde maak die hart mooi en in
vergelyking daarmee kan niks bly bestaan wat My teenwoordigheid sou kan
verhinder nie. En julle moet nie oordeel nie, julle moet dit aan My oorlaat,
want Ek oordeel waarlik regverdig, maar tog anders as julle, omdat Ek ook
dit wat nog vêr van My afstaan, liefhet en eens wil wen.
Probeer om te lewe volgens My voorbeeld op aarde en die poging sal vir julle
beloon word. Want wie ernstig wil, word ook My Krag in oorvloed toegestuur
om sy wil ook te kan uitvoer. Wie ernstig na innerlike voltooiing streef, sal dit
bereik, want hy sal My spoedig as sy Helper in hom bemerk en saam met My
sal alles vir hom lig wees, ook die bereik van ‘n graad van volwassenheid wat
die strewe en doel van julle almal moet wees. Julle hart sal vir My ‘n
woonplek geword het en sal so bly en Ek sal by julle aanwesig wees tot in alle
ewigheid. Amen.
Liefde vir die wêreld - Ernstige aanmaning

5517 Die mense wil nie die wêreld opgee nie en daarom probeer hulle
kompromieë maak wat Ek egter nie kan aanvaar nie. Niemand kan twee here
dien nie, in die besonder nie wanneer albei in hul wese volledig teenstrydig is
nie. En so is die wêreld met al haar vreugdes en bekoringe volledig
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teenoorgesteld aan dit waarna julle mense sal moet streef, naamlik die
geestelike ryk waarvan Ek Heer is en sal bly. Weliswaar staan julle midde in
die wêreld om julself te bewys, om te leer om die wêreld te oorwin, maar nie
om haar ten volle te geniet sodat al julle fisiese behoeftes bevredig kan word
nie, want in gelyke mate laat julle die siel onbevredig.
Julle maak staat op 'n natuurlike afname van jul begeertes en wense met die
toenemende ouderdom en glo dat julle dan nog genoeg tyd sal vind om aan
jul siele te dink, maar weet julle of julle nog lank op aarde sal wees? Weet
julle of julle 'n ouderdom volgens julle wil sal beleef? En weet julle hoe arm
en ellendig julle die ryk hierna sal ingaan indien julle skielik weggeroep word?
Gevolglik is dit onverstandig om wat die belangrikste in die lewe op aarde is,
uit te stel na 'n tyd wat vir julle nog onseker is. En gevolglik sal julle ook
moet besef dat die plesiere van die wêreld, 'n wêreld bevredigende lewe op
hierdie aarde, nie goed kan wees in My oë nie, anders sou julle geen rekening
daarmee hoef te gehou het dat elke dag julle laaste kan wees nie.
Elke mens wat slegs 'n geringe geloof in My het en aan `n voortlewe na die
dood, sal deur 'n ongemaklike gevoel oorval word as hy hom 'n skielike dood
sou voorstel, omdat hy weet dat hy nie in ooreenstemming met My Wil geleef
het nie, maar homself verdoof het met die wêreld en haar vreugdes. Slegs
geheel ongelowige mense het geen enkele bedenking of gewetensbeswaar
wanneer hulle uit die wêreld haal wat hulle maar kan nie. Hulle het die stille
Vermaner in hulself al lankal verdoof, wat egter nog steeds Haar stem sal
laat klink by diegene wat nie sonder geloof is nie.
En vir hulle is My Woorde bedoel, dat hulle daaraan moet dink dat hulle
skielik weggeroep kan word, dat die wêreld hulle niks kan gee wat vir die
ewigheid volhoubaar is nie, dat hulle niks wat vir hulle op aarde
begerenswaardig lyk, kan saamneem in die geestelike ryk nie. Hulle moet
daaraan dink dat hulle hul moet losmaak van die wêreldse en dat hulle dit
ook maklik kan doen wanneer hulle die liefde in hulleself ontwikkel. Dan sal
niks wat aan My teenstander behoort en dus sonder liefde is, meer vir hulle
begerenswaardig wees nie. Die liefde gee hulle ook die regte insig in waarde
en waardeloosheid van die dinge. Slegs die liefde is die teenwig vir die
wêreld, want wie die liefde het, vind ook aansluiting met die ewige Liefde en
Sy word nou die doel van sy wense en begeertes. Die wêreld verbleek en sy
is nie meer bekoorlik nie. Die siel word nou meer bedag as die liggaam. Die
mens leer dan om die wêreld te oorwin en dan leef hy sy lewe ook sinvol en
doelmatig. En hy hoef ook nie 'n skielike wegroep te vrees nie, want die siel
het dan die weg gevind wat na haar ware Vaderland voer. Amen.
Opwekking van geestelike honger

5518

Geestelike honger moet opgewek word onder die mense. Dit
vereis die aanbied van ’n voorsmakie oor wat presies daardie kennis bevat
wat vir die mense onduidelik was. Elke mens is op ’n bepaalde gebied
onseker, elke mens het ’n besondere probleem wat hom besighou en as hy
daaroor 'n verduideliking gegee kan word, sal hy ook sy hart oopmaak vir
verdere kennis en dit is dan van die grootste belang wanneer die een wat
verduidelik (onderwysende persoon) hom nie ’n antwoord ontsê nie, wanneer
alle denkbeelde aan hom bekend is en wel so duidelik dat hy sy kennis aan sy
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medemens kan oordra, dat hy die honger van die mens wat na Waarheid
verlang, kan bevredig.
Die verlange na Waarheid het nog nie in die mensdom ontwaak nie, hulle
staan onverskillig teenoor dit wat vir hulle onverstaanbaar is, hulle verlang
nie duidelikheid nie en daarom kan sy nie aan hulle gebied word nie. Die rede
daarvoor lê egter in die feit dat hulle denke nie gestimuleer was nie, dat geen
voorbeelde vir hulle aangebied was nie, dat hulle nie gevra was om hulself uit
te spreek, om hulle eie denke te verduidelik nie.
'n Vraag kan buitengewoon fassinerend wees wanneer dit op die regte
oomblik en op die regte manier gevra word en ’n antwoord kan buitengewoon
bevredig wanneer dit deur ’n leraar wat daartoe bevoeg is gegee word, wat
die suiwer Waarheid verteenwoordig en kan uitdra. Dan sal die begeerte na
meer kennis vanself ontwaak en slegs dan kan 'n honger persoon gevoed
word met brood uit die hemel. ‘n Antwoord wat onkunde verraai, bevredig nie
en kan verhoed dat mense 'n verduideliking soek. Die suiwer Waarheid
spreek egter vir Haarself en daarom ook vir elke persoon wat die suiwer
Waarheid soek. En hierdie persoon sal nou voortdurend hemelse brood
aangebied word, wat van Bo aan hom oorgedra sal word en hy sal nie meer
honger of gebrek hoef te lei nie. Hy sal altyd ryklik volgens behoefte en
hoedanigheid ontvang, want om die brood uit die hemel te kan geniet, is dit
slegs nodig dat die mens die siel werklik wil laat ontwaak, dit beteken om
ontvanklik te wees vir wat God se Liefde hom bied.
Daarom moet julle as verteenwoordigers van God en sy ryk altyd Sy Woord
verkondig, selfs al is daar geen begeerte daarna nie, want Hy sal julle seën
wanneer julle praat en julle sal die seën ervaar. Die luisteraars sal self meer
wil weet, hulle sal soek vir geleenthede wanneer die goddelike Woord aan
hulle verkondig kan word.
Julle moet in liefde uitdeel wat julle self deur die groot liefde van God
ontvang het. Dan sal dit nie versuim om 'n indruk te maak op julle
medemens nie. Dan sal julle God en Sy Koninkryk bevorder en getrou werk in
die wingerd doen, want julle is Sy dienaars, julle moet die tafel van God toon
aan diegene wat die feesmaal wil vier en dus goeie gawes skenk, julle moet
altyd en oral die Woord van God verkondig waar die wat geestelik gebrek ly
na julle gestuur word, julle moet die brood van die hemel vir hulle aanbied en
hul geestelike honger lewendig hou, sodat voedsel steeds weer verlang sal
word deur die siele wat eens die hemelse brood geproe het. Amen.
Die deurstuur van die suiwer evangelie is noodsaaklik

5519 Die evangelie moet steeds weer in sy suiwerheid tot die mense
gebring word, omdat alleen dit die krag het om die wil van die mens te
verander. Die suiwer evangelie gaan van God uit. Dit is Sy Woord wat tot die
mense gespreek word en wat bly tot in alle ewigheid. Sodra dit egter by die
onvolmaakte mense aankom, word dit óf net so suiwer aangeneem en die
lewenswandel word nou in ooreenstemming hiermee gelei, óf dit word van
die kant van die mense verdraai om te beantwoord aan die wil van hierdie
mense en dan verloor dit alle krag. Dan is dit nie meer die Woord van God
nie, maar die van die mense. Solank die Woord van God suiwer en onvervals
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bly, is die uitwerking daarvan ook duidelik sigbaar by die mense, by wie dit
nou 'n verandering van wese bewerk en bewustelik op God gerig is. Maar as
die Goddelike Woord 'n verandering ondergaan het, dan het die mense
onverbeterd gebly, want hulle het dit wat hulle ommekeer tot stand moes
bring, omskep na hul wil en so het daar iets ontstaan wat verdraaid is, wat
egter nog steeds as God se woord uitgedra word, maar volledig kragteloos is.
God lei daarom steeds weer die suiwer evangelie na die aarde en Hy moedig
die mense aan om daarvolgens te lewe.
Die suiwer evangelie is die Goddelike leer van liefde wat die mens Jesus op
aarde aan Sy medemens gepredik het en wat altyd en ewig dieselfde
liefdesleer sal bly. Omdat die liefde op aarde egter nie meer beoefen word
nie, kan die Goddelike liefdesleer ook nie meer deur die mense verstaan word
nie en waar die evangelie verkondig word, word die liefde tot God en die
naaste slegs sydelings gepreek. Want deur menslike invloed is daar soveel
lering en gebooie aan die mense oorgedra, dat dit op die voorgrond tree as
die wat eerste nagekom moet word, maar die verandering van die wese van
die mens, die eintlike doel van die aardse bestaan, word nie meer nagestreef
nie en tog glo die mense dat hulle goeie Christene is, omdat hulle hul geleë
laat aan die nakoming van die bygevoegde gebooie en leerstellings.
Daarom moet steeds weer opnuut gewag gemaak word van die Goddelike
liefdesleer, soos Jesus dit op aarde gepredik het en daarom moet hierdie
prediking oor die liefde weer aan die mense oorgedra word in die suiwerste
vorm, sodat hulle die krag van die Goddelike Woord kan gewaarword
wanneer hulle daarvolgens lewe en dus hulself verander tot liefde. In haar
kern is die liefdesleer van Jesus wel nog te vinde, as die mens van goeie wil
is en ook die misvormde leer in ontvangs neem.
Wie dus die gebooie van die liefde as eerste en alleen belangrike gebooie
beskou en in ooreenstemming hiermee leef, sal ook gou helder en duidelik
die verandering van die Goddelike evangelie herken en hy sal ook verstaan
dat en waarom, steeds weer deur die toestuur van Bo, die suiwer leer van
Christus na die aarde kom. Hy sal dit verstaan dat God voortdurend tot die
mense spreek en Hy Sy woord in alle suiwerheid aan hulle oordra, want wie
in die liefde leef, sal ook deurdring wees van die krag van die liefde. Wie in
die liefde leef, word self onderrig deur die gees in homself en vir hom is die
oneindige liefde van God die verklaring vir wat Hy alles doen om die mense
na die Waarheid te lei en hulle na die ewige lewe te voer. Amen.
Geestelike nood is groter as die aardse - Die werksaamheid van
die Teenstander

5526 Die geestelike nood is nog veel groter as die aardse, want die
mense lewe nie meer in die Waarheid nie en elke dwaling is 'n hindernis wat
die opwaartse gang verhoed, elke dwaling is geestelike stilstand, of selfs
agteruitgang, want die dwaling is die werk van My teenstander, om die weg
na My te versper, om dit onmoontlik te maak om te vind. Elke dwaling
versterk sy mag en gee hom steeds nuwe geleenthede om die donkerte van
die nag oor die mense uit te sprei. Dwaling is alles wat daartoe bydra om die
erkenning van My moeilik te maak. Dwaling is alles wat die mense verhinder
om verbinding met My te soek en te vind.
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My doel en strewe is dat die mense hulle met My moet verenig, dat hulle My
moet begeer en poog om hierdie begeerte van die hart te bevredig. My doel
is om die liefde van My skepsels te wen. Alles wat daartoe bydra is goed en
nie die werk van die teenstander nie. Wat die mense egter verhinder om
hierdie verbinding met My te vind, alles wat hulle hul blik op iets anders laat
rig as op My, is die werk van My teenstander. En jy sal hom derhalwe baie
maklik kan herken in alles wat jou aangebied word, hetsy geestelike leer,
boodskappe uit die geestelike ryk, of gebeure, dit maak nie saak van watter
aard nie. Dit moet steeds tot julle deurdring wat die betekenis daarvan is. En
lei dit jou van My af weg en na die wêreld toe, of bemoeilik dit die innige
band met My, dan weet jy ook dat My teenstander aan die werk is en probeer
om julle mense van My af weg te lei. Hy gebruik ook hulpbronne wat dit laat
lyk of dit My werke is, hy verafsku dit skynbaar nie om vir My te werk, om die
liggelowiges te wen wat hom nie herken nie en daarom aanneem wat hy hulle
aanbied. Die liggelowigheid van die mense begunstig sy praktyke, want hulle
neem dit sonder ernstige ondersoek aan, sodra daar maar 'n stoot gegee is
wat van hulle (as reaksie) geloof vra. Dit is sy lis, om die geloof skynbaar te
versterk maar dit tog in verkeerde rigting te stuur.
Die Waarheid word voortdurend na die aarde gelei, Sy word voortdurend na
die mense gebring en tog neem hulle die grofste dwaling en leuen veel eerder
aan as net maar 'n vonkie Waarheid, wat die toestand van hul gees sou verlig
het. My teenstander het egter 'n vaste fondament, hy staan op ’n basis wat
deur die mense self vas en duursaam gemaak word. My teenstander werk
daar waar die mense glo hulle My gebied betree het. Dit is ook sy lis, wat
weer slegs deur die suiwer Waarheid, wat Ek deur My Woord aan die mense
bring, ontbloot kan word. My Woord vind egter slegs moeisaam ingang daar
waar die teenstander noukeurig alle poorte versper. En die mense plaas hulle
agter My teenstander en versterk hom in sy mag.
Daarom is die geestelike nood onbeskryflik groot en tog kan dit nie deur
dwang opgehef word nie, want die vrye wil van die mens moet self daarna
streef om die lig te betree, dan sal dit ook spoedig helder word in hom en dan
begin die bodem onder die voete van My teenstander weg te sak. Sonder die
Waarheid kan die geestelike nood egter nie verminder word nie, want deur
die Waarheid word die liefde geleer en wie die liefde het, herken ook die
werke van die teenstander en hy sal homself van hom losmaak, omdat hy
deur die liefde ook die krag in hom voel hom te vlug, omdat hy deur die
liefde die vereniging met My tot stand gebring het en Ek hom nou bystaan,
deurdat Ek hom vervul met lig en krag. Amen.
Vervolging van die dissipels van die eindtyd

5528 Julle sal aangeval word net soos My eerste dissipels, wanneer die
tyd gekom het dat julle julleself sal moet uitspreek vir of teen My. En dan sal
elke mens wat My kies en My Naam bely voor die wêreld, aangeval word.
Julle sal dan baie krag nodig hê om weerstand te kan bied teenoor die eise
van die wêreld, want hulle wil dat julle My verloën en alles sal herroep wat
julle tot nog toe bely het. Julle hoef egter nie te vrees nie, want net soos My
eerste dissipels, sal julle vervul wees met My Gees en sal met vreugde beken
wie julle God is. En julle sal ook steeds aan My getrou wil bly, omdat julle
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weet van My Krag en Mag. En julle sal ook diegene nie vrees wat wel julle
liggaam, maar nie julle siele kan dood nie.
En Ek sal julle daarvoor seën dat julle My Naam hooghou en aan julle
medemens beken dat slegs Ek julle krag is. Julle sal wel vervolg word, net
soos My eerste dissipels, maar julle sal die kwellinge nie so voel nie. En alles
wat die vyand van julle siel julle wil aandoen, sal van julle afgeweer word,
omdat die skild van die geloof julle sal beskerm. En net soos My eerste
dissipels sal julle dan ook nog mense wen vir My, wat deur julle voorbeeld tot
die geloof gebring sal word en in My Naam ‘n “Krag” erken waaraan hulle hul
gewillig sal oorgee. Ook hulle sal die loon ontvang waarmee Ek almal beloon
wat in My glo. Ook hulle sal die ewige lewe ontvang en opgeneem word in die
ryk van Lig. Maar alleen diegene sal My openlik bely wat My gevind het en tot
wie My Woord “lig” gebring het, wat deur die liefde tot ‘n lewende geloof
gekom het en daardeur ten volle oortuig word dat Ek hulle sal verlos uit elke
nood van liggaam en siel.
Wie egter hierdie diepe geloof nie gaan bereik voor die tyd van die
geloofstryd nie, hulle sal My maklik opgee. Die wêreld sal hulle baie meer lok
en hulle sal daarom sonder oordenking opgee wat vir hulle die vernaamste
moes wees op aarde. Hulle sal My opgee, omdat hulle My nog nooit herken
het nie.
Julle egter, My dissipels van die eindtyd, moet wel standhou en die krag
daartoe word julle ook ryklik gegee. Want aan julle wat My getrou bly,
waarborg Ek My hulp en krag in onbeperkte mate. Julle kan slegs die aardse
lewe verloor, wanneer julle nie behoort aan diegene wat Ek sal wegneem nie.
Maar julle lewens sal egter nie eerder beëindig word alvorens Ek dit wil nie,
maar dan ruil julle dit in vir ‘n heerlike lewe in die geesteryk.
Julle sal My egter dan nie meer opgee nie, ook nie vir die grootste belofte van
My teenstander nie, wat julle weliswaar aardse besittings, maar geen ewige
saligheid kan belowe nie. Julle sal nog met sekerheid moet stry op hierdie
aarde, maar julle oorwinning is verseker, want julle sal stry vir My, vir My
Naam en My Leer. En julle sal stry vir die Lig en die Waarheid, dus ook vir
julle saligheid. Amen.
Satan se aktiwiteite

5535 Die demoon uit die onderwêreld probeer om oral in te glip om
haat te versprei en verwarring aan te hits en hy gebruik elke moontlike
geleentheid wat hom gebied word. Hy veroorsaak moeilikheid tussen mense,
hy saai onmin en twis, hy gebruik leuens en ontneem mense so van die vrede
wat hulle nodig het om God te vind, want Hy, wat God se teenstander is, wil
dit voorkom. En sy invloed kan kragtig wees as mense nie op hul hoede is en
onmiddellik na God draai sodra hulle sy benadering agterkom nie. Een
gedagte opwaarts is reeds genoeg om weerstand teen hom te bied, want sy
mag sal gebreek word waar daar van God se krag gebruik gemaak word. Hy
haat dit wanneer 'n siel vrede het en probeer om in te meng daarmee, want
dan is al die ander aanvalle makliker en suksesvol vir hom. Julle mense het
geen idee hoe vyandig hy teenoor julle is nie, hoe hy alles haat wat na God
streef en hy sal nooit moeg word om te probeer om julle te laat val nie.
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Hy is nie in staat om enigiets te doen solank as wat julle in liefde lewe nie, dit
is hoekom hy probeer om eers die liefde in julle te onderdruk, hy probeer om
julle innerlik te irriteer en gif te versprei, om slegte gedagtes te wek oor julle
medemens en hou aan roer waar sy gedagte in julle aangesteek is. Hy is
gevaarlik in sy harteloosheid, sy haat veroorsaak groot skade en julle moet
altyd op julle hoede wees en die eerste onvriendelike gevoelens in die kiem
smoor, deur 'n beroep te doen op Jesus Christus om julle uit sy beheer te
verlos. Hy vrees hierdie oproep en daarom probeer hy om alle helder denke
in julle te verwar. Alles wat julle onrustig en senuweeagtig maak in die
wêreld, is sy invloed om julle denke te verwar, want dan sal hy goeie grond
vind vir sy bose saad.
Julle mense moet altyd in gedagte hou dat die stryd tussen lig en duisternis
altyd aanhou en dat hierdie stryd gevoer word om julle te kry. As julle dus
doelbewus God se kant neem, sal die teenstander verloor. Op eie krag sal
julle egter nie slaag nie, want hy sal sterker wees as julle, as julle nie
gebruikmaak van God se krag deur julle oproep om hulp nie. Moenie toelaat
dat julle versteur word deur julle medemens, deur gebeure, deur gedagtes of
ervarings nie. Oorkom elke rustelose gedagte deur God om hulp te vra en
vrede sal na julle terugkeer, want dan sal julle in staat wees om elke
versoeking te weerstaan, want julle vrede in God is 'n wapen wat julle kan
gebruik om die teenstander te verjaag. Skuil in die Een wat sterker is as alle
versoekers saam. Bied God se teenstander geen rede om oor julle te
triomfeer nie. Onthou egter altyd dat, op julle eie, julle te swak is om
weerstand te bied, maar dat julle alles kan bereik met God, Wie geen oproep
sal verontagsaam nie. Amen.
Die wil om te help en die werk van die Ligwesens

5536 Ongekende geleenthede is geskep om die siele te help, op aarde
en aan die anderkant, wat nog donker in die gees en dus ellendig is.
Aktiwiteite van die Ligwesens bestaan ook daaruit om onvolmaakte siele op
die aarde te help, of diegene wat die geestelike koninkryk in 'n onvolmaakte
toestand binnegegaan het. Al hulle pogings is toegewy aan die verlossing van
die geestelike wese, om lig te bring in die duisternis, hetsy dit op die aarde of
in die geestelike ryk is. En aangesien die aanvaarding van die lig nie deur
dwang bereik kan word nie, moet die siele gekonfronteer word deur gebeure
wat hulle wil sal stimuleer om aktief te raak op een of ander manier. Dus
word hulle inderwaarheid voorsienend aangemoedig om hul wil tot
uitdrukking te bring. Hulle word genader deur wesens uit die geestelike ryk,
of deur mense op aarde, wat hulle inspireer om geestelik aktief te raak en
alle invloede kan lei tot die siel se gunstige verandering van wil, met
gevolglike geestelike volwassenheid. Daarom kan alles wat die mens op
aarde konfronteer, geskik wees vir die bereiking hiervan. Met die regte
gesindheid kan die mens se hele lewe op aarde vir sy geestelike vooruitgang
van nut wees en individuele gebeure kan die genoemde regte gesindheid
teenoor God aktiveer en dan sal die persoon se aardse lewe sy verlossing tot
gevolg hê.
So kan die siel egter ook verwag om in die geestelike wêreld beïnvloed te
word deur die Ligwesens, wat die taak voortsit waarin hulle nie op aarde
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geslaag het nie. Die siel sal ook geestelik beïnvloed word in die geestelike
koninkryk, want afgesien van haar omgewing, is alles wat die siel teëkom vir
die uitsluitlike doel van die stimulering van haar gedagtes, sodat sy bewus
kan word van haarself en haar verkeerde gesindheid en probeer om te
verander. Gedagtes word altyd aktief gehou, sodat die wese sal leer om haar
eie toestand te herken en poog om te verander. Wenke van daardie aard
word ook gegee deur die wesens van die lig, wat voortgaan met hul werk van
verlossing aan die siele, omdat hulle deur hul liefde beweeg word om hulle
vry te stel van hul armsalige toestand. Gevolglik is niemand en geen wese in
die geestelike koninkryk sonder ondersteuning nie, hulle pogings word net nie
erken solank as wat die siel nie bewus is van geestelike sake nie.
Baie min is bekend oor die verhouding tussen die geestelike wêreld en die
mense en die meeste mense ontken alle kontak en maak dus nie gebruik van
die kennis wat deur sulke kontakte verkry kan word nie. En tot dan sal hulle
nie glo dat al die gebeure wat plaasvind in die menslike bestaan, vooraf
beplan is en kan, maar hoef nie, te lei tot geestelike volwassenheid nie, want
dit is vir elke persoon om self 'n voordeel vir sy geestelike ontwikkeling uit
elke ervaring te ontleen.
Die siele in die hiernamaals word ook gehelp om opwaarts te gaan deur die
Ligwesens, maar altyd met inagneming van die vrye wil, want ook daar is
vrye keuse vir God of Sy teenstander die beslissende faktor vir die siel se
hoër ontwikkeling. Geen siel sal egter verlaat word as sy verkeerd besluit nie.
Daar sal altyd en vir ewig vir haar geveg word, totdat sy eendag die regte
wilskeuse sal maak, totdat sy vrywillig sal bely om met en vir God te wees,
vir Wie sy eendag moet en inderdaad sal vind, ten einde salig gelukkig te
wees. Amen.
Totale oorgawe aan God waarborg Vaderlike sorgsaamheid

5545 Beskou julle as My beskermlinge en 'n innerlike kalmte sal julle
oorstroom. Alle verantwoordelikheid word van julle afgeneem wanneer julle
julself in geloof aan My oorgee en My alleen laat heers en Ek sal waaragtig
alles in goeie bane lei. Julle moet My aanroep in tye van liggaamlike sowel as
geestelike nood maar dan vol geloof op My besluit wag, omdat julle nie weet
wat vir julle goed is nie. Ek weet egter wel en behandel julle soos 'n
liefdevolle Vader wat net die beste vir Sy kinders wil doen. Laat julle daarom
deur My gelei word en wees nie bekommerd nie, want Ek sal julle waarlik
korrek lei.
’n Aardse kind se volledige oorgawe aan sy Hemelse Vader is 'n monumentale
gebeurtenis, aangesien dit alles sal bereik as gevolg van sy geloof in Hom.
Hierdie geloof is nog nie teenwoordig waar twyfel en angstige bekommernisse
oor die toekoms steeds 'n mens se hart bedruk maak nie, want die mens het
homself nog nie aan My oorgegee nie en gaan dus steeds gebuk onder 'n
swaarder las as wat nodig is. Ek ken al jou bekommernisse, geen gedagte
ontsnap My nie, Ek ken jou innigste gevoelens en dus weet ek ook wat 'n
mens nodig het en dit is wat ek aan hom wil gee. Maar ek wil hom ook die
geloof gee wat nog steeds afwesig is en dus sal ek nie sy bekommernisse
wegneem totdat hy geloof gevind het en alle probleme aan My toevertrou het
nie. Dan sal sy sorge egter van hom afval, dan sal hy geen twyfel en
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bedenkings meer hê nie, dan sal hy volledig gerusgestel en verseker wees
van My hulp.
Solank as wat die toekoms julle nog bekommer, so lank as wat angstige
gedagtes julle nog besighou, is julle nog nie genoegsaam met My verbonde
om te voel soos My beskermlinge nie, want hierdie bewustheid sal alle angs
en sorge van julle af wegneem. Julle kan netsowel onverskillig wees oor
aardse eise, omdat julle nie in staat is om dit sonder My hulp te bedwing of te
vervul nie. Vertrou My dus en alles sal ten beste vir jou gereël word. En as jy
nie die beste in iets kan sien nie, vertrou daarom op My, want Ek sien waarlik
wat goed of sleg vir julle is, want Ek heers met Liefde en Wysheid en wil net
die beste vir julle hê.
Maar slegs totale oorgawe aan My, volledige oorgawe van julle wil aan Myne,
waarborg My Vaderlike sorg en julle kan ophou om julle te bekommer. Julle
moet altyd onthou dat, maak nie saak wat gebeur nie, niks kan gebeur
sonder My wil of My toelating nie. En wat gebeur is goed, want Ek waak oor
elke mens, des te meer oor diegene wat My wil dien en wat, as My knegte,
ook die beskerming van die Vader van die huis geniet. Wie ookal in My arms
invlug soos 'n kind, sal aanvaar word as 'n kind en hy sal die die Vader se
beskerming en al Sy liefde geniet.
Julle aardse lewens kan maklik kan wees indien julle aandag gee aan My
Woorde en jul probleme oorhandig aan My, Wie julle liefhet en julle wil help
om innerlike vrede en 'n lewende geloof te verwerf, Wie steeds by julle is
wanneer julle Hom aanroep. Amen.
Geestelike Dwang - Dogmas - Waarheid

5546 Die Geestelike vryheid moet gehandhaaf word, die mens mag nie
gedwing word om sy gedagtes in hierdie of daardie rigting te laat gaan nie,
dit moet hom vrystaan om homself by ‘n geestelike rigting aan te sluit, eers
dan word My Wil vervul, want dit gaan om die vrye wilsbesluit wat elke mens
self moet neem, sonder om deur dwang beïnvloed te word. Daarom sal Ek
nooit as te nimmer ‘n geloofsdwang goedkeur wat uit dogmas bestaan wat
die mense gebonde maak in hulle denke en hulle alle moontlikheid ontneem
om te ondersoek en te kies nie. Die mens word daardeur ‘n bepaalde denke
opgelê en kom nou tot heeltemal verkeerde gevolgtrekkings, wanneer daar
van verkeerde veronderstelling uitgegaan word. Hy kan beswaarlik tot die
Waarheid kom, wat die mens slegs kan verkry deur Haar ernstig te begeer.
In die aardse lewe word die Waarheid aan die mens gebring, omdat hy in
staat is om te kan dink en slegs sy wil, sal beslis of hy korrek dink. Hy kan
korrek dink, maar moet steeds self aktief wees, dit wil sê, hy moet teenoor
alles wat van buite af aan hom gebring word, self standpunt inneem en dit
verg ‘n eie werksaamheid van die verstand en wat nog belangriker is, ’n
verlange na die Waarheid, dit wil sê, die wil om korrek te dink. Hierdie wil
word onvoorwaardelik deur My gerespekteer, dit sal steeds toegestaan word,
omdat Ek as Waarheid Self, My skepsele ook nader aan My wil bring. Ek kan
egter nooit aan ‘n mens wat steeds glo wat van buite aan hom vertel word,
wat nie na die Waarheid verlang nie, die Waarheid laat toekom nie. Elke
mens moet self ondersoek doen, want net so goed kan iets verkeerds as
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Waarheid aan hom voorgehou word en die mens is self verantwoordelik vir
wat hy besluit.
Dit is verkeerd om teen te werp dat die meeste mense nie tot ondersoeke in
staat is nie. Die verstand alleen is nie maatgewend nie, maar wel die wil om
korrek te dink; en die verstand van die mens sal homself dan ook so instel
om te bevestig of om te verwerp, omdat Ekself dan tussenbeide kom
wanneer hy na die Waarheid verlang.
Daarenteen kan die denke van ‘n hoogs ontwikkelde verstand maklik ‘n prooi
van dwaling word, waar slegs die verstand en nie die hart en die wil op die
suiwer Waarheid gerig is nie. En daarom is dit nie in orde om sonder
ondersoek sekere kennis aan te neem nie, om sonder ondersoek leerstellings
te aanvaar en om sonder ondersoek ‘n geestelike rigting te kies nie, wat
daaruit volg dat daar nie slegs een geestelike rigting kan bestaan. Inteendeel
bevestig die afwyk daarvan steeds weer dat daar ‘n ondersoek uitgevoer
moet word, om te bepaal by watter geestesrigting die Waarheid te vinde is,
want elkeen wat sy geestesrigting aanhang, het dit met sy verstand gekies,
maar wanneer hy homself nie ernstig, met die aanroep van My ondersteuning
deur My Gees, daarmee besighou nie, is die Waarheid nie gewaarborg nie.
Wie hierdie pad sal kies, kan daarvan seker wees dat die suiwerste Waarheid
aan hom gestuur sal word en hy sal ook innerlik oortuig wees wanneer hy
daarby uitkom.
Maar elke afsonderlike siel is egter verantwoordelik vir haar keuse en soos
wat haar wil is, so is ook die resultaat. Solank die mense egter in ‘n bepaalde
gedagterigting gedwing word, solank enkeles meen dat hulle geroepe is om
aan die medemens ‘n kennis voor te hou wat hulle self as Waarheid wil sien,
kan hulle, met ernstige ondersoek, dit egter self verwerp, maar intussen sien
dit onder die mense bedenklik daaruit, want slegs die Waarheid help die siele
om volmaak te word, slegs deur die Waarheid kan hulle na My toe laat kom
en slegs deur die Waarheid kan hulle vry word van die sonde en die gevolge
daarvan, want die Waarheid is afkomstig uit My en vloei weer terug na My.
Wat egter nie van My is nie, wat by ‘n ware ondersoek as dwaling te sien is,
is van My teenstander en dit sal julle waarlik nie help om geluksalig te word
nie, hy sal julle nie na My toe lei nie, hy probeer om julle weg te dwing, julle
gees te verduister en julleself onderworpe te maak aan hom. Slegs die
Waarheid maak salig en die Waarheid sal julle slegs kan hê wanneer julle My
daarom vra, wanneer dit julle verlange is om die Waarheid van My te verkry.
Dit vereis egter steeds julle medewerking en niemand kan vir julle die
verantwoordelikheid dra nie, niemand kan die beslissing uit julle hande neem
wat julle terwille van die heil van julle siele self sal moet neem nie. Amen.
Ware Christenskap

5547 'n Betroubare Christen moet ook leef volgens sy geloof, dit wil sê,
hy moet Jesus Christus, Wie vir die mense ‘n voorbeeld was van die regte
lewenswyse op aarde, volg en dit vereis dus geloof in Sy daad van Verlossing
met die doel om deur Hom erken te word as 'n Christen. Die Christelike leer
moet vanuit die hart gevolg word, want Christus vereis liefde van mense, 'n
liefde wat sonder eiebelang is en dus 'n verlossende uitwerking sal hê, 'n
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liefde wat bereid is om opofferings te maak, 'n liefde wat Jesus
gedemonstreer het deur Sy dood aan die kruis. Dus, om 'n ware Christen te
wees, beteken om 'n mens se innerlike aard in liefde te omvorm deur die
geloof in Jesus Christus, want die mens is nie in staat tot hierdie verandering
van karakter sonder geloof in Hom nie. Hy kan wel in Hom glo, maar nog nie
in liefde lewe nie. In daardie geval is dit egter net 'n konvensionele geloof, 'n
intellektuele geloof, wat wel geloofwaardigheid kan gee aan die bestaan van
Jesus, die Mens en dalk selfs aan Sy kruisiging, maar wat geen idee het van
die betekenis van die offer wat deur die Mens Jesus gebring is namens die
medemense nie, want die begrip hiervan kom net wanneer hy liefde beoefen,
omdat sy gees hom slegs dan die regte begrip in sy hart sal gee. Dit is
waarom “christen wees” eerstens beteken om in liefde te lewe, dan sal die
mens ook getuig dat Jesus Christus die Verlosser van die wêreld is. 'n
Persoon wat aan onselfsugtige liefde ontbreek, sal nooit 'n christen wees nie,
selfs al verklaar hy homself as sodanig voor die wêreld, want die konsep van
christenskap is nie 'n kwessie van glo dat Jesus bestaan het nie, die punt is,
dat die persoon lewe soos Jesus Christus op aarde gelewe het ten einde in
staat te wees om homself 'n Christen te noem. Dit is waarom daar geen ware
Christenskap in hierdie wêreld meer is nie, ten spyte van kerke en
leerstellings, want die Gees van Christus ontbreek. Mense is nie verlos nie,
omdat Jesus Christus nie meer effektief kan wees waar liefde nie bestaan nie
en liefde het heeltemal verkoel onder die mense, ryk of arm, hoog of laag,
hulle almal het 'n gebrek aan liefde, die belangrikste aspek van die
Christendom.
Mense maak nie meer gebruik van Jesus se daad van Verlossing nie, hulle
staan buite die sirkel van diegene wat vir Jesus Christus gesterf het. Hulle
sien beslis die kruis, omdat hulle Jesus Christus, die Mens en Sy kruisiging
nie kan ontken nie, maar dit het heeltemal irrelevant geword vir hulle, hulle
spreek bloot woorde sonder betekenis en krag, want in die eerste plek onthul
slegs liefde die begrip, maar liefde het weggesterf.
Vir sulke mense het Jesus Christus tevergeefs aan die kruis gesterf en tog
noem hulle hulself Christene. Nie een van hulle besef die betekenis, nie een
van hulle doen moeite om 'n ware Christen te wees nie en baie mense kyk
minagtend neer op dié wat, in hul oë, heidene of ongelowiges is, omdat hulle
nie deel uitmaak van 'n amptelike kerk of gemeenskap nie. En hulle sal almal
eendag 'n vreeslike ontwaking ervaar indien hulle die aarde in 'n onverloste
toestand verlaat en van hulle verwag word om rekenskap te gee van hulle
manier van lewe, wanneer hul graad van liefde so laag was dat dit geen lig
uitgestraal het met hul ingang in die koninkryk van die hiernamaals nie.
Dan eers sal hulle moet soek na die Verlosser van die mensdom en sal Hom
moeilik vind, omdat hulle nie die regte geloof in Hom gehad het nie en tog,
daarsonder sal hulle nooit kan gelukkig word nie.
O, as julle mense net geweet het wat julle weggee op hierdie aarde as gevolg
van julle halfhartige houding teenoor die belangrikste dinge, as julle net
geweet het hoe bitterlik julle dit eendag sal berou. Julle sal nooit in staat
wees om sonder liefde salig gelukkig te wees nie. Julle moet julle aardse weg
as ware Christene gaan, julle moet Hom volg, dit wil sê, Sy gebooie
onderhou, slegs dan sal julle geloof in Hom 'n lewende een wees, slegs dan
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sal julle Jesus Christus voor die wêreld kan bely. Julle sal opstaan vir Hom
en, deur Hom verlos, ook in staat wees om julle medemens die regte
verduideliking te gee oor die feit dat en waarom, Hy erken moet word, oor
die feit dat en waarom die ewige lewe nie moontlik is sonder die verlossing
deur Jesus Christus en dat slegs die regte manier van die lewe in die Gees
van Jesus van waarde sal wees voor God en nie die uiterlike vertoon van
Christenskap, wat in der waarheid geen Christenskap is nie. Amen.
Ware Christenskap. Navolging van Jesus.

5548 Ek wil julle voorsien van iets bykomend sodat julle kan besef hoe
buitengewoon belangrik dit is dat julle Jesus, die Seun van die mens, as God
en Verlosser van die mensdom erken. My Liefde vir julle mense wou nie
gehad het dat julle in sonde moes bly nie, geïsoleerd van My, wat julle
ellende veroorsaak het. Ek was nie in staat om julle te benader nie,
aangesien julle in jul toestand nie in staat was om My teenwoordigheid te
verduur nie, of julle sou omgekom het in die vuur van My Liefde. Nogtans,
sonder My was dit onmoontlik vir julle om gered te word en daarom moes Ek
julle op 'n bedekte manier benader terwyl Ek julle beslis met My Krag van
liefde kon beïnvloed, maar wel in 'n bekleding wat julle nie sou laat skrik nie,
waarvan julle nie nodig sou gehad het om te ontsnap nie, in 'n bekleding
soortgelyk aan die van julle.
Ek moes julle as n mens benader. Eerstens moet julle verstaan dat die rede
waarom Ek na julle moes kom, was om julle te help. Dan sal julle ook
verstaan waarom Ek gekom het in 'n soortgelyke voorkoms as die van julle.
Maar selfs hierdie verblyf van My Godheid in 'n mens, moes volgens wet
geskied, wat sekerlik moontlik was, maar julle was onbewus daarvan dat My
Gees van Liefde in staat was om op enige plek te manifesteer, solank as die
basiese vereiste nagekom was, naamlik dat liefde teenwoordig was. Dus het
Jesus, die mens, My die geleentheid gebied om Myself in Hom te openbaar,
deur 'n lewe van liefde te leef, want Ek kan net wees waar liefde bestaan.
Goddelike Liefde wou julle help en het daarom 'n vorm gekies waarin Sy
verblyf kon neem, sonder om die wet van die ewigheid te oortree, wat egter
sou gebeur het, as Ek Myself sou vergestalt het in 'n sondige mens wie se
liefde en wil teen My gekant was.
Liefde wou julle help en aangesien Jesus, die mens, vol liefde was, het Hy dit
volbring wat vir julle van hulp was. Hy het versoening gedoen vir julle skuld.
As 'n God van Geregtigheid was Ek eenvoudig nie in staat om 'n misdryf
waarvoor nog nie versoening gedoen is, af te skryf nie, maar Ek was in staat
om versoening wat namens julle bewerkstellig was, te aanvaar, maar slegs
indien dit vrywillig en in liefde uitgevoer was. Dit is wat Jesus, die Mens
gedoen het en daardeur het Hy julle Verlosser geword. Ek, die ewige Liefde
Self, was in Hom en daarom het liefde die gemelde offer gebring. Ek Self het
vir julle aan die kruis gesterf, want Ek was Self in die Mens Jesus.
Julle behoort vanuit hierdie oogpunt na die daad van verlossing te kyk, dan
sal julle ook verstaan dat julle net redding kan ontvang as julle in Jesus
Christus as die Verlosser glo, maar dit vereis dat julle aan Sy onderrig moet
voldoen, Hom moet volg, anders is julle geloof 'n blote woordspel, want ware
geloof sal slegs deur liefde tot lewe gebring word.
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As julle as Christene wil bekendstaan, moet julle poog om 'n lewe van liefde
te leef; julle kan hierdie naam nie vir julself aanneem as julle in 'n algehele
teenkanting van Sy leer lewe nie, want Sy onderrig vereis liefde vir God en
vir die volgende persoon. Om dus 'n Christen te wees, beteken dat julle jul in
'n Christelike gees moet gedra, soos wat die Mens Jesus op aarde gedoen
het, om onbaatsugtige naasteliefde te beoefen en om altyd te onthou dat
julle slegs verlos kan word deur Hom as die Seun van God en Verlosser van
die wêreld te erken en dit bewys deur 'n lewe in navolging van Jesus te leef.
Amen.
Ernstige aanmaning om aan jou siel te werk

5550 Julle sal sonder om tyd te verspil aan jul siele moet begin werk,
want daar is nie veel tyd meer oor nie. Wanneer Ek julle weereens hierdie
woorde toeroep, sien dan die dringendheid daarvan in. Sien My Liefde vir
julle en sien die gevaar waarin julle verkeer. Ek kan julle geen duidelik
sigbare tekens gee, tekens wat julle sal moet glo, omdat jul dit geen voordeel
sal bring nie. Dit sou net 'n gevolg van My Wil onder dwang wees, uit vrees
vir wat julle dan sou glo, naamlik dat die einde kom en daarmee die
ondergang. Ek wil julle red, dit wil sê,: Julle van hierdie ondergang bewaar en
daarom kan Ek nie julle vrye wil aanraak nie. Ek kan julle slegs toespreek en
aan julle dit voor oë hou wat onherroepelik gaan kom, maar wat nie deur
julle gevrees hoef te word as julle in 'n volwasse toestand verkeer nie.
Julle mense op hierdie aarde, dink tog na oor die verantwoordelikheid wat
julle het ten opsigte julle siele, die onverganklike in julle. Dit sal julle nog
bitterlik berou indien julle My en My Woorde ignoreer, want julle sal dan nie
meer kan inhaal wat julle nou nog kon gedoen het nie en julle sal baie moet
ly as geestelike rykdomme by julle ontbreek, wanneer julle naak en arm in
die hiernamaals aankom. En al is julle tyd op hierdie aarde nog baie kort, al
word julle ook weggeroep voor die einde, elke dag sal vir julle skatte kan
oplewer as julle dit maar net behoorlik wou benut.
Begin tog met julle siele arbeid. Gaan tog 'n innige verbinding met My aan.
Vra My om genade, smeek My om krag om dit te kan verrig wat Ek julle as
taak op aarde gestel het. Gee julle aan My oor, dit wil sê,: onderwerp julle wil
geheel en al aan Myne, wandel opreg voor My oë. Leef van nou af aan die
lewe met My, laat My nie meer weg uit julle gedagtes nie, dat julle My
voortdurend om julle heen wil hê en My Liefde sal julle aangryp en ook help
indien julle te swak is. Begeer dat Ek My oor julle bekommer. Begeer om julle
taak op aarde te vervul en Ek sal julle stuur en lei. Ek sal julle nie meer
alleen laat en julle wil sal steeds sterker word en in My Wil opgaan en dan is
alle gevaar vir julle verby. Dan sal julle die einde of 'n skielike dood nie hoef
te vrees nie. En dan sal julle siele gered wees en gaan sy 'n nuwe lewe
tegemoet in die geestelike ryk. Amen.
Wonderwerke van Jesus as kind

5551 Ek wil julle onderrig in alles wat julle helderheid oor verlang, Ek
wil dat julle eers die regte kennis het voordat julle jul medemens onderrig,
wat die taak is van elkeen van julle wat My wil dien. Ek Wil dat julle alles self
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sal begryp voordat julle jul kennis oordra, want die ander persoon is dikwels
nie baie geduldig nie, hy verlang helderheid, veral wanneer hy twyfel en
sodanige helderheid moet julle hom dan ook kan gee. Die probleem van God
se menswording in Jesus gee aanleiding tot die meeste vrae, omdat dit tot
dusvêr so verklaar is dat dit slegs meer verwarring veroorsaak. My aardse
bestaan as mens is geensins te onderskei van die van ander mense nie,
behalwe dat Ek in My hart ruimte gelaat het vir die liefde om te groei, terwyl
ander hul eieliefde verhoog en “begeer” het, in plaas van “gee”.
Die liefdesvonk smeul in elke mens se hart, maar kan in ‘n helder vlam
ontbrand, soos wat dit ook gesmoor kan word. Daardeur onderskei die mense
hul egter ook van mekaar, want liefde druk die stempel van Goddelikheid op
elkeen af, terwyl eieliefde die ewebeeld is van My teenstander, wat homself
verhef en daardeur geval het. Die liefde is dus die Goddelike in die mens, wat
slegs ‘n baie klein vonkie aan die begin van die aardse lewe is, maar
eindeloos kan groei. Die liefdesvonk was reeds herkenbaar in die kindjie
Jesus, omdat ‘n ligsiel haar in die kind beliggaam het, Wie inderdaad al God
se glorie in die geesteryk agtergelaat het, maar nie Haar liefde nie en die
Krag van hierdie liefde het Haarself soms geopenbaar, wanneer die geesvonk
kontak maak met die Gees van die Vader van ewigheid, wat met elke
liefdevolle kind gebeur. In Jesus moes Sy egter vir die mense duidelik sigbaar
wees, sodat hulle aan die Goddelikheid van die kind Jesus sou glo. Die werk
van die Gees word nie in so ’n kind verhinder nie, dit verskyn slegs weinig
indien ooit, omdat die mens se intellek en vrye wil eers self moet streef na
die werk van My Gees en dit gebeur slegs bewustelik wanneer hy oud genoeg
is om van sy intellek en wil in vrye denke gebruik te maak.
Die verklaring vir die wonderwerke van die kind Jesus, vir die ongewone
gebeure, kan slegs in die hoë graad van liefde gevind word, want Jesus se
siel het van bo gekom, dit was ‘n Siel van Lig en Liefde wat toe in ‘n menslike
vorm gehul was en ook beperk was in Haar tot dan onbeperkte skepping en
arbeidsaamheid, om te aanpas by die menslike uiterlike vorm. Die liefde was
in ’n groot mate in die kindjie Jesus aanwesig, maar die aards-menslike aard
het ook sy wêreldse invloed uitgeoefen, naamlik; Ek en Sy teenstander het
ook invloed uitgeoefen op hierdie aards-menslike, omdat dit hom vanweë die
wilsbeproewing toegestaan is. En My Gees het toe stilgebly, want selfs die
mens Jesus moes hierdie wilstoets aflê en die werk van vergoddeliking van
Sy siel moes onder dieselfde voorwaardes plaasvind as met elke ander mens,
alhoewel My Gees in Hom was en gebly het deur Sy liefde.
Die mens Jesus moes egter die hoogste graad van liefde bereik deur Sy eie
wil en daarom het My Gees Haarself tydens hierdie jare terugtrek. Sy het
Hom nie aangespoor of gedring nie, Sy het die mens Jesus volle vryheid
toegelaat, totdat, as resultaat van Sy intense liefde, die steeds groter
wordende oorvloed van My Gees gemanifesteer het as Wysheid en Krag, as
buitengewoon groot kennis en wonderwerke. Die mens Jesus was sedert
ewigheid vir hierdie taak uitgekies. ‘n Opperste ligwese het neergedaal na die
aarde; één van My geluksalig lewende kinders het Sy weg oor die aarde
begin en so moes hierdie siel die aardse vorm van die kind Jesus reeds
binnedring en al die ongewone dinge wat in Sy jeug gebeur het, was
heeltemal natuurlik en begryplik, maar vir mense wat in duisternis lewe,
onbegryplik en daarom was in later jare die stralende lig van ’n bekleding
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voorsien en het die eintlike taak begin, naamlik die vergoddeliking van ‘n
aardse mens deur die Liefde. Ek kon weliswaar te alle tye deur My Gees in
die mens Jesus werk, omdat alle vereistes daarvoor aanwesig was, maar
terwille van die taak van Jesus het al die Goddelik-geestelike teruggetrek en
was hierdie taak deur Hom as mens vervul, wat alle krag maar net uit die
werksame liefde in Hom verkry, wat vir Hom net so moeilik was om uit te
brei as vir enige ander mens, omdat My teenstander waarlik nie sy invloed
laat vaar het nie, omdat Jesus se oorwinning sy nederlaag sou beteken. Maar
My teenstander kon die vrye Wil van Jesus nie aantas nie en die Wil was
geheel en al op My gerig. En daarom slaag Hy met die werk, want Sy keuse
vir My het ontstaan uit Sy liefde. Die liefde was die krag wat sterker is as die
dood en daarom is ook hy oorwin wie die dood in die wêreld gebring het. Die
liefde was die oorwinnaar en sal dit vir ewig bly. Amen.
Uitleg van die woorde van Christus - Die toestuur van die suiwer
evangelie

5552

Die Woorde van Christus wat Hy op aarde gespreek het laat
allerlei interpretasies toe en moet, ten spyte van verskillende uitleggings, as
ewige Waarheid erken word. Daarom moet die uitleggings egter ook
ooreenstem met die geestelike betekenis wat Jesus in Sy Woorde gelê het,
aangesien hulle andersins as verkeerd bestempel kan word, wat daartoe kan
bydra dat die suiwer evangelie se betekenis verdraai word. En daarom rus
daar 'n sekere verantwoordelikheid op iemand wat die Skrif volgens eie
verstandelike denke wil verduidelik, dus wanneer die Gees van God kan
werksaam nie wees en die verstand van die mens verlig nie. Die
werksaamheid van die Goddelike Gees is egter die gevolg van 'n lewe volgens
God se Wil en dus moet die mens wat hom geroepe voel om die Skrif uit te lê
en sy gewete raadpleeg in hoeverre hy die Wil van God nakom.
Die uitleg van die evangelie, van die Woorde van Christus, moet deur die
Gees van God self gedoen word. Dan sal dit ook ooreenstem met die
Waarheid, want die Woord van God, die leer van Jesus Christus, is 'n lering
van die Gees. Sy is 'n leer wat slegs die geestelike ryk betref en die
geestelike ontwikkeling van die mens moet bevorder. Gevolglik kan wêreldse
verstand alleen nie die diepste geestelike betekenis van die Woord van God
begryp nie, maar moet die gees in die mens aktief raak, wat dan alle
gedagtes geestelik sal rig en die mens tot die ware begrip van die Woorde
van Jesus sal voer.
Indien die Woord slegs suiwer letterlik vertaal word, kom daar dikwels
teenstrydighede voor, wat egter dadelik met geestelike uitleg verdwyn. Met
verkeerde uitleg beland die leer van Christus egter in gevaar. Dit wil sê, sy
gee dikwels aanleiding tot verwerping, omdat net weer die verstand is wat
oordeel en dat daar deur teenstrydighede 'n wil sal ontstaan om weerstand te
bied. En so is dit verklaarbaar dat die leer van Christus dikwels verwerp
word, omdat die onderrigting self nie deur die gees in sigself gedoen word
nie. Omdat hulle self 'n verkeerde uitleg aangeneem en deurgegee het, wat
vroeër of later tot verwerping moes lei, omdat alleen die Waarheid lig gee,
maar dwaling steeds die duisternis vergroot waaronder die mense ly.
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En daardeur raak die hele Christendom weer in gevaar. Die herkenning en
erkenning van Christus as Verlosser van die wêreld, neem in dieselfde mate
af as wat daar aan die Waarheid afbreuk gedoen word, omdat slegs deur
middel van die Waarheid, lig vir die mens ten deel val en omdat alleen deur
die Waarheid die moed om getuienis af te lê vir die Heiland en Verlosser,
sterker word, Wie se werk van liefde en barmhartigheid so ontsaglik
belangrik is, dat die mense by `n korrekte voorstelling en opheldering hulle
ook geheel en al vir Hom sou uitspreek.
Die mense gaan in duisternis voort deur hul sondige toestand en word nie uit
die duisternis weggelei nie. Hulle vind self nie die weg nie, omdat alles
donker is. Die werklike lig kan egter slegs deur God Self gebring word deur
Sy Gees. Waar Sy Gees werksaam is, is daar lig en ook 'n diep geloof in Jesus
Christus en Sy werk van verlossing. Waar daar egter onderrig gegee word
sonder die samewerking van die Gees, word net dwaling vir die mense
voorgehou en die duisternis kan nie van hulle wyk nie.
En so sal julle mense nou kan verstaan waarom God die evangelie in die
suiwerste vorm nou weer na die aarde lei. Dit is Sy Woorde wat nooit
verander nie, wat altyd en ewig sal bly bestaan, maar deur menslike wysheid
nie volgens hul ware betekenis verduidelik word nie. Nou gee God self
opheldering oor Sy Woord. Op 'n verstaanbare en mees liefdevolle wyse
probeer Hy die mense in te lei in die Waarheid. Hy praat weer dieselfde
Woorde tot die mense en Hy verlig die gees van hulle wat Hom aanhoor. Hy
wil hê dat dit lig word, want 'n diep nag lê oor die aarde versprei. Hy wil dat
julle mense sal insien wat julle ontbreek. Hy wil dat julle in die Waarheid
onderrig sal word en nou ook Jesus Christus, die Seun van God en Verlosser
van die wêreld herken en erken, omdat julle slegs deur Hom gered sal kan
word omdat Sy evangelie deur julle aanvaar moet word soos wat Hy dit Self
aan julle verkondig het. Amen.
Seën van geestelike kennis in die hiernamaals

5554 Wat My Gees aan julle openbaar is vir julle geestelike kennis wat
julle eendag onsegbaar salig sal maak, wanneer julle in die geesteryk
daarmee sal arbei tot seën van almal wat nog onwetend is.
Die suiwer Waarheid is selde te vinde by die mense op aarde en daardeur ook
nie in die Ryk hierna nie, alvorens die mense nie in ‘n toestand van helder lig
gekom het nie. Want lig beteken wysheid en kennis van die suiwer Waarheid.
En elke verkeerde gedagte is ‘n skaduwee wat die lig verduister, selfs
wanneer ‘n siel reeds vir lig ontvanklik is, totdat die laaste onware gedagte
nog nie verwerp is wat die lig tydelik vertroebel nie. Die siel moet haar
geheel en al vir die Waarheid oopstel, sy moet die waarheidsgetroue kennis
so haar eie maak, dat sy nou self as ligdraer kan werk in die geesteryk.
En daarom is dit ‘n onmeetlike genade om met geestelike kennis te kan
ingaan in die hiernamaals, want dit is soos die dra van ‘n helder ligkleed wat
orals straal en lig versprei. Sy kan nou werksaam wees, deur die onkundiges
te leer en onuitspreeklik seënryk te werk waar nog duisternis of skemering is.
Want in die geesteryk sal sy ook nog twyfelaars en leuenaars tegemoetkom,
wat sy egter deur haar kennis opheldering kan gee. Want die kennis is die
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resultaat van die openbaringe deur My Gees. Dit het ‘n oortuigingskrag wat
min wesens kan weerstaan, tensy hulle sku is vir die Waarheid, omdat hulle
aanhangers van die vors van duisternis is. Want sulke wesens sal sulke
kennis probeer verhinder, deur sy lig te verdoof, waartoe hulle dink dat hulle
daartoe in staat is. En aan sulke wesens kan slegs opheldering gegee word
deur ‘n ligdraer wat sy kennis van My af ontvang het.
Daarom is daar in My openbaringe, in My Woord wat Ek julle laat toekom, ‘n
enorme krag wat ook in staat is om sterk mure af te breek. Want Ek spreek
hierdie siele Self aan wanneer Ek deur julle mond praat, wanneer julle in My
Wil aan die siele in die duisternis die evangelie verkondig, soos wat julle dit
self van My ontvang het.
Want dit is die suiwer Waarheid en dit sal ook ‘n siel oortuig wat tot nou toe
in valsheid verkeer het. Want sy voel ‘n innerlike vreugde, sy ervaar as’t
ware die Waarheid as ‘n weldaad. Die begrip daarvan ontsluit so vir haar en
sy kan nie meer twyfel aan dit wat sy, in ‘n sekere sin komend van My,
aanneem nie.
Die krag van My Woord werk duidelik sigbaar, die siel word plotseling met lig
deurstraal en dit waarvoor sy tot nog toe die begrip gemis het, is nou
plotseling duidelik en sy neem dit met vreugde aan en so groot as wat die
verwarring en ellende is wat dwaalleer kan aanrig, so verblydend en
begryplik is die Waarheid.
En die Waarheid sal steeds wees waar My Gees kan werk. Dit sal altyd
Waarheid wees wat Ek deur My Gees aan die mense openbaar. Daarom, bly
bewus van die genade wat julle oordadig ontvang en arbei met hierdie
genadegawe, dra My Woord vêrder, bring lig in die duisternis, gee aan almal
opheldering, gee hul die Waarheid wat julle van My ontvang het en bly besig
tot seën van al diegene wat nog in die duisternis van Gees dwaal. Amen.
Geestelike nood: Onwaarheid -Vals beeld van God

5556 Julle sal slegs die geestelike nood kan teengaan, wanneer julle
die Waarheid verbrei, want die geestelike nood bestaan daarin dat die
mensdom in dwaling voortgaan, dat hulle blind is in die gees, dat dit haar
aan die regte insig kortkom, dat die Waarheid haar ontbreek. Want sodra sy
waarlik insien hoe die samehang is tussen die ewige Skepper en die mense,
sodra sy op die hoogte is van die doel van haar aardse lewe, is daar reeds 'n
bepaalde graad van liefde in haar, omdat sy My dan al as haar Vader van
ewigheid liefhet, Wie sy nou as uitermate volmaak, as Wys, Magtig en
uitermate Goed leer ken, wanneer sy die Waarheid oor My geleer word. Die
Waarheid laat My so gesien word dat sy My kan liefhê, maar die dwaling gee
'n verwronge beeld van My, sodat die mense My miskien vrees, maar nie in
staat is om van My te hou nie. Want wanneer Ek as 'n God van wraak, as 'n
God van toorn, as 'n God wat die sondaars straf, voorgestel word, is dit 'n
valse voorstelling van My Wese, omdat Ek tog die Liefde Self is.
Wanneer EK deur gebooie dwang op die mense sou wou uitoefen, dan sou EK
eweneens geen God van Liefde, geen Vader wees Wie Sy kinders in volledige
vryheid werksaam wil laat wees nie, EK sou inteendeel 'n tiran wees wat
steeds net Sy mag en krag gebruik met 'n heel ander verhouding tot die
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mense as 'n Vader tot sy kinders. Want My enigste gebooie is die gebooie van
die liefde, wat egter ook nie onder dwang vervul kan word nie, omdat die
liefde weer die vrye wil van die mens vereis. Ek stort nie hierdie mense in die
diepte in nie, maar hulle bevind hulleself daarin en Ek wil hulle optrek na My.
Ek verdoem die mense nie vir ewig nie, maar hulle hou hulle van My
verwyderd en is daarom in 'n verskriklike toestand en Ek wil hulle, op grond
van My Liefde, daaruit verlos.
Maar hoe word Ek aan die mense voorgestel? Ook van die kant van hulle wat
glo om vir My en My Ryk besig te wees? Watter nuttelose formaliteite verlang
mens nie van die mense nie en hoe onbelangrik beskou ’n mens die
vernaamste, naamlik 'n lewe in liefde, wat slegs deur My waardeer sal word.
Weliswaar word die leer van Christus, die goddelike leer van die liefde wat die
mens Jesus op aarde verkondig het, ook vandag nog gepreek, maar dit is
slegs woorde, wat wegsterf teen die ore van die mense, dit is woorde wat nie
meer lewendig genoeg gespreek word van die kant van die verkondigers nie,
omdat die oortuigingskrag by hulle ontbreek, wat slegs deur My Gees aan
hulle verleen kan word, indien die verkondiger self in die liefde leef.
Maar eers moet My Gees werksaam kan wees, indien My Woord die harte van
die mense wil binnedring en waar My Gees werk, daar sal die Waarheid ook
wees. Maar die liefde onder die mense het afgekoel en daarom is die
Waarheid ook nie meer te vinde nie en Sy word deur die mense ook nie as
sodanig herken wanneer 'n draer van die Waarheid aan hulle die lig wil bring
nie. En die weg na My kan nie gevind word nie, want dit gaan nie via valse
leringe nie. Julle sal eers moet leer om My in My Wese te herken, om te leer
om My lief te hê en slegs die suiwer Waarheid wat van My uitgaan, sal
klaarheid aan julle gee. Maar dan sal die geestelike nood ook opgehef word
vir alle mense wat van goeie wil is. AMEN.
Aardse opdrag - wilsbesluit

5557

Julle moes ‘n inspannende weg afgelê het, alvorens julle sovêr
gekom het om die laaste toets van julle wil af te lê. Julle siele, eens opgelos
in tallose siels-partikeltjies, wat in ‘n gekluisterde toestand ‘n
ontwikkelingsproses moes deurmaak, is weer tot ‘n geheel saamgevoeg. Julle
het weer die ‘ek-bewussyn’ teruggekry en julle staan nou as individue voor
die besluit om vir julle ‘n meester te kies, die een aan wie julle wil behoort.
Hierdie besluit is die rede en die doel van julle aardse bestaan en moet uit
vrye wil geneem word, want ‘n ander een kan nie hierdie besluit vir julle
neem nie. Dit moet onvermydelik deur julle aan die einde van jul lewens
geneem word, omdat julle lot in die ewigheid afhang van hierdie keuse.
Daarom is julle ingesteldheid ten opsigte van julle aardse lewensopdrag baie
belangrik en gewigtig, dit kan vir julle lig en saligheid, maar ewegoed ook
dood en verderf bring. Slegs julle kan deur eie wil daaroor besluit, want die
geloof daaraan kan nie deur dwang aan julle opgedwing word nie. Juis
daarom is dit baie selde onder die mense te vinde. Juis daarom bereik die
mense maar selde hulle doel met die kies van die korrekte meester.
Die ongeloof kom egter oral tot uiting en die mense vergeet al meer hulle
lewensopdrag. Elke gedagte gaan slegs oor die wêreld, wat hulle na ‘n kort
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tydjie moet verlaat. Hulle belangstelling gaan uit na wat verby is. Die
herinnering aan hulle lydensweg deur die materie is van hulle weggeneem,
want hulle moet in vrye wil hulle besluit neem en mag nie uit vrees die regte
meester kies nie.
En nou is die gevaar dat hulle keuse tot hulle nadeel sal strek; dat hulle al
hulle sinne na die materie sal rig en daardeur die “meester van hierdie
wêreld” sal kies, wat hulle nou weer ten offer sal val. Hulle het dit dan ook
aan hom te danke dat hulle opnuut gekluister sal word in die harde materie,
omdat hulle verkeerd gekies het.
Hulle moes hulle oë hemelwaarts gerig het. Hulle moes opwaarts gestrewe en
die wêreld die rug toegekeer het. Dan sou die korrekte besluit geneem
gewees het, dan sou die weg deur die hele skepping ‘n sukses gewees het,
dan sou die aardse lewe aan die wese sy bekroning gebring het en die siel
sou die korrekte Meester gevind en Hom tegemoetgegaan het.
Dan het die mens die wilsproef op aarde deurstaan, hy kan dan die swaar
aardse liggaam aflê en ryklik as gees die ewigheid ingaan. Dan was die lang
aardse weg van voorheen nie tevergeefs gewees nie. Die wese het
teruggekeer vanwaar hy uitgegaan het, hy het die Vader herken en homself
aan Hom oorgegee vir ewig. Amen.
Laat daar lig wees

5563 Laat daar Lig wees. Lig het in die wêreld gekom, want dit was
donker op die aarde en die mense kon nie meer die pad uit hul geestelike
duisternis vind nie. Toe het daar Lig van bo gekom om almal wat van goeie
wil is te verlig. God het Sy Seun na die aarde gestuur sodat Hy ook aan hulle
redding kon bring met die Lig. En dus Hy het in 'n wêreld van haat en
liefdeloosheid ingekom en die mense het Hom nie as Lig en Verlosser herken
nie. Maar Sy liefde vir die ellendige menslike ras was so groot, dat Hy hulle
wou red uit die duisternis, dat Hy hulle wou vrystel van Satan se kettings wat
die duisternis deur die sonde veroorsaak het en alle wesens saam met hom in
die afgrond ingetrek het, waar daar geen lig of vryheid was nie.
Die Seun van God het gekom as Verlosser vir die verslaafde menslike ras. Die
baba Jesus is gebore. 'n Siel uit die koninkryk van Lig het 'n menslike vorm
gekies vir Haarself en het as 'n onskuldige baba in die wêreld gekom ten
einde Sy aardse lewe te begin, wat geëindig het met die grootste daad van
liefde en deernis, om die sondige mensdom te verlos.
Die teenspoed op aarde was groot; die pad na God was selfs versper vir die
regverdige, want die sonde van die geeste se afvalligheid van God in die
verlede, wat elke mens beswaar, het die terugkeer na God onmoontlik
gemaak, aangesien God se geregtigheid 'n toepaslike versoening vir die
sonde vereis het, wat geen persoon in staat was om te kon lewer in die
aardse lewe nie. God se teenstander het geseëvier, want alle siele wat as
mense op aarde gelewe het, het aan hom behoort. Hy het hulle saam met
hom in die afgrond ingetrek en sou hulle nie meer loslaat nie en die
regverdiges het God om hulp aangeroep.
Hulle het gevra vir 'n Verlosser. Jesus Christus, die Seun van God, het die
wêreld verlos uit sy mag, want Hy het die sondeskuld betaal met Sy dood aan
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die kruis. Hierdie daad van Verlossing moes egter uit vrye wil vervul word,
die versoening moes vrywillig uitgevoer word, net soos die sonde teen God
eens vrywillig gepleeg is en dus was ’n Ligwese nie in staat om verlossing aan
die mense te bring nie, maar slegs 'n mens wat homself vrywilliglik geoffer
het in liefde namens sy medemens, was in staat om hierdie versoening te
bewerkstellig en daarom moes Hy op hierdie aarde as 'n mens gebore word
en grootword met alle menslike eienskappe onder Sy aardse broers, omdat
slegs die menslike wil deurslaggewend was vir hierdie daad van liefde,
aangesien 'n Ligwese se liefde die mensdom lank gelede al sou verlos het,
indien dit sou ooreenstem met die wet van die ewige orde. Dus het die
Ligwese Sy Goddelikheid opsygesit, Hy het 'n menslike kind geword met alle
menslike swakhede en eienskappe, waarteen hy dan bewustelik moes veg
ten einde Sy Wil te versterk, sodat Hy Homself dan sonder dwang kon geoffer
het as Verlosser van die menslike ras, ten einde versoening vir hul sondes te
bereik. En al die engele in die hemel het hierdie baba begroet en hulleself
voor Hom neergebuig. Die siel het woning gemaak in Sy liggaam en 'n helder
Lig versprei. Die Lig het in die wêreld gekom. God het 'n Verlosser van Bo
gestuur aan die mense, die Verlosser Jesus Christus het na die aarde gekom
om die mensdom te verlos. Amen.
Die stem van die Vader

5564 Julle moet die Vader se stem herken in elke woord wat van Bo tot
julle kom. Dit is My Gees wat tot julle spreek. Dit is My Krag wat julle
toestroom. Dit is lig van My Lig Wat julle toestraal. Dit is die Woord waarmee
My oneindige Liefde invloed op julle uitoefen, sodat julle My sal verstaan,
sodat julle My Wil sal vervul, getroos sal word in tye van nood en onderrig sal
word in alle Waarheid. Slegs Een kan julle hierdie Waarheid besorg, naamlik
julle God en Vader van ewigheid wat julle onderrig, sodat julle Hom sal
herken en leer om Hom lief te hê, want Ek verlang na julle liefde.
Daarom praat Ek met julle wat My nie kan sien en gevolglik ook nie strewe na
My wanneer julle geen kennis het wat vir julle geloof kan skenk nie. Ek wil
egter dat julle in My glo en daarom doen Ek alles moontlik om hierdie geloof
aan julle te besorg.
Ek maak Myself aan julle bekend.
Julle mense sal hierdie geskenk van genade nie in sy volle betekenis kan
verstaan nie. Dis die Heer van die oneindigheid, die ewige God en Skepper
wat alles laat ontstaan het, wat vir julle oë sigbaar is en oneindige onsigbare
werke vir julle geskape het.
Hy buig Hom liefdevol na julle oor. Hy spreek die mens afsonderlik toe, soos
wat Hy egter ook deur hulle tot alle mense spreek. Hy openbaar Homself aan
julle.
En slegs weinig mense herken Sy stem.
Maar hierdie weiniges het egter ook 'n verligte gees, want wie in staat is om
My te hoor, wie My Self herken in die Woord wat Ek na die aarde stuur, is ook
deurdring met die krag van My Gees en hy het nou 'n heeltemal ander uitkyk
op al die gebeure, op alles wat hom omgeef en wat hy beleef.
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My Gees verlig sy denke en gee ook aan hom duidelikheid oor alle samehang.
Hy kan nie meer twyfel nie, juis omdat hy My Self herken wanneer Ek hom
toespreek deur My Woord. Waar My Gees werk, daar is ook kennis en kennis
is lig wat die duisternis deurbreek.
Waar sal julle mense egter op aarde nog 'n lig vind? Die mense gaan voort in
die duisternis. Hulle het 'n verduisterde gees. Hulle dink nie na nie en sou
hulle nadink, dan sou hulle geen duursame resultaat behaal nie.
Daar is duisternis op aarde, wat slegs deur één Lig van Bo verdring kan word.
Ek is egter steeds bereid om 'n lig vir julle aan te steek. Ek is steeds bereid
om julle met die krag van My Gees te deurdring, indien julle maar bereid is
om die Woorde van My Liefde aan te neem, indien julle maar julle harte wil
oopmaak om die vloei van My Liefde binne te laat, indien julle mense maar
sou begeer om My te hoor.
Ek sou graag wil hê dat julle sal leer om My lief te hê. Daarom sal julle na My
moet luister. Julle sal My openbaringe moet aanneem en dit sal lig in julle
word, want julle dring dan deur tot die geheime van My ewige Liefde, tot My
heilsplan van ewigheid. Julle sal julleself herken, sowel as julle taak op aarde.
Julle sal My herken en julle sal My dan jul liefde skenk en julle sal vurig
daarna verlang dat My Stem vir ewig in julle sal weerklink. Amen.
Geestelike nood - Verkeerde denke

5565 Die denke van die mense het verward geword en dit is onder
geestelike nood te verstaan dat hulle sonder insig is, dat hulle vêr van die
Waarheid af staan en daarom ook vêr van My af is, omdat hulle sonder liefde
lewe, want die liefde bind hulle onherroeplik met My en die Waarheid aaneen.
Hoe sou hulle dus anders gehelp kan word, as dat hulle steeds tot liefde
gemaan en aangemoedig word? Die liefde kan egter nie aan hulle gegee word
nie, maar kan hul slegs as die vernaamste gebod voorgehou word, wat
absoluut vervul moet word, indien die mens sy doel op aarde wil bereik. Die
mens moet weet dat hy sonder liefde geen stap vooruit kom nie en deur
dwang kan dit nie van hom geëis word nie, omdat dit dan geen liefde sou
wees nie, maar in die gunstigste geval, ‘n handelwyse wat liefde voorhou.
Julle mag nie vergeet dat die Liefde iets Goddeliks is nie, dat Ek julle dus
daarom die gebod van die liefde gee, om julle die weg te wys om julle wese
te vergoddelik. Maar onder geen omstandighede oefen Ek die geringste
dwang op julle uit nie, wat egter ‘n “gebod” in die sin van die woord sou
beteken en so laat Ek julle in alles vry en julle mag vir julleself kies. Ek kan
julle slegs deur onderrigting sovêr bring dat julle uit julleself die regte weg
sal gaan.
Daarom is Ek onophoudelik besig om die mense die regte denke binne te lei,
hulle reg te onderrig, hulle My Woord te stuur deur dienaars wat My geheel
en al toegedaan is, hulle opheldering te gee oor al die voor- en nadele, sodat
hulle uit hulself dan die regte besluit sal neem en dit doen wat tot die doel sal
lei, sodat hulle in die liefde sal lewe en weer word wat hulle in die allereerste
begin was.
Ek kom egter onwrikbare weerstand teë. Die mense neem My Liefdevolle
onderrigting nie aan nie. Hulle denke is so verward, dat hulle die eenvoudige
`116

vanselfsprekende kennis oor die samehang van alles nie meer kan begryp nie
en ook nie wil nie. My Liefdevolle Woorde sterf weg teen hul oor en dring nie
in die hart in nie en die krag van My Woord kan nie werksaam word by die
mense nie.
Die geestelike nood is reusagtig groot, omdat die wil van die mense vry moet
bly en hulle self die innerlike drang nie meer het nie. Hulle het geen verlange
na opheldering nie, hulle voel op hul gemak in hul geestelike duisternis, hulle
wil nie lig hê nie en kom die lig na hulle toe, dan laat hulle nie haar straal die
hart binnedring nie, hulle keer haar af en wend hulle na die dwaalligte, soos
dit oral langs die weg opflits. En Ek sien vol erbarming neer op My skepsels,
wie Ek sou wou gelukkig maak, maar hulle wil niks uit My Hand aanneem nie.
Ek sien hoe hulle verlore gaan, elkeen op ‘n ander pad, maar niemand gaan
oor die weg wat wel bergopwaarts gaan, maar verseker na My voer nie. Ek
sien ook hulle wat My soek, maar hulle laat hulleself nie aanraai waar Ek te
vinde is nie, wat eers vele weë sal moet gaan alvorens hulle op die regte weg
sal uitkom.
Ek sou hul almal graag die vergeefse weë wou bespaar. Ek sou hulle graag
die weg tot My maklik wou maak, Ek sou graag elkeen ‘n leier as geselskap
wou saamgee.
Ek kan hulle egter altyd maar net met My lokkende Stem toeroep: “Kom na
My toe, almal wat uitgeput is en onder laste gebuk gaan, Ek wil julle
verkwik”. Ek kan slegs roep, maar hulle egter nie dwing om die regte weg te
gaan nie. Hulle luister egter nie na die roepende Stem van My Liefde nie,
omdat hulle My Stem nie herken solank as wat hulle sonder liefde is nie. En
dit is wat Ek as geestelike nood beskryf, dat daar wel hulp is, dat julle hierdie
hulp egter nie wil aanneem nie en sodoende self die einde bepaal wat julle
tegemoetgaan. Ek kan julle help, Ek wil julle ook help, maar julle moet julle
ook wil laat help. Want julle wil is vry en sal ewig julle lot bepaal. Amen.
Dreigende draaipunt

5567 Julle kan 'n nuwe tydperk aankondig vir alle mense, want julle in
staar 'n keerpunt in die gesig. En dit is ook My wil dat julle, My knegte op
aarde, hierdie aankondiging van My altyd sal noem, want Ek wil hê dat die
mense hierdie kennis moet kry, selfs al sal hulle dit nie glo nie. Hulle
gedagtes sal gelei word na die komende gebeurtenis, na die tyd wat selfs vir
'n ongelowige persoon as abnormaal sal voorkom . Hulle sal leer oor 'n groot
verandering in hul lewensomstandighede en 'n baie duidelike verwysing na
die einde wat kort daarna sal volg. Hulle sal leer van hierdie verandering,
want dit kan hul geloof laat herleef nadat dit gebeur het en as hulle die
wêreldgebeure sal volg en al die tekens wat julle voorspel het, sal dit vir hulle
duidelik word.
'n Nuwe tydperk kom nader en Ek kondig dit nie sonder rede aan julle mense
nie. Die pad wat julle stap is nog vêr van My af; want slegs selde, indien ooit,
speel Ek 'n rol in julle lewe. Nietemin wil Ek hê dat julle na My toe moet kom,
na My moet roep, om My altyd die pad te laat lei en nie jou lewe sonder My
te lewe nie. Dit is waarom Ek julle keer op keer roep, totdat julle dit so
duidelik sal hoor, dat julle op My oproep ag sal slaan.
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Om hierdie rede sal My knegte op aarde die mense inlig wat hulle te wagte
staan, dat alles anders sal gebeur as wat hulle wil en hoop. Binnekort sal die
laaste fase voor die einde begin, binnekort sal die finale stryd van geloof
uitbars, maar dit sal voorafgegaan word deur 'n kragtige omwenteling van die
aarde wat al die mense sal laat dink, maar wat nietemin slegs deur 'n paar
erken sal word as 'n laaste oproep van waarskuwing en vermaning van bo.
Julle mense moet glo dat julle nog 'n moeilike pad sal moet reis, maar met
My Krag sal dit vir julle moontlik wees, daarom wil Ek vir julle My Krag vooraf
aanbied, selfs aan dié van julle wat nog nie in My glo nie.
Roep My aan in tye van nood en jy sal My hulp duidelik ervaar, maar moenie
swig voor die magte van die duisternis nie, moet hulle nie vervloek nie en kla
nie as julle pynlik geraak word deur wat sonder versuim sal plaasvind nie.
Dink daaroor na wanneer 'n besluit vir of teen My van julle verwag word.
Oorweeg die feit dat Ek kan gee en neem, maar sal altyd net aan julle gee
wat julle sal baat vir die ewigheid. Moet nie toelaat dat julle verlei word deur
allerlei wêreldse beloftes nie, want julle sal weer alles verloor, maar wat julle
geestelik bekom het, sal by julle bly en aan julle ewige genoeë bied.
Julle staan voor 'n draaipunt in die wêreld, julle is besig om 'n keerpunt in
beide 'n aardse en geestelike weg te nader en julle mense is in die senter van
'n massiewe gebeurtenis. Hou aan My vas, julle God en Vader van ewigheid
en julle sal veilig bly, terwyl alles rondom julle sal vergaan, want Ek Self is
julle
krag
en
mag,
Ek
Self is Heer oor lewe en dood. Enigiemand wat saam met my is, wie aan My
sy sal staan, hoef werklik niks te vrees nie, want hy sal lewe tot in ewigheid.
Amen.
Wanneer is suiwer Waarheid gewaarborg deur die werking van die
Gees?

5569 Julle kan vol vertroue wees dat die Waarheid aan julle meegedeel
is, want God Self, die ewige Waarheid, onderrig julle, soos geskrywe is dat
julle, ten einde die Waarheid te ken, deur God geleer moet word. Daarom
moet julle nie twyfel, so lank as wat julle die Waarheid begeer en 'n beroep
op God Self doen daarvoor nie. En julle sekerste teken is die feit dat julle nie
voorheen die geringste kennis gehad het nie, maar dat die kennis wat julle
nou het, nie ekstern aan julle meegedeel is nie en tog oortref die diepte en
wysheid daarvan alle intellektuele kennis. Julle hoef nie te vrees dat julle
onderrig word deur kragte wat nie self die Waarheid ken nie, want God hoor
elke oproep en beantwoord dit direk, of deur boodskappers van Lig, wat werk
volgens Sy Wil en slegs Goddelike kennis oordra, dus die suiwer Waarheid.
Magte wat probeer om verwarring te veroorsaak, is egter ook bedrywig,
kragte wat mense beïnvloed wat hulle die reg gee om dit te doen, deur vas te
hou aan foutiewe inligting, wat dus nie toelaat dat hulle heeltemal sonder
weerstand onderrig word nie. In daardie geval kan leerstellings versprei word
wat die Goddelike Waarheid weerspreek. Die geestelike vonk binne 'n
persoon is onlosmaaklik gekoppel aan die ewige Vadergees en sy aandeel is
die Waarheid, want God Self is die Waarheid. Wanneer julle dus geleer word
deur die Goddelike Gees in julle, aanvaar julle kennis wat voortspruit uit
julleself, kennis wat julle nooit intellektueel kan bekom het nie. Wanneer julle
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dus kennis van binne ontvang, wat aan julle helderheid oor geestelike
ooreenkomste gee, kennis wat Goddelik-geestelike sake duidelik en logies
verduidelik, dan moet daar 'n bron van hierdie kennis in julleself wees, wat
nie wetenskaplik verklaar kan word nie, in plaas daarvan is dit die inwonende
Goddelik-geestelike vonk self wat deel is van die ewige Godheid en niks
anders as die Waarheid kan uit hierdie bron verkry word nie. Tog kan die
intellek deur magte beïnvloed word, omdat dit moontlik is vir 'n mens om
suiwer intellektueel te probeer om die geestelike realm binne te dring en ook
geïnspireer te word, dit is, hy kan beïnvloed word deur omliggende
gedagtestrome, wat ook in die geestelike realm ontstaan, maar die realm
waar hulle ontstaan het, kan nie beheer word nie. Aardse kennis kan
saamsmelt met geestelike uitstralings, 'n persoon se intellek kan op 'n
spesifieke manier wil dink en daarvolgens sal die kragte ingryp en hom
ondersteun en dan sal daar altyd 'n gevaar bestaan dat die persoon nie van
sekere menings of vorige kennis sal wil afsien nie en in plaas daarvan
geestelike magte toelaat om in te gryp deur die voortsetting van werk in
dieselfde rigting, wat weglei van die Waarheid.
Dit moet nooit aanvaar word dat boodskappe van die geestelike realm altyd
onder toesig is van 'n hoogstaande ligwese, indien die voorvereistes ontbreek
nie, - die suiwer waarheid moet onvoorwaardelik versoek word, wat altyd die
uitskakeling van ‘n mens se eie wil vereis. Liefdevolle geestelike Kragte moet
altyd by die Goddelike wil inpas en hulle respekteer altyd die mens se vrye
wil. Gevolglik, waar 'n persoon se wil nie onbeperkte invloed deur hierdie
kragte toelaat nie, mag hulle hulself nie op die voorgrond druk nie, hulle
moet 'n persoon se wil respekteer en dit beteken dat hulle nie die kragte, wat
‘n persoon uit eie wil naderroep, toegang mag weier nie. Om vas te hou aan
verkeerde inligting bied altyd bose magte die geleentheid om te praat. Om
hierdie rede kan selfkritiek nie streng genoeg toegepas word waar dit die
suiwer Waarheid betref nie. En julle almal moet deur God onderrig word, God
wil Self die suiwer Waarheid aan julle oordra, Hy het Haar aan julle belowe.
Daarom, vra God wanneer julle die suiwer Waarheid soek, doen 'n beroep op
Hom vir verduideliking, bied Hom jou vrae en oorwegings aan en Hy sal jou
waarlik gee waarvoor jy vra. Hy sal die suiwer Waarheid aan julle oordra,
direk of deur Boodskappers van Lig, maar dan sal hulle julle altyd volgens Sy
Wil onderrig en hulle woorde kan aanvaar word as God se Woord, want hulle
is draers van die Lig, draers van die Waarheid van God, dus ook sonder enige
dwaling.
Roep God aan en Hy sal julle hoor. Sy Woord is Waarheid en enigiets wat nie
ooreenstem met hierdie Woord, het nie uit Hom ontstaan nie, selfs al blyk dit
vir julle goed te wees. Daar is slegs een Waarheid en dit is God Self.
Aangesien die stryd tussen Lig en duisternis egter voortdurend gevoer word,
moet julle ook God se teenstander se invloed in ag neem en dus waaksaam
wees. Hy kruip in waar hy skuiling kry en probeer om verwarring te
veroorsaak. Hy sal altyd probeer om te verneder, te bevraagteken of Jesus
Christus en Sy daad van Verlossing sodanig voorstel dat 'n verlossende
gevolg sal versuim om te realiseer, sodat die mense geloof sal verloor in die
Een sonder wie geen saligheid kan bestaan nie. Dit is waarom hy sal probeer
om die beginsels te verwar, selfs waar die wil goed is, maar die volledige
toewyding aan God nog nie plaasgevind het nie. Gee al julle liefde, al julle
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begeertes, al julle twyfel, teenspoed en bekommernisse aan God en Hy sal
julle gee wat julle nodig het, Hy sal julle leer en julle die ewige Waarheid
inlei, Hy sal julle teen dwaling beskerm en altyd met Sy liefde by julle wees.
Amen.
Uiterlikhede, Seremonies - Ware godsdiens

5571 Soek die kern en verlustig jou nie aan die uiterlike nie.
Hoe dringend wil Ek julle mense nie graag op die hart druk nie, naamlik dat
alle uiterlikhede julle geen stap verder kan bring nie, dat slegs julle innerlike
lewe gewek moet word, dat julle slegs 'n geestelike resultaat sal kan bereik
wanneer jul strewe geestelik gerig is. En solank die uiterlikhede nog iets aan
julle doen, solank as wat julle julleself nog deur seremonies laat fassineer,
solank sal julle nie op jul innerlike gerig kan wees nie. Want wanneer julle jul
geestelike oë na binne rig, lyk die uiterlike vir julle soos skaduwees. Julle sluit
die oë en wend julle af van uiterlike prag en praal en seremoniële handelinge,
omdat julle die ware lig in julle waarneem, wat van My af uitgaan, wat Ek in
alle mense aansteek wat waarlik die innerlike nastreef, wat sy beste doen om
die regte band met My tot stand te bring, wat nou aan homself werk, wat My
ernstig en waaragtig soek.
Ek laat My deur hom vind en hy sal dan ook begryp waarom Ek in Gees en in
Waarheid aangeroep wil word.
Bedink dit tog dat My Ryk nie van hierdie wêreld is nie.
Wat dus nog aan hierdie wêreld behoort, is 'n versperring vir die geestelike
wêreld, vir My Ryk, waar geen materiële dinge meer bestaan nie. Onthou dat
alle materie nog beheer word deur die een wat die wêreld regeer en dat dit
sy taak is om aan julle prag en praal, skitterende materie te bied, om My
daardeur vir julle te verduister, om julle van die ware geestelike strewe te
weerhou. Onthou dat hy homself bedien van al diegene wat nog 'n deel van
hom is, om julle in gevaar te bring. Wie ernstig na eenwording met My soek,
moet in sy binnekamer gaan en My daar aanroep. Dit wil sê: hy moet
homself in die stilte terugtrek en sy denke na binne rig en hy sal My sekerlik
vind, terwyl 'n mens moeilik sy gedagtes bymekaar sal kan hou waar die
wêreld hom so openlik tegemoet tree, waar die oog ook maar kan kyk en
daar geen ware aandag is nie.
Ek is nie daar te vinde waar mense My op 'n manier verkondig wat slegs
verafgoding is nie, omdat die afgod wat nog alle materie besiel, gehuldig
word.
My Ryk is nie van hierdie wêreld nie.
So duidelik was My Woorde en elkeen wat ernstig daarna streef om na My en
My Ryk te kom, kon hulle verstaan en sal hulle ook verstaan. Maar julle sal
My Ryk nie in die wêreld vind wat nog aan My teenstander behoort nie.
Laat los die uiterlike wanneer julle My op die korrekte wyse wil dien. Bepaal
julleself slegs by My leer van liefde, volg haar ywerig na en julle sal My dan
so dien dat Ek ‘n welgevalle daaraan sal hê.
In alle kerke waar Ek verkondig word, leer julle die basiese leerstellings wat
julle na ewige geluksaligheid kan lei. Indien julle dit slegs hoor en dit laat
verdwyn, sal dit van weinig nut vir julle wees; maar wanneer julle toelaat dat
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dit na julle harte deurdring, sal die saad bevrug word en groei en spoedig die
hele land, julle hart, bedek met oorvloedige plantegroei. Die lewe sal in julle
gewek word en die leer van Christus, My Woord, wat aan julle gepreek was,
sal aan julle heerlike vrugte gee as opbrengs. Julle siele sal volmaak word en
julle sal op pad wees na volmaaktheid.
Daarom kan elke kerk wat My Woord aan julle bring, julle help om
volmaaktheid te bereik. Nogtans is die eerste vereiste die aanvaarding van
My Woord, wat aan julle gebring moet word waar die leer van Christus, wat
aan julle kennis verskaf oor Jesus Christus, die Seun van God en Verlosser
van die wêreld, gepredik word.
Julle mense kan slegs deur Jesus Christus geluksaligheid bereik. Derhalwe
moet julle oor Hom en Sy werk van verlossing ingelig word en aangesien julle
slegs deur die vervulling van Sy gebooie van liefde volmaaktheid kan bereik,
moet julle in Sy leer onderrig word. Dit is van geen belang waar en hoe
hierdie leer aan julle voorgelê word nie, maar dat dit nagekom word, is
noodsaaklik. Seën daarom alle verkondigers van My Woord, wat ten doel het
om My nader aan mense te bring, wat van My getuig, Wie as Jesus Christus
op aarde gewandel het om verlossing aan die mensdom te bring.
Alles wat help om mense van My lyding en dood aan die kruis bewus te
maak, met My inkarnasie en werk van verlossing, wat help om hulle aan te
spoor om soos Jesus te wees, met ‘n lewe van onselfsugtige liefde teenoor
hul medemense, wat ook ooreenkomstig My wil is, sal deur My geseën word,
welke geestelike beweging ookal daaragter is.
Maar wat dit oorskry, wat nie ooreenstem met My leer van liefde nie en as ’n
las gevoel word, omdat dit met die vrye wil van die mense inmeng, alles wat
My eenvoudige lewe op aarde weerspreek en op ‘n latere datum by My
Goddelike gebooie van liefde bygevoeg was, wek My misnoeë en dit is nie
geskik vir die onderrig van ware lede van die kerk wat Ek Self op aarde
gestig het nie. Want waar die liefde onderrig word, moet sy ook geleef word,
dit wil sê, waar daar behoefte of nood is, moet dit verminder word.
En hy aan wie Ek materiële rykdom geskenk het, moet dit gebruik in diens
van die naasteliefde. Hy moet nood lenig na sy beste vermoë. As hierdie
vernaamste gebod geïgnoreer word, kan geen seën verwag word nie, selfs
wanneer My leer van liefde gepreek word. Want dan is dit niks meer as leë
woorde nie en geen verandering van die hart het plaasgevind nie. Dan het My
Woord nog nie na die hart deurgedring nie en het nie lewend in die hart van
die persoon geword nie, want dit is die saad wat op klipperige grond geval
het en nie kon groei nie. Die ewige lewe in geluksaligheid kan slegs deur
liefde bereik word en slegs waar hierdie leer aan mense nadruklik gepredik
word, word My Evangelie in Waarheid bekendgemaak. En waar My leer van
liefde nou ten volle nageleef word, daar vind die ware godsdiens plaas, wat
My verbly en aan julle ongekende seën sal oplewer. Amen.
Die teenstander weet dat hy nie meer veel tyd het nie
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Die teenwoordige tyd staan onder die invloed van My
teenstander, wat tog nie wil sê dat Ek My Mag, My Liefde en Genade nie laat
sien nie. Die mense self gee hom geleentheid deur hulle wil, hulle gesindheid,
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hulle handeling en hulle spraak. Hulle verwyder hulself daardeur van My en
kan op die manier nie meer die invloed van My uitstraling van Liefde bespeur
nie, waarvan die werking hom van sy invloed kon bevry. Dit is nou die tyd
van die einde soos dit geskryf staan en hy weet dat hy nie meer baie tyd
oorhet nie.
Daarom woed hy baie opvallend en word tog nie deur die mense herken nie
en My teenstander stry besonder hard waar daar duidelik na My gestreef
word. Dit sal altyd vir julle as mense die verklaring wees wanneer die wat na
die geestelike strewe, in konflik raak met hulself, of met hulle omgewing.
Die geestelike strewe, dit wil sê, die blik wat julle op My rig, is vir My
teenstander ‘n gruwel en vervul hom met haat en vernietigingswoede. Hy
bedink die skandelikste planne en die uitwerking daarvan is duidelik onder My
kinders te bespeur, onder hulle wat My getrou wil dien, onder hulle wat die
lig ontvang en moet uitdra in die wêreld. Want die “Lig” onderbreek hom
hinderlik met sy dwaallig, die Lig van Bo steur hom en hy sal Haar graag wil
uitdoof. Hy veg vir elke siel wat hy kan verloor en omdat die grootste deel
van die mense hom vrywillig volg, is hy vertoornd oor elke siel wat hom
herken en haar van hom losmaak.
Dit is ‘n verskynsel van die tyd wat slegs begryp sal word deur die mens wat
die oorsaak en doel ken van die beëindiging van sy aardse periode, wat weet
van die stryd tussen Lig en duisternis en van die nabye einde. En hoe nader
die einde kom, des te heftiger sal hy woed en verwarring stig onder die
mense. Vir hom is elke lis en elke leuen goed, hy gebruik alle wapens
gewetenloos, selfs wanneer hy vir die siel teen wie hy veg, die dood bring. Hy
sal onder ‘n masker optree en dikwels moeilik herkenbaar wees, hy sal ook
onder hulle wat Myne is, verskyn en hulle met alle misleiding deur sy masker
laat mislei. En Ek verhinder hom nie daarin nie, want tot aan die einde van
die wêreld het hy mag en krag en kan hy dit ook beproef. Maar in gelyke
mate staan Ek ook gereed met My genadegawes wat, wanneer dit maar
benut word, die oorwinning oor hom sal behaal op die dag van die oordeel.
Wat lank tevore aan julle verkondig was, moet ook vervul word en daartoe
behoort ook die woede van Satan gedurende die laaste tyd voor die einde.
Tog is daar vir julle almal altyd ‘n weg wat uit die chaos voer, daar bly vir
julle ‘n toevlugsoord oor waarheen julle kan vlug voor elke gevaar. Kom
almal na My toe wanneer julle belas en belaai is en Ek sal julle verkwik. Bring
al julle leed, julle bang vrae, julle angste, sorge en vertwyfeling na My toe,
Ek staan altyd en oral vir julle gereed. Ek sal julle altyd bystaan en krag gee
wanneer julle swak is en Ek sal julle uit die nood van julle siele wegneem.
Want die wat My ernstig soek, hoef nie te vrees om in die hande van My
teenstander te val nie, omdat Ek reeds by hom is wanneer hy na My verlang.
Nog ‘n kort tydjie en die vlam van die wêreldbrand wat My teenstander sal
ontsteek om homself in die gloed te verberg, sal hoog oplaai. Sy tyd het nog
nie ten einde geloop nie, dus is hy nog druk besig en benut hy die tyd goed.
Maar dit sal beëindig word wanneer Ek dit wil, want Ek is waarlik Gebieder
oor hemel en aarde, oor die goeie en slegte geesteswêreld en niks kan
geskied sonder My wil of toelating nie.
So is dit My wil dat hy vir ‘n duisend jaar lank gekluister sal word, dat die
mag en invloed oor die menslike geslag hom vir ‘n tyd ontneem sal word. Dit
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is My wil dat daar eenmaal weer vrede sal kom onder die mense en dat hulle
wat hulself as Myne laat ken, verlos kan word van sy gewelddadige invloed.
Dit is My Wil dat hulle wat Myne is, die oorwinning oor hom behaal, dus sal
Ek hulle ook nie in die tyd van die hewigste stryd verlaat nie en Ek sal hulle
steeds naby wees en nie toelaat dat hulle bo hulle kragte verdruk word deur
hom nie. Ek wil graag steeds by julle wees, dit wil sê, julle moet ondanks alle
aanvegtinge van sy kant af, altyd in die liefde volhard, omdat Ek Self dan by
julle kan wees en hy van julle moet wyk, wie hy nou beslis aan My verloor
het. Amen.
Die sin van lyding en siekte

5575 Alle nood wat julle op aarde moet verduur, sal julle meervoudig
beloon word en julle sal in geluksaligheid besef wat julle toestand van lyding
op aarde vir julle beteken het, wat My Liefde ingesien het as heilsaam vir
julle siele en dit daarom slegs uit liefde vir julle opgelê het.
Julle mense glo tog dat julle almal nog geleenthede nodig het om ryper te
word, dat daar selde ‘n mens op aarde te vinde is wie se siel al so
kristalhelder is by die verlaat van die liggaam, dat hy as My kind direk kan
ingaan in die geesteryk. Glo dit dat maar weinig mense hierdie graad van
kindskap van God sal bereik, wat aan hul die erfdeel van die Vader sal
oplewer, as Ek nie vir hulle die moontlikheid sou skep van siekte en leed nie,
‘n toestand wat die siel volkome kan suiwer van alle afvalstowwe en as te
ware die afwentel van alle skuld op aarde beteken.
Slegs Ek ken die bereidheid en die moontlikheid om liefde te gee van elke
mens, dus ook sy graad van rypheid. Ek weet waarlik ook die beste wie met
My al so nou in verbinding staan, dat Ek hom as My kind kan aanneem. Maar
volgens die wet van ewigheid moet die siel by die afsterwe van die liggaam
volledig suiwer en sonder afvalstowwe wees, omdat die hoogste graad van
geluksaligheid, - die kindskap van God - alleen op die aarde bereik kan word,
omdat die siel se hoogste voltooiing in die geesteryk – ’n opklim na die
kindskap van God - in die hiernamaals nie meer in aanmerking kom nie.
Daarom word daar vir die siel op aarde nog die geleentheid gebied om
haarself te vervolmaak, wat deur ‘n moeilike aardse bestaan vol leed
teweeggebring kan word.
Liefde en leed lei die siel na volmaaktheid. Liefde en leed laat die siel
rypword. Liefde en leed laat die siel deelagtig word aan die grootste vreugde
en die geluksaligste verbondenheid met My. Die kind sluit homself aan by die
Vader - en bly dan ewig met Hom verbind.
Die aardse lewe is egter begrens, dit is maar ‘n vlugtige oomblik vergeleke
met die ewigheid. En hoe smartlik dit ookal is, die vreugde aan die Hart van
die Vader weeg duisendvoudig op teen hierdie leed. Dankbaar sal die siel
eens terugkyk en die oorgrote Liefde van die Vader sien, wat vir haar
oneindige geluk wou berei het - en haar slegs daaroor op aarde laat ly het.
Amen.
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God se Gees in die mens wat Jesus navolg
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Julle mense sou vol van die goddelike Gees kon gewees het
indien julle sou geleef het vanuit die navolging van Jesus. Hy was as mens
nie anders as julle nie, Sy lewe was maar net ‘n stryd en worsteling teen die
begeerte, wat Hy net soos julle ervaar het, maar onderdruk het uit liefde tot
My. Sy lewe was ‘n lewe van liefde tot die naaste van wie Hy geweet het dat
hulle in nood verkeer en wie Hy wou help. Wat Hy volbring het, sou julle
mense ook kon volbring, indien julle ernstig was om My in alle volheid in julle
op te neem.
Sy Siel het wel uit die ryk van die Lig gekom, maar Hy het Homself nie as
sodanig herken, alvorens My Liefdesgees nie deur die mens Jesus gestroom
het nie. Soms het My Gees wel deur Hom gespreek, dan het die mens Jesus
op bonatuurlike wyse gespreek en die mense verstom laat staan. Maar sodra
My Gees Haarself weer verberg het, het Jesus net soos ‘n mens soos julle
gevoel en Sy soms hoogs helder geestestoestand het Hom in verwarring
gebring en hom beangstig. Hy was in Homself gekeer, maar was My altyd in
innige liefde toegekeer, Wie ook aan Hom Sy taak op aarde duidelik gemaak
het.
Die mens Jesus moes worstel met alle kragte wat teen Hom was. Hy moes
alles meemaak en deurstaan wat ‘n mens maar kon deurgaan, want Hy het
vir julle mense die weg vooruitgegaan wat julle ook sal moet en kan gaan
met Sy hulp. Ek het Hom met die Krag van My Liefde gehelp, waarna Hy
voortdurend gevra het en ook vir Homself verwerf het deur Sy lewe in liefde.
En hierdie ongewone toevoer van liefdeskrag het Hom in staat gestel om die
Verlossingswerk te volbring.
Ook sal julle mense die ongewone kan volbring indien julle deur werke van
liefde vir julle die Krag van My Liefde julle eie sou wou maak, maar die wil
ontbreek by julle, wat egter in die mens Jesus buitengewoon sterk ontwikkeld
was, egter slegs as gevolg van die liefde wat Hy in Homself tot volle wasdom
gebring het. Sy Siel het, as Siel van die Lig, die groot geestelike nood van Sy
omgewing aangevoel, daarom was Haar wil om te help so sterk en Sy het die
mens Jesus gedryf om in liefde werksaam te wees. Ook julle sien die nood
om julle, geestelike en aards en indien julle sal help, sal julle ook die Krag
gegee word, want daar word met die wil rekening gehou. En ook sou julle vol
van die goddelike Gees kon wees, omdat elke liefdesdaad vir julle die Krag
van My Liefde sou gee en julle dus in My Gees in julle werksaam laat word.
Die navolging van Jesus sou waarlik nie van julle verlang word as dit nie
vervul kon word nie. Want steeds weer moet die klem daarop gelê word dat
Jesus as mens Sy weg op aarde gegaan het en dat alle Goddelike eienskappe
Sy verdienste was wat Hy as mens verwerf het, dat dit nie die Godheid was
wat Hom beweeg het welke lewensweg Hy moes gaan nie, maar dat die Mens
Homself aan die Godheid onderwerp het, begryp dit goed, naamlik dat die
liefde van die mens Jesus My daartoe gebring het om onbeperkte Liefde weg
te gee, omdat Ek magteloos is teen die Liefde, omdat Ek Self van ewigheid af
die Liefde is.
Die mens Jesus het My bedwing met Myself, Hy het gedoen wat Ek Self moes
doen, wat My Oerwese verlang het, - om die Krag van die Liefde werksaam te
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laat word. En elke mens wat in die liefde werksaam is, dwing My om Myself
weg te gee. Maar hierdie dwang is die mees geluksalige gevoel vir My, Wie
Myself steeds sou wou weggee, maar Wie slegs volgens My wet van ewigheid
Myself kan weggee, waar liefde na My toestroom. Die liefde moet die wese
met My verbind, dan sal sy vervul wees met My Gees, met die Krag van My
Liefde en dan kan sy in en met My werk, dan het die mens die weg van die
navolging van Jesus gegaan, wat lei na die vereniging met My. Amen.
Die onbeduidendheid van aardse sorge

5581 Hoe onbeduidend is alle aardse sorge tog nie en hoe ernstig en
groot ag julle dit en wat werklik belangrik is, daaraan skenk julle mense
weinig aandag. Daarom word jou nood en sorge steeds groter, omdat dit julle
daartoe moet bring om aan My te dink en aan jul eie siele en as dit
bewerkstellig is, dan was die nood en sorge 'n seën vir julle. Waar dit egter
nie tot stand gebring is dat die mens hom tot My teruggekeer het nie, is
dikwels groot gevaar dat daar nou laer kragte in werking sal tree en die mens
help, maar dan met verlies van die siel wat die vors van die duisternis
probeer om te wen.
Die ongeloof word steeds groter. Sonder beswaar gee die mense My prys en
gryp verlangend na materiële goedere, wat hulle as’t ware as koopsom
ontvang, omdat hulle My weggee en dus ook hul siele en daarom neem ook
die aardse nood toe en is dit so duidelik te sien dat dit deur satan in die
wêreld gebring is. Die ongeloof en aardse gruwels sal steeds saam optree,
omdat die satan heers waar daar geen geloof meer is nie. Die diepe geloof
beteken egter steeds 'n uitweg uit alle nood.
Daarom hoef die aardse nood nie so groot geag te word nie, want die diepe
geloof in My kan en sal dit ophef. Maar dit het ook 'n sekere volwassenheid
van die siel as voorwaarde, 'n innige verbinding met My, wat julle dan altyd
bystaan en die nood laat ophou. Vir die ongelowige blyk sy nood geweldig
groot te wees, op die gelowige maak dieselfde nood skaars enige indruk,
want hy weet dat daar iemand Bo hom is wat dit gestuur het en dit ook weer
van hom kan wegneem. Die ongelowige probeer egter sy eie krag gebruik om
die nood te oorkom en omdat hy dan nie daarin slaag nie, neem hy hulp van
benede aan, dit wil sê,: Hy gryp na die hulpbronne wat sukses belowe en met
groot sekerheid en verwagting bedwing hy alles wat lyk of dit hom kan
onderkry.
Die ongeloof is egter ook 'n krag, waaroor mense gewaarsku moet word,
want die ongelowige is in verbinding met hom wat ook oor krag beskik, maar
dit verkeerd gebruik en dus die ontvanger van die krag vir sondige aktiwiteite
gebruik. Daarom kan hierdie krag ondenkbare skade aanrig wanneer die
mens homself daaraan oorgee, wanneer hy homself so totaal van My
losmaak, dat My teenstander volle mag oor hom kry.
Elke aardse nood moet jou na My toe lei en in elke aardse nood sal jy in die
eerste plek aan jou siel moet dink, of sy hierdie nood wel gebruik om haarself
aan My te verbind. 'n Ernstige vraag in die verband kan al die las verminder,
want dit word in jou geplaas sodat jy sal oplet en die sin van jou probleme
insien. Jy sal baie maklik hierdie bekommernisse van jou kan af werp deur
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My ernstig te versoek om krag en hulp. Ek wag net op 'n versoek van julle
voordat Ek julle My hulp kan verleen, want Ek wil net julle siele bewaar van
die diepte en Ek kan dit doen sodra julle jul oë omhoog rig en My aanroep.
Maar laat jul harte nie hardkoppig wees nie. Moenie daarin glo dat julle
julleself met eie krag uit moeilike situasies kan bevry nie. Julle mense is
almal swak en het ondersteuning nodig. Wend julle egter tot die ware Bron,
waaruit julle krag sal kan skep. Laat julle nie mislei deur My teenstander, wat
julle alles belowe en julle siele skade aandoen wat julle nie weer sal kan
herstel nie, tensy julle My aanroep, sodat Ek julle kan genees. Amen.
Deemoed

5587 Kom in alle deemoed nader aan God en Hy sal Homself liefdevol
na julle oorbuig. Luister na die stem van julle hart. Word nie arrogant van
gees omdat Sy liefde vir julle duidelik word nie. Bly Hom eerder steeds in
deemoed toegedaan, dan is die mate van genade wat Hy oor julle uitstort,
onuitputlik. Dan is julle waarlik Sy kinders wat die pad na die hart van die
Vader gevind het.
Die deemoed moet julle geheel vervul en ook die grootste geskenk van liefde
mag julle nie verwaand laat word nie, want dit is net Sy oorgrote liefde wat
julle so ‘n geskenk laat toekom, maar nie julle waardigheid nie. Wie swak is,
word deur God liefdevol aangesien, sodra hy sy swakheid insien en homself
in alle deemoed inhou teenoor die ewige Liefde.
Dan word hy waarlik oorweldig met 'n volheid van genade, wat julle van 'n
hoë opgang verseker en so is aan julle mense 'n eenvoudige verklaring gegee
van wanneer en hoe God Sy genadegawes skenk. Daar word aan julle
opheldering gegee wat slegs nodig is om 'n ryk mate van genade te ontvang.
Die deemoed word voorgestel as die deug wat deur God aangesien word met
oë vervul van liefde, wat Hom tot weggee beweeg, om 'n rykdom aan genade
uit te deel wat die mens met sekerheid na die doel sal voer, na die vereniging
van die kind met die Vader.
Soos 'n kind die Vader in alle deemoed tegemoetgaan, so moet ook die mens
homself verdeemoedig teenoor die ewige Vader. Waar die deemoed egter
verdwyn, daar trek God ook Sy genade terug. Maar die deemoed vra niks vir
haarself nie. Die deemoed voel so oneindig klein teenoor die Godheid, Wie
wel vermoed word, maar Wie Hy nie durf aanspreek nie. Die ware deemoed
sal net 'n gestamel voortbring. Hy sal hom nie met woorde kan uiter, want hy
waag dit nie om woorde te rig tot die hoogste Wese, Wie met één gedagte
alles kan vernietig wat Hy eens geskape het.
Die deemoed is sprakeloos en val net neer voor die aangesig van God,
smekend om Sy erbarming.
Die deemoed wag geduldig totdat sy gestig is deur Sy goed willende hand en
waar julle mense hierdie deemoed insien, daar sal die vloed van genade ook
ononderbroke die hart binnestroom. Daar is die aanwesigheid van God
duidelik. Daar is die verbinding van die aarde na die hemel tot stand gebring.
Daar buig God Hom na die aarde en sal Hy dit vat wat vir Hom geopend
voorgehou word, gevul met Sy genade, die hart wat hom deemoedig aan God
oorgee in die besef van sy onwaardigheid en swakheid. Want die deemoed
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van die hart is die hoogste sieraad van die siel. Dit open as’t ware die poort
na die geestelike ryk. Dit open die bron van genade, want waar deemoed is,
is ook die liefde vir God, wat deur die siel erken word as Allerheiligste Wese,
na Wie hulle nouliks durf opkyk, op Wie hulle egter afstuur, aan Wie hulle hul
geheel en al tot eiendom sou wou gee. Die deemoedige oorgawe van die siel
aan haar Skepper en Vader van ewigheid, is die kortste pad na Hom, want 'n
magtige golf van liefde en genade dra haar oor al die struikelblokke heen tot
by die hart van die Vader, Wie haar welwillend na Hom toe sal trek, omdat 'n
deemoedige siel Hom welgevallig is.
Ware deemoed van die hart hoef nie na buite toe sigbaar te wees nie. Sy
verberg haarself dikwels veel eerder agter 'n ondeurdringbare kern, want die
ware deemoed geld nie die mense nie, maar die God en Skepper van
ewigheid. Die ware deemoed waag dit nie om tevoorskyn te kom nie. Sy
gaan stille, eensame paaie in beskeidenheid en tree nooit op die voorgrond
nie. Sy is sonder enige eieliefde, maar steeds ywerig om ook aan die
medemens die grootte en heiligheid van God voor te hou, omdat Sy self voel
hoe klein en armsalig die mens is teenoor Sy Heiligheid en sy sal
barmhartigheid in oorvloed ondervind, want haar hele wese is vol afsku van
die vroeëre sonde en afval van God, Wie sy nooit as te nimmer sou wou
beledig het nie en Wie daarom die volle en heeltemal na Hom toegekeerde
wil aangryp en die siel na hom toe trek in vurige, erbarmende liefde. Amen.
Einde skielik midde-in die roes van die wêreldse genot

5589 In die roes van wêreldse genietinge slaan die mense geen ag op
die tekens van Bo nie en die einde nader met reuse treë. Die wêreld hou al
hulle sinne gevange. Die Gees is volledig in misterie gehul. God word nie
eerbiedig nie en hulle vrees geen mag bo hulle nie, want hulle is tevrede met
die maatreëls van die aardse maghebbers wat hulle des te meer toejubel,
hoe meer wêrelds hulle is en hy aan hulle wêreldse verbeterings belowe. Dit
is 'n toestand ooreenkomstig die tyd van die vloed. Die vergrote lewenslus
laat hul op geen enkele geestelike gedagte kom nie en die vervulling van hul
wense en begeertes is sondig, omdat hulle nie meer matigheid voor oë hou
nie en alles ongebreideld geniet en hulself daardeur geheel in die hande van
die teenstander van God begewe.
By hierdie mense het hy die spel gewen. Hy het hulle met aardse goedere
gelok en hulle verbasend vinnig gewen. Maar sy sege beteken die dood vir
hierdie mense. Die dood van die liggaam en van die siel, want dit is nie meer
lank na die einde toe nie. Die einde kom midde in die roes van genot, onverwags en so vinnig dat niemand in staat sal wees om hulself te besin nie
en daar sal geen redding meer wees nie. Hulle sou wel kon insien dat dit kort
voor middernag is, want alle aankondigings getuig daarvan. Maar hulle hou
hulle ore en oë toe sodat hulle nie hoef te hoor en sien wat hulle nie wil hoor
en sien nie.
En so sal die einde as ‘n verrassing kom. Wanneer luste en ondeugde ‘n
hoogtepunt bereik het, wanneer die sonde so hand oor hand gaan toeneem
dat daar, ten spyte van waarskuwings en vermanings van die dienaars van
God, nie meer halt geroep kan word nie, dan moet die oordeel kom wat
voortdurend aangekondig is.
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Let daarom op die tekens. Daar sal 'n aardse welstand te siene wees wat 'n
ongeremde lewensgenot beteken vir die wêreldse mense wat nou poog om
alles moontlik uit die wêreld te haal. Daarby sal die vermanings van hul
gelowige broeders onaangenaam en hinderlik wees en daarom sal
laasgenoemde tot so ‘n mate gehaat word, dat daar vir die gelowiges 'n tyd
van nood sal aanbreek ter wille van Jesus se Naam, omdat die sondige
mense Sy Leer die doel van hul aanvalle maak en omdat elkeen wat homself
vir Jesus en Sy Leer uitspreek, van alles beroof sal word wat hy nodig sal hê
om van te lewe. Hierdie tyd van nood sal egter verbygaan tot seën van die
gelowiges, want hulle geloof sal steeds sterker word, omdat hulle duidelik 'n
krag van Bo gestuur word en omdat hulle die Woord van God kan hoor, direk of deur Sy boodskappers.
En dit is die tyd wat nog vir julle voorlê, wat onherroeplik sal kom en wat
oorkom moet word, omdat dit nou daaroor gaan om die bokke van die skape
te skei, omdat daar 'n verduideliking oor die gesindheid van die enkeling
moet kom, omdat die enkeling moet besluit, vir of teen God. En so 'n besluit
moet in volledige vrye wil plaasvind en daarom is daar ook 'n benarde
toestand van die kant van die aardse mag toegelaat, soos barmhartigheid
van Bo egter ook ongewone krag gee aan diegene wat hulle wil gebruik in die
geloof in God, in Jesus Christus, die Seun van God en Verlosser van die
wêreld. Die mense sal nog swaar tye moet deurmaak, maar geseënd is hy
wat die lewe as moeilik ervaar, want die ander sal ondergaan, omdat hulle op
geen teken ag geslaan het nie, omdat hulle niks Bo hulle gevrees het nie en
daarom op die dag van die oordeel hulleself onder die regspraak van God
moet stel, wanneer die einde van hierdie aarde aangebreek het. Amen.
Die nood van die siele in die diepte - voorbidding

5591 Die nood van die siele wat skielik en onvoorbereid weggeroep
word van die aarde se nood is groot, as hulle nie al 'n graad van
volwassenheid bereik het wat hulle geskik maak vir die ligryk, deur 'n
lewenswandel wat aan God welgevallig is nie. Maar die meeste gaan na die
oorkant, die geestelike ryk binne, in 'n waarlik erbarmlike toestand, sonder
geloof in Jesus Christus, sonder die geringste insig en geheel en al sonder
krag, omdat die liefde hulle ontbreek en hulle dus ook geen werk van liefde in
die geestelike ryk navolg nie. Hulle is arm en ellendig en weet nie waarheen
hulle hul om hulp moet wend nie, omdat hulle geen geloof het in die Een Wie
hulle kan verlos van alle sondes en leed, Jesus Christus, wat elke roep na
Hom waarlik sou aanhoor. Die geestelike ryk neem alle siele op wat van die
aarde heengegaan het, maar hoe verskillend is die sfere wat hulle nou 'n
blyplek bied.
Die ryk van die duisternis is egter die digste bevolk en neem voortdurend
nuwe inwoners op, omdat op aarde ook groot duisternis is en die siele
dieselfde plek opsoek as wat hulle verlaat het. Daar is die nood so ondraaglik,
dat die siele hiervan sou wou ontvlug, wat hulle egter nie uit hulself kan doen
nie, maar ondersteuning nodig het. Hierdie siele keer steeds weer na die
aarde terug en hou hulself op in die nabyheid van mense met wie hulle op
aarde noue bande gehad het, of as gevolg van dieselfde karaktertrekke, vir
hulle welkome voorwerpe is om hul eie wil op oor te dra, dus indirek verder
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te werk op aarde. Sulke siele kan maar moeilik verbeter word en tog moet
daar ook aan hulle in die gebed gedink word, sodat hulle deur voorbidding
opwellinge kry wat tot 'n verandering kan lei.
Waar 'n liefdevolle gebed die siele van die gestorwenes volg, is daar steeds
hoop dat hulle spoedig die duistere blyplek kan verruil vir 'n swak
skemeroord en dan soek hulle lig totdat hulle dit vind. Die siele van die
duisternis moet dikwels baie lank in die diepte vertoef, omdat hulle geen
poging aanwend om daaruit te kom nie. En slegs die verlange na lig lewer vir
hulle lig op.
Daarom sal julle mense nie genoeg kan bid vir hierdie siele, dat hulle op die
lig sal afstuur, dat die begeerte in hulle sal ontwaak om in 'n effens ligter
omgewing te kom nie. Want die wil van die wesens is beslissend en vir die
versterking en verandering van 'n verkeerde wil sal julle mense steeds weer
moet bid, wanneer julle die siele wil help wat skielik van die aarde
heengegaan het, wat weggeroep word uit die middel van die lewe en weinig
of heeltemal geen geestelike insig besit nie. Hulle kan gehelp word as julle
hulle maar wil help, as julle aan hulle liefde skenk en hulle sou wil verlos uit
die duisternis.
Die nood is baie groot en kan nie deur middel van dwang opgehef word nie.
'n Voortydige wegroep van die aarde is dikwels 'n daad van barmhartigheid
vir hierdie siele, sodat hulle nie nog verder wegsink nie. Want dan sou die
verlossing uit die diepte nog veel moeiliker gewees het, omdat die wil dan
nog halsstarriger is en heeltemal teen God gerig. Dink daarom aan hulle wat
skielik van die aarde heengaan en stuur hul liefdevolle gedagtes na, sodat
hulle hul deur julle aangetrokke voel om na die aarde terug te keer en hulle
van julle kan leer. Want hulle sal hulle steeds ophou in die nabyheid van
diegene wat aan hul liefde gee. Hulle sal veel eerder bereid wees om onderrig
deur middel van gedagtes van julle aan te neem as wat hulle dit op aarde sou
gedoen het. En vir sulke siele kan die voortydige dood nog die enigste weg
wees na 'n verandering van wil, as julle hulle krag gee deur julle liefde, deur
julle gebed, wat bestem is vir die verlossing van hierdie arme siele uit die
duisternis. Amen.
“Ek is die Lig van die wêreld” - Lig is waarheid

5592 Ek is die Lig van die wêreld en slegs daar waar Ek is, kan die lig
skyn, maar waar Ek egter nie is nie, is duisternis. Wie hierdie woorde diep in
sy hart laat deurdring, sal ook spoedig deur ‘n ligstraal aangeraak word, want
hy sal insien dat hy die weg na My moet neem om by die lig te kom. Maar lig
is Waarheid en die Waarheid kom van My.
En so kan niemand in die Waarheid wandel wat homself vêr van God af
bevind nie, wie My nie Self in hom opgeneem het, sodat Ek ‘n lig in hom kan
aansteek nie. Maar om My op te neem beteken om die liefde vir homself tot
eiendom te maak, want wie in die liefde leef, leef in My en Ek in hom.
Ek is dus die Liefde, die Waarheid, die Lig, die Lewe. Sonder My leef julle
andersins in die duisternis. Waar julle ook maar êrens anders die lig wil soek,
sal julle haar nie vind as julle haar nie deur die liefde in julleself aansteek nie,
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as julle My, Wie Self die Liefde is, nie tot julle trek deur werksaam te wees in
liefde nie.
Daar kan wanorde in julle gedagtes wees, maar dan is daar ook wanorde in
julle hart, dan is die liefde, wat alles volgens die ewige wet orden, nie in julle
nie, wat ook julle denke in Waarheid lei en geen onduidelikheid, geen vrae en
geen twyfel oor julle laat kom nie. So is daar dus eers lig in julle wanneer Ek
onderdak gevind het in julle hart, omdat Ek die Lig van ewigheid is. Dit staan
julle egter vry om die lig te kies of die duisternis.
Glo julle in My deur Wie die lig in die wêreld gekom het, glo julle in Jesus
Christus en Sy verlossingswerk, dan sal julle ook probeer om My te wen, julle
sal julle deur My uit die duisternis laat wegroep, julle sal na My stem luister,
julle sal My gebooie van die liefde herken as My Wil en julle sal My Wil ingaan
terwille van die lig, julle sal verlang na My, na My Liefde, na die lewe wat Ek
julle beloof het, julle sal insien dat daar sonder My geen lewe bestaan nie en
dus vrywillig in die ligskynsel tree wat Ek uitstraal, julle sal die lig soek en
haar ook vind. Julle sal in die Waarheid verkeer sodra julle in die liefde leef.
Daar is geen ander weg om tot die Waarheid te kom as deur die liefde nie. En
dit sal vir julle ook die dwaling begryplik maak wat oor die hele wêreld
verbreid is, wat onvermydelik daar moet wees waar geen liefde is nie.
Die liefde het egter verkoel onder die mense. Waar sou nog Waarheid aan te
tref wees Wie daar nie kan wees waar Ek nie Self is nie, Wie nie buite My kan
bestaan nie en Wie deur die liefdeloosheid van die mense self verdring word.
Waar geen liefde is nie, is duisternis, ook al is die verstand van die mense
hoe hoog ontwikkeld.
Ek is die Lig van die wêreld, maar Ek is ook die ewige Liefde, waar egter die
lig gedoof word, waar die liefde nie te vinde is nie, daar is ook duisternis van
die gees, daar is dwaling, onkunde, verblinding en geestelike verwaandheid,
want daar heers die vors van die duisternis, wat die Waarheid wil verdring en
daardeur ook Hom, Wie die ewige Waarheid en die Lig van ewigheid is.
Amen.
God verdoem nie, inteendeel, Hy wil verlos

5593

Ek verdoem nie die mense nie en stoot nie die siele in die
duisternis nie, veeleer stuur hulle self af op die diepte, hulle spreek self die
oordeel oor hulle uit deur hul lewenswandel, wat so is dat die vors van
duisternis besit van hulle kan neem en hulle na benede trek na sy gebied. Ek
is ‘n God van Liefde en met al hierdie siele het Ek medelye, omdat My
grondbeginsel is: Om alles wat eens uit My voortgekom het, gelukkig te
maak. Ek sien hul nood, Ek sien hul deerniswekkende toestand en sou hulle
graag wou help; maar solank hulle hulself van My afwend, solank as wat
hulle nie bereid is om hulle deur My te laat help nie, hou My teenstander
hulle vas in sy mag, want hulle wil hom die reg daartoe gee, soos wat die
teenoorgestelde wil My die reg sou gee om hulle op te help omhoog.
Ek vergewe elke mens sy skuld, ofskoon Ek as ‘n God van Geregtigheid ‘n
vereffening, ‘n genoegdoening verlang. Maar My Liefde vol erbarming het vir
alle sondaars die moontlikheid geskep om hul sondeskuld kwyt te raak, My
Liefde vol erbarming het die sondeskuld van almal op Homself geneem en het
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die boete betaal deur die offerdood aan die kruis. En tog is daar vir elke siel
die keuse gelaat om daarvan gebruik te maak, omdat Ek haar ‘n vrye wil
gegee het, wat Ek nooit sal aantas nie. Maar dit is die vrye wil wat haar,
indien dit verkeerd gerig is, haar in die verdoemenis stort, in ‘n toestand wat
so smartlik is, dat dit gelyk is aan die vreeslikste opsluiting in ‘n kerker en
waarvan sy dink dat dit deur My opgelê is en My daarom aansien as ‘n
wrekende en bestraffende God, Wie haar van Homself afgestoot het na die
duisternis. Die siel skep vir haarself haar lot, want wat sy is en waar sy is, is
‘n toestand wat in vrye wil nagestreef is, wat ook alleen maar verander kan
word deur haar eie wil, maar wat ook onmiddellik verbeter word, wanneer die
siel haar denke op My rig.
My Liefde gryp elke siel vas en help haar omhoog, wanneer sy die hoëre
nastreef, dus op My wil afstuur. Ek is wel ‘n God van geregtigheid, maar wat
Ek vra as teenprestasie, as kompensasie vir die sondeskuld van die opstand
van weleer teen My, is slegs die erkenning van My verlossingswerk, dus die
erkenning van Jesus as God se Seun. Soos wat die geeste hulle eens van My
afgewend en geval het, so moet hulle hulself weer na My wend in Jesus om
hoër te klim. Ek verlang slegs erkenning van Sy Goddelikheid, omdat Ek dan
Self erken word, Hy wat My in die mens Jesus beliggaam het op aarde, om
dit aan die mense, wie eens geestelik van My afvallig geraak het, te
vergemaklik om die vroeëre sonde weer goed te maak.
Die mense is vêr van My af, die mense is dus die geeste wat eiewillig van My
weggegaan het; Ek het nie die geeste verdoem nie, maar hulle het in vrye wil
op die diepte afgestuur, waaruit Ek hulle weer omhoog wil bring, maar hulle
nie teen hul vrye wil in ‘n ander sfeer kan verplaas nie: Ek was en is en bly
ewig die God van Liefde en selfs My geregtigheid word deur My Liefde vol
erbarming oortref, Hy wat ‘n weg gesoek het om die Geregtigheid voldoening
te verskaf en tog die skepsele tegemoet kom, sodat hulle Hom weer kon
nader, wanneer hulle die wil daartoe het. En My Liefde sal Haarself ewig
inspan om die siele uit die diepte te verlos wat self verdwaald is; My Liefde
sal vir ewig ‘n helpende Hand na hom uitsteek, Wie maar net vasgegryp hoef
te word om uit die diepte te kan ontvlug, want Ek is geen bestraffende, geen
verdoemende God nie. Ek is ‘n God van Liefde en Barmhartigheid, Wie ewig
maar net hulle gelukkig wil maak wat eens uit Sy Liefde voortgekom het.
Amen.
Die oorwinning van die materie

5594 Julle moet daarvan bewus word dat alles verganklik is en dat julle
netso ‘n verganklike liggaam het. Dat julle alles sal moet agterlaat wanneer
die uur van skeiding van die aarde gekom het, dat slegs julle siele dan sal bly
bestaan, maar wel in dieselfde gesteldheid as wat julle haar op aarde gegee
het. Julle moet self bewus word dat sy dieselfde houding, wat julle as mens
tot die wêreld gehad het, saamneem na die Ryk in die hiernamaals. Dat sy in
die Ryk dus net so sal hang aan die materie of dit verag soos wat sy dit op
die aarde gedoen het. Dat ‘n buitengewone leedvolle toestand egter dan haar
lot sal wees wanneer slegs die materie haar verlange en begeerte was, wat
sy nou moet agterlaat en arm en ellendig die ryk hierna ingaan. Daarenteen,
hoe heeltemal vry en geluksalig sal sy nie gewees het as geen aardse dinge
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haar belas het nie, wanneer haar strewe en begeertes op aarde reeds
geestelik gerig was.
Mense, besef tog dat die wêreld julle slegs skyngoedere kan besorg wat nie
blywend is nie en dat julle jul egter tot slaaf daarvan maak wanneer julle dit
nie oorwin en as skyngoedere erken nie. Die hebsug na aardse goedere is die
grootste gevaar vir die menslike siel en die hebsug is sterk by die mense op
hierdie aarde en groei steeds meer, hoe nader dit aan die einde kom. Die
mense is heeltemal verblind in hulle gees en hulle denke is verward. Hulle
ywer en werk slegs vir wêreldse goedere, maar slaan geen ag op hulle siele
nie, wat hulle gebrek laat ly en tog bly slegs sy bestaan wanneer al die ander
verdwyn en vergaan het. En tog word die mense onophoudelik gewys hoe
nutteloos hulle doen en late is, welke lot op hulle siele wag na die dood. Hulle
word daarop gewys en word slegs gewaarsku en vermaan, maar word egter
nie gedwing tot verandering van hulle vrye wil en eie gedagtes nie. Maar die
vermanings en waarskuwings slaan hulle in die wind en bly ook onbeweeglik
deur die voorspellings van die naderende einde, omdat hulle dit nie glo nie.
En daarom uiter God Homself somtyds baie duidelik deur van die mense weg
te neem wat hulle nie vrywillig van wil afsien nie. Dit is ‘n Goddelike
openbaring wat maar deur min as sodanig erken word. Dit is ‘n openbaring
wat die mense duidelik genoeg die werk van God te siene gee; omdat hulle
nie daarteen kan opstaan nie en nie in staat is om hulself daarteen te
verweer nie. Hulle moet hulle volledige onmag toegee en kan dus ook insien
dat ‘n hoër Mag werksaam is, volgens Sy wil. En tog wil hulle hierdie Mag nie
aanvaar nie, ja eerder ontken hulle nog die Mag en dit kan hulle nie belet
word nie, omdat hulle in die besit is van ‘n vrye wil.
God spreek oral en Sy stem kan deur ieder en elk gehoor word, maar tog bly
die meeste onbeweeglik daaroor en rig hulle hul oë na die wêreld en haar
goedere. In hulle harte verstom die begeerte na die materie nie, sodat hulle
dit wat hulle verloor het, so vinnig as moontlik wil terugwen, maar die siel
meer gebrek laat ly as voorheen.
Desondanks laat God deur Sy bemoeienisse nie na om die mense van die
materie te verlos nie en daar sal nog baie gebeur voor die einde, wat vir die
doel nog dienstig is. En die seën is vir hulle verseker wat die doel van
vernietiging en katastrofes insien en Hom ook erken, wat oor die skepping
heers. Seën ook aan diegene wat God in al die gebeure herken en Hom
aanroep om beskerming en hulp in elke nood. Hulle sal hulp gebied word op
aarde en ook in die geesteryk en hulle sal lewe, ofskoon hulle liggaamlik
gesterwe het. Amen.
Die wil bepaal die skenking van genade

5595 My Wil bepaal nie julle geestelike toestand, op aarde of in die
hiernamaals nie, inteendeel, slegs julle eie wil bepaal dit. Geen mens word
van My genade uitgesluit nie, geen mens kan sê dat hy nooit steun van My
ondervind het nie, maar sy wil kies of en in hoeverre hy wil gebruikmaak van
die skenking van My genade. Mense wat geestelik strewe, wat insig het, het
nou hulle geestelike vlak bereik, sodat hulle die skenking van genade deur
My kan benut, dit was slegs hulle wil wat My geen weerstand gebied het nie
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en wat bereid was om My Hand vas te gryp, wat Ek in medelydende Liefde na
hulle uitgestrek het en alle mense sou dieselfde kan doen. My Hand strek
Haarself uit na alle mense op velerlei maniere, om hulle op te trek uit die lae
geestelike toestand na bo. Maar Ek kan hulle nie teen hulle wil in ‘n toestand
verplaas wat die lot is van diegene wat My terwille is nie. Ek kan en wil hulle
nie in gedwonge posisies verplaas nie, omdat ‘n positiewe ontwikkeling onder
dwang nie werklik rypwording van die siel beteken nie, omdat elke dwang
toestand teen My wet, teen die Ewige ordening ingaan. Maar met genade kan
Ek die mense onmeetlik begunstig en slegs die aanneem van My genade
bring verbetering van die geestelike toestand van die mens tot stand, nooit
mag ‘n mens glo dat Ek My skepsele met voorkeur begunstig nie, elkeen
ontvang soveel en so dikwels as wat hy begeer.
Maar wie nooit na genade verlang nie, wie die aangebode genade afwys, bly
ook onbekwaam vir elke geestelike strewe en elke geestelike insig word van
hom weerhou. En weereens is ook slegs die wil van die mens deurslaggewend
of hy werke van liefde wil verrig. Ook dit is beslissend, omdat die liefde hom
al barmhartigheid besorg in die ruimste mate, want Ek is al so naby ‘n
liefdevolle mens, dat die wil om hom te verwerp, nie meer aanwesig is nie en
dan benut hy al die genade, dit wil sê, elke hulpmiddel wat Ek hom laat
toekom, ervaar hy dan weldadig en hy verset homself nie meer daarteen nie;
dit is die wil wat die mens tot liefde aanpor of hom die werksaamheid in liefde
belet en so ook bepaal die wil die toevoer van genade, omdat elke weerstand
opgegee moet word om sodoende deur die stroom van genade geraak te
word.
Elke mens kan rypword wanneer hy wil, omdat hy steeds krag kry wat hom
toegestuur word, indien hy bereid is om hierdie krag goed te gebruik; en wat
vir die een maklik is, kan vir die ander ‘n sterk selfoorwinning wees, maar
steeds net omdat sy weerstand nog groot is en dit die wil van die mens
bepaal. Maar Ek sou nooit van die mense in die lewe op aarde ‘n omvorming
van hulle wese vra, wanneer dit onmoontlik sou wees nie en Ek verlang ook
nie iets wat moeilik te vervul sou wees nie. Ek verlang slegs dat hy sy
weerstand opgee, waarvoor die wil dus bepalend is; Maar as die weerstand
eenmaal opgegee is, dan is al die ander heel maklik, omdat My genade nou
onophoudelik instroom en alles moontlik maak wat tevore onmoontlik was:
Want alles is genade wat My medelydende Liefde aanwend om julle te help:
Elke dag wat julle nog op aarde het, is genade, genade is vir elkeen ‘n wyse
hoe julle julle lewenskrag korrek sal kan benut, genade is vir elkeen ‘n
hulpverlening wat julle deur My Woord aangebied word, omdat My Woord
julle op hoogte sal hou van My Wil en julle lewenstaak aan julle oorbring en
dat julle deur die kennis ‘n ware lewenswandel sal kan lei en dus tot
sielsvolwassenheid kan kom. My Liefde laat julle sonder mate genade
toekom, maar dwing nie julle wil af nie en daarom sal julle wel geluksalig kan
word, maar ook nog eindeloos lank in ‘n ongelukkige toestand bly, totdat julle
tog eens julle wil verander het, totdat julle die weerstand opgee en na My en
My Liefde sal verlang. Amen.
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“Ek is sedert ewigheid”; - Die skepping van Lucifer

5598 Ek is sedert ewigheid en Ek sal bly tot in alle ewigheid. Ek is die
hoogste en mees volmaakte Wese en uit My het tallose wesens voortgekom,
eweneens in volmaaktheid, omdat Ek niks anders as die volmaakte kan skep
nie. En so was ook die wese wat deur My geskape is, vol van mag en krag.
Hy was nie beperk in sy werksaamheid nie. Hy kon dus skep en vorm gee net
soos Ek, want hy het My Krag gebruik, wat hy onbeperk van My onttrek het.
Die uitstraal van krag in My skepsels was 'n gebeurtenis wat My onnoemlik
gelukkig gemaak het en My Wil om lief te hê steeds weer aangespoor het om
My skepsels te voorsien van My Krag. Maar Ek het dit voortdurend gedoen via
My eerste geskape wese om hom in dieselfde mate gelukkig te maak en tot
skeppende werke aan te spoor.
Maar die uitstraling van My Liefde het toe geen weerklank meer gevind nie.
Die eerste geskape wese het My nie meer as Bron van krag erken nie, maar
homself daarenteen as voortbrenger van hierdie krag gewaan, omdat hy in
vrye wil kon skep en gevolglik ook niemand bo hom wou erken nie en dit was
sy ondergang. Want hy het hom doelbewus van My losgemaak en gevolglik
ook van die liefde, ofskoon hy kragtig en magtig gebly het, omdat Ek My
Krag nie teruggetrek het van 'n wese wat deur My Liefde geskape is nie. Hy
het dus wel sy krag behou, wat nou egter geen liefdeskrag meer was wat 'n
opbouende uitwerking gehad het nie, maar 'n verwoestende, ontwrigtende
werking gehad het, omdat die liefde ontbreek het. Tog het die wese My
skepsel gebly, want My Liefde kan Haar nie afwend van dit wat deur My
Liefde voortgebring is nie. Maar hierdie wese het 'n aanvang, 'n begin gehad,
terwyl Ek is sedert ewigheid is.
Alleen dit sou al die eerste geskape wese die bewys moes gegee het dat hy
nie die hoogste, die eerste Wese was nie. Want hy was op hoogte van sy
begin en hierdie kennis moes sy liefde vir My, vir die Wese wat hom laat
ontstaan het, uitermate laat ontvlam het. Want hy was oorgelukkig in sy,
deur My volmaak geskape, toestand en hy kon sy geluk voortdurend laat
toeneem het deur die skepping van wesens wat gelyk was aan hom. En
hierdie skepping moes hom ook aan Hom laat dink het wat hom die lewe
gegee het. Hierdie kennis was in hom, in die eerste geskape gees. Hy was
daarom die ligdraer wat al sy kennis kon oordra aan die wesens wat uit sy wil
voortgekom het, maar wat almal My Krag as oersubstansie gehad het, wat
almal gebore is uit die Liefde Wie die eerste geskape gees voortdurend
deurstroom het en in My haar oorsprong gehad het.
En ten spyte van hierdie insig, ten spyte van die helderste lig wat die wese
deurstraal het, het die wese geval, homself weggedraai van My af. Hy het die
ewige Liefde van hom af weg gestoot. Hy het sy krag nie meer volgens My
Wil gebruik nie, maar teen My. Maar hy kon hom nie losmaak van My nie. Hy
kon ook nie meer vergaan nie, hoewel hy eens 'n begin gehad het, want dit
was krag uit My wat ewiglik nie kan vergaan nie. Dit kon slegs tot ‘n bepaalde
punt negatief werksaam wees om, wanneer hierdie punt oorskry is, te
verander in positiewe krag. Maar Ek vergaan in der ewigheid nie en wat
eenmaal van My uitgegaan het, sal ook onvermydelik na My terugdraai. Maar
dan sal hy so 'n verandering deurgemaak het, dat hy homself sal herken as ‘n
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ligvonk wat op die ewige Lig afstuur en dat hy by My en in My sy
geluksaligheid sal vind en dat Ek hom nou met My Liefdeskrag sal deurstraal
tot in alle ewigheid. Amen.
'n Goeie Arts vir die siele – Heilsame middele

5601 Aan julle mense word waarlik heil gebring deur die verkondiging
van My Woord. Julle siele is siek en hulle moet gesond gemaak word en net
'n goeie arts kan hul die regte middel gee wat hul genesing bring. Slegs 'n
goeie arts sal jul siekte herken en weet wat julle kortkom. En slegs 'n goeie
arts sal julle kan vrymaak van siekte en leed, want 'n goeie arts het die
Liefde in hom en hy wil nie dat die mense ly wanneer hy hulle redding kan
bring nie. Maar julle siele is siek en het dringend hulp nodig. Julle lei 'n lewe
wat die siel skaad en julle sal eers moet insien waarin die nadeel bestaan wat
julle lewens op aarde aan die siel skenk. Julle sal onderrig moet word, omdat
julle heeltemal onkundig is. Wanneer My Woord aan julle verkondig word,
spreek die Arts van jul siele self tot julle en Hy gee julle die riglyne om die
siel na genesing te voer.
Maar julle sal daarna moet luister. Julle sal moet opvolg wat Ek julle aanraai.
Julle sal aan jul siele moet dink wat hulle in ellende bevind solank as wat julle
nie doen wat Ek verlang nie, solank as wat julle My Woord nie opvolg nie. As
Arts van julle siele tree Ek julle steeds tegemoet waar My Woord verkondig
word. En julle sal waarlik daarvan oortuig kan wees dat Ek julle niks
verkeerds sal voorskryf nie. Julle sal met sekerheid die herstel van jul siele
kan verwag wanneer julle aan My Woord gehoorsaam is, want dit het die
krag van genesing in Homself. Dit besorg die siel wat haar kortkom, dit
versterk haar en bring haar tot lewe en sy ontwaak in 'n nuwe lewe, want die
voorafgaande toestand was maar eentonig, sonder lig en krag.
Laat julleself deur die Arts van julle siele raad gee en help, want slegs die
Liefde beweeg My daartoe om aan julle hulp te verleen. En My Woord moet
julle My liefde bewys, sodat julle julself vol vertroue aan My voorsorg kan
oorlaat, sodat julle My sal gehoorsaam en so 'n lewe sal tegemoetgaan wat
nooit meer sal eindig nie, al word julle liggaamlike lewe ook beëindig. Maak
seker dat julle siel nie siek die geestelike ryk sal binnegaan nie, want dan is
die genesing aansienlik moeiliker. Want julle sal slegs in die verkondiging van
My Woord die regte medisyne kan vind, wat vir julle op aarde altyd binne
bereik is, terwyl daar in die ryk hierna eers baie liefdevolle hulp nodig is,
alvorens julle dit as redding vir jul siele sal herken en dan sal julle moet
begeer om dit te kan ontvang. Op aarde tree die Arts van julle siele julle
voortdurend tegemoet en Hy bied julle Sy geneesmiddel aan. Moenie dit laat
verbygaan nie, laat julle gesond en versterk maak. Maak julle siele kragtig
met My Woord en julle sal gesond word en bevry wees van alle nood. Amen.
Opwekking van die dode deur God se Woord

5605 Julle moet die dooies tot lewe opwek. Uit die diepte sal julle die
lewelose omhoog bring en weer lewe inblaas; julle moet hulle met ‘n krag
aanraak wat hulle lewend sal maak. Hierdie krag is My Woord wat van Bo na
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julle toe kom, wat Ek julle laat toekom sodat julle dit as tussenpersoon kan
deurgee, omdat My Krag ook hulle beroer van wie die gees nog dood is.
Julle besit iets kosbaars, ‘n gawe wat ’n wonderwerking het. Julle besit
geestelike krag en kan daarmee die dode tot lewe opwek. Soos julle dit egter
van die ewige Liefde ontvang, so moet julle My Woord ook in liefde deurgee.
Die wil om te help moet julle aanspoor om dit uit te deel wat ook vir julle tot
lewe gewek het, dan sal julle steeds sukses hê en seënryk kan werk op aarde
en ook in die geesteryk.
Orals is groot duisternis en in hierdie duisternis bly tallose geestelike dooie
siele. Lewe beteken egter lig. Slegs die siel wat aangeraak word deur ‘n
ligstraal van die warmte wat die liefde uitstraal en wat dus stimulerend kan
inwerk op die verstarde siel, kan egter tot lewe ontwaak. ‘n Liefdeslig moet
hierdie dooie siele beroer, dan sal hulle verseker tot lewe ontwaak.
En hierdie liefde- en ligstraal moet julle hul bring terwyl julle My Woord aan
hulle gee, wat vir hulle uitermate weldadig sal wees wanneer dit vir hulle in
liefde aangebied word. Dit is ‘n geneeskragtige lewenswater wat julle deur My
Liefde en genade onafgebroke toevloei. Julle siele word daarvan gesond en
vind die ware lewe en julle sal daarom die dood van die siel nie meer vrees
nie.
Maar die baie siele wat in hul grafte lê, wat hulle weliswaar volgens hul idee
nog op aarde bevind en tog geestelik dood is in ‘n beklemmende duisternis hierdie siele omring julle en julle moet hulle hulp aanbied. Julle moet hulle
ophelp uit die nag van die dood tot die lig van die lewe, want julle het ‘n
doeltreffende middel. Julle het die enigste middel wat hulle kan help, My
Woord, die krag en liguitstraling van My wat nooit sonder uitwerking bly, as
dit die siele maar kan beroer nie.
Solank My Woord nie vêrder deurdring as slegs tot die oor van die mense,
raak dit die siel nog nie, want slegs die siel is vir die werking van My Woord
ontvanklik. Maar slegs die liefde open die deur, sodat Ek met My Liefdeskrag
die siel kan aanraak. En julle liefde open vir My die deur as julle jul bes doen
om hierdie dooie siele hulp te bied en julle hul My Woord in liefde verkondig.
Besef welke mag julle gegee is: Julle kan die dode ten lewe opwek met My
Woord en indien slegs die liefde julle daartoe aanspoor om My Woord te
verkondig, sal Ek julle poging seën. Dra lig in die duisternis waar dit ookal
mag wees. Neem al diegene aan wat geestelik dood is en gedenk julle dooie
mense sowel as die dode in die hiernamaals. Wil dat hulle tot lewe ontwaak
en bring hulle My Woord in liefde en die krag van My Woord sal wondere
verrig. Die siele sal ontwaak tot lewe en die lig sien en hulle sal die lewe nooit
meer verloor nie. Amen.
Antichris se werke voor die einde

5606 Deur die invloed van die Antichris sal die einde ook bespoedig
word, want nou styg die nood van Myne die hoogte in en maak My koms
noodsaaklik om ‘n einde aan die nood te maak. Die Antichris het maar een
doel voor oë, naamlik om My te onttroon en homself op die troon te plaas. Hy
wil die mense die geloof ontneem in ‘n God en Skepper van die ewigheid, om
self nog hoër in aansien te staan en geëer en gevrees te word net soos ’n
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god. Hy wil nie die liefde nie, maar die onderworpenheid van die mense hê,
hy wil die algehele mag hê en alleenheerser wees.
Solank die mense nog gelowig is en ‘n Mag bokant hulle erken aan wie hulle
hul eendag sal moet verantwoord, solank sal hulle vir hom, wat van hulle
verlang dat hulle teen Jesus ingaan, nie terwille wees nie. Daarom sal die
Antichris optree teen hierdie Mag, deurdat hy sal probeer om die geloof in My
met brutale middele uit te roei, met middele wat dit vir Myne moeilik sal
maak om aan My trou te bly. Maar die krag daartoe sal ryklik van My af op
hulle uitstroom, want Ek sal My so duidelik aan hulle openbaar, dat hulle
steeds versterk sal word in die geloof, dat hulle elke onregverdigheid sal
aanvaar in die besef dat Ek alles kan gee en hulle waarlik sal vergoed vir dit
wat hulle aards ontneem is.
Die Antichris streef daarna om die Christelike leer uit te roei en ‘n einde te
maak aan alle kennis oor Jesus as God se Seun en Verlosser van die wêreld;
hy sal openlik oorlog verklaar teen My en dit sal sy einde beteken. My
teenstander sal homself beliggaam in ‘n mens wat hom in alles gehoorsaam
sal wees, dit wil sê, hy sal sy siel geheel en al in besit neem, maar die mense
eers mislei met allerlei voordele wat hom ‘n oorgrote toeloop sal verseker. Sy
spraak en handelinge sal ‘n masker wees waaronder hyself die boosste
gesindheid sal verberg. Arrogansie, leuens en winsbejag sal hy meesterlik
verberg, maar die liefdeloosheid sal hom spoedig ontmasker. Maar slegs vir
die oë van Myne sal dit duidelik te siene wees, want vir sy aanhangers laat hy
dit voorkom asof hy begrip het vir al die lyding wat hy egter nie probeer om
te versag nie, veeleer dra hy slegs daartoe by dat die lyding vermeerder.
Die gelowige sal hom herken, want hulle sal erg onder sy heerskappy ly,
maar wie hom terwille sal wees en openlik met My breek, hy sal as vriend
deur hom behandel, aards geëer en geag word. Sodoende sal daar spoedig
twee partye ontstaan, die meerderheid sal hom volg en slegs ‘n klein kudde
sal My in hul gesindheid en handeling trou bly. En hulle sal voortdurend in
gevaar wees, omdat My teenstander die mense sal aanpor om hulle op alle
maniere skade te berokken, want die Antichris sal so ‘n optrede teen Myne
beloon om ook nog die laaste gelowiges wat teen hom weerstand bied, tot ‘n
val te bring.
Daar sal vir Myne ‘n tyd van bittere nood aanbreek. En tog sal dit draaglik
wees, omdat dit ‘n buitengewone genadegawe is wat hulle in ontvangs mag
neem, want Ek sal Myself laat sien waar die mense swak sal word. Ek ken
elkeen se wil en houding teenoor My en Ek sal waarlik nie dat My teenstander
die oorwinning oor die siele behaal nie; bowendien is die einde naby en
omdat My gelowiges My in hulle hart trou toegedaan is, kan Ek My nou ook
buite die wet openbaar om aan hulle krag te skenk.
En vele sal My dan te siene kry en dan kan geen mag ter wêreld hulle meer
van hulle geloof in My afbring nie. En as Ek dit van hulle sou verlang, sou
hulle ook hul lewe met vreugde vir My gee. Maar Ek sal die wrede spel van
My teenstander beëindig en wanneer hy glo dat hy gewen het, sal Ek kom in
die wolke en die lewende en die dode oordeel. Amen.
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Wegneming

5607 Slegs ‘n klein skare sal My aan die einde van die aarde in alle
heerlikheid kan aanskou, want hulle sal weggeneem word voor die oë van hul
medemens. Die agterblywendes sal dan prysgegee word aan die liggaamlike
dood en wat veel erger is, aan die geestelike dood. So gou as wat Myne die
aarde verlaat het, sal die vernietiging plaasvind en alles wat in, op en bo die
aarde leef, sal deur die vlammende elemente verteer word, wat uit die aarde
sal uitbreek en geen skeppingswerk sal oorslaan nie.
Maar Myne sal nie deur die vernietigingswerk getref word nie, want Ek sal
hulle al vooraf wegneem. Die aanblik van hulle plotselinge wegneming sal die
mense met ontsetting slaan, want Myne sal voor hulle oë in die hoogte
verdwyn. Slegs Myne sal My egter kan sien wanneer Ek in alle prag en
heerlikheid sal kom, vir die ander sal Ek onsigbaar bly, omdat hulle wat in die
hande van My teenstander geval het, nooit meer My heerlikheid sal kan
aanskou nie. Maar voordat hulle tot besinning sal kom oor die bonatuurlike
verskyning van die wegneming, sal hulle einde reeds aangebreek het, want
die aarde sal haarself open en almal verslind wat van My afgeval het en sal
so bly tot aan die einde.
Die gebeurtenis van die wegneming is onbegryplik vir die mense van hierdie
aarde, want daar sal iets afspeel wat heeltemal in stryd sal wees met die
wetlike orde. Iets onnatuurlik, wat ongelooflik sal wees vir hulle wat nie in My
glo nie en nie van My verlossingsplan van ewigheid af wou weet nie. Tog sal
dit gebeur soos wat Ek dit vir julle aangekondig het: Die mense wat nog
liggaamlik lewend is, sal Ek verplaas na ‘n oord waar daar vrede is en dit sal
in één oomblik geskied. Hulle sal hierdie gebeurtenis self bewustelik belewe
en vol lof en jubeling vir My wees. Hulle sal die toets van getrouheid
deurstaan het en sal nou die loon daarvoor ontvang en vir hulle liefde en
hulle geloof in My sal Ek nou die paradys vir hulle open.
Dan sal daar weer ‘n nuwe verlossingsperiode begin en Myne sal die stam
van die geslag op die nuwe aarde vorm. Maar slegs die geloof kan dit begryp,
die verstand verweer homself hierteen en sal twyfel totdat die dag van die
einde gekom het. Amen.
Satan se wese, sy val en verlossing

5610 Die ontsaglike verre verwydering van die een wat hom eens teen
My, die alles lewegewende Krag, verhef het, het ook die uitwerking van sy
krag enorm verklein. En so het die gees, wat eens vol lewe en krag was,
homself van hierdie krag beroof en homself uiteindelik tot die hardste
substansie gevorm, omdat die geestelike substansie verhard word wanneer
dit deur hierdie eindelose verre verwydering van My, nie meer aangeraak
word deur die krag van My Liefde nie.
Die gebeure rondom die verharding van geestelike substansie is sinoniem aan
die ontstaan van aardse materie, wat deur My Wil gevorm is. Die hele
skepping is basies so ‘n verharde substansie, naamlik geestelike krag wat
eens van My uitgegaan het, wat egter wesenlik as iets hoogs volmaak van My
uitgegaan het. Dit wese was in sy volmaaktheid voortdurend deurstraal met
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die krag van My Liefde en was daardeur in staat, net soos Ek, om onbeperk
te skep en te werk.
Ek is die Oerbron van alle krag en alles wat bestaan is afhanklik van hierdie
bron van krag. Daar bestaan niks buiten My wat selfstandig oor krag beskik
nie en 'n losmaking van My en My Krag beteken dus ook algehele vergaan,
omdat daar van geen enkele ander kant 'n toevoer van krag moontlik sou
wees nie.
Skeiding van My is egter ook onmoontlik, omdat My Krag vir ewig nie kan
vergaan en ook ewiglik nie deelbaar is nie. Maar wat uit My Krag tevoorskyn
gekom het, was in staat om hulself op ‘n oneindige verre afstand te hou en
die afstand beteken dat die krag sy effek verloor, dus bly die vêr verwyderde
substansie bewegingloos en gekompakteer in soliede substansie, in materie,
wat dus verharde geestelike substansie is, sonder die kapasiteit om aktief te
wees, omdat dit die uitstralingsgebied van My Krag van liefde verlaat het.
Dit is dus die lot van die gees wat van My afgeval het, wat op die vêrste
afstand van My staan en tog ewig onverganklik is. Basies is hy egter nietemin
iets wesenlik wat eens in staat was om tot die hoogste graad te dink, wat
insig en ’n vrye wil gehad het en tog deur sy val, al hierdie bewyse van
Goddelikheid verloor het.
Deur My wil het hierdie geestelike wese opgelos in tallose klein deeltjies wat
geleidelik weer saamgekom het, nadat hulle ‘n bepaalde graad van rypheid of
loutering deur middel van ‘n helende proses bereik het, wat Ek as suksesvol
erken. Dus kluister Ek die wesenlike geeste wat eens vry geskape was deur
My eersgeskape wese se wil met die gebruikmaking van My Krag. Maar wat
het van hierdie eersgeskape wese geword?
Sedert sy val dwaal hierdie wese heen en weer as kragvonk en probeer sy
oorblywende krag te gebruik om alles aan te straal wat My wil van hom af
weggeneem het, maar nie om dit tot lewe te bring nie, maar om sy eie krag
te vergroot, sodat hy My kan oortref, dit wil sê, My Krag. Die geestelike
substansie wat deur My wil gekluister is, reageer nie op hierdie lig nie, juis
omdat dit eenvoudig nie lewe gee nie. Maar sodra dit weer tot wese geword
het, na ‘n oneindige lang weg deur die skepping, wanneer die individuele
klein deeltjies hulle weer versamel het en as ‘n eenheid hulleself in ‘n
menslike vorm beliggaam het en daardeur sy selfbewussyn herwin het, sal dit
weer reageer op die pogings van die eersgeskape wese, naamlik die gees wat
My vyandiggesind is. Hulle laat self toe dat hulle deur sy vonk verblind word,
maar hierdie vonk verlig nie, inteendeel is dit slegs ‘n bedrieglike lig wat die
oog verblind om hulle so heeltemal te verduister, aangesien sy krag
ondoeltreffend geword het a.g.v. sy val en die oneindige groot afstand van
My. Maar sy wese bly, hy het nie sy selfbewussyn verloor nie en daarom kan
hy ook nog eweneens selfbewuste wesens beïnvloed, dus kan sy wese die
mens deurdring en word nie beperk tot slegs één mens nie.
Daarom kan hy sy invloed uitoefen waar die mense opsetlik na hom toe draai
deur hul geaardheid en so sy krag deur eenstemmigheid met hulle verhoog.
Hy gebruik sy oorblywende krag slegs om teen My te werk, hy probeer
voortdurend om homself, met behulp van mense wat hulself aan hom oorgee,
te verhoog. Dus is hierdie gees van verset baie duidelik aktief, hy is ook in
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staat om ‘n persoon duidelik te oorheers, maar slegs solank die persoon nog
sy wilstoets moet ondergaan op aarde.
Wanneer hy sy doel bereik het, naamlik om mense vir homself oor te wen,
dan het hy nietemin slegs die verharding van die geestelike substansie weer
aangehelp en so verbeur hy weer sy krag, sodat hy self ook heeltemal
leweloos word, sodra hy nie meer aan mense kan vasklamp wat hom van hul
lewenskrag voorsien nie. En dit is die geval wanneer ‘n Verlossingsperiode sy
einde nader, wanneer hy die meerderheid van die mense in die diepte
afgetrek het en die ander ten volle toegewyd is aan My.
Dan is hy self van sy krag beroof, dan is hy ook in 'n gekluisterde toestand.
Hy bly dan in kettings totdat hy weer by mense dieselfde pogings kan
onderneem, totdat die mense self weer in die toestand beland dat hulle sy
krag versterk, tot hulle as’t ware self sy kettings losmaak deur hul verkeerde
wil wat weer op die materie gerig word, wat weer die wil van My teenstander
volg en dus so sy magsposisie weereens verbeter, wat in elke
verlossingsperiode steeds duideliker word, hoe nader dit aan die einde kom.
Daarom sal elke verlossingsperiode met vrede en harmonie, met 'n ware
paradys op aarde, begin en eindig met sataniese werksaamheid, totdat selfs
die laaste wese van My teenstander weggeneem is, totdat hy self so
kragteloos sal wees dat hy na krag uit My sal verlang, totdat hy self na My
sal terugkeer in sy Vaderhuis wat hy eens vrywillig verlaat het. Amen.
Vaderhuis en geluksaligheid

5611

Julle moet julle intrek neem in My Vaderhuis, julle sal tot in
ewigheid daar bly waar Ek julle eerste geplaas het om aller geluksalig
werksaam te wees. Maar dan sal julle jul God en Vader van ewigheid kan sien
in Jesus Christus. Ek sal onder julle wees en julle geluksaligheid sal onmeetlik
wees en bly, want tot in ewigheid kom daar aan die heerlikheid in My Ryk
geen einde nie. Dit wat julle sal kan bereik, is so onbegryplik en oorweldigend
dat julle niks anders meer op aarde sou nastreef as julle hierdie heerlikheid
vir julleself sou kon voorstel nie.
Maar julle sal, sonder om daarvan op hoogte te wees, moet strewe na My
Ryk, julle sal in vrye wil na julle Vaderhuis moet terugkeer, omdat julle
lotsbestemming dan eers die geluksaligheid is wat as voorwaarde het, dat die
wese in vrye wil die volmaaktheid moes bereik het. Ewig is hierdie
geluksaligheid vir julle weggelê, dog dit is aan julle oorgelaat hoe lank julle
jul terugkeer na die Vaderhuis nog wil uitstel, want julle bepaal self die tyd
en dit kan by julle liggaamlike dood te laat wees om julle rypheid op hierdie
aarde te verkry. Ek wag op julle almal en Ek hou vir almal van julle die
woning gereed.
Laat julle jul deur hierdie woorde van My aangespreek voel, laat julle
aanspoor om ernstig daarna te strewe om na My te kom in My ryk, stel vir
julleself die heerlikste lot voor en tog sal julle nie by benadering die ware
beeld kry van dit wat Ek berei het vir Myne nie, vir die mense wat My liefhet
uit hul hele hart en met hul hele siel.
En julle sal dit alles kan bereik as julle My gebooie onderhou, om My en julle
naaste lief te hê. Julle sal julle slegs deur onbaatsugtige naasteliefde so moet
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omvorm dat die geesteryk met Haar Lig julle kan opneem sonder dat julle
vergaan. Dan sal julle jul Vaderhuis kan betrek, dan kom Ek julle Self
tegemoet en sal julle lei na alle heerlikhede en julle sal in My nabyheid met
My Liefde deurstroom word en sal onbeskryflik geluksalig wees en bly tot in
alle ewigheid. Amen.
Eersgeskape wese – Draer van die lig – afval van God

5612

Julle menslike verstand kan slegs tot ‘n sekere graad hierdie
diepe Waarheid begryp, want die suiwer geestelike kan maar net geestelik
verklaar word. Hierdie verklaring sal deur die gees in julle aangeneem word
en sal ook wel deur die siel tot die verstand gelei kan word, maar julle
verstand is aards nog te veel belas en kan gevolglik nie diep in die geestelike
kennis binnedring, sodat alles vir julle duidelik kan wees nie. Desondanks
werk My Gees deur die geesvonk in julle en wie in die liefde leef, sal ook die
bedoeling begryp van wat Ek aan hom openbaar.
My wil om vorm te gee was baie groot en My Krag was onuitputlik en Ek het
My vreugde gevind in die verwerkliking van My gedagtes en planne en hierdie
geluksaligheid wou Ek weggee en My Liefde wou dit uitstort. Ek wou dat buite
My nog ‘n wese homself sou verheug oor dit wat My so onuitspreeklik
gelukkig gemaak het. Ek het my alleen-gevoel as ‘n tekort ervaar wat Ek te
enige tyd kon ophef as Ek wou. En Ek wou Myself terugvind in ‘n wese wat
ten nouste met My verbonde sou wees en wat Ek as ‘n spieëlbeeld van
Myself, as My ewebeeld wou vorm, om vir hierdie wese onbegrensde
geluksalighede te berei en so ook My saligheid weer te verhoog. Ek wou so ‘n
wese skep en hierdie wil was voldoende, want My Wil was krag en het steeds
in Liefde en Wysheid gewerk.
Die wese wat uit My voortgekom het, was weliswaar My ewebeeld, maar kon
My nie sien nie, want as dit moontlik was, sou hy vergaan het van saligheid,
omdat geen wese My aanblik kan verdra nie.
Want elke wese, ook die mees volmaakte beeld van Myself, het maar net
voortgekom deur die krag van My Liefde, terwyl Ek hierdie Liefdeskrag Self is
en in onvergelyklike sterkte alles in glans oortref. Daarom was Ek vir die
wese wat deur My geskape is, ook nie te aanskou nie, maar het Ek vir My in
daardie wese ‘n opnamehouer geskape waarin die krag van My Liefde
onafgebroke kon binnestroom. ‘n Wese wat dus ook My wil tot formeer, My
mag, My Wysheid en My Liefde in oormaat van My kon ontvang deur die
konstante binnestroom van die krag uit My. Hy kon dus nou dieselfde
saligheid ondervind, hy kon sy krag weggee volgens sy wil, hy kon skeppend
werksaam wees tot sy eie vreugde en sy saligheid geleidelik verhoog, omdat
My Krag hierdie wese daartoe in staat gestel het. En Ek het genoeë gehad
met sy geluk.
En toe kom daar uit hierdie wese tallose gelyke wesens voort. Hulle was
almal kinders van My Liefde en het in die helderste lig en hoogste
volmaaktheid gestaan. Want vanuit die deur My geskape ewebeeld van
Myself en deur My oneindige liefde, kon altyd maar net die volmaakte
voortkom, omdat beide van Ons Wil gelyk was en beide Ons liefde in hierdie
geskape wesens voorgekom het en daar gevolglik ook niks onvolmaak
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bestaan het, solank My Liefde en My Wil aan die werk was deur die
eersgeskape wese nie. Dit was ‘n vreugdevolle geesteswêreld van oergeskape
geeste in groot getalle. Die krag uit My het die wese onbeperk toegestroom
wie Ek vir My uitverkies het om draer te wees van lig en krag.
Die wese self was meer as gelukkig, maar Ek wou hierdie geluksaligheid ook
nog verhoog. Ek wou dat hy nie aan My Wil gebonde moes wees nie, maar
dat hy uit eie wil werksaam sou wees en dat die wese dan volmaak sou bly,
wat ook My wil was. Want die wese was, toe hy deur My geskape was, tot
geen ander wil in staat nie. Ek wou egter dat hy vry as heer en meester kon
handel, omdat dit die kenmerk is van ‘n goddelike wese en dat die liefde in
hom so magtig moes wees dat dit beslissend sou wees vir ‘n met My
gelykgerigte wil. Hierdie liefde wou Ek van My eersgeskape wese ontvang,
Wie dan ook tegelykertyd die hoogste volmaaktheid aan hierdie wese sou
bring. Daardeur sou hy nie meer as ‘n geskape wese volgens My Wil werk
nie, maar vanuit liefde in My Wil binnegaan om sodoende onbegrensde
salighede te geniet.
Om egter hierdie wils- en liefdesproef te kon aflê, moes hy homself in
volledige vryheid van wil kon beweeg. Hierdie wese kon My nie sien nie, maar
het My geken, want hy het in die “lig van die Waarheid” gestaan. Hy het
egter ook die tallose wesens gesien wat sy wil laat ontstaan het en homself
as hul verwekker gereken, ofskoon hy geweet het dat hy die krag van My
ontvang het.
Maar die wese het My die krag beny. Terwyl hy self sigbaar was vir die
wesens wat deur hom geskape was, was hy tog bewus daarvan dat hulle van
My uitgegaan het. Maar hy het die reg vir homself opgeëis om te heers oor
hierdie wesens, terwyl hy homself aan hulle as kragbron, as die enigste mag
wat kon skep, aangebied het. Hy het as’t ware die liefde vir My opgegee om
te kon heers.
Dit is vir julle mense onbegryplik dat ‘n wese wat in homself wetend was, in
so ‘n foutiewe denke kon verdwaal. Die verklaring hiervoor is die vrye wil,
wat, om werksaam te kon word, ook negatief moes kon kies, maar nie nodig
gehad het om so te kies nie. Die lig- en kragdraer het die bewys van die krag
wat hom deurstroom het, eensydig gesien, dog die Kragbron Self het hy nie
gesien nie.
Daarom het hy homself verhef tot heerser oor sy geskape geeste en ook
probeer om hulle die idee te gee dat Ek nie bestaan nie. Hy het probeer om
sy wil, wat nou van My afgewend was, op hulle oor te dra.
En toe het die oomblik van beslissing gekom vir die wesens wat met die hulp
van My Krag deur die ligdraer geskape was, die bewys van hulle
volmaaktheid. My Krag was in al hierdie wesens aanwesig, hulle was vol lig
en het gestraal van liefde vir My, Wie hulle nie kon sien nie, maar tog herken
het. Maar hulle was ook hul verwekker in liefde toegedaan, omdat die krag
wat hulle verwek het, liefde was wat deur die eersgeskape wese gestroom
het en wat hom tot skepping in staat gestel het. Hierdie liefde moes nou kies
en het uiteengeval.
Daar het ‘n heillose verwarring onder die geeste ontstaan wat hulleself
gedwonge laat voel het om ‘n keuse te maak.
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Maar dit was ook weer begryplik, omdat die krag van My Liefde as lig gewerk
het, dat die drang tot die Oerbron van die krag by vele wesens sterker was as
die liefde vir hom, wie hulle van My probeer skei het; die liefde het toe sterk
afgeneem en hulle het hulself met groot krag op My gerig.
Want die lig in hulle het aan hulle die insig gegee dat Ek die Liefde van
ewigheid was. Al die wesens het wel daardie besef gehad, maar ook die vrye
wil wat nie deur hierdie insig gebonde was nie, anders sou hy onvry gewees
het. En so het die geestelike wêreld verdeel en die wese wat uit My
voortgekom het, sy aanhang gehad, net soos Ekself, ofskoon Ek nie sigbaar
was nie.
Die krag uit My het egter so sterk gewerk dat vele wesens hulle afgewend het
van hom wat homself teen My wil verset het. Hulle wou in die regte rigting
bly gaan, terwyl die ligdraer en sy aanhang hulle wil die verkeerde rigting
gegee het en hulleself aldus met hul wil van My losgemaak het en dit die val
in die diepte beteken het. Sodoende het die ligdraer, die wese wat uit My
voortgekom het, My teenstander geword, terwyl die wat uit hom voortgekom
het, geskape deur beide Ons liefdeswil, hulle deels na My en deels na hom
gewend het, namate die liefdesgloed waarvan hulle vervul was.
Want vanaf die oomblik dat die ligdraer homself van My afgewend het, het
daar in die wesens ‘n onbestemde verlange na ‘n vaste pool ontstaan. Die
vrye wil het homself begin ontwikkel, want hulle was nóg deur My, nóg deur
My teenstander dwangmatig beïnvloed, maar slegs bestraal deur albei van
Ons se krag, wat alle wesens vir hulself wou wen.
Die stroom van My Krag was slegs liefde en dit het hierdie wesens so
geweldig aangeraak, dat hulle My herken het sonder om My te sien. Hulle kon
egter ook die verandering van wil van My eersgeskape wese herken. Maar
omdat hulle die wese kon sien, het baie hom nagevolg en hulle wil aan sy wil
onderwerp en My sodoende die rug toegekeer.
Dog het ook baie oergeskape wesens hulleself as My kinders beskou en hulle
het My uit vrye wil trou gebly, maar hulle was slegs baie minder in getal. Dit
was die eersgeskape wesens wat ontstaan het, wat die meer salige uitinge
was van My Ligdraer se wil om vorm te gee en wat die onmeetlike
toestromende liefdeskrag van My was. En hierdie liefdeskrag was ook deel
van hierdie wesens en het hulle onophoudelik na My gedryf. Hulle het besef
dat die wil van hul verwekker op daardie stadium verkeerd was en hulle het
hulleself daarom van hom afgewend.
Hierdie insig sou ook vir die ander wesens moontlik gewees het, maar hulle
het hom, vir wie hulle kon sien, blindelings gevolg. En hulle wil was
gerespekteer en op geen enkele manier deur My beïnvloed nie, want die
wilsbesluit moes plaasvind om die geskapene tot selfstandige volmaaktheid
te voer. Die wese wat My verlaat het, het sy groot aanhang saam met hom in
die diepte ingetrek. Want om hulleself van My te verwyder, het beteken om
op die diepte af te stuur, ‘n totaal teenoorgestelde toestand tegemoet te
gaan, wat dus duisternis, kragteloosheid en gebrek aan insig beteken het.
Daarenteen het My kinders in die helderste lig en in onmeetlike krag en
saligheid gebly.
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Na hierdie val van Lucifer, die ligdraer, was sy krag gebreek. Hy kon nie meer
langer skeppend en vormend besig wees nie, hoewel Ek hom nie alle krag
ontneem het nie, omdat hy My skepsel was.
Sy mag en krag was nou sy aanhang, waaroor hy geheers het as “vors van
die duisternis”. Maar tog is hulle, wat hom gevolg het, ook produkte van My
Liefde, wat Ek nie vir ewig aan My teenstander sal oorlaat nie. Solank hierdie
wesens nog sy wil in hulle dra, behoort hulle aan hom. Dog sodra Ek sou
slaag om hulle wil tot My te keer, sal hy hulle verloor het. Sy krag sal dan in
gelyke mate afneem soos wat Ek diegene wat van hom afhanklik was, verlos
het uit sy mag, wat egter steeds die vrye wil van die geskape wesens vereis
het.
En dit is die doel van My heilsplan van ewigheid, wat deur alle bewoners van
die ligryk, deur My engele en aartsengele, vol ywer en vol liefde ondersteun
word. Want hulle is almal My medewerkers wat moeite doen om hul gevalle
broeders en susters die saligheid terug te gee wat hulle eens verwerp het.
En die bevrydingswerk sal slaag, ofskoon dit ewige lang tye vereis tot die
laaste, eens gevallene na My sal terugkeer. Tot ook die eerste wese wat uit
My Liefde voortgekom het, My weer sal naderkom in verlange na My Liefde,
totdat ook hy berouvol na die Vaderhuis sal terugkeer wat hy eens vrywillig
verlaat het. Amen.
Troosryke woorde van die Vader

5616 Ek is waarlik baie naby aan julle, ook wanneer julle julself deur
My verlate voel, want Ek vergeet julle nie. Ek hou My dikwels net verborge
om julle aan te spoor om na My te roep, want julle moet My nie vergeet nie.
Die verbinding tussen julle en My deur die gedagtes het die uitwerking van 'n
ware wonder op jou siel en dit wil Ek die siel laat toekom. En daarom mag
julle nie lou word in jul verlange na My nie.
Julle moet steeds weer deur middel van gedagtes op My fokus, omdat julle
julself dan open en My Kragstroom na julle lei, wat na almal gaan wat hulle
met My verbind. Daarom sal daar ook oomblikke oor julle kom waarin julle
bedruk sal wees, waarin die nood julle angstig maak en julle hulp sal soek by
My en julle versoeke sal geensins vergeefs wees nie. Want as julle na My
roep, hoor Ek julle en gee Ek aan julle wat julle verlang, naamlik My
teenwoordigheid wat steeds vir julle hulp beteken.
Elke vrees en bekommernis is waarlik onnodig, solank as wat julle kontak
met My mag soek in gedagtes of deur werke van liefde. Ek is nie vêr van julle
af nie en sou ek dit wel wees, dan is julle roep om My nabyheid waarlik die
beste middel om julle van My teenwoordigheid te verseker. Want elke
verlange van die hart vervul Ek, omdat dit tog 'n gelowige hart is wat My
roep en Ek haar nooit sal teleurstel nie. Elke gedagte van julle trek My na
julle, sodra dit hom bevestigend na My uiter.
Daarom sou daar geen nood op aarde hoef te wees nie. Julle sou elke sorg
kon besweer, sodra julle My maar sou aanroep en al julle nood en sorge aan
My voorlê. Want Ek kan en wil julle help wanneer julle My vertrou. En julle
vertroue kom tot uitdrukking wanneer julle deur middel van gedagtes in
verbinding kom met My, in die hoop wat julle op My vestig, as julle Vader Wie
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Sy kinders liefhet en hulle dus ook nie in die nood sal laat nie. Vergeet My
nie. Bly in gedagtes steeds met My verbonde en dan sal Ek altyd by julle
aanwesig wees en waar Ek is, kan geen nood wees nie. Waar Ek is, is ook die
Helper Wie alle nood kan uitban. Amen.
Vaderhuis en Geluksaligheid

5617

Julle moet julle intrek neem in My Vaderhuis, julle sal tot in
Ewigheid daar bly, waar Ek julle eers geplaas het om in alle geluksalig
werksaam te wees. Maar dan sal julle jul God en Vader van ewigheid kan sien
in Jesus.
Ekself sal onder julle wees en julle geluksaligheid sal onmeetlik wees en bly,
want in ewigheid kom daar aan die heerlikheid in My ryk geen einde nie.
Teenoor wat julle op aarde sal kan bereik, is dit so onbegryplik en
oorweldigend dat julle niks anders meer op aarde sou nastreef as julle hierdie
heerlikheid vir julself sou kon voorstel nie.
Maar julle moet, sonder om daarvan op hoogte te wees, streef na My ryk,
julle moet uit vrye wil na julle Vaderhuis terugkeer, omdat julle
lotsbestemming dan eers geluksaligheid sal wees, op voorwaarde dat die
wese in vrye wil die volmaaktheid bereik het.
Hierdie geluksaligheid is vir julle weggelê, dog is dit aan julle oorgelaat hoe
lank julle nog jul terugkeer na die Vaderhuis wil uitstel, want julle bepaal self
die tyd en dit kan al by julle liggaamlike dood ten einde loop, indien julle die
volmaaktheid op hierdie aarde bereik het. Ek wag op almal en Ek hou vir
elkeen van julle die woning gereed.
Laat julle julle deur hierdie woorde van My aangespreek voel, laat dit julle
aanspoor om ernstig daarna te streef om na My toe te kom in My Ryk, stel vir
julleself die heerlikste lot voor en tog sal julle nie by benadering die ware
beeld kan hê van dit wat Ek berei het vir Myne nie, vir die mense wat My
liefhet uit hul hele hart en hul hele siel nie.
En dit alles sal julle kan bereik as julle maar net My gebooie onderhou: Om
My en die naaste lief te hê.
Julle sal julle slegs deur onbaatsugtige naasteliefde so moet omvorm dat die
geesteryk met sy lig julle kan opneem sonder dat julle vergaan. Dan sal julle
jul Vaderhuis kan betrek, dan kom Ek julle Self tegemoet en lei julle na alle
heerlikhede toe en word julle in My nabyheid met My Liefde deurstroom en
sal julle onbeskryflik geluksalig wees en bly tot in alle ewigheid. Amen.
Geloofstryd - Antichris - Bely voor die wêreld

5621

‘n Sterk beproewing sal aan julle opgelê word gedurende die
laaste tyd voor die einde en wat julle as onmoontlik sal beskou, sal gebeur.
Want elke geloof sal bestry word en as gevolg daarvan sal die mense hulle
geloof onder mekaar verloën, sodat niemand meer sy gesindheid sal laat sien
nie en elkeen die vyand sal wees van die ander. Maar hier vra Ek van julle, as
My aanhangers op aarde, ‘n openlike belydenis, want die tyd het dan
aangebreek waarvan geskrywe staan: “Wie My sal bely voor die wêreld, hom
sal Ek bely voor My Vader”. Want so ‘n belydenis kan nog vir baie ‘n
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bemoediging wees, sodat hulle hulself nie sal verberg en ook geen aardse
vyande sal vrees nie.
Dit sal ‘n moeilike tyd wees en tog hoef julle dit nie te vrees nie, solank as
wat julle julleself in gedagtes met My verbind, want Ek sal Self by julle wees
en sal julle skrede, julle woorde en gedagtes lei. Vrees hom nie wat wel julle
liggaam, maar nie julle siele kan dood nie. Sodra dit oor julle geloof gaan, sal
julle ook weet dat die tyd aangebreek het wat Ek verkondig het en dat die
laaste einde nie meer vêr is nie.
Die voorafgaande geloofstryd sal die laaste fase op die aarde wees en so
seker as wat dit sal ontbrand, so seker sal ook die einde kom waarna julle,
My dienare en getroues, maar net hewig kan verlang, omdat dit vir julle
verlossing uit alle nood sal bring. Maar die voorafgaande tyd moet daar wees
om die mense nog die geleentheid te gee om ‘n keuse te maak. Dan eers sal
dit blyk wie aan My en wie aan My teenstander behoort, wie die wêreld meer
liefhet as vir My en homself daarom aan hom sal oorgee, want hy sal My
verloën. En die skandelike optrede teen die van Myne sal ‘n getuienis wees
van die aktiwiteit van My teenstander, wat homself in die Antichris sal
beliggaam en brutaal teen My aanhangers sal optree en dus ook teen My.
Maar julle krag en julle moed om My te bely en julle wil om lief te hê sal
toeneem en Ek sal julle bystaan op so ‘n ooglopende wyse, dat julle My sal
herken en My Naam dan ook nog steeds harder sal bely voor die wêreld.
En terwille van My uitverkorenes sal die dae verkort word, baie vinnig sal die
einde kom en Ek sal Self kom om Myne te help en sal hulle wegneem, sodat
hulle van die vernietigingswerk op die aarde verskoon bly en vrede sal vind
na die moeilike tyd van beproewing. Maar al die ander sal deur die laaste
oordeel getref word, want alles sal vervul word soos wat dit verkondig is in
die Woord en Geskrif. Amen.
Geluksalige lot en werksaamheid in die geestelike ryk

5624 'n Waarlik geluksalige lot wag op julle, wanneer julle met ryklik
geseënde geestelike goedere die ryk hierna sal ingaan. Julle sal dan direk
met take kan begin wat julle gelukkig maak. Julle sal 'n oorvloed van krag
ervaar en ander verder wil lei, omdat julle ook sal weet dat daar wesens is
wat heeltemal kragteloos is en wie julle sal kan help. En julle wil sal op
hierdie ongelukkige wesens gerig wees. En nou begin julle eintlike
effektiwiteit, naamlik om gekluisterde, ongelukkige siele te verlos, deurdat
julle hulle die geestelike goedere wat julle besit, tot hul beskikking sal stel,
deurdat julle sal werk met die skatte wat julle op aarde deur 'n lewe in liefde
verwerf het.
Julle sal krag in oorvloed besit en julle sal die kwelling van die kragtelose
siele sien. Want julle oë sal oopgemaak wees vir die lot van diegene wat in
duisternis verkeer. Julle sal hulle kan sien in hul ongelukkige toestand. Julle
sal julle by hulle kan aansluit, maar sonder om deur hulle herken te word as
behorende tot 'n ander sfeer. Julle wil om te help sal alles oorheersend word
in julle. Met volharding en liefde sal julle probeer om hierdie siele aan te
spoor om aan hulself te werk en die krag daarvoor te verwerf deur die liefde.
Alreeds sal die wil van 'n siel om die eweneens lydende siele by te staan, vir
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haar krag oplewer. En om hierdie wil aan te spoor, sal julle onophoudelike
strewe wees, omdat julle hulle nie anders sal kan help, wanneer hulle hul wil
daarteen verset nie. Maar daar sal steeds nuwe krag na julle toevloei en julle
sal daarom nie julle verlossende arbeid weerhou nie.
Julle almal het noue bande met siele wat julle sal kan bystaan en sal maak
julle gelukkig dit om te kan uitdeel en daardeur steeds nuwe krag te ontvang,
sodat julle steeds deur die helder lig omstraal sal word om hierdie lig verder
te kan deurgee, na waar julle liefde julle sal aanspoor om hulp te bied. Dit is
nie nodig om die eintlike werksaamheid vir julle mense uit te lê nie, maar
geen siel is passief wat in die lig staan en dus geestelike rykdom vir ander
kan laat sien nie.
Die aaneensluiting met wesens met dieselfde graad van lig vergroot haar
krag om te help en gesamentlik kan sy haarself aan hul verlossingswerk wy
om ook moeilike redding te verrig, waarvoor die krag van 'n enkele siel nog
nie toereikend is nie. Wat sy op aarde verwerf het aan geestelike goedere,
neem in die geestelike ryk steeds meer toe. Want sy deel daarvan uit en
ontvang steeds meer, hoe meer sy gee. 'n Omvangryke kennis sal haar
vervul en kennis is lig. Daarom vrees sy ook nie die duisternis nie, omdat sy
steeds lig kan uitstraal wanneer sy dit wil.
Maar vir die siele van die duisternis bly die volheid van hul lig verborge,
totdat hulle self na lig begin verlang, maar die ligsiel sien egter alles. Vir haar
is die duisternis geen gevaar en geen verskrikking nie. Slegs 'n medelydende
liefde vervul haar, wanneer sy die kragtelose siele sien wat hulself nie uit hul
ongelukkige toestand kan bevry nie. En waar liefde is, is ook redding.
Daarom word die lig onophoudelik die duisternis ingebring en word die siele
solank bewerk met liefde en geduld, totdat hulle probeer om te verander,
totdat hulle self wil om ook lig te ontvang. Dan is die reddingswerk suksesvol,
want nou kan daar aan die siel gebring word wat haar ontbreek. Die ligsiel
kan uitdeel en sy sal des te gelukkiger wees, hoe meer gewillig haar hulp
aangeneem word, want sy lei die siele na God, wie vir Hom al vir so lank
verlore was, terwyl hulle in duisternis gesmag het. Amen.
Stry met die Swaard van die Mond

5627 Neem die stryd op teen alles wat geestelik teen julle gerig is. Stry
met die swaard van die mond, want dit is ‘n Heilige stryd. Julle is stryders vir
My en My Ryk. Dit wat geestelik teenstrydig is met julle, wanneer julle My en
My Ryk teenoor die wêreld verdedig, is teen My gerig. My suiwer evangelie
moet aan die mense verkondig word. Daarom stuur Ek My dissipels die
wêreld in, sodat hulle al die volkere kan onderrig. Slegs deur die suiwer
evangelie, slegs deur die Waarheid, kan hulle die ryk van God verkry, want
die Waarheid maak My bekend en wys die weg na My.
Sodra die Waarheid misvorm word, word die weg na My ook ongelyk. Ek is
dan nie meer duidelik herkenbaar nie, die mens se doel word onduidelik en
kan daarom nie meer nagestreef word nie. As die weg na die ewige lewe nou
aan die mens getoon moet word, dan moet die Waarheid eers weer die baan
hulle breek. Ekself moet helder en duidelik herken kan word. Eers dan sal die
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mense weer na die korrekte doel streef; hulle sal My kan bereik en salig word
en ewig lewe.
Ekself is die Weg, die Waarheid en die Lewe! En julle wie Ek as My dissipels
vir die eindtyd uitgekies en opgelei het, julle sal die Waarheid ken. Van My
het julle Haar verneem en julle sal ook weet watse gevaar dwaling en leuens
is en in welke geestelike nood die mense hulle bevind wat nie in die Waarheid
onderrig word nie. Daarom sal dwaling en leuens ‘n sterk vyand van My wees
en ook van julle wat in die Waarheid vasstaan. En teen hierdie vyand moet
julle te velde trek. Hierdie opdrag gee Ek julle altyd weer, naamlik dat julle
vir My en My Ryk moet stry, dat julle moet stry met die swaard van julle
mond.
Julle sal weliswaar baie vyande vind wat met oortuiging aan hulle valse leer
sal glo, maar julle kan teenoor hulle dwaallere die suiwer Waarheid stel en
julle sal hulle steeds kan verslaan, mits hulle geen openlike aanhangers van
die vors van die duisternis meer is nie, in soverre dat hulle absoluut nie die
lig en die Waarheid wil sien nie, dat hulle nie vir die ingesiene reg stry nie,
maar vir hulself en hul mag.
Julle swaard sal waarlik skerp geslyp wees, want julle sal alles wat vals is,
kan weerlê. Die woorde sal julle in die mond geplaas word, want My Gees sal
julle lei. Ek sal julle as Leëraanvoerder bystaan en die Waarheid sal seëvier,
maar dit kan egter ook baie offers kos van die kant van die vyande af, wat
liewer ten gronde sal wil gaan as om die dwaling op te gee, om nie hulle mag
te verloor nie. By hulle sal dit ook nie meer om die suiwer Waarheid gaan nie,
veeleer sal hulle probeer, as verteenwoordigers van My teenstander, om die
lig te verduister, eerder as om dit te laat skyn.
Daarom sal hulle die slagoffers wees van die stryd wat uitgeveg sal moet
word aan die einde van hierdie tyd. Want die vors van duisternis sal My nog
ten slotte die stryd aansê. Hy sal probeer om My te onttroon met leuens en
laster en daarom sal julle teen hom moet optree. Ek sal deur julle wil spreek
tot hulle wat deur My teenstander oorheers word en Ek sal ook nog die weg
aan hulle wil toon wat na die ewige lewe lei, wat egter slegs deur middel van
die Waarheid betree kan word. Amen.
Om jou terug te trek in die stilte - Tyd van nood

5629 Bly herhaaldelik stilstaan by geestelike gedagtes. Trek julle terug
in die stilte. Hou tweespraak met julle Vader van ewigheid en bring so die
verbinding met die geestelike wêreld tot stand, sodat haar strale julle kan
raak, sodat julle dus 'n oop hart kan hê, dat daar in julle geen weerstand kan
wees teen die stroom van genade van Bo nie. Die Krag van God se Liefde kan
nie by julle werksaam word solank julle julself afsluit nie. Dus moet julle wil
bereid wees om Krag uit God in ontvangs te neem. Julle sal baie dikwels die
oopmaak van die bewussyn moet oefen en julle sal met diepe vreugde 'n
geestelike versterking bemerk.
Julle sal nie meer die gevoel van alleen wees ondervind nie. Julle sal dan 'n
verhouding met die geestelike wêreld tot stand bring wat julle 'n stellige
sekerheid teenoor die aardse wêreld sal gee. Laat die aardse wêreld nie
heerskappy oor julle verkry nie, maar stel steeds die geestelike wêreld
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voorop. Dit wil sê, laat God Self steeds by julle aanwesig wees deur 'n
bewuste verlange na Hom. Net so sal julle siele kan rypword, want dan sal
julle alles bewustelik doen. Julle sal probeer om in alles volgens die Goddelike
Wil te lewe, want julle sal al jul sinne op die geestelike gerig het.
In die komende tyd sal julle hierdie ingesteldheid sterk nodig hê, want die
wêreld sal julle baie lastig val. Julle sal baie krag nodig hê en julle sal dit
steeds maar net kan ontvang deur lewende kontak met God, met die wêreld
wie jy ondersteun in die strewe om opwaarts te gaan. En dit sal steeds
moeiliker word om julle sinne slegs op die geestelike te rig. Oefen daarom
vooraf ywerig. Leef geen dag suiwer wêrelds nie. Trek julleself steeds weer
terug in die stilte. Gebruik elke geleentheid om jul gedagtes omhoog te stuur.
En al laat julle ook maar net 'n kort roep uit jul hart opstyg, dit sal gehoor
word en die wesens van die lig sal julle nie alleen laat as julle om
ondersteuning vra nie. Stry daarom om julle te verseker van God se
teenwoordigheid. Bly in die liefde en vertrou op Hom, dat Hy sal regmaak wat
krom is, dat Hy sal genees wat siek is. En glo dat Hy sterker is as alles wat
julle vrees, wat julle bedreig. Vertrou op Hom en gee julle aan Hom oor as Sy
eiendom en Hy sal julle waarlik nie verlaat nie. Begin en eindig elke dag met
Hom en Hy sal julle voortdurende Begeleier wees. Hy sal julle lei uit alle
nood. Amen.
Geestelike omkeer - Verandering van die aarde

5630 Julle moet geen valse hoop koester en ‘n groot verandering ten
goede op hierdie aarde verwag nie, wat daaruit bestaan dat die geestelike
ingesteldheid van die mense sou kon verbeter en daar weer ‘n lewe in geloof
en liefde op aarde te siene sou wees.
Hierdie aarde sal so ‘n geestelike verandering van mense nie meer belewe
nie, maar ‘n geestelike omwenteling is ophande. Sodoende sal die aarde dus
verander word. Sy sal eers ‘n omvorming ondergaan en die mensegeslag wat
hierdie nuwe aarde dan sal bewoon, sal op ‘n hoë geestelike vlak staan.
Wie egter glo en hoop dat die mense hulself op aarde nog sal verander, sodat
‘n ander tyd sal aanbreek, die vergis hulself geweldig. En aan hom is ook nog
weinig bekend van die heilsplan van God, Wie met ‘n verandering van die ou
aarde geen ander doel voor oë het nie as slegs ‘n geestelike suiwer en
hoogstaande mensegeslag. Want ook die opwaartse ontwikkeling van die
geestelike substansies wat nog in hulle vorm gekluister is, moet bevorder
word. En sodoende moet ‘n nuwe verlossings- of ontwikkelingsperiode begin,
wat eers ‘n verandering van die uiterlike vorm van die aarde vereis.
Die vergeesteliking van die mense op aarde sou waarlik ook beantwoord aan
die Goddelike heilsplan en nuttig wees, ook vir die geestelike substansies wat
nog in die skeppingswerk gekluister is. Maar by die lae geestelike peil van die
mense tans, in hierdie huidige tyd, kan ‘n verandering nie meer verwag word
nie. Hulle word beheer deur die wêreld en aan hulle geestelike ontwikkeling
dink hulle nie meer nie. Hulle strewe is daarom steeds meer op die diepte
gerig en hulle veroorsaak so self die einde, naamlik die oplos van die
skepping, die vry word van alles wat in die skepping gekluister is en hulle eie
hernude kluistering in die materie van die skepping van die nuwe aarde.
`149

Dus is ‘n leer wat ‘n geestelike verandering op hierdie aarde ten goede
verteenwoordig, verkeerd, hoewel ‘n geestelike ommekeer op hande is. Die
mense wil egter nie glo aan ‘n vergaan of aan ‘n einde van hierdie aarde nie.
Die gedagte is vir hulle totaal onbegryplik en daarom veronderstel hulle dat
hulle nog ‘n verandering ten goede kan verwag, terwyl hulle andersyds van ‘n
komende omwenteling oortuig was.
Die geloof aan ‘n naby staande einde van hierdie aarde ontbreek egter by die
mense en het ‘n nadelige invloed, want met so ‘n geloof sou hulle hul tyd
beter kon benut. Hulle sou bewustelik gelewe het, dit wil sê, probeer het om
die Goddelike wil te vervul in die erkenning dat slegs as hy homself verander,
hy homself sal vrywaar van die lot van die hernude kluistering in die nuwe
skepping. Dit ontbreek die mense aan kennis en geloof en kan selde met
oortuiging aan hulle oorgedra word. Genoeg aanwysings word aan hulle
gegee, maar dit is aan hulle vrye wil oorgelaat of hulle hulself daardeur wil
laat beïnvloed al dan nie.
Hulle vermoed en voel wel dat hulle voor groot gebeurtenisse staan, maar
hulle wil nie glo dat dit so ingrypend sal wees dat ‘n aardse periode ten einde
gaan loop en ‘n nuwe gaan begin nie. As die mense die liefde sou beoefen,
sou hulle dit egter goed kon glo. As hulle liefde aan hulle medemens in nood
sou skenk, sou hulle self die lig kon ontvang. Dan sou hulle ook besef het in
watter uur hulle lewe en sou hulle aan niks, wat aan hulle oor die einde
verkondig word, getwyfel het nie. Amen.
Oorgawe van die wil aan God

5632 Bied julle as 'n offer aan die Heer, gee julleself gedweë aan Hom
oor, verlang dat Sy Wil ook julle s’n moet wees, dat julle nie meer enige soort
weerstand in julle sal voel nie, dat julle heeltemal aan hom gewy sal wees.
Die volledige oorgawe van jul wil aan God se Wil verseker dat julle reg dink,
reg wil en reg doen. Maar wanneer julle die geringste weerstand in gedagte
het, keer julle ook weg, al is dit net ongemerk, van dit wat God se Wil is,
want hierdie weerstand skep ‘n basis waar God se teenstander aktief kan
wees. Dit is dus 'n daad van die grootste inspanning wanneer die mens sy eie
wil prysgee en homself heeltemal ondergeskik maak aan die Goddelike Wil,
wat egter altyd maklik haalbaar is, hoe meer die liefde aktief word in 'n
persoon, want om liefdevol aktief te wees is alreeds om in noue kontak te
kom met die ewige Liefde, dit is om julself met Haar te verenig en dus
gelyktydig 'n mens se eie wil te laat vaar. Dit is die rede waarom iemand wat
'n lewe lei van liefde, God nie meer opponeer nie, want sy trek hom na God,
hy gee homself nederig aan die Een wat hom geskape het, hy ken geen
weerstand nie, geen ongehoorsaamheid aan God, hy poog net altyd om aan
Hom te voldoen.
In daardie geval het hy nie langer enige wil van sy eie nie, omdat hy vervul is
met die liefde van God, Wie se Wil nou in hom werk, aangesien geestelike
eenheid plaasgevind het deur middel van die liefde. Liefde is dus die sekerste
gevoel dat die mens binne God se Wil lewe en dit is waaroor julle net altyd
bedag moet wees in die beoefening van liefde; wat julle ookal doen, moet
slegs deur die liefde bepaal word, julle harte moet sag en verdraagsaam
wees, sag en heelhartig nederig en hulpvaardig teenoor alle mense. Julle
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moet jul naastes, jul broers, in alle mense sien, want julle is almal kinders
van een Vader; julle moet nie woede of bitterheid in julle laat ontstaan nie,
maar weet dat alles julle sal benader tot voordeel van julle verandering, julle
volmaaktheid. Wat in julle omgewing boos is, sal deur julle goed word, julle
liefde moet die wapen wees wat julle teen jul vyande gebruik. Julle moet
nooit kwaad met kwaad beveg nie, maar doen goed aan diegene wat dit nie
goed met julle bedoel nie. Dan sal julle band met die ewige Liefde altyd
stewiger word, dan sal julle binne God se Wil leef, dan het Sy Wil ook julle s’n
geword, dan het julle julself aangebied as 'n offer deur julle weerstand
vrywillig op te gee en Hom te erken as jul Heer, as jul God en Vader van
ewigheid, aan wie julle julself heeltemal oorgegee het. Amen.
Alle bereidwilligheid om te help, word deur God geseën

5635

Glo My Woorde dat Ek alles seën wat gedoen word met die
bedoeling om te help. Die bereidwilligheid om te help is onselfsugtige
naasteliefde wat nooit My misnoeë kan wek nie. En ek gee julle mense
dikwels die geleentheid om julle wil in werking te stel, ek stimuleer jul
gedagtes en gee julle ook die krag om alles te bereik wat julle ook al
genoodsaak voel om te doen. Moet net nie streef na aardse gewin deur dit te
doen nie, want slegs onselfsugtigheid is kenmerkend van die regte soort
liefde; julle moet altyd wil gee, maar nooit beoog om iets vir julself te bereik
deur jul optrede nie. Gevolglik, waar julle ookal dink dat julle in staat is om
te help, moet julle julself nooit terughou nie, want julle arbeid in liefde help
nie met om lyding te verminder nie, maar wek ook wederkerige liefde en
bereik dus die edelste doel, naamlik om liefde aan te steek in die persoon se
hart wat die arbeid van julle liefde ontvang en om sodoende lewe te gee,
want slegs liefde wek lewe en kan dus ook 'n hardnekkige hart versag en 'n
transformasie bereik wat vir die gebonde siel verlossing beteken.
Moet nooit toelaat dat julle teruggehou word van aktiewe onselfsugtige
naasteliefde nie en stuur liefdevolle gedagtes na julle medemense, dink aan
hulle siele wat in geestelike duisternis is, op aarde sowel as in die koninkryk
van die hiernamaals en probeer om aan hulle lig te bring deur liefde in hulle
te ontsteek deur goedhartige dade. Julle kan ‘n ongelooflik ryklik geseënde
invloed hê op almal wat in duisternis lewe deur hulle bloot lief te hê, deur
hulle in te sluit in jul harte van liefde en hulle baie liefde te gee, wat hulle
met dankbaarheid sal voel en met liefde in ruil sal beloon. Wees nooit
bevrees wees dat julle verkeerd doen wanneer julle wil help nie, want Ek sien
julle wil en slegs dit word deur My gewaardeer. Die swaarkry is enorm en
enige vermindering daarvan is 'n daad van genade, 'n liefdevolle daad, die
gevolge waarvan julle nie in staat sal wees om te besef nie. Maar waar liefde
aktief is, daar sal altyd waarneembare sukses wees, wat weer bestaan uit die
aktiwiteit van liefde en dit sal julle aanspoor tot onvermoeide liefdevolle
aktiwiteit, sodat elke ligstraal voordelig gevoel sal word op aarde, sowel as in
die hiernamaals en sal weer aangesteek word, sodat elke klein vlammetjie sal
uitsprei en lig uitstraal en dat, waar die lig skyn, daar ook geluk sal wees,
sodat julle dus diegene gelukkig kan maak wie julle liefdevol in julle harte
opneem, wie julle liefde gee, of dit op die aarde is, of in die koninkryk van die
hiernamaals. Amen.
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Brug na die geesteryk - Jesus

5640 Die brug na die geestelike ryk was deur My Self gebou toe Ek na
die aarde afgedaal het om die mensdom te verlos. En hierdie brug sal julle
almal moet betree as julle My wil navolg. Begryp dit dus goed: Wie My volg,
wie My as sy Leier gekies het, kan en moet dieselfde weg gaan wat Ek
gegaan het en hy hoef nie te vrees dat hy verkeerd sal gaan nie. En so, selfs
as mens, het Ek kontak gehou met die Koninkryk waar Ek vandaan gekom
het. Toegegee, aanvanklik was My oorsprong, as die mens Jesus, vir My ook
verborge, want Ek het op aarde geleef en nie meer geweet as ander mense
nie, maar My siel het voortdurend na God gesoek, My siel het voortdurend
teruggekeer na My ware Vaderland, na die ryk van die mees geluksaligste
geeste.
En My vurige hunkerende liefde na God was so groot dat Hy spoedig na My
gekom en My ook oor My taak op aarde ingelig het. Daarom het Ek reeds op
‘n vroeë leeftyd besef dat Ek en alle ander mense slegs gaste op hierdie
aarde is, maar dat by die uur van dood, die geesteryk weer vir elkeen geopen
word, maar dat die sfere slegs baie verskillend was. Ek het hierdie kennis as
mens op aarde gehad en kon dikwels in hierdie sfere inkyk. Ek het
oorvloedige geluksaligheid gesien, asook die uiterste lyding van die geestelike
wesens en My siel het hewig verlang, maar was ook hewig ontsteld. Ek kon
die geestelike wêreld aanskou, wat toe te skryf was aan die hoë graad van
rypheid wat My siel reeds op aarde verwerf het en daarom was daar geen
gevaar vir My siel om in die verskillende sfere van die geesteryk binne te
gaan nie. Ekself het reeds die brug gebou deur My wese tot liefde te omvorm
en kon daarom die brug na die oorkant in geesteryk sonder gevaar oorgaan.
En so wil Ek aan julle opheldering gee dat die liefde in julle mense altyd in
staat sal wees om ‘n brug na die geesteryk te bou, dat nie julle nie, maar die
Gees van God wat deur liefde gewek word, julle daaroor sal begelei, omdat
Sy julle aan die Koninkryk wil voorstel waar julle ware huis is en wat julle
onvergelykbare skatte bied en wat julle in hierdie Koninkryk kan ontvang.
Dan sal julle ook veilig en sorgeloos ‘n blik kan werp op die koninkryk van
duisternis, want dan sal julle liefde almal wil help wat hierdie hulp nodig het.
Die brug wat van die aarde na die geesteryk lei, moet letterlik asook figuurlik
verstaan word. Ek het die weg vir julle voorberei wat na God lei, wat julle ook
sal moet gaan in navolging van Jesus.
Maar Ek het julle ook, deur My opstanding op die derde dag, bewys dat Ek
die dood oorwin het, dat daar geen beperkings vir die lewende is, wat die
onsterflike deel in julle is, dat julle siele te alle tye in die geesteryk kan en sal
bly en dat My Gees, as julle Haar laat ontwaak het, Sy julle sal begelei in
gebiede wat andersins vir julle ondeurgrondelik sou wees.
Maar dit is anders as dergelike kontak met die geesteryk gemaak word
sonder geloof in My, sonder geestelike begeerte en sonder liefde. Dan gaan
die mense sonder toestemming oor die brug, dan neem hulle onwettig besit
daarvan om in die koninkryk te kyk wat vir hulle verborge is. Hierdie mense
erken My nie, gevolglik kan hulle nie op die brug wees wat Ek deur My
kruisiging gebou het nie. Maar tog sien hulle ook ‘n brug wat na die geesteryk
lei, ‘n illusie, wat My teenstander hulle laat glo, omdat hy hulle na hom wil
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lei, waarin hy maklik in slaag, deur hulle in steeds diepere duisternis te werp,
omdat geen lig in duisternis gevind kan word nie.
Maar wie lig begeer, sal deur die ligwesens ontmoet word en hulle sal haar
met ‘n oorvloed van lig van die suiwer Waarheid voorsien, wat slegs uit die
Koninkryk van God, uit die Koninkryk van ewige Waarheid kan kom. Uit die
koninkryk van duisternis kom niks anders as boosheid nie, uit die Koninkryk
van lig slegs seën; julle moet julleself sluit vir die koninkryk van duisternis,
maar julleself oopmaak vir die Koninkryk van lig, want Ek roep julle vanuit
hierdie Koninkryk: “Kom na My toe, almal wat moeg en oorlaai is en Ek sal
julle rus gee”. En as Ek julle na My toe roep, moet julle ook oor die brug gaan
wat Ek van die aarde af na die Ligryk gebou het, om die weg vir julle gelyk te
maak wat na My lei, maar wat slegs deur liefde gevind kan word. Amen.
Verwarring tydens die laaste dae. Waarheid.

5641 My Liefde sal waarlik nie dié van julle verlaat wat aktief wil wees
volgens My wil, wat heeltemal vrywillig 'n taak opgeneem het en dus werk vir
My en My Ryk nie. Nietemin sal julle kinders van hierdie aarde in gedagte
moet hou dat die tyd van die einde aangebreek het en dat al die
moontlikhede dus uitgeput sal wees vir die redding van dwalende siele. Waar
Ek weet dat daar 'n persoon is wat nog gewen kan word vir die Koninkryk van
die lewe, sal Ek die middele gebruik wat sal blyk om suksesvol te wees, en dit
sal nie altyd dieselfde manier wees nie, want elke persoon reageer verskillend
daarop. My werk is nietemin egter herkenbaar, want die doel is en bly altyd
die rigting van die wil na My, dus alles wat die leiding na My sal aantoon, na
die geloof in My as die Skepper en Vader van ewigheid, moet beskou word as
hulpbron wat deur My gebruik sal word, dit is net nie dieselfde met elke
persoon nie.
Julle moet weet dat ongeloof, die ontkenning van My, altyd die bewys is van
samewerking met My teenstander, wat te alle tye aktief streef om My terug
te hou van die mense, dus hul terugkeer na My te voorkom. Waar dit dus
duidelik voor die hand liggend is dat Ek Myself toeganklik gemaak het vir
mense as God en Skepper van die ewigheid, kan dit nie My teenstander se
werk wees nie, die werk vir My en My Koninkryk sal altyd daar herkenbaar
wees. Maar enigiemand wat sodanige werk uitvoer, sal ook altyd mense se
aandag vestig op My gebooie van die liefde. En dit, op sy beurt, is 'n teken
van watter gees oorheers, want My teenstander sal nooit die liefde vermaan
en inspireer wat hom sal onttroon, wat hom van sy volgelinge sal ontneem
nie.
Die einde is naby en daar is groot verwarring onder die mense, wat weer My
teenstander se bedoeling is, wat inglip waar dit ookal vir hom moontlik is, wie
se eerste strewe dit is om die Waarheid te ondermyn, die Lig wat die pad vir
die mense moet verlig, uit te doof. En hy vind baie geleenthede om skadu’s
werp op die strale van die lig, maar hy sal nie in staat wees om die lig uit te
doof nie, want haar glans sal te helder wees en sal hom verblind, sodat sy
aktiwiteite blootgestel sal word en onsuksesvol sal bly.
Uiteindelik sal die begeerte vir My gewek wees, waar ‘n persoon se denke en
strewe op My van toepassing is, waar Ek in Gees en Waarheid aangeroep
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word en My Krag van liefde sal ook oorvloei en die hart van hierdie mens vul.
En sy sal die ewige Liefde herken, die Vader en sal onvoorwaardelik aan Hom
oorgee. En hierdie wilsoorgawe is al wat Ek van julle verlang wie My wil dien.
Dan sal al julle gedagtes, bedoelings en aksies korrek wees, dan sal julle met
My Krag toegerus wees en julle sal lewende verteenwoordigers van My leer
wees, julle sal slegs volgens My wil kan praat en dus ook die Waarheid ken.
Amen.
Kruisiging - Die Weg na Golgota

5643 Die Weg na Golgota was die beëindiging van My lewe op aarde,
dit was die oorwinning en die vervulling, dit was die swaarste en bitterste
selfopoffering, want dit het My duidelik in elke detail voor oë gestaan, tot by
die uur van die dood. Ek het van alle lyding en kwellinge geweet en het tog
hierdie weg bewustelik gegaan. Maar vir My het die onnoemlike nood van die
sondige mense ook voor oë gestaan, die onmeetlike sondeskuld en die
uitwerking het soos ‘n saamgeperste las op My skouers gelê en Ek het
geweet dat as Ek hierdie las moes afskud, wat Ek wel kon doen met My Mag
en Krag, sou die mensdom daaronder beswyk en die las nooit alleen kon dra
nie.
Ek het geweet dat hierdie sondelas die mensdom vir ewighede sou kwel en
hulle nooit sou toelaat om vryheid en saligheid te bereik nie. Ek het hierdie
kwellinge van die hele mensdom voor My Geestesoog gesien en Ek het
medelye met die onsalige geeste gehad. Daarom het Ek die sondelas van die
mensdom weggeneem en die weg na Golgota gegaan, Ek het die onnoemlike
leed op My geneem om die skuld af te los, wat so groot was, dat slegs
bomenslike lyding as soenoffer sou volstaan. Daarom wou Ek ly en sterwe vir
die mense en op geen enkele wyse My lyding versag nie.
Julle mense sal nooit die omvang van die werk van My barmhartigheid kan
beoordeel nie, want julle wat in My glo, is ook bewus van My Goddelike
natuur, wat ook die grootste leed sou kon verminder.
Ek het egter as mens gely en gesterf.
Al die kwellinge wat ‘n mens maar kon verdra, was op My toegepas, geestelik
en liggaamlik was Ek op die mees erbarmlike manier mishandel. My folteraars
het nie net die liggaam gekwel nie, maar hulle het sulke verskriklike en van
haat vervulde woorde geuiter, dat My siel dit as uitinge van die hel herken
het en ondraaglik gemartel was.
Alles wat ‘n mens maar as lyding vir homself kan voorstel, het Ek verdra en
wel uit liefde vir die mense, wat hulle enorme sondeskuld self sou moes
afgelos het en ewighede daarvoor nodig sou gehad het.
Die leed van hierdie mense kon Ek as die mens Jesus sien en Ek wou die
onmeetlike lyding afwend, deur Self te verdra wat Ek maar kon verdra.
My Liefde kon nie by die groot nood van die mensdom verbygaan nie, My
Liefde wou help, My Liefde wou verlossing bring aan alle geboeides. Sy wou
vergifnis afsmeek vir alle sondaars en wou versoening tot stand bring en get
daarom Haarself as offer vir die hemelse Vader aanbied.
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Maar die mense moet die gebragte offer aanvaar en hulleself deur My laat
verlos. Daarom roep Ek julle met die vurigste liefde toe: Laat hierdie offer
van My nie tevergeefs vir julle gebring wees nie.
Besef dat julle gebuk gaan onder ‘n groot sondeskuld en begeer om daarvan
verlos word. Neem My kruisoffer aan wat vir julle gebring is, gaan staan julle
ook onder die kruis van Golgota, laat My lyding en My dood aan die kruis nie
sonder uitwerking op julle bly nie.
Bring al julle sonde vir My, sodat Ek julle kan bevry, sodat julle vergewing
kan verkry, sodat die Vader julle kan aanneem terwille van die liefde van Sy
Seun. Laat julle almal verlos deur My bloed, wat Ek vir julle mense aan die
kruis gestort het. Amen.
Hoe lank kon Lucifer skep?

5645

My Krag was vir so lank werksaam in die eersgeskape wese,
totdat die wilsbesluit heeltemal finaal was, oftewel: Lucifer, of ook “Ligdraer”,
kon wesens vir nog so lank laat ontstaan het as wat hy nog deur die krag van
My Liefde vervul was, wat egter met sy hardkoppige val in die diepte, met sy
verwydering van My, steeds swakker en uiteindelik heeltemal onwerksaam
geword het. Dus het Ek nie die krag van die eersgeskape wese onttrek nie,
maar hyself het hom onwerksaam gemaak, toe hy homself eindeloos vêr van
My verwyder het.
Maar die daad van die wilsbesluit was geen saak van ‘n oomblik nie, ook dié
besluit was ‘n proses wat homself oor eindelose tye uitgestrek het, want ook
die wil in Lucifer, wat teen My gerig was, het homself langsaam ontwikkel en
daaraan beantwoordend was ook die wesens wat uit hom voortgekom het
geaard, wat meer of minder van die wil wat van My afgewend was, in hulself
gedra het.
Solank die eersgeskape wese dus nog nie die volledige breek met My voltrek
het nie, was hy ook nog skeppend en vormend besig, maar hoe langer, hoe
meer het die vermoë om te skep afgeneem, egter nie deur My beperk nie,
maar volgens die oerwet verloor My Krag sy werking sodra hy teenstand kry.
Dus, solank die eersgeskape wese hom binne die bereik van die krag van My
Liefde gehou het, kon hy ook skep, maar steeds in ooreenstemming met sy
wil om My Krag aan te neem in die besef dat hy dit van My, as die Oerbron
van krag, onttrek het.
Hierdie tyd, wat die wil nog besluiteloos was, was voldoende om ook
ontelbare wesens met 'n besluitelose wil te skep, wat hulle dan steeds meer
van My afgewend het en ook die eersgeskape wese onmagtig laat word het
om verder wesens in die lewe te roep. Die innige verbintenis met My het die
wese wat My Liefde eens geskape het, krag sonder belemmering laat
toestroom. Die uiteindelike skeiding van My moes onvermydelik ook ‘n totale
kragteloosheid tot gevolg hê. Die werking van krag het in dieselfde mate
afgeneem soos wat sy wil homself van My afgewend het. Solank hy My Krag
gebruik het om te skep, het hy My ook erken as Bron van krag, maar het
hierdie insig nie oorgedra aan die wat deur hom in die lewe geroep was nie.
En toe hy willens en wetens geen krag meer van My wou trek nie, met die
gedagte om dit self te besit, het sy wilsbesluit geval.
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Hy het die krag verwerp en dit beteken eindelose verwydering van My en dus
kragteloosheid, sodat na sy val in die diepte, sy mag ook gebreek was om
nog verdere wesens deur sy wil te laat ontstaan. Begryp dit goed: Daar lê ‘n
onmeetlike lang tyd tussen die eerste oomblik van in opstand kom en die
volledige afwend van My. En die wesens wat in hierdie tyd geskape is, was
ook soortgelyk gevorm, om welke rede dit dus noodsaaklik was dat Ek alle
wesens van wie Ek ’n wilsbesluit gevra het, ook met My Lig van insig moes
deurstraal, maar dat hulle hul netso verskillend tot nut gemaak het, net soos
wat hul self verskillend geaard was. Maar hulle kon ‘n regte besluit geneem
het, die aard van hulle skepping was nie bepalend nie, want die wil van elke
wese was vry.
Daar kon al van ‘n val in die diepte gepraat word vanaf die oomblik van die
eerste opsetlike afkeer van My, maar wat nog nie volkome voltrek was,
solank as wat Ek nog gesien was as Bron van krag nie. En die eersgeskape
wese kon ook solank die krag wat hom onbeperk vanuit My toegestuur was,
volgens sy wil gebruik. Want solank as wat hy My erken het, het hy in die
stroomkring van My Liefde gebly.
Maar hy het uit hierdie stroomkring gestap toe hy My bewustelik weerstaan
het, toe hy self die krag verwerp het, sodat hy nie nodig gehad het om My te
erken nie, omdat hy homself sterk en kragtig genoeg gewaan het om
eiemagtig te kan skep en vorm.
Nou het My Krag werkloos gebly volgens die oerwet van ewigheid. En nou
was die skep van wesens ook nie moontlik nie, want nou het Ek die hele krag
van My Liefde toegepas om die gevalle geestelike terug te voer. Die
geestelike skeppingswerk was voltooi, nou het die vergoddeliking van die
geskapenes begin, die opleiding van die skepsele tot My kinders, vanuit ‘n
vrye wil, ‘n werk waarvoor die totale krag van My Liefde geld en wat My
teenstander ook nie sal kan verhinder nie, waaraan ten laaste ook hierdie
teenstander homself vrywillig sal oorgee om weer in die toestand van
onbegrensde krag te kom en dit dan te gebruik volgens My Wil. Amen.
Die diepste kennis is aan Jesus onthul - Navolging van Jesus

5646 Die skeppingsdaad, sowel as die sondeval, die wegdraai van die
geeste van My af, kan steeds net figuurlik aan julle mense vertoon word, dit
wil sê, sodat dit vir julle verstaanbaar is wat die Menseseun Jesus beweeg het
om Homself aan die kruis te laat slaan en waarom Hy erken moet word as die
Seun van God en Verlosser van die wêreld. Die graad van volwassenheid van
die mens bepaal ook sy mate van insig. Slegs selde kan 'n mens in die
diepste Wysheid deurdring en dus My heerskappy en werksaamheid, as die
mens Jesus, verstaan, want Hy was in staat om alles te deursien en so ook
My ewige heilsplan, die plan van die vergoddeliking van die eens geskapenes.
Die diepste insig as mens was ook eers die gevolg van Sy lewe in liefde, wat
dus die vergoddeliking van Sy innerlike tot stand gebring het. Die mens Jesus
het dus as’t ware hierdie doel op aarde bereik, wat Ek al vir die geeste, die
deur My geskape wesens, gestel het.
Die bereiking van hierdie doel, die vergoddeliking van Sy wese, moes
onvermydelik so 'n helder geestelike toestand behels dat Jesus alles kon
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insien, oorsien en deursien, maar terselfdertyd ook die eindelose vêr afstand
van die mense van My af, wat nooit tot hierdie doel kon lei nie. Juis omdat Hy
hiervan op die hoogte was, het dit Hom daartoe beweeg om iets te doen om
My - Wie Hy bo alles liefgehad het - skepsels terug te bring as wesens wat
hulle deur die liefde by My oerwese aangepas het. Die liefde vir My en vir Sy
medemens was die goddelike in Hom wat Hom van alles in kennis gestel het
en so ook van die enigste weg wat vir die wese wat van My afgeval het, tot
hulp was.
Die mens Jesus kon egter nooit die kennis aan sy medemens oordra nie. Hy
kon hulle wel die weg wys om tot insig te kom, maar nooit Sy eie kennis op
sy medemens oordra nie. En daarom is die kennis van die skepping en van
die afval van die geeste ook nie deur middel van skoolopleiding te verkry nie.
Dit kan ook nie deur My so voorgestel word dat die mens dit heeltemal kan
verstaan nie. Dit is die diepste kennis wat maar net deur die liefde eiendom
word van diegene wat dit wil besit. Tog word die denke van julle mense deur
My Gees in goeie bane gelei, sodra julle daartoe in staat is om nie ten offer te
val aan die dwaalleringe wat jou beeld van My kan versluier of ook misvorm,
maar wat nooit die liefde vir My sou laat toeneem nie.
Die ware liefde kan egter jou gees in 'n oomblik verlig en alles wat vooraf vir
julle nog onduidelik was, sal julle geestelik so duidelik voor oë te staan dat
geen wêreldse kennis in staat sal wees om julle geestelike kennis te verdring
nie. Dan sal dit onmoontlik vir julle wees om nog 'n verkeerde gedagte te hê.
Julle sal dwaling insien as dwaling, maar julle sal ook weet dat julle in die
Waarheid staan, in die regte insig. Want dit is die lig wat julle sal
binnestroom vanuit die Oerlig, wat van buite af nie aan die verstand oorgedra
kan word nie, maar wat elkeen in homself het vanaf die allereerste begin.
Op aarde bereik 'n mens selde die graad van volwassenheid wat hom alles
onthul wat aan die mens Jesus onthul is. Tog is die regte navolging van Jesus
die enigste weg wat die geheime aan hom sal onthul. En vir diegene wat
hierdie weg gaan, sal ook die skeppingswerk, die sondeval en die
verlossingswerk van Jesus Christus verstaanbaar word. En hierdie insig, die
kennis van hoe Ek regeer en werksaam is, van My heilsplan van ewigheid, sal
hom gelukkig maak. En dit sal sy liefde vir My verdiep - wat My oorgrote
Liefde slegs sal laat besig wees om weer liefde te gee en liefde te ontvang en
Wie daarom ook nooit moeg word om liefde van My skepsels te verkry nie,
totdat hulle My haar uit hulself skenk as My kinders, totdat hulle hulself
vergoddelik het deur die liefde. Amen.
Wie deur God bemin word

5647 Wie deur God bemin word, laat Hy heel dikwels moeisame weë
bewandel en laste dra wat hom byna terneerdruk, maar altyd net vir sy eie
beswil, want so ‘n las, wat soos ‘n kruis is, kan hom tot seën strek met die
goeie ingesteldheid tot Hom Wie sy lot bestuur, wie deur God bemin word. Sy
Liefde gaan wel uit na al Sy skepsele, dog in die besonder na diegene wat nie
meer vêr daarvan af is om die laaste doel te bereik nie. Hy ken die
gesindheid van elke mens en so weet Hy ook wat elke afsonderlike mens se
houding teenoor sy God en Vader van ewigheid is en Hy sal hom dikwels
dienooreenkomstig behandel om hom te help om sy doel te bereik.
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En slegs so mag julle vir julleself verklaar waarom mense wat getrou aan God
is, wat Hom duidelik terwille is, dikwels moet ly en dikwels ‘n swaar
lewenstryd moet voer, wat hulle so nou en dan aan die Goedheid en Liefde
van God sal laat twyfel. God weet presies waarvoor alles goed is en as die
mense nou maar oortuig sou wees van Sy Liefde en Goedheid, sou hulle ook
al die moeilike insien as beskikking van God en nie in opstand kom nie, hulle
sou hul deur God se Liefde laat vasgryp en geduldig wag tot die lot weer ‘n
ander wending neem.
Daar is waarlik baie leed op die aarde, die mensdom smag onder die druk
daarvan, maar hulle sien nie in dat dit nodig is sodat hulle opgevoed kan
word nie en verset hulle daarom innerlik, terwyl hulle hulself maar net
berustend sou moet skik, totdat al die probleme weer van hulle afgeneem
word en die hulp van God duidelik tevoorskyn kom, dat God as liefdevolle
Vader herkenbaar sou wees deur elkeen wat Hom wil herken.
Wie deur God bemin word, laat Hy ly. Weliswaar word hierdie woorde byna
nie geloofwaardig uitgespreek nie, want geen mens dink daaraan dat leed ‘n
waaragtige werksame opvoedingsmiddel is in ‘n wêreld waarin daar altyd
slegs na wat vir die liggaam goed is, gestrewe word, waarin die Liefde van
God nie gesien word in toestande van nood en kommer nie. En tog is dit Sy
Liefde Wie Haarself so uiter dat dit dienstig is vir die siel. Want God is op
hoogte van die seën van die leed en Hy wend daarom dikwels sulke middele
aan, om die mense van die aardse wêreld weg te hou, Hy wil hulle liewer sien
ly as ondergaan in die moeras van die wêreld en haar sonde.
Hy weet dat siekte en pyne ‘n verandering kan teweegbring, maar dat die
wêreld nooit ‘n geestelike resultaat kan bied vir die siel nie, dat die wêreld
daarom laaste gestel moet word, waarvoor God Sy indirekte hulp gee,
deurdat Hy die mense afhou van die wêreld en die gevare daarvan, deur
middele wat wel skynbaar die Liefde van God laat ontbeer, maar vir die siel
nooit verderflik sal wees nie, tensy die mens in opstand kom teen die lot en
hy na God se teenstander roep. Dan sal hy wel gehelp word, maar anders as
wat die mens dit vir hulleself voorstel, want hy help wel, maar nooit sonder
teenprestasie nie. En hierdie teenprestasie bestaan uit die afstaan van jou
siel aan hom.
Gee julle daarom oor aan die Wil van God wanneer julle getref word deur
nood en leed; mor en kla nie, buig julle hoof onder Sy ordening en rig julle oë
maar net omhoog na Hom. En Hy sal die kruis van julle afneem, Hy sal dit vir
julle lig maak, sodra julle julself vrywillig sal oorgee aan Hom en Sy
barmhartige leiding. Want julle sal julleself steeds bemind kan voel deur Hom
Wie deur leed en nood julle maar net vir Hom wil wen, Wie jou siel wil suiwer
en haar steeds weer die geleentheid wil bied om haarself te beproef in geduld
en sagmoedigheid, sodat die hulp van God dan duidelik kom, sodat Sy Liefde
sigbaar ingryp en Hy ook alle wonde heel op die regte tyd. Amen.
Die aardse lewenslot stem ooreen met die wil

5648 Ek is julle aller Vader - en so sal dit ook vir julle begryplik wees
dat Ek aan elkeen van My kinders My Vaderliefde ten deel laat val en dat
elkeen se lot vir My na aan die hart lê, dat Ek elke kind by die hand neem
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totdat hy self kan loop, totdat hy volgroeid is tot ’n wese wat aan My gelyk is,
totdat hy ten nouste met My verbind is en dan dus sal dink en handel volgens
My Wil.
Van ewigheid af is die ontwikkelingsgang van elke wese uitgestippel, wat
egter nie beteken dat hy willoos hierdie weg moet volg nie, veeleer sien My
Wysheid in welke weg aan sy wil beantwoord en die grootste moontlikhede
bied om hom na My te voer. Want Ek sien die weerstand, asook die afneem
van die weerstand in ‘n wese en My heilsplan pas hom aan by sy wil. Elke
wese mis die herinnering aan sy vroeëre bestaan van saligheid in die
allereerste begin, maar ook aan sy val in die diepte in. Gevolglik kan sy wil
hom volledig vry uitspreek vir elke rigting en hy word deur My op geen
enkele manier beïnvloed nie. Maar My Liefde en Wysheid plaas die wese
steeds in gunstige omstandighede vir die verandering van sy wil. Daarom kan
hy heel maklik ‘n goeie besluit neem, maar word nie daartoe gedwing nie.
Ek sal nooit sy ontwikkelingsgang vir hom bemoeilik nie, omdat Ek ‘n
oneindige Liefde voel vir diegene wat uit My voortgekom het en omdat
hierdie Liefde steeds net vurig verlang na die terugkeer van die wese na My,
sal Ek dit dus vir die wese steeds maklik maak om die regte weg na My te
vind. Ek sien ook van ewigheid af die mislukking. Ek sien ook die hernieude
afval van My skepsele van My af, wat steeds ‘n nuwe geleentheid vereis om
My doel eendag te bereik. Maar ook met hierdie mislukking is rekening gehou
en rem My nie in die genesingsproses van die wese deur My nie, dit verleng
dit net en vra om meer doeltreffende middele en eendag sal dit ook na die
doel lei.
Hoe die lot van die mens op aarde ookal is, stem dit steeds ooreen met My
heilsplan van ewigheid, omdat Ek ook van ewigheid af op hoogte is van hulle
wil en steeds beantwoordend aan hierdie wil, daarop inwerk en die aardse
lewe dus so op die mens neerkom soos wat dit gunstig sal wees vir die
verandering van sy wil. As Vader van My kinders ken Ek waarlik ook elke
karakter en moet Ek derhalwe ook elkeen van My kinders anders hanteer om
hom vir My te wen, om sy liefde vir My te verwerf, want dit is My doel dat hy
My sy liefde skenk. En daarom dwing Ek hulle nie, maar gee hulle hul
vryheid, want dwang kan slegs tot gehoorsaamheid uit vrees lei, nooit egter
tot gehoorsaamheid uit liefde nie.
Ek verlang egter vurig na die liefde van My kinders en daarom verloor Ek
nooit My geduld nie, selfs wanneer My plan om hulle terug te voer lang tye
verg. Ek sal steeds rekening hou met die wil van elkeen van My skepsele,
want eens sal hulle vry vir My kies, eens sal die liefde tot My deurbreek, hy
sal sy wil aan My onderwerp, hy sal na My Liefde verlang en My Vaderliefde
sal die kind na Haarself trek en hom nou ewig nie meer laat gaan nie Amen.
Geestelike wedergeboorte

5650 Julle mense moet streef na geestelike wedergeboorte, want die
ewige lewe is net vir jou verseker wanneer jy wedergebore word. Jou
natuurlike geboorte is bloot 'n proses wat nodig is om vir die siel ‘n pad te
fasiliteer na die wedergeboorte. Jou siel moet weer gebore word, sy moet uit
die toestand van leweloosheid in 'n toestand van lewe inbeweeg, sy moet uit
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haar omhulsel kom en nuut gebore word, sy moet dus 'n tot dusvêr
onbekende gebied betree, sy moet uit haar ou bedekking ontsnap om in staat
te wees om te floreer in vryheid en lig.
Jou natuurlike geboorte is 'n geskenk van God, Wie die siel die geleentheid
bied om 'n nuwe lewe vir haarself te skep. Sy moet egter self strewe na
wedergeboorte, sy moet bewustelik 'n nuwe lewe betree, sy moet bewustelik
na God strewe en werk aan die verbetering van haarself met die doel om
haarself vry te stel van haar bedekking wat effektief 'n graf was vir die siel
waaruit sy moes kom om die toestand van dood te ruil vir dié van lewe.
Hierdie wedergeboorte is nie 'n gawe van God nie, inteendeel, die siel moet
self daarna streef, maar dit is die mens se doel op aarde wat hy moet bereik
as hy geseënd wil wees. En hy sal dit bereik as hy, deur 'n lewe van liefde,
die kettings sal breek wat nog steeds sy siel beperk, as hy, deur die liefde,
hierdie goddelike vonk van die lewe in homself wek, as die voorheen dooie
siel, wat swak en sonder kennis is, geïnspireer word deur hierdie vonk van
lewe tot ‘n aktiwiteit wat God behaag, as, by wyse van spreke, sy haarself
toelaat om van binne genoodsaak te word tot God behaaglike dade van liefde
en sy daardeur die krag ontvang om die kettings te breek en op te staan in 'n
Koninkryk waar sy tuis voel en in noodsaak behoort.
Dan sal sy wedergebore word, sy sal inderdaad nog op aarde lewe, maar
haar aardse lewe sal vergesel word van 'n geestelike lewe, haar gedagtes en
bedoelings sal geestelik neig deurdat sy haar taak in die lewe herken het, sy
sal daarna strewe om daaraan te voldoen en bewustelik in en met God lewe.
Maar sy het hierdie geestelike ontwaking uit eie wil bereik, beslis deur God se
genade ondersteun, wat nogtans tot almal se beskikking is, hoewel dit as
gevolg van 'n gebrek aan wil nie deur almal gebruik word nie.
Julle mense moet jul geestelike wedergeboorte die doel van jul lewe op aarde
maak, want julle sal slegs lewe wanneer julle wedergebore is, wanneer jul
siel opgestaan het uit die graf van die dood, wanneer sy van die geestelike
duisternis ontsnap het en die lig van die dag betree het. En elke gedagte wat
jy bewustelik opwaarts stuur, elke daad wat jy in liefde uitgevoer het,
verseker jou van hierdie geestelike wedergeboorte, dit moet slegs jou
voorneme wees om jou siel van 'n vol lewe te voorsien, moenie haar gevange
hou as sy die gevangenskap van die graf wil ontsnap nie, jy moet heeltemal
bewustelik streef na geestelike wedergeboorte deur alles wat nog jou siel
belas, te oorkom, jy moet haar volkome vryheid gee. Die siel sal 'n nuwe
lewe ontvang, sy sal hierdie nuwe lewe vol van lig en krag betree, 'n
oneindige lang toestand van beperking sal omskep word, sy sal wedergebore
word in Gees en Waarheid, om nooit weer hierdie lewe te verloor nie. Amen.
Gebed in gees en in waarheid

5653 Niemand wie in Gees en Waarheid smeekbede na My stuur, sal
My tevergeefs om hulp aanroep nie. Maar hoe moet jy bid sodat jou oproep
My bereik? Jy moet geen lippegebed uitspreek nie, want dit hoor en verhoor
Ek nie, omdat jou hart nie daarby betrokke is nie, omdat jy nie ‘n verbinding
met My tot stand bring nie, maar steeds op die aarde bly, omdat jy net 'n
formaliteit verrig wat geen lewe het nie. 'n Verstandelike gebed dring egter
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ook nie tot My Oor deur nie, ofskoon die mens My verstandelik erken as God
en Skepper van ewigheid en nou hierdie geloof in My Woorde in uitspreek,
waardeur hy meen dat hy die verbinding met My tot stand gebring het.
Ek verlang 'n ander gebed. Ek verlang volle vertroue in My. Ek verlang die
smeekbede van 'n kind wat in My die Vader sien en tot Hom kom in die volle
vertroue dat Hy hom sal help. In die vertroue van 'n kind lê die geloofskrag.
En 'n gebed wat so na My gestuur word, kom uit die hart en tref My Oor. Dan
spreek die mens nie met God nie, maar wel die kind met die Vader. Eers
wanneer 'n mens in die stilte van sy hart My in die gedagtes sal soek,
wanneer hy samespraak met My hou, wanneer hy sonder aanstellerigheid en
onverbloemd alles vir My uiteensit wat hom pla, wanneer hy hom in deemoed
aan My en My sorg oorgee, wanneer hy alle grense tussen hom en My uit die
weg geruim het, wanneer hy My deur innige aanroep teenwoordig laat wees,
bid hy in Gees en in Waarheid. Dan verhef sy gees hom na My, oftewel Ek
buig My oor na My kind toe en sy smeekbede sal nie ongehoord wegsterf nie.
'n Kind wat so gelowig en vol vertroue met al sy begeertes na My toe kom,
sal Ek nie teleurstel nie. Aan hom sal Ek My ook as sorgsame Vader
openbaar. Ek sal hom nie in nood laat nie. Ek sal sy geloof nie beskaam nie,
want hy soek My nie in die vêrte nie. Hy durf na My te kom en tog vol
deemoed te bly, aangesien hy andersins nie sou bid nie, maar vereistes stel.
'n Gebed uit die verstand is egter 'n vereiste wat die mens aan My stel,
omdat hy meen om daartoe geregtig te wees deur sy erkenning van My. So
‘n verstandelike gebed ontbeer die diepe deemoed, want waar die deemoed
is, daar swyg die verstand, maar die hart spreek des te harder.
Jy moet in Gees en Waarheid bid en jy sal dit alleen kan doen as jy die
kinderlike verhouding met My tot stand gebring het. Dan is die pad van jou af
na My toe nie vêr nie. Dan sal jy te alle tye in die gedagtes by My kan wees.
Dan trek jy My ook steeds na jou toe, want dan sal jou denke steeds in liefde
op My gerig wees en sien en voel Ek jou liefde en kan dus al deur My Gees op
jou inwerk. En dan sal jy nooit 'n vergeefse versoek doen nie, want die Vader
luister steeds wanneer Sy kind Hom roep. Amen.
Moeilike dae - Antichris – Einde

5654 Die dag van verlossing is nie meer vêr nie, maar sal dit ook vir
alle mense verlossing beteken? Sal dit nie eerder ‘n dag van oordeel wees
waarin hulle, in plaas van verlossing, opnuut weer in die vaste vorm gebind
word nie? En so kan daar na die dag verlang word, maar netso daarvoor
gevrees word. En hulle wat die dag sou moet vrees, glo nie daaraan nie en is
daarom reddeloos verlore, omdat hulle niks weet wat sal help om die hernude
kluistering van hulself af te wend nie. Vir slegs weinig mense sal die dag ‘n
werklike verlossing wees, terwyl die ander nie sal weet hoe ellendig hulle
daaraan toe sal wees nie en daarom ook geen verlange na ‘n Verlosser het
nie. En tog sal Hy kom om die te verlos wie in Hom glo.
Wanneer daar vir alle gelowiges ‘n baie moeilike tyd aanbreek, mag hulle die
belofte nie vergeet dat Ek sal kom om te oordeel, die lewendes en die dooies.
En die tyd van nood moet vir hul eweseer ‘n bewys wees van die Waarheid
van My Woorde en sal hulle des te meer laat glo in My koms op die laaste
dag en aan die redding uit die grootste nood. Dit sal werklik ‘n dag van
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verlossing wees vir die wat aan My behoort, wat by die aanblik van die goeie
lewe van die ongelowiges geneig is om te twyfel aan die Waarheid van My
Woord.
En terwille van die uitverkorenes sal die dae verkort word. Ek sal Myne
versterk totdat die dag aangebreek het en dit sal vinniger daar wees as wat
verwag word. Die wêreldsituasie sal weer so rustig lyk dat niemand aan ‘n
einde sal glo nie, want onder die heerskappy van die Antichris sal die golwe
van onrus skynbaar bedaar en aards sal daar ‘n oplewing te sien wees wat
die mense steeds goddeloser en liefdeloser sal laat word. En slegs Myne sal
die uur op die wêreldklok daaraan herken, want slegs hulle sal gebrek hê en
sal moet ly, terwyl die orige mensdom sal swelg en in ‘n roes van wêreldse
vreugde hulself probeer versadig. En niemand sal vermoed hoe naby die
einde sal wees wanneer die Antichris sy wêreldheerskappy begin nie.
Hy sal die einde inlui, hy sal die chaos tot stand bring en sal die geloofstryd
laat ontbrand. Hy sal as te ware die skeiding van die geeste veroorsaak, want
onder sy heerskappy sal die belydenis van My en My Naam geëis word en as
gevolg daarvan sal die finale besluit geneem moet word, wat nog voor die
einde sal moet plaasvind. Maar sodra die geloofsbeslissing geëis word, kan
julle, My gelowiges, julleself voorberei op My koms. Want met die
toenemende nood sal julle ook die vervulling van My voorspellings oor die
einde beleef.
Julle kan elke dag op die einde reken en tog sal dit op die dag skielik en
onverwags kom. Dan sal hulle, vir wie die dag die verlossing bring, egter
salig wees, maar hulle wat deur die aarde verslind sal word en wat weer
gebind sal word in die vaste materie, sal huil en op die tande kners. Maar
julle wat in My glo, vertrou op My Woorde dat julle verlos sal word uit tye van
hoogste nood. Dat Ek sal kom en julle sal opneem en dat julle daarom geen
mag van hierdie aarde hoef te vrees nie. Want van My is die Mag, die Krag en
die Heerlikheid. Amen.
Totale ontbinding van die aarde - Vergeesteliking

5655 ‘n Volledige ontbinding van die aarde word nog nie voorsien nie,
maar die totale omvorming van die aardoppervlak, wat prakties gelykstaan
aan ‘n volledige vernietiging, omdat niks wesenlik ontsien sal word nie, maar
elke vorm opgelos sal word om die geestelike daarin vry te maak met die
doel om ‘n nuwe vorm daaraan te gee.
Die volledige ontbinding van die aarde kom ooreen met die vergeesteliking
daarvan, maar die tydstip van die vergeesteliking het nog nie aangebreek
nie, omdat die aarde nog moet dien as verblyfplek vir die geeste wat nog
onvolmaak is, te laat rypword. Solank die geeste wat tot rypheid moet kom
dus die aardse skeppings benodig, solank sal die aarde ook as stoflike wêreld
bly bestaan. Maar steeds wederkerende veranderinge sal nie uitbly nie en wel
na gelang van die graad van rypheid en die wil van die geeste wat op die
aarde volmaaktheid moet bereik.
Die tyd van die einde sal egter vir die aarde aanbreek wanneer so ‘n
hervorming sal plaasvind, omdat daar vir al die geeste, hetsy beliggaam in
die mens of nog in die vaste vorm gebonde, ‘n nuwe tydperk begin. En omdat
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die verskillende ontwikkelingsfases ook verskillende moontlikhede benodig,
sal hulle weer deur God se Liefde en Wysheid so geskape word, sodat hulle
die meeste sukses kan behaal. By die mense ontbreek die kennis van die
afsonderlike ontwikkelingsperiodes egter en in die besonder in die laaste tyd
vóór die einde van elke tydperk, omdat die lae geestelike peil van die mense,
veroorsaak deur hul liefdeloosheid, ook onwetendheid beteken, met die
gevolg ‘n totale onbegrip vir sulke aangebode kennis.
Die mense stel hulle onder die einde van die aarde ‘n algehele vergaan van
die aardse materiële wêreld voor. Maar hierdie tydstip is vir ewighede nog nie
in sig nie. Elke ontwikkelingsfase omvat egter ‘n bepaalde tyd, dit begin met
die ontstaan van veelsoortige skeppingswerke en eindig met die vernietiging
daarvan, begin met geestelike hoogstaande mense, maar loop weer ten einde
met waarlik duiwels.
Slegs één so ‘n ontwikkelingsfase sou nooit die vergeesteliking van al die
wesenlike kon teweegbring nie. Solank daar dus aardsmateriële skeppings sal
wees, solank die aarde naas die mens nog skeppings dra wat laer staan as
haarself, soos diere, plante en die nog in harde vorm gekluisterde geeste,
solank kan sy nie heeltemal ontbind word nie. Want die geeste moet steeds
weer die moontlikheid gebied word om ryp te word en het dus steeds nuwe
vorme daarvoor nodig, wat egter ook steeds nuwe fases vereis, sodra die
positiewe ontwikkeling ‘n dooie punt bereik het.
En aan die einde van elke verlossingsperiode sal daar van ‘n vergeesteliking,
van ‘n positiewe ontwikkeling van die mens, niks meer te bemerk wees nie en
hulle sal faal, oftewel moet die verontagsaming van die eintlike doel van hul
bestaan op aarde, goedgemaak word. Die geeste wat nie hul proef op aarde
deurstaan het nie, moet dan ook ‘n nuwe weg toegewys word, omdat daar by
God geen opgee bestaan van diegene wat van Hom was en sal bly nie, - wie
egter ook so sal moet word soos wat hul eens van God uitgegaan het. Want
selfs dit wat onhoudbaar op die diepte afstuur, los Hy nie in die diepte nie,
veeleer vind Hy steeds weer middele en weë om hul omhoog na die lig te lei.
Hierdie positiewe ontwikkeling sal dus nie tot ’n einde kom alvorens die laaste
geeste wat afgeval het, weer die weg na die Vader teruggevind het nie. Daar
sal egter steeds weer ‘n ‘einde’ wees, ‘n einde van elke afsonderlike fase, wat
met ‘n deur God bepaalde tydsduur aan die geeste toegeken sal word, maar
wat ook weer ten einde sal loop. En daarom moet julle nie van ‘n einde van
die wêreld praat waaronder die algehele vergaan van God se skepping te
verstane is nie, inteendeel moet julle vir jul ‘n verandering voorstel, wat so
omvangryk sal wees en op alles betrekking sal hê, soos wat julle dit nie vir
julleself sal kan voorstel nie. En hierdie verandering sal maar net deur
diegene meegemaak en nagegaan kan word, wat tot die weinige behoort wat
aan God getrou was, wat van Sy Mag en Heerlikheid op die nuwe aarde sal
moet getuig.
Julle mense staan voor so ‘n einde, ook as dit vir julle twyfelagtig voorkom en
julle verstand hom daarteen wil verset. Dink egter aan die wat nog gekluister
is, dink aan alle skeppings wat laer as julle staan en vra dan hoe die
geestelike verlossing sal moet plaasvind, indien daar nie steeds weer nuwe
moontlikhede daarvoor geskep sou word nie? En dink nog meer aan die
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mense wat hulle geestelik heeltemal van God verwyder het, wat egter nie
ewig op die aarde sal kan lewe nie.
Wanneer julle dit ernstig bedink, sal julle begryp dat God se Liefde Hom vol
erbarming bekommer oor al die wat nog onverloste is, sodat ‘n skynbare
werk van vernietiging, dan ‘n daad van die grootste erbarming is, omdat die
daaropvolgende nuwe skeppings weer aan hulle wat in die diepte geval het,
die gang van positiewe ontwikkeling bied, wat tog eens na God terug sal lei,
al duur dit ook nog eindelose lang tye. Amen.
Waarom die evangelie slegs liefde leer - Dieper kennis

5657 (Die Vuur van die Liefde straal die Lig van Wysheid uit.) My Wil is
die vervulling van die gebooie van liefde, omdat slegs dit julle kan gee wat
julle ontbreek. Julle is geheel en al onkundig wanneer julle jul lewe op aarde
begin en julle sal dit net so onkundig verlaat indien julle nie ag sal slaan op
My gebooie van liefde nie. Want wat julle aan verstandelike kennis jul eie
maak, word nie as kennis bestempel wanneer julle die Ryk hierna ingaan nie,
waar net liefde van waarde is en gevolglik ook maar net die kennis wat 'n
lewe in liefde julle opgelewer het. Want julle sal daarop bedag moet wees wat
kennis beteken, naamlik om volledige insig te hê aangaande julle herkoms en
julle bestemming. Hierdie kennis kan nie met die verstand bekom word nie,
maar wel deur 'n lewe in onbaatsugtige naasteliefde, omdat die liefde die
vuur is wat lig uitstraal, dus die helderste insig in alle sake, beide van die
geestelike, asook die aardse wêreld en hul samehang met die Skepper van
die oneindigheid.
Sonder liefde kan geen lig aan julle gegee word nie, omdat lig vanuit die vuur
van liefde uitgaan. Maar julle sal salig wees wanneer julle in die lig staan,
wanneer julle van alles kennis sal dra. Want hierdie insig is 'n teken van die
aaneensluiting met My, Wie vir julle hierdie hemelse vreugde wil berei. Maar
die liefde verseker julle van die aaneensluiting met My, want die Liefde is
Ekself van ewigheid af. Ek wil julle na My toe trek. Ek wil julle vir ewig
geluksalig maak. Ek wil julle lig gee, dus kan Ek julle maar één ding aanraai:
Lewe in liefde. En daarom het Ek julle die gebooie van liefde tot My en tot die
naaste gegee, omdat, as julle hierdie sal vervul, julle jul geluksaligheid self
berei, omdat julle dan die stroomkring van liefde ingaan Wie julle lig gee,
insig, 'n ryke kennis wat toeneem, hoe dieper die liefde in julle word en
daarom ook julle geluksaligheid voortdurend vergroot.
Hoe hierdie vergrote geluksaligheid in die geesteryk tot uiting kom, kan nie
vir julle wat nog op aarde wandel, verstaanbaar gemaak word nie. Maar op
aarde sal julle al in die mees stralende lig kan staan, dus in 'n insig wat julle
vêr bo jul medemens kan uitlig, maar wat julle nie sal kan oordra aan
diegene wat nie net soos julle op aarde lewe nie, dit wil sê, wie voortdurend
werksaam in liefde is nie. Want hierdie insig kan nie deurgegee word nie, dit
moet self verkry word deur die liefde. Verstandelike kennis kan wel oorgedra
word, dit kan aanvaar word en verder uitgebrei word, maar verstandelike
kennis het geen waarde vir die ewigheid nie.
Insig is egter geestelike kennis, duidelikheid oor sake en allerlei
verbondenhede wat aards nie ondersoek en bewys kan word nie, wat egter
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eers die ware lewe uitmaak, wat onverganklik is en hul waarde vir ewig
behou. Geestelike kennis word nooit aangeneem deur 'n verstandsmens wat
nie in die liefde leef nie. Want dit ontbreek hom aan lig en hy deursien niks,
omdat hy in die donker voortgaan. Daarenteen is die gees van 'n mens wat in
liefde werksaam is verlig, ook al is sy verstand nie skerp nie en geniet hy
daarom weinig aansien by sy medemens. En hierdie lig sal nooit meer
uitgedoof word nie en sy sal ook in die geestelike ryk haar strale uitstuur. Hy
sal dit steeds kan gee omdat hy haar besit.
En daarom leer hierdie evangelie slegs liefde. Ek is Self die Weg wat die
mense na My voer, na die ewige Lig. 'n Verkondiging van diepere Waarhede
sou heeltemal nutteloos gewees het, omdat juis net die liefdevolle mense
hierdie begrip sou gehad het, terwyl hulle die ander net verward en onvry
sou gemaak het en tog nooit eenstemmigheid sou gevind het nie. Dit sou dus
heeltemal nutteloos gewees het om kennis na die mense te bring - wat hulle
egter self te alle tye kon verkry, indien hulle maar My gebooie van liefde sou
uitleef. Geen kennis sal weggehou word van ‘n mens wat dit begeer nie.
Mense wat sonder liefde voortlewe, begeer egter nooit die regte kennis nie.
Hulle vrees die Waarheid en wil haar nie hoor nie. Daarom kan hulle haar ook
nooit ontvang nie, totdat hulle verander in liefde, wat ook 'n verandering van
hul kennis tot gevolg sal hê. Maar sonder liefde is daar geen helderheid van
gees nie. Sonder liefde is daar geen kennis wat ooreenstem met die
Waarheid nie. En sonder liefde word die suiwer Waarheid nooit ingesien nie
en sal sy daarom steeds verwerp word, wat geestelike duisternis beteken.
Amen.
Geestelike interaksie - Versoekings - Geduld

5663

Geestelike interaksie sal julle verseker van geestelike
beskerming, wanneer julle die Waarheid begeer. Tog sal julle op ‘n manier
versteur kan word, sodat julle verhinder sal word om innerlik te konsentreer,
omdat die kragte van die duisternis alle geleenthede benut om die toevoer
van die Waarheid teen te gaan. As hulle nie vanuit die geestelike ryk op julle
kan inwerk deur aan julle dwaling te laat toekom nie, dan bedien hulle hul
van die mense op aarde om julle te verhinder, wat egter slegs vir julle
skadelik sal wees wanneer julle jul deur sulke versteurings laat opwen. Dan
kan hulle wel sukses behaal, maar nooit die geestelike interaksie by julle in
gevaar bring nie.
Julle moet alles beskou as deur God toegelaat en weet dat julle ook beproef
sal word, dat julle geduld en sagmoedigheid moet beoefen en dat julle altyd
'n oorwinning sal behaal wanneer julle alles wat julle oorkom, in rus en
kalmte die hoof bied. Want julle raak slegs ryper, wanneer julle die vyand
van jul siele nie meer die geleentheid gee om julle aan te val nie. Hy verheug
hom oor al julle nederlae, innerlike opwenning of ongeduld is bewys daarvan.
En hy sal sy pogings opgee wanneer alles van julle af sal weerkaats, wanneer
julle jul in volle harmonie van die siel bevind en alles sal aanvaar as God se
Wil, of deur Hom toegelaat.
Hierdie geestelike interaksie sal in geen gevaar verkeer wanneer julle so nou
en dan gehinder word nie. Julle begeerte daarna sal egter toeneem en jul
geestelike arbeid sal steeds met meer ywer uitgevoer word, wanneer die
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verlange na God en die Waarheid die mens vul. Want geen duistere mag kan
hierdie begeerte laat minder word of selfs versmoor nie, omdat die ligwesens
steeds sodanig op die mens sal inwerk dat hulle nie sal nalaat om God en die
Waarheid te soek nie, omdat die invloed van die ligwesens steeds sterker sal
wees as die mag van die duisternis. Amen.
Die wil op God gerig - Krag gedurende die laaste stryd - Krag van
God

5665

Julle sal nie die einde hoef te vrees as julle maar net die wil, sal
hê om aan My getrou te bly nie, as jul denke en strewe die bereiking van 'n
geestelike volwassenheid geld, as julle My dus maar ter wille wil wees. Dan
sal julle so beïnvloed word dat julle op die korrekte manier sal dink, praat en
handel. Ook sal geen vrees jul harte aangegryp nie, maar daar sal 'n wilskrag
in julle wees, sodat julle met opgehefde hoofde alles tegemoet sal tree wat
op julle pad kom. Ek ken die wil van elkeen afsonderlik en Ek bedink hom
met krag en genade in ooreenstemming met hierdie wil. Wanneer julle op My
en My Ryk afstuur, hoef julle nie die wêreld te vrees en ook nie die
maghebbers daarvan, wie ook onder My Wil staan nie.
Die komende tyd sal weliswaar eise aan julle stel, maar julle sal saam met
hierdie eise groei. Julle sal sake baasraak wat vooraf vir julle onoorwinlik
gelyk het. En alles sal vanself regkom, solank as wat julle gedagtes maar op
My gerig sal bly, solank julle dit nie laat gevange neem deur die wêreld, wat
ook met haar versoekinge op julle sal afkom, hoe nader dit na die einde toe
gaan nie. Maar die grootste gevaar vir julle is dat julle jul oë en gedagtes op
die wêreld rig.
Wie egter die wêreld oorwin het, sal die komende tyd, die geloofstryd en die
einde, nie hoef te vrees nie. Want hy het My en My Ryk al vir homself gewen
en hy kan niks meer verloor nie. Wie My ernstig soek, sal My ook vind. Wie
My gevind het, sal My nie meer wil opgee nie. En hom hou Ek ook vas en Ek
versterk hom teen alle versoekinge wat op elke mens afkom, solank hy nog
op aarde vertoef. En sodat julle nie sal verslap in die verlange na My, sodat
julle nie sal swak word onder die benarde toestande deur ‘n aardse mag nie,
sal Ek julle gedagtes steeds meer binnedring en waarlik meer mag oor julle
hê as My teenstander. Want solank julle wil op My gerig is, het hy geen mag
oor julle nie.
Wees daarom nie bevrees nie, wat ookal mag gebeur. Ek is op hoogte van
alles en sal julle so lei dat julle jul steeds inniger met My sal kan verbind, dat
julle jul geluksaligheid sal vind in die ure van stille samespraak met My, dat
julle elke geleentheid sal benut om in My arms 'n goeie heenkome te soek,
dat julle steeds troos en krag sal put as julle My met julle sal laat praat.
Ek kom steeds weer in die Woord tot julle en bring julle dus direk krag oor
wat julle sal sterk maak en in staat sal stel om weerstand te bied, sodat julle
die komende tyd nie sal hoef te vrees nie. Want Myne sal My Liefde besit en
sal nimmer deur My verlaat word nie. En tot Myne behoort almal wat My
liefhet en My gebooie onderhou, wat arbei vir My en My Ryk, wie se wil My
toegedaan is en wat My trou wil bly tot aan die einde. Amen.
Saligheid in die koninkryk van die lig. plesier en genot
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5666 ‘n Salig gelukkige lewe wag op My Eie in die geestelike Koninkryk
wanneer hulle die aarde sal verlaat, wanneer hulle hul kursus van die lewe
beëindig het en in staat gestel word om die aardse vorm vir goed af te werp.
Alles wat hulle ondergekry het, sal van hulle wegval, hulle sal vry en lig voel
en in die koninkryk van lig ontvang word, waarvan die bewoners hulle sal
kom ontmoet om hulle te begelei na hul eie gebied. Dit is onmoontlik om aan
julle mense die genot te beskryf wat julle sal ervaar en hoe die koninkryk wat
hulle nou sal bewoon, ontwerp is. Dit behels buitesintuiglike vorms en
konsepte, dit is 'n heeltemal verskillende sfeer waarvoor niks op aarde
gebruik kan word ter vergelyking nie en tog pas die siele vinnig aan, hulle
weet dat dit hul ware tuiste is, want die siel sal reeds haar vorige bewustheid
weer ontvang het en sal oorvloediglik gelukkig wees, omdat sy die oneindige
liefde en genade sal herken waarmee Ek haar van die begin af gelei het,
totdat sy die doel bereik het.
'n Persoon op aarde kan nie hierdie salighede voel wat daar op hom wag
terwyl hy nog aardsgebonde is nie, want dan het hy slegs beperkte gevoelens
en hy sou sterf indien die siel in staat sou wees om hierdie heerlikhede te
aanskou, terwyl sy nog op die aarde is, maar nou kan sy dit onophoudelik
geniet sonder dat dit vervaag. Maar deur die liefde vir My en die medemens,
maak die mens op aarde hom min of meer ontvanklik vir die uitstralings van
lig, waarin hy dan aanhoudend in die geestelike realm kan beweeg en
geweldige geluk ervaar. Dit is die geluk van wederkerige liefde wat egter ook
altyd liefdevolle aktiwiteit aandryf, want die siel wil nou gee soos wat sy
ontvang, omdat sy nie anders kan as om ook geluk te verskaf aan diegene
wat nog ongelukkig is nie. 'n Persoon se wil op aarde waarborg die siel se
opgang, maar sy moet nogtans ernstig wees, sy moet haarself van harte na
My keer, sy moet nie tot uitdrukking kom deur leë woorde, wat Ek altyd as
leeg herken, wat nie in Gees en Waarheid gespreek is nie en wat ook nie
gevoel word indien die mond dit nie uitspreek nie.
Enigiemand wat egter 'n ernstige voorneme het, sal sy doel bereik. En die
beloofde salighede wat op hom wag, sal hom ook nederig die lyding laat dra,
want dit verhoog slegs die graad van saligheid in die geestelike koninkryk,
anders sal die siel steeds deur donker tye moet gaan en 'n lang tyd nodig hê
alvorens sy die koninkryk van die lig sal kan betree.
En geen wese wat na My en My Liefde verlang, hoef waarlik sonder My te
wees nie. Ek sal hom helderheid gee en in 'n toestand van hoogste saligheid
plaas, Ek sal al die lyding en ellende in plesier en vreugde verander, Ek sal 'n
persoon duisendvoudig vergoed vir wat hy op homself geneem het omdat Hy
My liefhet en Ek sal diegene wat op hierdie aarde vir My en My Koninkryk
veg, koninklik beloon. Ek het vir hulle ‘n lot voorberei in die huis van die
Vader wat hulle vir ewig gelukkig sal maak. Amen.
Die regte pad met Jesus as Leidsman

5667 Die paaie na My hoef nie altyd dieselfde te wees nie, maar Ek
moet vir die mense steeds die doel wees wat hulle wil bereik en alle paaie
moet na omhoog lei. Wie 'n breë pad bewandel, kan die doel nie bereik nie en
die paaie na omlaag lei onvermydelik na die verderf. Maar wie daarna streef
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om opwaarts te gaan, wie My wil vind, trek Ek self omhoog. Maar wanneer is
die rigting van jou weg omhoog? Wanneer jy Jesus Christus as Leidsman
kies, Wie Self die Weg is. Elke mens wie dus vir Jesus Christus erken, wie in
Hom as die Seun van God en Verlosser van die wêreld glo, het die regte pad
betree. Hy word nou verder gelei deur die Een wat gesê het: “Ek is die Weg,
die Waarheid en die Lewe”. En om onder die leiding van Jesus Christus te
staan, beteken dus ook om met die Waarheid vertroud gemaak te word en
deur die Waarheid die lewe te bereik wat ewig duur. Die Waarheid is die Lig
wat die weg helder verlig, sodat afdwaal van hierdie weg onmoontlik is,
terwyl duisternis van gees, dus dwaling en leuen, die korrekte weg verduister
en die gevaar groot is om op 'n ander weg te beland wat op 'n dwaalspoor sal
lei.
Aangesien Jesus Christus self die Waarheid is, moet die wie met Jesus die
weg wil gaan, ook die Waarheid aanneem. Hy moet die Woord van God wat
Jesus op aarde gepredik het, in alle suiwerheid in ontvangs neem. Hy moet
dit op homself laat inwerk en dus ook die Wil van God doen. Want dit is die
regte pad, dat die mens Sy gebooie sal nakom om die ewige lewe te kan
binnegaan. Wanneer Jesus Self op aarde sê: “Ek is die Waarheid”, dan is alles
wat Hy gespreek en onderrig het, ook onvoorwaardelik as Waarheid aan te
neem. En elke afwyking van hierdie grondleer is dwaling, is onwaarheid en is
dus nie God se Woord nie. Gevolglik kan dit ook nie die weg wees wat na My
lei nie, omdat hierdie weg alleen begaan kan word deur middel van die
Waarheid.
Verstaan dat Ek die doel is. Die weg na My is Jesus Christus. Die mens Jesus
was die verteenwoordiger van die Waarheid op aarde. In Hom was Ek en Ek
kan gevolglik niks anders as die Waarheid laat geld nie. En Ek sal hierdie
Waarheid steeds weer aan diegene laat toekom wat in dwaling voortgaan. Ek
sal hierdie Waarheid steeds deur Jesus Christus verkondig, deurdat Sy
gesproke Woord, die Evangelie, weer op aarde aan die mense gebring sal
word, wie dan die regte begrip daarvoor sal hê, wanneer hulle hul in die hart
en vir die wêreld sal uitspreek vir Jesus Christus, wanneer hulle Hom dus sal
erken as My Afgesant, as Middelaar wat hulle na My wil voer. En Sy Woord is
lewe, want Sy Woord verkondig die liefde wat die ware lewe is, wat die gees
opwek en die mense in alle Waarheid lei.
Om in Jesus Christus te glo beteken om Sy gebooie na te kom en dan gaan
die mens die regte Weg wat na die ewige lewe lei. Want dan gaan hy oor die
Weg van die liefde, wat gegaan moet word om tot die lig en die Waarheid te
kom. En dit is die kenmerk van die regte weg: Om 'n lewe van onbaatsugtige
werksaamheid in liefde te lewe.
Elke weg wat die liefde sal laat sien, voer dus na die doel. En elke pad wat
sonder liefde gegaan word, is breed of lei omlaag. Want die liefde is die
wegwyser. Die liefde is die skenker van krag, om moeilik begaanbare paaie te
kan gaan wat opwaarts lei. Die liefde is die teken van verbondenheid met
Jesus, wie se lewe op aarde slegs 'n werksaamheid in liefde was en gevolglik
ook die teken van die aaneensluiting met My - Wie in Jesus Christus vir die
mense sigbaar geword het, Wie julle dus Self lei wanneer julle Jesus Christus
tot Leidsman kies. Die Liefde Self tree julle tegemoet en wil julle die weg wys
wat na die aaneensluiting met My lei.
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Die Ewige Liefde Self leer julle die liefde, omdat julle die suiwer Waarheid sal
kan aanneem en insien wanneer die gees in julle deur die liefde gewek is,
omdat Ek dan eers in julle lewend sal word, omdat Ek dan in julle kan
teenwoordig wees wanneer die Liefde julle tot opnamehouer van My Gees
gevorm het, Wie julle met die Waarheid sal bekendmaak. En My Gees
onderrig julle waarlik korrek. En wie hierdie weg van die liefde gaan, sal lewe
tot in ewigheid, want sy lewenswandel is die navolging van Jesus. Amen.
Die werksaam wees van die gees in alle geestelike rigtings - Ware
verteenwoordigers

5669 Almal wat vanuit My Gees getuig, is My verteenwoordigers op
aarde. Almal wat My lewendig in die hart dra, is van My Gees vervul as hulle
van My getuig. Want Ek kan My aan hulle openbaar deur die Gees en dan
spreek hulle die suiwer Waarheid, omdat Ek hulle Self die woorde in die mond
lê, omdat dit Ek Self is wat deur hulle spreek.
Daarom kan daar in alle geestelike rigtings ware verteenwoordigers wees,
wanneer die verkondigers van My leer so innig met My verbind is, dat My
teenwoordigheid verseker is en die suiwer Waarheid dan ook gewaarborg is.
Want dan kan hulle net spreek deur My Gees. Hulle sal swyg oor wat as
dwaling ingesluip het. Hulle sal dan altyd die inhoud van hul gesprek slegs dit
maak wat heeltemal ooreenstem met die Waarheid, omdat dit My Gees is wat
hulle lei. Daarom is daar in alle geestelike strominge, in alle
geloofsgemeenskappe, groot sprekers wat die hart van die mense aanspreek,
wat sukses het by diegene wat van goeie wil is. Hulle verkondig met ywer die
Woord van God. Hulle is oortuigde dissipels wat My Evangelie uitdra die hele
wêreld in.
Maar hulle sal ook in die liefde lewe, aangesien My Gees andersins
onmoontlik in hulle werksaam kan wees.
Dit is die teken dat 'n mens 'n ware verkondiger van My leer is, naamlik dat
hy self die liefde beoefen, dat hy so van die liefde vir My en vir die naaste
deurstraal is, dat Ek Self in hom aanwesig kan wees en hy daarom 'n
bruikbare werktuig is vir My. Laat julle daar onderrig waar liefde herken kan
word. Neem daar My Woord in ontvangs, want daar word julle
waarheidsgetrou onderrig. Daar sal julle uitsluitsel gegee kan word, omdat Ek
Self daar is waar die liefde is.
Want My Woord kan ook verkondig word sonder lewe. Dit kan letterlik
oorgedra word en sal sonder krag wees en op die toehoorders weinig indruk
maak, tensy hulle vol verlange is vir My Woord.
Dan sal My Gees hulle denke verlig en hulle sal die dooie woord ook self tot
lewe kan wek. Dit sal vir hulle so verstaanbaar wees as wanneer ‘n met liefde
vervulde, geestelik verligte verkondiger dit vir hulle aangebied het.
My Woord het krag in homself, wat deur die liefde in die mens tot uitdrukking
kom.
Die met liefde vervulde verkondiger kan hierdie krag uitstraal na die
toehoorders, maar die luisteraar moet ook met liefde vervul wees en daarna
verlang om deur My aangespreek te word, sodat dit hom tot seën sal strek.
Daarom sal julle mense sonder beswaar aan elke verkondiger van God se
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Woord gehoor kan skenk. Wanneer julle self die diep verlange het om My te
hoor, sal julle My ook hoor, maar sonder gees aangebied en sonder gees
ontvang, bly dit 'n dooie woord sonder seën en krag.
Ek beskerm waarlik almal wat van goeie wil is teen verkeerde opvattings,
solank hulle ernstig na die Waarheid streef, solank hulle hul tot My sal wend,
sodat Ek hulle gees kan verlig. Maar wie lui en onverskillig is, wie luister na
wat aan hom verkondig word, sonder die innerlike drang om die Waarheid te
wete te kom, sy gedagtes sal verward en verduister wees, want hy doen self
niks om vir hom lig te verskaf nie. Hy laat hom deur die stroom meevoer,
sonder om te dink waar hy heengevoer word. En vir hulle is waarlik slegs die
lot beskore waaraan hulle self skuldig is, naamlik onkunde of verkeerde
kennis wat hom nooit die volwassenheid van die siel sal oplewer nie.
En hy sal nooit as verontskuldiging kan aanvoer dat hy verkeerd onderrig was
nie, want dit was slegs sy wil wat sy onkundige toestand veroorsaak het.
Maar wie in die Waarheid wil wandel, sal ook in die Waarheid onderrig wil
word, indien hy homself tot My, die Waarheid van ewigheid, sal wend. Amen.
Die werke van die vlees sal geopenbaar word. Hiernamaals

5670 Die take wat julle op aarde vervul, het 'n effek in die geestelike
sfeer. Dit is dus werke wat in die vlees uitgevoer is, wat voordelig of boos
kan wees, afhangende van watter impuls dit veroorsaak het. Want die mens
kan na die stem van sy gees luister, maar ook na die stem van die wêreld,
wat probeer om die liggaam te beïnvloed en die begeerte van die liggaam is
heel dikwels strydig met die aandrang van die gees.
Die gees dring egter aan op liefdevolle optrede en as die mens, wat in die
vlees op die aarde woon, dienooreenkomstig optree, sal Hy werke van liefde
behaal en daarna ook sy beloning ontvang volgens hierdie werke, terwyl die
liggaam se begeerte altyd gebaseer is op selfsugtige liefde en die werke van
selfbelang sal eweneens ook vergoed word aan die anderkant, hoewel nie op
'n manier wat op geluk sal dui nie. Maar mense wat bloot selfsugtig skep en
werk met die doel om hul liggaam se gevoel van welstand te verbeter, hulle
het hul aardse loon van plesier en vreugdes geskep en is nie geregtig om
beloon te word in die Koninkryk van die hiernamaals nie, want by hulle
ontbreek die liefde, wat al is wat deur God waardeer word.
En dus kan 'n persoon op die aarde lewe in rykdom en geluk, maar as hy sy
rykdom nie vir goedhartige aktiwiteit aanwend nie, sal geen goeie werke hom
volg nie en hy sal die Koninkryk van die hiernamaals in 'n arm en ellendige
toestand binnegaan, want dan sal die werke van die vlees duidelik wees en
hy sal geoordeel word volgens hierdie werke. Want hy het nie 'n gebrek aan
krag op aarde gehad om aktief te kon wees volgens God se Wil nie. Maar as
sy siel in 'n beroofde staat aan die anderkant aankom, sal sy ook nie die krag
hê om in te haal op wat sy nagelaat het om op aarde te doen nie, want dan
sal sy van hulp afhanklik wees om te kan ontvang waaraan sy ‘n behoefte
het.
Nietemin stel selfs hierdie hulp voorop dat haar wil sal wees soos wat dit op
aarde was en daarom is 'n siel se wil in die hiernamaals selde verskillend van
wat dit op aarde was. En op die aarde was dit net haar wil wat haar verhinder
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het om goedhartige aktiwiteite uit te voer, omdat haar selfsugtige liefde te
sterk was en sy nie bo haarself uitgestyg het nie. Soos wat julle op aarde in
die vlees werk, so sal julle beloning wees in die geestelike sfeer. En wat julle
op aarde nagelaat het om te doen, terwyl julle in staat was om dit te doen,
sal ook as ‘n tekortkoming in ag geneem word, waarvoor julle julself eendag
sal moet regverdig. Daarom, skep en werk vir die ewigheid, moenie die
aardse lewe te hoog waardeer nie, oorweeg die siel se lot na die dood van die
liggaam en skep vir daardie lewe, maak seker dat slegs werke van die liefde
geopenbaar sal word op die laaste dag, op die dag wat julle van hierdie aarde
sal vertrek, wanneer julle geoordeel sal word volgens julle werke, want julle
kan slegs beloon word vir werke van liefde, omdat hierdie werke julle in die
ewigheid sal volg. Amen.
Die wilsproef op aarde - Die navolging van Jesus

5672 Julle sal slegs geluksaligheid vind in ‘n verbinding met My. Julle
het eens vrywillig van My geskei en het daardeur ongelukkig geword. Julle
moet vrywillig na My terugkeer om in die toestand van geluksaligheid geplaas
te word, wat dus slegs te vinde is in die verbinding met My. Niks kan vir julle
die plek inneem wat julle in My en met My ondervind nie. En daarom is dit 'n
nuttelose tydverdryf vir jou siel om in enige ander rigting te strewe, wat
maar net teruggehou sal word op die pad na volmaaktheid, wat haar
terugkeer na My slegs langer sal maak, wanneer sy 'n ander doel sal nastreef
as die vereniging met My. Ek wil jul enigste doel wees, omdat net Ek julle die
geluksaligheid kan gee wat julle deur jul eie skuld verloor het. Daarom sal Ek
poog om julle wil op My te rig. Ek sal julle steeds so stuur, of jul lot so
beskik, dat julle aangemoedig sal word om jul toevlug na My te neem, maar
steeds met respek vir jul vrye wil.
Omdat julle wil deurslaggewend is, bestaan die gevaar egter dat julle hierdie
wil verkeerd sal rig, dat julle iets anders sal nastreef en so die terugkeer
nasal vertraag. Want My teenstander trag eweneens om jul wil te bepaal,
hoewel hy nie met dwang op julle kan inwerk nie. Hy hou vir julle ander
doelwitte voor oë om na te jaag, om julle van die enigste korrekte weg af te
bring. Maar langs ompaaie sal julle beswaarlik die doel bereik. Julle tyd as
mens op aarde gaan vinnig verby. Daar is vir julle maar 'n kort tydperk
toegestaan waarin julle die uiteindelike vereniging met My kan bereik en
indien julle hierdie kort tyd nie oordeelkundig gaan benut nie, sal dit vir julle
verlore wees.
Die weg waarmee julle tot die algehele vereniging met My kan kom is vir julle
mense baie duidelik deur Jesus Christus gewys. Julle hoef slegs die weg van
navolging van Jesus te gaan om met sekerheid by My uit te kom. Maar julle
sal hierdie weg bewustelik moet aflê. Julle sal jul hande na My moet uitstrek,
sodat Ek julle kan aangryp. Julle moet dus in gedagtes deur innige gebed met
My in verbinding tree en deur 'n lewe in liefde die krag uit My in ontvangs
neem, wat die verbinding wat met My aangegaan is, sal bewys. Net so sal
julle op aarde die doel kan bereik. Net so vervul julle jul taak op aarde. Net
so kan julle jul wil bewustelik op My rig en sal julle deur My aangeneem
word.
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Jul lewe op aarde het slegs die doel om julle wil te beproef, wat eens van My
af na My teenstander toe gedraai het en wat hom nou van die teenstander
moet losmaak en My weer heeltemal toegewyd wees. Julle sal in direkte
verbinding met My moet kom. Verstaan julle wat Ek van julle verlang? Dat
slegs Ek julle hart wil vul, dat julle haar alleen vir My sal moet toeberei, dat
Ek jul Heer en Koning wil wees, dat Ek geen vreemde gode naas My kan duld
tot wie julle jul gedagtes rig nie, omdat dit dan steeds in die pad staan van 'n
algehele vereniging met My, want Ek wil jul onverdeelde liefde, julle hele hart
en wil besit.
Eens moes julle kies tussen My en My teenstander. Julle het hom egter in
blinde liefde nagevolg en My verlaat. Dus sal julle nou op aarde alles moet
verlaat en slegs vir My volg. Dan deurstaan julle die beproewing van jul
aardse lewe. Julle rig julle jul wil korrek en julle verwerf weer die reg op die
geluksaligheid wat ewig duur. Omdat julle vroeër van My afvallig geraak het,
deurdat julle My nie kon sien nie en Ek vir julle die weg vir terugkeer na My
maklik wou maak, het Ek vir julle sigbaar geword in Jesus Christus, sodat
julle Hom nou sou kon liefhê en op Hom afstuur en julle daardeur vir My sou
uitspreek, vir die Een wat Hom in Jesus Christus beliggaam het om vir julle
mense `n sigbare God te wees aan Wie julle nou al jul liefde kan skenk en
Wie se liefde julle kan bekom, Wie julle wil opneem in Sy ryk, om vir julle vir
ewig geluksalighede te berei, wat julle slegs in algehele verbinding met My
sal kan geniet. Amen.
Aanroep van Ligwesens - Stel julle vooraf in verbinding met die
Vader

5675

Tree met alle goeie kragte van die geesteryk in verbinding
deurdat julle hulle om hulle beskerming vra, om sorg en hulp in geestelikesowel as aardse nood. Hulle is julle in liefde toegedaan en wil julle steeds
help, maar is ook aan die wette van die ewige ordening gebonde, sodat hulle
julle nie mag help, voordat julle hulle nie self aanroep nie, omdat julle wil die
invloed bepaal van goeie of kwade kragte. Dus kan julle julself onbesorg tot
die geestelike ligwêreld wend, maar een ding mag julle nie vergeet nie:
My Self
EK wil in jul hart die Koning wees, Ek wil dat julle met My ‘n verbinding tot
stand bring, dat julle My vra dat EK My helpers aan julle stuur, dat Ek My
seën sal gee dat daar niks buite My Wil gebeur nie.
Die verbinding met My is die doel van jul lewe op aarde en as julle My dus
uitskakel, deurdat julle julleself uitsluitlik aan die wesens van die lig oorgee,
sal julle skaars jul doel bereik, want dan ontbreek daar een ding, naamlik die
kinderlike vertroue in die Vader, wat julle die weg na die Vader direk laat
vind. Ek wil jul liefde hê, - die liefde van die kind vir die Vader. En hierdie
liefde ontbreek julle as julle My nie aanroep in elke liggaamlike en geestelike
nood nie, want as julle My liefhet, dryf jul harte julle tot My. Daarom is die
direkte weg na My ook die bewys van jul liefde en jul geloof en al My engele,
My Ligbodes en helpers juig oor julle as julle My hierdie liefde betoon en dan
werk hulle in My opdrag vir en in julle. En as julle jul ook in gedagtes aan hul
sorg oorgee, sal die toestroming van krag, wat nou voortdurend op julle
oorvloei, nooit sonder uitwerking bly nie. Julle sal jul getroos aan hulle kan
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toevertrou, maar die band met My moet steeds die belangrikste wees, want
EK wil jul roep verneem, voordat Ek My engele stuur om julle te help. Almal
voer net die Wil van hul Heer uit, wat ook hul eie wil is en omdat die Heer
hulle die opdrag gee om dienend besig te wees, wil Hy ook genoem word
deur hulle wat hulp nodig het.
Indien die liefde van 'n kind na die Vader roep, sal die Vader alle kragte van
die hemel in beweging sit om sy kind te gee wat hy verlang. Want die liefde
bereik alles en hierdie liefde wil Ek van My kind ontvang. AMEN
Vangnette van satan

5677 Julle mag julleself nie in die vangnette van satan begewe nie, wie
julle vir hom wil wen deur jul gedagtes te probeer verwar - deurdat hy
skynbaar in My Naam spreek - en tog vêr van die Waarheid af is en slegs
leuens opdis. Daar sal baie valse christusse en valse profete optree, dink
steeds aan My Woorde en glo nie elke gees wat My Woord gebruik nie, want
selfs ‘n valse gees bedien hom van My Woorde as hy julle daardeur tot sy
volgelinge kan maak.
In die eindtyd sal menige mens hom in die war laat bring, slegs omdat hy
egter self nog lou is en nie sy toevlug tot My neem om tot die Waarheid te
kom nie. En My teenstander weet hoe hy die mense die beste kan wen wat
hulle nog nie geheel aan My toevertrou het nie. Hy skrik nie daarvoor om
hierdie mense onder 'n masker van vroomheid te beïnvloed nie. Sy doel is om
My beeld te misvorm, die mense van My te vervreem en hul siening van My
te bemoeilik. Daarom bedien hy hom van woorde wat velerlei interpretasies
toelaat en verduidelik dit dan so dat dit misverstaan word en daar dan van
die ware geloof in My en die liefde tot My wegbeweeg word, omdat daar
volgens sy verduideliking geen ware besef van My kan bestaan nie.
My teenstander beïnvloed dus mense wat swak is, nog nie rotsvas aan My
verbind nie, deur My Woord op hierdie wyse uit te lê, dus skynbaar vir My te
praat, maar tog in werklikheid teen My, want dit is nie die Waarheid wat hy
daardeur versprei nie. Maar daardie gevaar sal uitgesluit wees wanneer julle
in vaste wil vir My en My Ryk arbei.
Hoeveel wandel egter nog nie in 'n lewende geloof in My en in diepe liefde tot
My en die naaste nie, sodat hulle ook nog nie deur My Gees verlig kan word
nie? Maar baie van hulle staan op ‘n plek in die lewe, waar My Woord
verkondig moet word. Hulle doen moeite om My Woord verstandelik aan die
mense uit te lê, maar die verstand staan onder die invloed van My
teenstander, wat hulle in die war wil bring om teen My te werk. En weer lê Ek
nadruk daarop dat die wil van die mens, om die Waarheid te wete te kom of
die Waarheid uit te deel, beslissend is of hy die Waarheid sal ontvang of leer.
Die verlange na die suiwer Waarheid moet die mens vul, dan kan hy ook
daarvan oortuig wees dat hy die Waarheid gestuur sal word. Maar My
teenstander is ywerig besig om die Waarheid te ondermyn en hy het sukses
daar waar die wil om die Waarheid te ken, nie baie groot is en Ek My daarom
ook nie, as Gewer van die Waarheid, beskermend vir hierdie mense kan plaas
nie, omdat slegs die wil van die mens beslissend is vir die geestelike goedere
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wat hy ontvang. Laat julle dus nie deur vrome woorde mislei nie, want My
teenstander kan dit ook gebruik waar hy 'n goeie bodem daarvoor sal vind.
Nie die Woord self is nie van My nie, maar wel die Gees wat Ek in My Woord
geplaas het. Die Woord kan sonder My Gees wel verander word - en so kan
dit ook deur My teenstander gebruik word om sy doel te bereik, om julle van
die Waarheid te skei. Die Gees is egter 'n deel van My. As julle dus die Gees
in die Woord soek, sal My Gees julle ook opheldering gee, wat egter afwyk
van die uitleg van die een wat hom net van My Woord bedien, maar nie met
My Gees vervul is nie.
Nou is dit die tyd van die einde, waarin My teenstander groot verwarring
onder die mense aanrig. Daarom, bly oplettend en beproef alles - en as jy dit
doen met die bede om My ondersteuning, sal jy insig in die Waarheid kry en
die goeie behou. Amen.
Vervulling van die voorspellings - Katastrofe vooraf (1)

5678 a

Die tyd is verby, alles dui op die einde. Maar slegs die mense
wat op My afstuur, sal die tekens sien, want hul blik is op die hemel gerig. En
dus sal die verligting vir hulle ook van Bo kom en hulle sal nie twyfel dat wat
sieners en profete in My opdrag voorspel het, nou in vervulling sal gaan nie.
Wat vir hulle as vanselfsprekend voorkom, is heeltemal ongeloofwaardig in
die oë van die wêreldse mense, hulle kyk met ander oë as die
eersgenoemdes. Hulle sien slegs die wêreld en lewe daarom ook vir die
wêreld en haar vreugdes en hulle gees sal steeds meer verduister raak, hoe
nader dit na die einde toe gaan.
En vir al hierdie mense sal daar eers nog 'n gebeurtenis plaasvind wat hulle
gedagtes wel sou kan verander, wat hul agterdog sou kon opwek, as hulle
maar 'n bietjie van goeie wil sou gewees het. Aan hulle wil Ek My vooraf nog
openbaar, hoewel hulle My dan ook nog nie hoef te herken nie. Hulle moet
nog eenmaal dit verloor wat hulle begerig nastreef. Die aardse besittings
moet verwoes word en van hul afgeneem word, maar deur 'n Mag wat hulle
nie tot verantwoording kan roep nie.
Ek wil My deur die elemente van die natuur uiter om hulle te red. Waar nog
'n vonkie geloof in die mens is, is daar ook 'n moontlikheid om hulle te red.
Want hulle kan nog op die laaste oomblik hul gedagtes op My rig en 'n oproep
om hulp omhoog stuur. En al verloor hy ook sy aardse lewe, sal hierdie roep
gehoor word en sy geloof sal beloon word in die Ryk hierna waar hy hulp sal
vind. Ek wil net sien dat julle My in gedagtes erken en My hand sal na
iedereen uitgesteek word om My nou ook te bewys. Ek maak dit vir julle
waarlik maklik om in My te glo, wanneer julle maar net wil probeer om My in
Gees en in Waarheid aan te roep. En daarom wend Ek nog 'n laaste poging
aan om julle te red, om diegene te red wat nog nie geheel en al prooi geword
het van My teenstander nie.
Ek sal die aarde laat bewe en alle hoop op aardse redding sal verdwyn. En
waar geen hulp meer sigbaar sal wees nie, kan slegs Ek nog redding bring,
want by My is niks onmoontlik nie. En wie in die grootste nood sy kinderlike
geloof onthou, wie hierdie laaste poging sal onderneem om My aan te roep,
hy sal waarlik nie spyt wees nie. Hy sal gered wees vir tyd en ewigheid, want
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om die aardse lewe te verloor, is slegs 'n genade wanneer die siel nog in die
geestelike Ryk hoër kan klim.
Die kragte van die natuur word weliswaar nie altyd as uiting van My Mag en
Krag gesien nie, maar die doodsangs bring so nou en dan ander gedagtes
voort as wat die mens vroeër gehad het en hy kan My in 'n sekonde herken
en My daarom ook aanroep om hulp. Maar nooit sal die woord geld dat die
mond slegs spreek wanneer die hart nie daarby betrokke is nie.
Die tyd is verby, maar eers sal kom wat Ek vir julle aangekondig het en
steeds weer sal aankondig: 'n Ongewone natuurgebeurtenis wat julle sal
moet laat dink aan die einde wat nie lank daarna sal volg nie. Ek vermaan en
waarsku julle voortdurend om ag te slaan op My Woorde en Ek vestig jul
aandag op die tekens van die tyd, maar Ek kan julle nie dwing om My
Woorde as Waarheid aan te neem nie. Maar prent dit in julle geheue, sodat
dit julle laat dink aan die Een Wie vir julle spreek en Wie waarlik net die beste
vir julle wil, Wie julle wil red van die afgrond waar julle, wie geheel en al
sonder geloof is, op afstuur. Amen.
Vervulling van die voorspellings - Katastrofe vooraf (2)

5678 b Daar is nog ‘n ernstige aanmaning wat die laaste oordeel sal
voorafgaan. 'n Aanduiding van die naby synde einde en daar is as’t ware 'n
bewys daarvan, omdat My aankondiging in vervulling sal gaan en julle mense
vas en seker die einde sal kan verwag wat nie lank hierna vir hierdie aarde
en haar bewoners bestem is nie. Die lot van die mense is ‘n onherroeplike
diep afgrond, ongeag of hulle nog vir ‘n kort of baie lang tyd gaan lewe. Want
hulle bevind hulself in volle verduisterde geestelike toestand en hulle doen
niks uit hulself om dit op te hef nie. Daarom moet Ek hulle wakker skud uit
hulle rus. Daar moet iets gebeur wat vir hulle so onbegryplik sal wees, wat
hulle sal ontstel en die einde van hul liggaamlike lewe duidelik vir hulle sal
maak.
Slegs die dood maak die ongelowige mense bang en so hou Ek hulle die dood
voor oë, maar slegs met die bedoeling om hulle daartoe te bring dat hulle in
die grootste angs sal roep na My, Wie die enigste is wat hulle die lewe kan
laat behou wanneer geen aardse redding meer moontlik lyk nie. So ‘n oproep
kan nog aan die mens redding bring. So ‘n oproep kan hom weer nader aan
My bring, wanneer dit uit die hart opstyg en dan ook sekerlik deur My gehoor
sal word. Die mense kan vir hulleself geen voorstelling maak van die gebeure
waardeur Ek dit wil bereik sodat hulle weer aan My sal dink nie.
Alle elemente sal woes teen mekaar tekere gaan. Dit sal wees asof die hel
losgelaat is teen die mens en hieraan sal geen ontsnapping moontlik wees
nie, totdat Ek self die elemente gebied en die ure van afgryse en verskrikking
beëindig. Vir My is niks onmoontlik nie en die geloof in My Almag, Liefde en
Wysheid sal in hierdie bange ure ’n werklike en wonderbaarlike uitwerking
hê.
Want Myne sal ongedeerd uit die gebeure tevoorskyn kom, terwyl My
Genade, My Krag en My Liefde luid geprys sal word. En hulle wat My in hul
nood gevind het, sal hulle ook by die lofprysinge aansluit en sal hul
medemens hulpvaardig en troostend bystaan in die besef van die krag van
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die geloof wat hulle nou ook wil oordra op die ander. Ek het hierdie gebeure
aangekondig en sal julle mense steeds weer daarop wys.
Leer om te glo en roep My as Ek dus vir julle duidelik herkenbaar is. En glo
dan ook dat My laaste aankondiging in vervulling sal gaan, dat die einde sal
kom en daarmee die laaste oordeel. En benut hierdie laaste uitstel, haal in
wat julle versuim het. Laat die laaste dag nie naderkom en julle onvoorbereid
aantref nie, want dan sal daar geen redding meer wees vir diegene wat nog
nie die weg na My gevind het nie. Dan sal die mense hulleself in die sonde
bevind en sal hulle vernietig word, omdat hulle op My vermanings en
waarskuwings geen ag slaan nie en dus ook geen erbarming meer kan
ondervind wanneer die einde aanbreek nie. Amen.
Terugtrek in die stilte - die komende onrus

5680

Dit is nog 'n tyd van vrede, waarin die mens in rus en
ingetoënheid homself met geestelike vrae kan besighou, wanneer hy dit wil.
En hy het dus slegs ‘n stryd met homself te voer, deur alle aardse gedagtes
uit te skakel en hom slegs besig te hou met dit wat vir sy siel dienstig is;
deur na te dink oor sy opdrag op aarde, oor sy ontstaan en oor sy doel.
Slegs in die oomblikke of langer tye van sy wegdraai van die aardse wêreld,
kan hy sulke gedagtes ondersoek. En so ‘n wegdraai moet hy dikwels opsoek,
die ure van stilte waarin hy hom kan besin en aan homself kan werk.
Binnekort sal hy deur die wêreldgebeure verontrus word, sodat die tyd vir
besinning vir hom steeds skaarser sal word. En die wêreld sal op die
voorgrond wees en sy gedagtes heeltemal in beslag neem, omdat die
gebeure mekaar geweldig vinnig sal opvolg, omdat die aandag van alle
mense gefokus sal word op dit wat in die wêreld gebeur. Dit sal dan moeilik
wees om homself aan geestelike gedagtes te wy en dit sal al baie waardeer
word wanneer die mens dikwels net kortstondige gedagtes omhoog sal stuur
na Hom, Wie die lot van alle mense bestuur, Wie ook weet dat die
wêreldgebeure so ontwikkel soos wat dit te siene is.
Want om ‘n verbinding met Hom tot stand te bring, sal uitermate seënryk
wees. Want dan vloei daar krag na die mens toe vir die swaar stryd van die
aardse bestaan. En dan sal hy homself steeds wend na waar die Grondlêer
van die krag is, Wie hom ook voortdurend daarvan sal voorsien. Want die
kragteloosheid kan altyd maar net opgehef word, wanneer die verbinding met
die Bron van die krag tot stand gebring word. En almal sal kragteloos voel
wanneer hulle die gebeure dreigend en ontstellend sien naderkom, wat die
verbinding met die Skepper en Vader van ewigheid uitermate nodig maak.
Wanneer die mens daarin sal slaag om hom in stilte terug te trek om 'n
tweegesprek met sy God en Skepper te hou, wanneer dit vir hom werk om as
kind na die Vader te roep en Hom te vra vir krag en raad, sal die aardse
gebeure op die agtergrond raak en hul verskrikking verloor. Want die mens
sal dan merkbaar van die kragtoevoer gewaarword en rus en vrede sal hul
intrek neem sy hart, in die besef dat daar niks gebeur sonder God se Wil, of
dat Hy dit toelaat nie en dat alles wat geskied, daarom God se Wil is, of deur
Hom toegelaat is en dus ook seën kan oplewer vir die siel.
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Daarom kan die mens maar net die ernstige raad gegee word om
herhaaldelik ‘n verbinding met God te soek, die oomblikke van inkeer steeds
meer dikwels in ag te neem en tussen homself en God 'n verhouding tot
stand bring wat dit vir die mens steeds moontlik sal maak om homself tot die
Vader te wend wanneer hy in nood is. Wie hierdie band van die kind met die
Vader aangegaan het, sal ook steeds weer 'n stil uurtjie vind, omdat God dan
al nader aan die mens staan as die wêreld en dat aan die wêreld slegs soveel
aandag geskenk moet word as wat nodig is om die lewe van die liggaam in
stand te hou. Niemand moet die wêreld die oorhand laat kry nie. Die stryd
moet haar steeds geld en dan sal die wêreldgebeure ook des te minder
indruk op 'n mens maak, selfs wanneer dit vir die omgewing vreeslik is en die
grootste onrus teweeg kan bring.
Die mens wat hom met God verbind, wat sy gedagtes gereeld omhoog stuur
na Hom, sal hom ook nie deur aardse gebeure laat terughou nie en steeds
weer by Hom troos, krag en raad gaan haal. En net hulle sal die wêreld
oorwin, maar hulle hoef nie die komende gebeure te vrees nie, want daar sal
vir hulle onmeetlike krag toegestuur word, omdat hulle voortdurend met die
Bron van Krag in verbinding sal bly. Amen.
Die liefde is die grootste

5681 Die liefde is die grootste. Wat is julle sonder liefde? Kragtelose,
verharde skepsels wat My nie herken nie. Vir hulle bestaan Ek nie, omdat
hulle die krag van My Liefde nie voel nie, wat hulle slegs kan tref wanneer
hulle self liefde geword het. Die liefde is die sleutel tot geluksaligheid, want
geluksaligheid is vryheid, lig en krag. Geluksaligheid is die aaneensluiting met
My wat slegs deur die liefde kan plaasvind. Dus kan geen wese salig word
wanneer hy nie die liefde in homself tot ontplooiing bring nie. En elke wese
wat liefde geword het, moet salig wees. Daarom is al die ander dinge
waardeloos, wat julle ookal meen om te besit, al is dit ook buitengewone
talente waarvan julle op aarde as mens gewag sal kan maak, of hetsy dit
aardse skatte is. Alles is waardeloos as jy die liefde nie het nie. Want alles
vergaan, maar die liefde bly as die eintlike van jul siel bestaan en volg julle in
die ewigheid na.
Hoe arm kan die mense op aarde dus genoem word, ofskoon hulle aards in
aansien staan en vele goedere besit. Hoe arm is hulle wanneer hulle sonder
liefde is. Dit ontbreek hulle aan insig in hul eie bestaan en hul taak, so ook
aan kennis van Myself. Hulle staan vêr van My af en ook van die Waarheid.
Hul lewe is net 'n drogbeeld van hul verstand, wat ophou om te bestaan die
oomblik van die dood.
Die liefde is die grootste. En as julle die liefde nie het nie, is julle dooie
gedaantes sonder gees en sonder lewe. Want die liefde is die Goddelike wat
julle tot gode sal vorm. Die liefde is My aandeel wat julle met My Één sal laat
word. Die liefde is die eintlike lewe, 'n toestand van lig en krag en vryheid
wat julle dus aan julself verskaf indien julle onselfsugtig in liefde werksaam
sal wees. Dan sal julle kundig wees. Julle sal die regte insig hê. Julle sal alles
kan deurgrond, niks sal vir julle verborge bly nie. Julle staan in die lig as julle
in die liefde leef.
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Maar julle sal ook vervul wees met krag, want die liefde is krag. Dit is die
oersubstansie van Myself - van die Kragbron van ewigheid. Julle sal dus tot
alles in staat wees wanneer julle deur werke van liefde, deurstroom van My
Krag, nou ook met My Krag sal kan skep en werk. Hierdie krag sal julle
onbeperk toevloei en daarom sal julle ook alles kan verwesenlik volgens julle
wil. Julle sal vol van krag wees. Julle sal ongehinderd aktief kan wees, want
die krag van die liefde ken geen beperking nie, omdat die Goddelike Kragbron
nooit opdroog en die mens, wat in die liefde leef, altyd ter beskikking staan.
En julle sal alles kan realiseer in volledige vryheid, omdat die liefde alle
kettings losmaak.
Wanneer julle in liefde werksaam is, het julle jul bevry uit die ketting van jul
teenstander. En die aaneensluiting met My beperk nie jul vryheid of jul wil
nie. Julle pas net vanself julle wil by Myne aan. Julle gaan op in My Wil en
werk dus in vryheid van wil en tog in volle ooreenstemming met My Wil, wat
julle uitermate gelukkig sal maak en met steeds meer liefde sal vul. Die liefde
is die hoogste en wie homself omvorm het tot liefde, het waarlik die hoogste
geluksaligheid gevind en My Liefde verwerf, wat hy nooit meer sal verloor
nie. Want wie hom eenmaal deur die liefde met My verenig het, laat Ek vir
ewig nie weer los nie. Hy het uit My ontstaan en sal dit bly tot in alle
ewigheid. Amen.
Die ware gebed is die brug na God - Jesus Christus

5686 Die brug na My is die gebed. Daar bestaan geen onoorwinlike
kloof tussen ons nie, want die gebed sal dit altyd oorbrug, indien dit 'n gebed
in Gees en Waarheid is. En die innigheid van die gebed bepaal die lengte van
die weg na My. Julle sal direk met My in verbinding kan tree as julle tot My
spreek soos wat 'n kind tot die Vader spreek. Want dan is Ek by julle. Dan is
alle afstand oorwin. Dan het julle oor die kloof tussen ons heen gevlieg en
julle het nader aan My gekom, want Ek gee gehoor aan jul oproep en kom
julle tegemoet wanneer Ek die stem van jul hart verneem.
Weet julle nou watter kosbare middel julle het om na My te kom, weet julle
hoe 'n doeltreffende barmhartigheidsgeskenk die gebed vir julle is? Julle is as
gevolg van jul onvolmaaktheid nog op groot afstand van My as jul God en
Skepper van ewigheid af, maar Ek verbied julle nie om samespraak met My
te hou nie en buig My as Vader na julle oor, wat Sy nog gebrekkige kinders
met liefde omvat en rekening hou met hul foute en swakhede. Ek hoor julle
wanneer julle tot My spreek in ‘n kinderlike, gelowige gebed. Maar julle sal
maar net opreg tot My kan bid wanneer julle in My glo. Elke gebed in Gees en
Waarheid stel dus jul geloof in My, in My Liefde, Wysheid en Mag voorop.
Maar as julle in My glo, sal elke woord uit jul hart kom. Dan is daar geen
vormgebede meer nie. Dan spreek alleen die kind met die Vader en dan
bereik hy ook alles wat maar vir sy eie beswil is. Maar sodat julle nou regtig
lewend met My kan omgaan, sal julle 'n voorstelling van My moet kan maak wat julle as Heiland Jesus Christus die moontlikheid daarvoor bied.
Stel julle jul Heiland voor in Sy oorgrote liefde, wat julle mense almal insluit
en dink aan Sy lyding en Sy sterwe aan die kruis vir julle sondige mense. Dan
sal dit ook moontlik wees om Hom eweneens lief te hê, julle aan Hom toe te
vertrou en Hom alles te vertel wat julle belas. Julle sal - omdat Hy Self ‘n
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mens was soos julle - volle begrip van Hom kan verwag vir al jul lyding en
nood en julle sal julle kan wend tot Hom, Wie jul Vriend en Broer is, Wie
vanuit Sy liefde julle almal wil help, Wie julle tot Hom wil trek in die hemelse
Ryk om julle vir ewig geluksalig te maak. Ek het vir julle 'n sigbare God
geword in die Heiland Jesus Christus. En as julle Hom jul liefde betoon, skenk
julle dus jul liefde aan My, jul God en Vader van ewigheid. Want Hy en Ek is
Één en wie Hom sien, sien My - Wie as mens Jesus op aarde gewandel het
om julle aller liefde te wen, om My te offer uit liefde vir julle wat in die sonde
ongelukkig was en op eindelose afstand van My sou moes weggekwyn het,
indien Ek nie 'n brug geslaan het om vir julle die weg na My begaanbaar te
maak nie. Julle almal sal die brug kan betree, indien julle jul in innige gebed
tot Jesus, jul Heiland en Verlosser wend, as julle Hom liefhet en daarom ook
Sy eenvoudige gebooie nakom. Dan sal julle ook Sy liefde mag ervaar. Hy sal
julle in gedagte hou, geestelik en liggaamlik. Hy sal julle lei en alle paaie
gelykmaak, wat omhoog voer na Hom, na Sy ryk, na die ewige lewe. Amen.
Teken van die einde: verkoelde liefde

5687 Dit moet vir julle die nabye einde aankondig: Naamlik dat die
liefde onder die mense verkoel het, dat daar 'n volledige goddelose toestand
sal heers. Want God kan nie wees waar geen liefde is nie, ook al word die
woord "God" in die mond geneem. Maar sonder liefde is die wêreld die ryk
van die satan, wat besit geneem het van al hierdie mense wat sonder enige
liefde is, soos wat hyself is. En hulle sal ook praat en handel soos hy dit wil,
want hulle staan onder sy invloed en word op aarde ook deur hom gevorm.
Hulle het dan hul beloning. Daar wag vir hulle egter 'n verskriklike lot
wanneer hulle hierdie aarde verlaat.
Maar ook by die liefdelose mense moet alles gepoog word om 'n verandering
van hul wese te bewerkstellig. Ook aan hulle moet die liefde gepredik word indien nie met woorde nie, dan deur die voorbeeld. Hulle moet insien dat die
liefde 'n krag is wat alles kan oorwin wat onoorwinlik blyk te wees. Want die
einde is naby en soos wat duidelik gesien kan word dat die geestelike verval
deur die liefdeloosheid veroorsaak is, so sal dit andersyds ook duidelik
merkbaar wees hoe die Gees van die Liefde alles sal oorwin, hoe sigbaar God
diegene sal bystaan wat deur 'n lewe in liefde verbind is aan Hom, Wie
waarlik sterker is as Sy teenstander en ook Sy Mag en Krag bewys.
Die liefde onder die mense het verkoel en so het die mense ook van God
verwyderd geraak. Hulle staan so vêr van Hom af en is sonder krag, maar hef
hul geestelike kragteloosheid op met die hulp van die een van benede, wat
hulle goed voorsien van krag, omdat hulle hom ter wille is en dus terugkeer
na hom van wie hulle hul definitief sou moes losgemaak het in die lewe op
aarde, om deur God opgeneem te kan word in Sy Ryk.
Wie sonder liefde leef, mors sy lewe. Want hy gaan geestelik dood die ryk
hierna binne. Dit is verdienstelik om aan hierdie siele te werk, want die
arbeid kan suksesvol wees wanneer dit vergesel word van 'n goeie voorbeeld,
wanneer die medemens die vrede en krag kan sien wat deel is van die
lewende geloof en die gevolg is van 'n lewe in onbaatsugtige naasteliefde. Die
einde is naby en daarom moet daar nog vir elke siel gestry word. Aan elke
siel moet die evangelie verkondig word. Maar nie almal wil dit aanneem
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wanneer dit woordeliks aan hulle verkondig word nie. Maar daar sal aandag
geskenk word aan 'n goeie voorbeeld en dit kan eweneens sukses oplewer.
Want God sal diegene sigbaar bystaan wat getrou is aan Hom en deur 'n lewe
in liefde ook hul liefde aan Hom bewys. Amen.
God wil deur die skepping as Liefde herken word

5689 Die bestuurder van die heelal ken geen struikelblokke nie. Alles is
aan Hom onderdanig. Alle geskapenes moet hulle aan Sy Wil onderwerp, elke
geskape wese, of hulle van geestelike aard is of in die materie gekluister.
Slegs Sy wil regeer, ofskoon Hy die mens vryheid van wil verleen, wie egter
Sy Mag en Sy Wil nooit in twyfel mag trek nie, want Hy alleen is die Heer oor
hemel en aarde, oor die geluksalige wêreld van die geeste en ook oor die ryk
van die duisternis. Om hierdie Heer nou te erken sou vir die mense nie
moeilik wees nie, want alles wat die mens omring, is 'n bewys van Hom en
Sy Wil. Want al is die mens ook vryheid van wil gegee, is hy tog nie in staat
om teen die Wil van God te gaan nie. Hy is ook nie in staat om God se Wil te
verander om hom te pas nie. Maar hy is ook nie in staat om uit homself, dit
wat sy oog sien en hy geestelik gewaar word, tot stand te bring nie. Hy kan
God erken en as hy Hom nie erken nie, lieg hy teen homself en deur hierdie
leuen gaan hy teen die Gees wat hom geskape het. En hy spreek as’t ware
die oordeel van verbanning uit die nabyheid van God oor homself uit, indien
hierdie God nie ook die Liefde van die ewigheid sou wees nie.
God se Krag en Mag kan nie ontken word nie. En dat Sy Haarself deur die
skepping openbaar, is 'n bewys van Sy liefde vir Sy skepsels. Want Hy wil dat
hulle Hom kan herken. Hy wil dat hulle in Hom glo en laat Hom aan hulle
herkenbaar word deurdat Hy bewyse gee van Sy Mag en Krag. Want Hy
verlang na die liefde van Sy skepsele wat Hy slegs kan wen wanneer Hy Hom
ook as die God van Liefde openbaar. En Sy skeppings is daarom duidelik
herkenbaar as geskep vir Sy skepsele. Die Krag wat Hom nuwe skeppings tot
stand sal laat kom is die Liefde. Dus moet die skeppings beantwoord aan 'n
doel wat liefde sal laat herken. Sy skeppings moet daartoe dien om geluk en
saligheid teweeg te bring of te besorg.
Wie hierdie wil van die liefde om vorm te gee wil en kan sien, sal self
ontbrand in liefde vir sy Skepper van ewigheid. Want waar 'n bewys van
liefde gegee word, daar word ook liefde gewek. Die doel van Sy skepping was
nie om Sy Mag en Krag te bewys nie, maar Sy Liefde moes duidelik daarin
sigbaar word, Wie Hom aanleiding gegee het tot alle skeppings. Maar voordat
die Liefde van 'n Wese ingesien kan word, moet die Wese Self eers erken
word. Daar moet geglo kan word dat die Wese 'n Mag is wat nie oortref kan
word nie, dat Hy hoogs volmaak is. En dit kan geglo word, omdat hierdie Mag
homself deur elke skepping bewys het. Maar net die geloof aan Sy Mag en
Krag is nie vir God voldoende nie. Hy wil as Liefde herken word, om welke
rede al Sy skeppings ook 'n bewys is van die uitstraling van God se Liefde,
deurdat hulle 'n nuttige en voordelige bestemming het, dat hulle dien om
diegene wat van God verwyder is, terug te voer.
Hierdie laaste doel is egter slegs duidelik vir diegene wat God al as hoogs
volmaakte Wese, as Liefde, herken het. Maar elke denkende mens moet die
skeppings wat hom omgewe met vrae in sy gemoed bekyk, sodat hy ‘n
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antwoord kan kry, naamlik dat God Homself deur die skepping openbaar, dat
Sy Wil oral op die voorgrond tree, dat geen wese hierdie wil kan bepaal nie;
die Mag en Krag dus slegs by Hom lê, maar dat Sy Mag en Krag slegs vorm
kry deur Sy Liefde wat oor alles heen straal, Wie hom bekendmaak, omdat
Sy wederliefde wil vind, omdat Sy vir ewig maar net gelukkig wil maak. Die
Liefde van God kan ewiglik nie ontken word nie, net soos die Almagtige Wil
van die Bestuurder van alle wêrelde, waaraan niks weerstand kan bied nie,
Wie herken moet word en kan word, wanneer die wil daartoe teenwoordig is.
Amen.
Ryp word slegs deur liefde

5690 Verrig steeds werke van liefde, dan sal jul geestelike vooruitgang
gewaarborg wees. Julle sal nie op ‘n ander manier rypheid kan bereik as deur
die liefde nie. Ek kan julle wel bystaan met My genadegawes, maar dit moet
julle steeds net aanspoor om in liefde werksaam te wees, omdat al die ander
uit die liefde voortkom, naamlik 'n sterk geloof, 'n omvangryke kennis en die
alles oorwinnende krag wat in My Haar oorsprong het. Of Ek julle nou My
Woord laat toekom en of Ek julle deur die lot die voet dwars sit om op julle in
te werk sodat julle julself tot My sal wend in gebed, dit moet steeds die liefde
wees wat julle hart vervul, wat My Woord leer en My ook daartoe aanhits om
jul gebed te verhoor, omdat die liefde julle eers die geloof oplewer wat julle
ook die regte gebed sal laat uiter.
Julle sal slegs deur die liefde volmaak kan word. En julle geestelike
vooruitgang hang slegs af van jul gewilligheid om lief te hê. Om hierdie rede
sou al jul pogings om My tot julle toegeneë te maak, nutteloos wees, indien
julle nie jul bes doen om in liefde te lewe nie. En julle het elke dag en elke
uur die geleentheid daartoe. Julle sal jul medemense met vriendelikheid moet
benader. Julle moet julle oor hul nood bekommer. Julle moet meegevoel met
hulle hê, hulle help, troos en ondersteun. Julle moet nie onverskillig wees
omtrent die nood van die medemens nie, julle moet geestelik en aards vir
hulle sorg waar dit vir julle moontlik is.
'n Vriendelike woord, 'n liefdevolle blik en 'n bietjie hulp lewer al vir julle
liefde van die medemens op. Dit verhinder dat die liefde heeltemal verkoel.
Want die liefde moet soos ‘n plantjie versorg word sodat sy nie sal wegkwyn
nie. Die liefde is alles en wanneer die liefde van die mense wyk, is daar vir
hulle ook geen redding meer nie.
Probeer daarom oral 'n vonkie liefde aan die brand steek. Gee baie liefde
sodat julle wederliefde kan ondervind. Want alleen dan kan My Ryk kom, ook
in hierdie wêreld. Want My Ryk is waar liefde is, omdat Ek Self daar kan
vertoef. Omdat Ek Self dan in My Ryk is wanneer Ek My intog kan neem in
julle harte wat tot liefde omvorm is. Die liefde is die Goddelike in die mens
wat julle egter ook die volmaaktheid waarborg. Want wie die liefde in hom
het, het ook die Waarheid, die volle insig. Hy staan in die lig.
Daar is geen ander weg na die volmaaktheid as die weg van liefde nie. Want
slegs deur die liefde sal julle die aaneensluiting met My vind en dus ook die
ewige geluksaligheid. As julle in liefde leef, sal jul lewe op aarde ook maklik
wees. Want dan trek julle krag van My af en sal julle alles kan hanteer. Julle
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sal 'n onwankelbare geloof in My hê en deur hierdie geloof sal julle alle nood
kan afwend. As julle in liefde leef, sal julle voortdurend aan My verbonde
wees en sal julle alles wat julle wil met My en vanuit My Krag volbring. Amen.
Oerwet: liefde

5693 Die oerwet is die liefde. Die Oerkrag is liefde en al die stoflike is
in sy oersubstansie liefde. Dus moet die hoogste Wese, die ewige Godheid,
ook Liefde wees, sowel as al die wesenlike wat uit Haar voortgekom het. Die
liefde is 'n krag en dus altyd effektief solank Sy met die Oerbron van alle krag
in verbinding bly. Want God, as die Oerbron van krag, straal Haar volgens Sy
ewige ordening uit, om volgens Sy wet in Liefde werksaam te wees. Daarom
sal al die wesenlike wat deur Hom in die lewe geroep is, onbeperkte
liefdeskrag kan benut, omdat Sy as teken van Goddelike oorsprong in Hom
rus, maar egter net so lank as wat die wese binne die wet van die ewige
ordening beweeg, solank sy volgens die Goddelike Wil die liefdeskrag wil
gebruik. Want die Wil van God is in Sy Liefde gegrondves. Die Wil van God is
steeds in ooreenstemming met die ewige ordening en is eweneens ‘n oerwet.
Indien die wese uit die Goddelike ordening tree, dan tree hy ook buite die
liefdestroom van God. Hy verspeel dus sy krag, omdat sy nie werksaam is
buite die wet nie, omdat die Liefde nie uit die ordening kan tree nie,
aangesien Sy die Oerkrag van God is. Daarom sal dit ook begryplik wees dat
daar slegs van die Krag van God gepraat kan word wanneer dade van liefde
herkenbaar is en wanneer niks ongoddelik homself van Krag uit God kan
bedien nie, omdat God se Krag Liefde is, maar die Liefde nie buite God kan
wees nie. Hieruit volg dit dus dat waar die Liefdeskrag Haarself wil uiter, die
ewige ordening onvoorwaardelik in ag geneem moet word. Dat die wese dus
eers weer as goddelike wese bestempel kan word, wanneer sy in God se
ewige ordening leef, omdat sy dan weer deur die Goddelike Liefdeskrag
deurstraal word en dus ook self vol krag en lig sal wees, omdat die
Liefdeskrag ook weer haar volle uitwerking sal hê. Dan sal die wese in gelyke
wil met God kan skep en vorm, omdat die Liefdeskrag voortdurend tot dade
aandring, omdat die Goddelike krag nooit rus nie, maar voortdurend lewe
wek. Die toestand buite die Goddelike ordening is 'n toestand van dood, van
kragteloosheid, van verstarring. Maar lewe is slegs in die Goddelike Ordening
denkbaar en die Goddelike Ordening is Liefde.
Die wesenlike wat hulle buite die Goddelike Ordening ophou, sou volledig
moet vergaan wanneer daar geen krag, Wie in Haar oersubstansie Liefde is,
sou wees wat van God uitgaan nie. En hierdie Krag is onverganklik, oftewel,
wat van God uitgaan, kan nooit vergaan nie. Maar dit kan al die positiewe in
homself in negatiewe verander en dit wil dus sê: 'n toestand teenoorgesteld
aan een vol van Goddelike lig en krag. Duisternis en magteloosheid dus, 'n
nie-goddelike en daarom ongelukkige lot.
Maar God, as die Ewige Liefde, keer Haarself nie weg van hierdie wesens wat
van God losgeraak het nie. Hy probeer om hulle terug te lei na Sy wetlike
ordening. Hy deurstraal die afgekoelde en verharde wesenlike met Sy
Liefdeskrag en as hy homself oopstel, dus sonder weerstand homself aan die
werking van die Liefdestraling oorgee, draai sy stadig terug na die Goddelike
ordening. Sy bring die liefde in haarself weer tot ontplooiing en benut die
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liefdeskrag wat haar nou weer toestroom, deur in liefde werksaam te wees.
Sy word self vol van krag en lig en keer terug na die Oerbron van Liefde. Sy
sluit haarself weer aaneen met God, van Wie sy eens weggegaan het. Amen.
Julle het tog 'n VADER.

5699 Daar is niks wat vir julle

onmoontlik sou wees, wanneer julle
julleself met My verbind nie, wanneer julle My vra om krag, wanneer julle My
dus deur julle laat werk. Julle het nog nie die regte geloof nie en solank julle
twyfel, verhinder julle My om volgens julle wil in aksie te kom. Maar julle
moet probeer om hierdie geloof te verkry. Verander julle na die toestand
waar julle as 'n kind vertrouend met My praat, dat julle werklik sal voel soos
kinders wat na die Vader kom in elke benarde toestand, sy dit van geestelike
- of aardse aard. Sou julle hierdie verhouding met My tot stand kan bring, sal
daar in julle ook geen twyfel meer wees dat Ek julle sal verhoor nie. Want as
julle My as Vader aanspreek, sal julle ook oortuig wees van My Liefde wat
Haarself na My kinders keer en hul hulp verleen in alle nood. Julle het tog 'n
Vader, julle het nie wese geword nie, julle het Iemand wat op hoogte is van
julle nood en sorge, wat maar net aangeroep wil word, omdat Hy na die
liefde van die kind verlang en haar wil beantwoord.
Hoe ryk kan julle genoem word. Julle het 'n Vader in die hemel Wie sterker is
as alle magte van die wêreld, Wie dus ook alles van julle kan afweer wat van
die kant van die wêreld op julle sal afkom. En omdat julle so ‘n Vader vol Mag
en Liefde het, sal niks ook vir julle onmoontlik wees nie, omdat Ek julle
steeds met My Krag sal bystaan, omdat julle maar net hoef vas te glo, om My
daartoe te bring om blyke van My Mag te uiter. Solank as wat julle vêr van
My is, is julle ook onmagtig, maar wanneer julle 'n innige band met My tot
stand gebring het, moet My Krag ook op julle oorgaan en dan sal julle alles
tot stand bring en kan julle alles doen en bestaan daar vir julle geen
beperkings nie, want alle grense val weg waar My Krag gebruik word. Vertrou
net in volle geloof op die Liefde van jul hemelse Vader en alle sorge sal van
julle af wegval, julle sal altyd op die regte moment opgehef word, omdat julle
self die tyd bepaal deur die krag van julle geloof.
EK wil julle arbeid seën en jul gedagtes stuur en gee dat julle sal optree
volgens My Wil. Laat daarom die arbeid vir My en My ryk belangriker wees as
jul aardse dinge, wat EK dan ook wil seën en julle geestelike ondersteuning
stuur, waar aardse krag nie toereikend blyk te wees nie. En wanneer Ek julle
seën, sal alles slaag, wanneer Ek julle seën, sal julle nie deur die bose magte
aangeval kan word nie, want My Seën rig 'n beskermende muur op,
waaragter julle kan geborge voel, 'n beskermende muur waarteen al die
vyandige hul te pletter sal loop, omdat My geseënde Hand oor julle uitgestrek
is, solank as wat julle vir My en My ryk werk. EK wil vir julle almal 'n goeie
Huisvader wees, wanneer julle as My knegte in My wingerd werk, wanneer
julle My dien en poog om My Ryk op aarde uit te brei. En dit sal julle aan niks
ontbreek nie, Ek wil julle met krag toerus en julle sal dan jul
verlossingsarbeid, waarvoor EK julle in diens geneem het in die laaste tyd
voor die einde, binne My Wil uitvoer. AMEN
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Wie is waarheid? Waar kan Sy gevind word?

5700 Julle moet oor die Waarheid ingelig word ten einde die doel van
julle aardse lewe te kan vervul. Maar wat is Waarheid? En hoe kan julle
Waarheid verkry?
God is Self die Ewige Waarheid en daarom moet elkeen wat die Waarheid
soek, na God gaan en Hom om die Waarheid vra. Daar is geen ander weg as
die direkte weg nie, want selfs wanneer Sy aan iemand op ‘n ander manier
aangebied word, sal hy dit slegs as Waarheid kan insien as hy tot God sal bid
om sy gees te verlig sodat hy korrek kan dink. Daarom moet ‘n persoon eers
God erken en in Hom glo. Want die geloof sal slegs in hom lewend wees, sal
slegs sy innerlike oortuiging wees, as hy ‘n lewe van liefde lei, want geloof
word slegs lewend deur liefde. Liefde is die sleutel tot wysheid, liefde
waarborg ‘n korrekte denke wat met die Waarheid ooreenkom, want Liefde,
Waarheid en God is één.
Julle moet eers die fundamentele Waarheid aanneem, naamlik dat liefde die
eerste voorwaarde vir korrekte denke is, dat julle slegs van ‘n verligte gees
kan praat wanneer julle die moeite sal doen om ‘n lewe van liefde te leef, wat
verstaan moet word as onselfsugtige naasteliefde waardeur julle ook julle
liefde tot God uitdruk. Julle moet weet dat waar liefde is, God Self
teenwoordig is en waar God is, is daar ook liefde. Julle moet weet dat dit die
Wil van God is om julle in die suiwer Waarheid te lei, dat Hy niks van julle wil
weerhou nie, dat julle jul toestand van onkunde tot ‘n toestand van insig sal
verander en dat Hy altyd bereid is om julle in die Waarheid te lei, maar dat
julle eers die voorwaardes moet nakom, indien julle in die Waarheid wil lewe.
Julle moet nie aanneem dat julle bevoeg is om die Waarheid net met julle
intellek vas te stel nie, want julle intellektuele denke sal in die verkeerde
rigting beweeg solank as wat God uitgesluit is, net soos die soeke na
Waarheid, die ernstige versoek daarvoor, aanwesig moet wees, wat God as ‘n
versoek aan Hom sien, want Hy is die Ewige Waarheid. En ‘n voorvereiste vir
hierdie opregte versoek is die feit dat die persoon bereid moet wees om sy
vorige kennis in ruil en vir die suiwer Waarheid op te gee, dat hy hom sal
oopmaak vir die kennis wat hy toegelaat word om te ontvang, nadat hy sy
geloof in God bewys het met ‘n opregte beroep om geestelike verligting,
naamlik om die suiwer Waarheid te mag ontvang. God sal die Waarheid aan
elkeen skenk wie dit ernstig soek en Hy sal hom terselfdertyd die krag tot
insig gee
Maar wat is in hierdie konteks te verstaan deur Waarheid? Dit is die Waarheid
wat van God af kom, wat nie meetbaar is deur wêreldse metodes nie. Dit
gaan oor probleme wat elke denkende persoon besighou, wat hy graag wil
oplos en wat onoplosbaar is deur suiwer rasionele middele. Dit is die kennis
van die allereerste begin en die uiteindelike doel van alles wat bestaan, die
kennis van die betekenis en doel van die skepping, van die betekenis en doel
van die aardse lewe. Dit is die kennis van die verhouding tussen die Skepper
en Sy lewende wesens en skeppings. Dit is die antwoord op alle vrae wat
julle intellektueel nie kan beantwoord nie, of eerder, waarop julle nie die
akkuraatheid van julle antwoord kan bewys nie. Julle kan slegs veronderstel
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en wonder of dit reg of verkeerd is. God gee julle egter die Waarheid, as julle
voldoen aan Sy voorwaardes.
En hierdie suiwer Waarheid word vir elkeen aangebied en word aan julle
oorgelaat om te aanvaar, om julle houding sodanig aan te pas dat julle haar
as die Waarheid sal erken, want julle het ‘n vrye wil. Selfs die kosbaarste
geestelike inligting kan nie op julle afgedwing word nie, want dit word op so
‘n manier aangebied dat dit aanvaar of verwerp kan word, afhangende van
julle houding van geloof en liefde teenoor Hom. Amen.
‘Ondersoek die geeste' - valse christusse en profete.

5701

Toets die geeste of hulle uit God is. Wanneer julle geestelike
kennis aanvaar, is dit baie belangrik om die oorsprong daarvan krities te
ondersoek. Julle moet dit ondersoek, want julle is self verantwoordelik vir jul
siel, waarvoor slegs die Waarheid julle kan baat, maar wie se positiewe
ontwikkeling bedreig word deur verkeerde opvattinge. Wanneer julle
geestelike lering aangebied word, naamlik kennis wat nie aards bewys kan
word nie, moet julle dit aan ernstige ondersoek onderwerp. Julle moet weet
dat lig en duisternis mekaar beveg, dat die vors van duisternis teen die
suiwer Waarheid stry, dat hy enigiets sal probeer om mense in verkeerde
denke te lei en ook nie daarvan sal terugdeins om hom as 'n engel voor te
doen ten einde mense te mislei nie.
Maar julle sal hom kan ontmasker, julle sal kan ondersoek van watter gees
die kennis kom. En die kriteria wat julle met ernstige ondersoek in ag moet
neem is: Dat die opvattinge wat aangaande Jesus Christus as Seun van God
en Verlosser van die wêreld aan julle voorgehou word, Sy leer van liefde
behels en dat julle aangespoor sal word om Jesus te volg. Dan mag julle dit
absoluut aanvaar en God Self beskou as die Bron van wat aan julle
voorgehou is. Julle mag dit dan as Goddelike Waarheid verkondig en
verdedig. Julle hoef nie te vrees om deur die gees van duisternis in verkeerde
denke geforseer te word nie, want sy sal nooit erken dat Jesus Christus, die
wêreld van sonde gered het nie.
Valse christusse en valse profete sal opstaan, veral gedurende die laaste dae
voor die einde. Hulle sal die Naam van Jesus Christus in die mond neem,
maar geen ware verkondigers van Sy Goddelike leer van die liefde wees nie,
want hulle sal self nie doen wat hulle die mense leer nie en hul leerstellings
sal wêrelds van aard wees. Hulle sal nie as ware Christene herkenbaar wees
nie.
En die belydenis met die mond is dikwels 'n dekmantel waaronder die vyand
van die Waarheid homself verberg. Hy sal nie werklik Jesus se Woorde glo
wat Hy op aarde gespreek het, of Sy beloftes nie, want hy sal nie die liefde
hê nie, die kenmerk van 'n ware volgeling van Jesus.
Gevolglik sal hulle woorde sonder gees wees, dit sal sonder krag wees en dit
sal nie as suiwer Goddelike Waarheid beskou kan word nie en sal ook
ernstige ondersoek vereis. Maar julle sal so ‘n ondersoek altyd kan uitvoer,
wanneer julle, - in opregte begeerte na die Waarheid -, God Self om Sy hulp
vra, sodat Hy julle gees kan verlig en julle gedagtes korrek rig en julle leer
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om altyd tussen Waarheid en dwaling te onderskei en almal wat die Gees van
God begeer sal Haar ontvang. Amen.
Doel van die skepping. - Ontwikkelingsgang

5703 Die wêreld, met al sy skeppings wat vir julle sigbaar is, dien slegs
een doel, naamlik die terugkeer van die gees, wat eens weggeval het van
God en wat gebind is in ontelbare individuele stukkies materie of klein
vonkies van geestelike aard wat binne hierdie skeppings verban is, ten einde
haarself weer geleidelik positief te ontwikkel, deur middel van konstante
verandering van verblyf, deur middel van konstante transformasie van haar
uiterlike omhulsel, totdat sy 'n sekere mate van rypheid sal bereik. Dit maak
dan die beliggaming van hierdie gees as siel in die mens moontlik, vanwaar
die finale terugkeer na God nou uit vrye wil moet plaasvind.
Die gees het inderdaad 'n oneindige lang pad geloop voor die beliggaming as
mens, dit is 'n reis wat begin het met die grenslose kwelling van kluistering
en bly in kluistering vir 'n eindelose lang tyd, totdat die boeie begin verslap
en steeds losser word, maar wat steeds vir die geestelike substans 'n
toestand van gebondenheid bly, waaruit die mens homself egter kan verlos,
indien hy dit so wil.
Derhalwe het jul mense met julle siele deur al hierdie sigbare skeppings heen
gegaan en nou het julle aangekom by die laaste fase van jul ontwikkeling op
aarde. Julle hoef slegs hierdie laaste opdrag op hierdie aarde na te kom en
dan kan julle, vry van alle aardse beperkinge, weer die koninkryk bewoon
wat julle eens uit vrye wil verlaat het, as gevolg van jul verset teen God. En
hierdie laaste taak op aarde is om julle uit vrye wil heeltemal onderdanig te
maak aan die ewige Godheid, want 'n lang tyd gelede het julle in opstand
gekom teen God, om nie met liefde te dien nie, want destyds wou julle met
liefdeloosheid heers, maar julle moet weer volmaak word deur die liefde,
omdat julle jul van alle goddelike eienskappe beroof het toe julle teen God
gesondig het. Julle moet weer vol lig en krag word, soos wat julle vanaf die
eerste begin was.
Want julle is wesens wat in alle volkomenheid uit God voortgekom het, maar
wat geen bewustheid van julself meer het nie, omdat julle sonder liefde is,
omdat julle julself van God verwyder het en dus sodoende nie langer deur Sy
liefde deurstraal kon word nie, aangesien alle weerstand teen God Sy liefde
onwerksaam laat word, alhoewel God se liefde vir Sy skepsele vir ewig nie sal
eindig nie. Hierdie proses van ontwikkeling vanuit die diepte na omhoog vind
plaas in alles en deur alles wat julle kan sien.
So is die betekenis en doel van die skepping, sowel as die betekenis en doel
van julle lewe op aarde, kortliks aan julle verduidelik. Julle mag en moet
hiervan weet, sodat julle bewustelik kan strewe na die laaste doel op aarde, net soos wat julle op hoogte moet wees van Hom, Wie God en Skepper van
julle almal is, maar Hy wil as Vader deur julle gesien en liefgehê word, sodat
Hy julle die krag van Sy liefde kan laat toestroom in die mate wat julle in
staat sal stel om weer julle oorspronklike toestand te bereik, sodat julle jul
lewens op aarde sal beëindig as Sy kinders en na Hom sal terugkeer na julle
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Vaderhuis, om nou saam met Hom en volgens Sy Wil te skep en werk, soos
wat dit jul bestemming was sedert die ewigheid.
Ten einde hierdie kennis aan julle mense te gee, hierdie bewustheid, spreek
Hy julle self aan, Hy laat julle Sy Woord verneem en Hy onderrig julle deur
Sy Woord, Hy lig julle in oor Sy Wil, die voldoening waarvan onvermydelik
weer sal lei tot daardie graad van volwassenheid wat julle vrywillig opgegee
het. Al wat Hy verlang, is dat julle jul wese sal omvorm tot liefde. As julle aan
Sy Wil voldoen, sal julle positiewe ontwikkeling ook gewaarborg wees, dan
sal julle jul aardse opdrag vervul het, dan sal die pad vanuit die diepste
diepte na bowe suksesvol afgelê wees, met die gevolg dat julle weer met God
verenig sal wees, van Wie julle julleself destyds afgeskei het en met Wie julle
nou tot in ewigheid verenig sal bly. Amen.
Materiële ingesteldheid

5705 Julle mense het slegs oë vir die wêreld en julle streef maar net na
aardse skatte. Julle soek net om die liggaamlike begeertes te bevredig en
julle beweeg julleself maar net op ‘n gebied waarin die materiële oorheersend
is, maar al die geestelike swyg julle dood. Julle liggame is egter maar net die
omhulsel van wat bestaande bly na die liggaamlike dood; julle liggame is
maar vir ‘n kort tydjie die woning vir julle siele. Dit is die siel wat deur die
aardse lewe tot rypheid moet kom, wie julle egter, deur julle verlange na die
materiële, gebrek laat ly en haar daarom in ’n kommerwekkende toestand die
geesteryk laat binnegaan.
Die materiële wêreld is die ryk van die gekluisterde gees, waar julle as mens
wel in woon, maar wat julle laaste stadium is voor die binnegaan in die
geesteryk. Solank die wêreldse gees in julle nog so sterk is dat julle steeds
na aardse goedere verlang en slegs ywer en werk vir die wêreld, solank sal
julle ‘n slaaf van die materie bly, terwyl julle dit as “meester van die materie”
tog moes oorwin het. Julle gebruik al julle lewenskrag maar net om die ryk
van God se teenstander te versterk, wanneer julle die wêreld en haar
goedere nastreef.
Julle moet egter julle lewenskrag benut om vir julle geestelike goedere te
versamel, om skatte te verwerf vir die ewigheid. Julle moet vrywillig afstand
doen van goedere wat verganklik is, wat eenmaal van julle weggeneem sal
word en wat julle nie kan saamneem die ewigheid in nie. Julle moet dus julle
lewenskrag gebruik om onverganklike goedere vir julle te verwerf waarmee
julle kan werk in die geesteryk, wat vir julle ‘n rykdom sal beteken wat julle
waarlik salig sal maak.
Julle staan hoër as alle materiële skeppings, want dit is slegs geskape sodat
dit julle ten dienste kan staan tot julle voleinding. Julle mense ontken egter
die waarde daarvan en streef die wêreld na, in plaas van om te in te sien dat
dit hinderlik is vir julle geestelike ontwikkeling. Julle dien die materie in plaas
van dat die materie julle dien, julle laat julleself deur haar beheers en word
slawe van die materie.
En dit beteken dat julle julle siele voorberei vir die dood, dat sy deur ‘n sterk
omhulsel omgewe sal wees wanneer sy die ryk hierna sal ingaan. Dat geen
ligstraal die omhulsel sal kan deurbreek nie en die siel ontsaglike lyding sal
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moet ondergaan totdat die omhulsel opgelos is. En dit kan ewighede duur
totdat die omhulsel tenminste nie meer en meer sal verhard nie, sodat daar
vir die siel geen uitsig meer bestaan om van die omhulsel bevry te word nie.
Julle mense weet nie wat julle julle siele aandoen wanneer julle so
materialisties ingestel is, dat julle maar net trag om wêreldse goedere te
verkry nie. Sien tog die verganklikheid van hierdie goedere wat julle omgewe
en dink aan wat onverganklik is. Leef julle aardse lewe nie tevergeefs nie,
want dit is slegs vir julle gegee vir die rypwording van julle siele. Sy is die
geestelike in julle wat slegs “geestelike voedsel” kan gebruik om haarself te
ontwikkel, om sonder omhulsel die liggaam te kan verlaat wanneer haar uur
gekom het. Dink aan julle siel en rig julle verlange na die geestelike, want die
siel sal bly bestaan, terwyl al die aardse sal vergaan. Amen.
Die geloof in God - Openbaring - Waarheid

5706 Ek wil as God en Skepper, as julle Vader van ewigheid erken
word. In die eerste plek moet Ek van julle mense die geloof in My vereis.
Julle moet die innerlike oortuiging verkry dat julle uit die Krag en Mag van 'n
Wese voortgekom het Wie in alle volmaaktheid werk en regeer, onder Wie se
wil julle staan, maar Wie Hom in nimmereindigende liefde oor julle buig,
omdat julle uit Sy Liefde voortgekom het.
Hierdie geloof moet Ek van julle eis, want dit plaas julle eers in die ware
verhouding tot My. Vereers in die verhouding van die skepsel tot die Skepper,
aan wie julle julself onderwerp en dan in die verhouding van die kind tot die
Vader, Wie julle liefhet en op Wie julle moet afstuur. Ek wil julle nie vir ewig
as een van My geïsoleerdstaande wesens ken nie. Ek wil nou met julle
verbonde wees. Ek wil die doel bereik wat Ek Myself gestel het toe ek julle in
die lewe geroep het, naamlik om met volmaakte goddelike wesens te werk en
te skep, wie Ek as My kinders oneindig gelukkig kan maak, wie Ek liefhet en
wie se liefde Ek in haar totaliteit wil besit.
Die geloof in My, Wie julle nie kan sien nie maar tog erken, is die eerste
vereiste, die eerste stap op die weg om 'n ware kind van jul Vader te word.
Want om na My toe te kan snel, moet Ek vooraf erken word. Ek moet vir My
skepsels so voorgestel word, dat hulle My kan liefhê. Maar Ek kan My eers
aan hulle openbaar as hoogs volmaakte Wese, wanneer hulle in My glo dat Ek
werklik en waaragtig bestaan. En hulle kan hierdie geloof verkry, want hulle
hoef maar net te begeer om die Waarheid oor hul oorsprong, oor hul bestaan
en oor hul bestemming te verneem.
Waar Ek hierdie verlange in 'n mens sien, is daar ook 'n goeie bodem vir 'n
sterk oortuigde geloof in My. En daar openbaar Ek My op velerlei wyse: Deur
die skepping, deur alles wat die mens rondom hom sien. Ek openbaar My aan
hom deur middel van gedagtes, Ek leer hom die Waarheid ken in elke vorm.
Ek lei hom op die regte weg, waar hy sekerlik sal vind wat hy begeer,
naamlik opheldering oor My as God en Skepper, as Vader van ewigheid.
Elke mens kan glo wanneer hy dit wil. Maar eers as hy in My glo, kan Ek op
hom inwerk, omdat julle as mense, in die stadium van die vrye wil, alle
gedwonge geestelike beïnvloeding gespaar moet bly, sodat julle ontwikkeling
nie in gevaar kom nie. Wanneer die mens egter uit vrye wil tot geloof gekom
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het, sal hy ook die krag en mag en liefde ondervind van die Een in Wie hy
glo. Want sodra hy My erken, het hy die weg omhoog betree, waar hulp van
Bo hom nou voortdurend tegemoet kom, sodat hy sy bestemming sal bereik.
Om in My, dit wil sê, in My bestaan te glo, kan ook deur lewendige
werksaamheid van die verstand bereik word. Want daarvoor het Ek die mens
die verstand gegee, sodat hy gevolgtrekkings kan maak uit die bestaan van
dit wat vir hom as skepping duidelik sigbaar is. Hy kan kragtens sy verstand
al 'n Mag bo hom erken, waaraan hy oorgelewer is, wat die menslike wil buite
beskouing laat en wat sterker is as die mens self.
Maar of hy hierdie Mag sal kan liefhê, of hy op Hom sal wil aanstuur, dit word
aan sy vrye wil oorgelaat. En na gelang hierdie wil, maak ook hierdie Mag
Homself aan die mens bekend. Want Ek wil dat My skepsels gered word, dat
hulle die verbinding met My tot stand sal bring om My nou aan hulle te
openbaar as 'n God van Liefde, Wysheid en Mag; as Vader wat na Sy kinders
verlang. Amen.
Boek der boeke. God se Woord

5710 Die Skrif, wat van My getuig, sal meer as voldoende gewees het
om My wil aan die mense te verkondig, dit sal hulle ook gelei het na die lig,
na verligting wanneer My Wil nageleef word en hulle sou geluksalig geword
het. Maar hierdie skrif, hierdie boek van die Vaders, het sy waarde vir vele
mense verloor; dit is nie meer die boek wat My Woord aan hulle oordra nie,
want hulle het ongeloof wat die oorsprong van die skrif betref, omdat hulle
nie kan glo dat My Gees in My dissipels werksaam was nie en dat hierdie
Gees hulle gemotiveer het om neer te skryf wat Ek gedoen en geleer het
terwyl Ek op aarde geleef het nie. En daarom beoordeel hulle nie meer
hierdie Woord van My soos wat dit beoordeel moet word nie, - naamlik as die
boodskap van My Wil, wat van mense die vervulling van die gebooie verlang
van liefde teenoor God en hulle naaste.
As hulle maar net net hierdie twee gebooie erken het as deur My gegee aan
mense en as hulle moeite gedoen het om volgens hierdie twee gebooie op
aarde te lewe, dan sou hulle ook baie spoedig geleer het om die akkuraatheid
en Waarheid van alle ander leerstellings te begryp wat My dissipels in My
opdrag opgeskrywe het vir alle mense. Maar hulle lewe nie in die liefde nie en
daarom het hulle ook 'n gebrek aan begrip vir alles wat die Skrifte bevat. En
daarom twyfel hulle ook aan die oorsprong, hulle erken My nie as die bron
van die Woord wat van My getuig nie. Maar hulle moet egter nogtans deur My
Woord onderrig word, hulle moet tog op hoogte wees van My Wil en dus
regstreeks gewys op Hom Wie Homself op vele maniere uiter.
Hulle moet weet dat dit vir My moontlik is om My Woord te enige tyd na die
aarde oor te dra, dat Ek mense te alle tye deur die Gees onderrig, net soos
wat Ek My dissipels onderrig het toe Ek nie meer by hulle in die vlees was
nie. Hulle behoort te weet dat die uitstorting van My Gees nie 'n unieke
gebeurtenis was wat net met My leerlinge gebeur het nie, maar dat Ek keer
op keer My Gees in 'n geopende houer sal uitstort, dat Ek mense op dieselfde
manier sal onderrig soos wat Ek eens My leerlinge onderrig het en dus My
Woord aan hulle sal oordra, wat weer slegs My Wil om in liefde te lewe sal
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openbaar en as gevolg van hul nakoming van My Wil, die persoon dan in die
Waarheid te lei, om aan hom die verband tussen die skepping en sy Skepper
te verduidelik, die bestemming en doel van alles wat sigbaar is, dus om
omvattende kennis aan hom te verleen wat die helderste lig vir die siel sal
aantoon en dit moontlik sal maak om die pad na die ewige lewe te vind.
Deur die toestuur van My Woord beoog Ek slegs dat die mens homself tot
liefde sal omvorm. Ook leer die Skrif maar net die liefde, dus moet dit ook
van My uitgegaan het, Wie die ewige liefde is. Maar aangesien die liefde
verkoel het onder die mensdom, is mense nie meer in staat om die dieper
waarde van wat geskryf is, te herken nie, hulle is geestelik blind en kan glad
nie oordeel nie. Daarom sal hulle weer tegemoet getree moet word deur
kragtige verteenwoordigers van My Woord wat, alhoewel hulle nie aan hulle
iets nuuts sal bring nie, hulle nogtans in staat sal wees om die oue met
oortuiging te verdedig en opnuut te demonstreer dat die liefde die eerste
gebod is wat Ek verwag om nagekom te word en dat alle bykomende kennis,
naamlik die hoër bewustheid van die waarheid, slegs uit liefde voortvloei.
My Woord moet weer intensief verbrei word, want weer sê Ek aan My
dissipels wat Ek Self uitgekies het: “Gaan die wêreld in en leer al die volke”.
Want die mense moet My evangelie hoor, hulle moet weet dat die Skrif nie
verwerp mag word nie, dat hy die Waarheid bevat wat Ek Self deur die Gees
aan My dissipels verkondig het. Hulle moet weet dat Ek altyd en vir ewig
dieselfde Woord na die aarde sal stuur en dat My Woord sal bly bestaan, ook
al vergaan hemel en aarde. Amen.
Verrassende einde, ook vir die gelowiges

5712

Die uur van die einde sal as ’n verrassing kom vir baie van
diegene wat daarvan op hoogte is, omdat hulle dit ook nog ag om vêr weg te
wees, want die aardse gewoel toon nog nie enige agteruitgang nie, want die
tekens van die einde is nog nie duidelik genoeg nie, selfs al beskou hulle dit
as beslis moontlik dat hulle in die eindtyd lewe. En selfs My gelowiges het
hulleself nog nie ernstig geskik aan die gedagte dat hulle die einde sal belewe
nie, want hulle staan self nog op die grond van die reële werklikheid, want
hulle sien hul medemens voortdurend druk besig met aktiwiteite en die
geestelike kennis lyk vir hulle byna onwerklik in die lig van wêreldse mense
se strewe, in die lig van die aardse vooruitgang en mense se toekomstige
hoop en verwagtinge vir die komende tyd. Ook hulle sal onkant gevang word
en besef dat die skynbaar onwerklike, werklikheid sal word en dat mense se
verwagtinge verlore sal gaan.
Die einde sal kom soos 'n dief in die nag, maar kondig homself vooraf aan,
dit gooi ‘n skaduwee vooruit, dit sal vooraf in die kleine gebeur het.
'n Natuurkatastrofe van enorme omvang sal homself aankondig en dit sal die
laaste aanmaning wees, die laaste aanduiding van die einde. En al twyfel julle
mense, of al weier julle om dit te glo, - My plan van ewigheid is beslis en
alles in die heelal sal gebeur volgens hierdie plan. Die einde sal skielik kom,
want aan My vermanings en waarskuwings, wat werklik voortdurend gestuur
word aan die mensdom, sodat hulle nie die einde onvoorbereid sal ervaar nie,
word geen ag geslaan nie. En dit is tog die doel van My aankondigings,
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naamlik dat mense hulself sal instel daarvoor, dat hulle oor die einde sal
nadink en begin werk aan die verbetering van hul siele, dat hulle sal lewe
volgens hulle kort fisiese lewe wat nogtans kan lei tot die siel se rypheid.
Dit is My wil dat al My vermanings en waarskuwings versprei sal word. Ek wil
hê mense moet daaroor ingelig word, net soos dit My Wil is dat die dag van
Oordeel en die lot van diegene wat My verlaat het, prontuit aan hulle
oorgedra sal word, want mense kan hul eie bevryding bewerkstellig. Die
einde hoef nie noodwendig die uur van terreur vir hulle aan te dui nie. Hulle
kan ook kalm uitsien na die einde, indien hulle voldoen aan wat liefdevol
aanbeveel word, indien hulle hulself voorberei, dit wil sê, as hulle nog, tot
voor die laaste uur aangebreek het, volgens My Wil op die aarde sal woon.
Hoewel hulle inderdaad nie in staat is om hierdie uur uit te stel nie, kan hulle
dit nogtans bewustelik afwag, want dit beteken die einde van lyding vir
diegene wat My gevind het en sal slegs mense wat My verloën het en dus nie
meer daarop geregtig is om die aarde te bewoon nie, op harde wyse
affekteer, maar wat ook slegs bedoel is om die siele te help om
volwassenheid te bereik.
Die einde sal so seker kom as wat die nag die dag volg. Hierdie dag is sedert
ewigheid bepaal, maar julle weet nie wanneer dit sal kom nie. Maar julle sal
moet glo dat alles wat Ek aangekondig het en voortgaan om deur sieners en
profete aan te kondig, waar sal word, naamlik dat hierdie dag naby is vir
julle, dat dit julle almal onkant sal vang en dat julle daarom elke dag as die
laaste sal moet beskou, ten einde bewustelik te lewe en aan julle verbetering
te werk. Dan sal julle nooit weer die einde hoef te vrees nie, maar in volle
vertroue uitsien na My koms, Wie die gelowiges onder julle uit die grootste
nood sal verlos. Amen.
Hulp vir swak siele in die hiernamaals

5714 Julle sal gedurende geen uur wat julle vir die verlossing van die
gees kan gebruik, passief mag wees nie. Dit is werk wat die hoogste graad
van naasteliefde beteken, wanneer julle die siele help om hulle uit hul
kettings te bevry, want hierdie siele is self te swak en is op julle hulp
aangewese, ongeag of hulle hulself nog op aarde bevind of al in die
hiernamaals is. Julle wat kennis het, julle sal kan help. Julle sal aan hulle dit
kan bring wat by hulle ontbreek. Julle sal aan hulle krag kan besorg indien
julle liefdevol besorg sal wees oor hulle, soos wat julle hulle egter ook sal kan
onderrig dat hulle hul oorgebringde krag steeds maar net moet benut vir
werke van liefde en dat hulle daardeur steeds meer krag sal verkry. Op aarde
moet die mense netso aangespoor word om werksaam te wees in liefde,
indien hulle hul siele uit die boeie wil verlos.
Wat julle dus sal kan doen om aan die medemens, of die siele in die
hiernamaals, die kennis oor te dra dat en hoe verlossing moontlik is, dit moet
julle nie nalaat nie, selfs wanneer julle nog nie die uitwerking kan sien wat jul
arbeid tot gevolg het nie. Julle sal steeds daaraan moet dink dat tallose siele
in baie groot nood verkeer. En indien dit julle op aarde aan geleentheid
ontbreek om jul medemens te onderrig, hulle van jul ryke kennis deur te gee
of hulle aan te maan om in liefde werksaam te wees, bekommer julle dan oor
die siele in die ryk hierna wat julle buitengewoon dankbaar sal wees vir julle
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hulpvaardigheid, wat ook julle onderrigting sal aanneem, wie julle omring,
omdat hulle in julle nabyheid n sekere versterking voel en hulle julle
voortdurend vra vir die toevoer van hierdie krag. Onderrig hulle in gedagtes
of sit die Woord van God vir hulle uiteen. En julle sal dankbare toehoorders
vind en julle arbeid vir God en Sy Ryk sal waarlik geseënd wees.
Laat geen uur wat julle verlossingswerk kan verrig, onbenut verbygaan nie.
Want die aardse werksaamheid het net aardse gevolge, maar geestelike
werksaamheid oortref elke aardse resultaat, omdat dit onverganklike goedere
tot gevolg het. Goedere waarvoor die siele julle innig dankbaar sal wees,
sodra hulle besef het in watter nood hulle is, of was. Probeer ook om die
geestelike ryk vir jul medemens te ontsluit. Poog om hul denke te verander.
Probeer vir hulle gebiede te open wat vir hulle vreemd is en help hulle ook op
die pad wat na die geestelike Ryk lei. Probeer om aan hulle die insig oor bring
dat dit nie die aardse bestaan is, maar dat die lewe in die geestelike Ryk, na
hul dood, die eintlike lewe is waarna hulle gedurende die lewe op aarde moet
streef. Gebruik elke uur waarin julle kan werk vir God en Sy Ryk. Want die
tyd wat nog vir julle oorbly om vir Hom werksaam te wees, is kort en die
geestelike nood reusagtig groot. Maar julle sal dit kan verminder as julle
maar die wil, sal hê om julleself verlossend besig te hou, as julle wil help
waar hulp nodig is. Amen.
Die Woord van God. Ligstraal. Die deur van jou hart. Gas

5715 Enigiemand wat die deur van sy hart sal oopmaak om die Lig te
laat inskyn, sal waarlik nie nodig hê om meer bang te wees vir die nag nie,
want hierdie Lig sal vir hom van binne skyn, wat niemand meer sal kan blus
nie. En dus sal geen skaduwee in staat wees om op die lig te val nie, daar sal
geen ander krag in staat wees om Haar te verduister nie, want die Lig van Bo
sal ook deur die laag bars wat die vyand oor die Lig wil uitsprei. Die Lig van
Bo is die Straal van Wysheid wat uit God ontstaan het en wat so effektief is
dat selfs die persoon wat daardeur aangeraak word, na God sal streef, dit wil
sê, dat die Lig wat van God kom, terug sal vloei na God en alles wat eens van
God geskei het, sal saamtrek. Want hierdie Lig is die Goddelike Lig van
Liefde, Sy het 'n ondenkbare uitwerking op dit wat nog vêr van God is, op
voorwaarde dat dit bloot ontvanklik sal wees vir Sy straal van Liefde. En dit is
die rede waarom die Woord wat uit God voortkom, wat 'n duidelike
uitdrukking is van die aktiwiteit van Sy Liefde, as Lig in mense se harte moet
ontbrand en alle duisternis verdryf, naamlik foutiewe gedagtes, verkeerde
begrippe en dus verkeerde wil.
Die mens moet duidelik besef wat hy nodig het en waarna hy moet streef. Sy
moet hom verlig en dit beteken dat hy dan gretig na die Ewige Lig sal streef,
omdat hierdie Lig hom genoeë sal gee omdat hy vir ewig geluksalig sal wil
wees. Die Lig van Bo is 'n aanraking van God se Liefde, Wie die siel weldadig
wil beïnvloed, sodat sy na Hom sal draai. Die Lig is egter nie in staat om in 'n
ongevoelige hart te skyn nie. Mense se harte moet hulself open en hulle moet
aangemoedig word om dit te doen. ‘n Liefdevolle persoon moet klop en
homself as 'n vrede- en vreugde bringende gas voorstel, hy moet, al ontstaan
daar net 'n klein opening, 'n verwarmende straal uitstuur ten einde die deur
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altyd meer oop te maak, totdat die gas aanvaar kan word, Wie se Lig dan 'n
tot dusvêr donker kamer sal vul en die nag verdryf.
Enigiemand wat die Woord van God op hierdie manier onder die mense sal
versprei, wat gretig 'n poging sal aanwend om Sy Lig oor te dra, wat baie
moeite doen waar 'n bietjie sukses verwag kan word, is 'n getroue dienaar in
die wingerd van die Heer, want hy berei die weg vir Hom, Wie sal volg en
toelating begeer, wanneer Hy klop met die doel om fees te vier saam met
diegene wat die deur vir Hom sal oopmaak. Hy is 'n lojale werker vir God en
sy Koninkryk, wie se werk altyd geseënd sal wees. Amen.
Gedagtegolwe is in ooreenstemming met die wil

5717 Daar kom so nou en dan gedagtes by julle op wat hul oorsprong
het in die ryk van geeste wat sonder lig is, wat, omdat hulle steeds
aardsgesind is, hulle ook in die nabyheid van mense hou en probeer om hulle
materialistiese denke op die mense oor te dra.
Die mens is voortdurend omgeef deur gedagtegolwe, maar hy neem altyd net
die gedagtes in hom op wat met sy wil ooreenkom. En omdat die mens,
solank hy op aarde vertoef, hom ook nie geheel en al van die aardse kan
losmaak nie, is dit dus begryplik dat die wesens wat nog aardsgesind is, ook
sy gedagtes kan binnedring. Alhoewel hulle nie dikwels mense wat geestelik
streef, kan binnedring nie, raak die gedagtes hulle wel, maar hulle word nie
teruggehou nie en dit maak geen indruk op die persoon nie. Daar is dus geen
gevaar wanneer sulke wesens hulle soms op die voorgrond dring om gehoor
te word nie, omdat die geestelike wêreld, die wesens van die Koninkryk van
lig, alreeds ’n baie groter invloed het en gewilliglik na geluister word en dus
keer op keer aardse gedagtes verjaag ten einde hulleself te openbaar.
Een ding wat die mens egter nie moet versuim nie, is om homself in oënskou
te neem en aardse gedagtes sovêr moontlik af te weer wanneer hy ’n
geestelike verbinding tot stand wil bring. En hy moet geestelike gedagtes nie
met aardse gedagtes vermeng nie, want hy sal self aanleiding gee vir sekere
wesens om tussenbeide te kom, omdat hy homself nie losgemaak het van die
wêreld nie, indien hy hom nie in stilte terugtrek en homself geestelik losmaak
van alles wat hom omgeef nie. ‘n Mens kan verseker gedagtes weerstaan wat
hy nie wil hê nie, hy hoef slegs God kortliks aan te roep om beskerming en
hulp en enige benadering deur hierdie aardsgesinde wesens sal verhoed word
deur die Ligwesens, wat dan die reg daartoe het om ‘n muur te vorm om die
mens wat met hulle kontak wil maak. Dit sal enige misleiding of aardse
beïnvloeding onmoontlik maak en die hart oopmaak vir geestelike
beïnvloeding, wat altyd sal ooreenkom met die Waarheid.
Sodra die mens die samehang ken, - deur die aanstraling van gedagtes van
wesens uit beide ryke, sal hy, mits hy ernstig is, op homself let en homself
beskerm teen gedagtegolwe wat nie vir hom goed sal wees nie, want die wil
van die mens is beslissend in die vraag of hierdie wesens toegang tot hom
kan verkry al dan nie, maar sy wil verseker hom ook van die Waarheid sodra
hy hom na die ligwesens draai, wat nou die reg het en om, volgens God se
opdrag, aan hom lig te verskaf.
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Om dus geestelike kennis te ontvang met die doel om dit aan die medemens
oor te dra, is ’n verantwoordelike opdrag wat slegs toegedien mag word aan
mense met ’n ernstige wil wat eenvoudig die suiwer Waarheid wil ontvang en
versprei.
Hierdie vasbeslotenheid sal altyd toegestaan word en die onwetende wesens
word dus toegang belet wanneer ’n persoon homself aan geestelike kragte
oorgee om die Waarheid te ontvang. Dan sal hy beskerm wees teen alle
dwaling omdat God Self hulle sal seën wie na die Waarheid verlang en dit wil
versprei, omdat Sy Seën die suiwerste Waarheid waarborg, dus beskerming
teen misleiding, beskerming teen die magte van die duisternis. Amen.
Geloofstryd - Antichris - Teengestelde arbeid

5719

Kragtige teen-aksies sal uitgevoer moet word wanneer die
Antichris begin met sy laaste werk, naamlik om ’n einde te maak aan alle
geestelike strewes, wanneer hy openlik teen God sal ingaan, deur te probeer
om alle geloof uit te roei en sy gesindheid, wat duidelik teen Christus gerig
sal wees, herkenbaar word. Dan moet alle magte van hemel en aarde aktief
word, want dit sal die begin wees van die swaarste stryd wat die volgelinge
van Jesus nog ooit beleef het.
Dan sal die laaste geloofstryd begin, wat die begin van die einde sal inlui en
wat met die grootste meedoënloosheid en brutaliteit gevoer sal word, omdat
Satan self teen God sal opstaan om Hom tot ‘n val te bring en sal homself tot
God se troon verhef. Maar dan sal alle diensknegte van God op aarde ook
groter ondersteuning ervaar van die kant van die ligwêreld, want dan sal
ywerig gearbei moet word ten einde alle aanvalle van die vyand te weerlê,
ten einde Jesus Christus openlik te verkondig en Hom voor die wêreld te bely.
Dan sal geen verborge spel meer gespeel word nie en dan sal dit duidelik
word wie in God glo en Hom liefhet, wie sterk genoeg sal wees om Jesus
Christus as sy enigste Heer te erken en die opdragte van die opponerende
magte nie sal vrees nie. Dan sal elke verkondiger van die Goddelike
liefdesleer, die Woord van God, dubbel geseënd wees en dan sal sy werk
dubbeld geseënd wees, want dan sal hy noodsaaklike arbeid verrig en hy sal
God met oortuiging verkondig, Wie die mense wil verloën. Hy sal namens
Hom stry en sal hulle nie vrees wie hom met die dood sal dreig nie.
Maar sulke werk kan slegs uitgevoer word deur iemand wat ware insig
verwerf het, wat van alles weet, ingesluit die tekens van die einde en wie dus
nie daarvoor kan help om op te kom vir Jesus Christus en Sy daad van
Verlossing nie, omdat hy vasgegryp is deur Jesus se liefde en genade en Sy
werke gewaarword. Dit gee hom die krag om hom tot alles in staat te stel,
insluitend ’n openlike belydenis van sy geloof, wat egter vir hom die bitterste
aardse lot tot gevolg sal hê.
Maar hy sal die swaar lot nie vrees nie, omdat hy tot insig gekom het en vir
niks meer bang sal wees op hierdie wêreld nie. Hy het die regte Heer herken
en sal vir Hom, as dit nodig mag wees, met vreugde sy aardse lewe gee. Die
teengestelde arbeid wat van God se stryders verlang word, is om
ophelderend te werk waar twyfel bestaan, om siele te probeer wen sodat
hulle hulself aan Jesus Christus sal wil toevertrou, aan Hom, Wie hulle aller
`194

Redder en Heiland is en Wie hulle ook uit aardse nood en verdrukking sal
bevry wanneer die einde aanbreek.
En hulle arbeid bestaan daarin om die ingesiene waarheid te versprei en
moedig op te tree teen kwaadsprekers en lasteraars, teen aanhangers van
dwaalleringe en teen almal wat die liefdesleer van Christus vyandiggesind is.
Hulle opdrag is om "Lig" te versprei, omdat die donker nag van die gees die
mense omring. Daar sal dan ook nog mense wees wat besluiteloos is en
waarheen hulle hulself sal wend; en sal GOD so aan hul voorstel soos wat HY
inderwaarheid is en dit sal ook behoort tot die arbeid vir die ryk van God. Die
suiwer Waarheid kan en sal Haar uitwerking nie mis op 'n hart wat na die
waarheid verlang nie, want dit gaan oor die weinige weifelaars wat besonder
liefdevol behandel sal moet word - sodat hulle by julle kamp kan aansluit en
vriende van julle word, in plaas van vyande.
Die Antichris sal in die laaste geloofstryd wapens gebruik wat alle liefde sal
mis, - julle moet egter met ywer veg met die wapens van die liefde. Julle
moet probeer om aan hul te gee wat julle reeds besit, wat julle van God
ontvang het, naamlik Sy Woord, wat op 'n ieder sal inwerk volgens Sy wil.
Wie ernstig na Lig verlang, sal Haar ook verkry, en wie Lig besit, weet ook
hoe sy houding moet wees gedurende die dae wanneer God se teenstander
woed en al die siele vir homself probeer wen. Hierdie stryd sal weliswaar
ongelyk wees, want julle sal maar 'n klein groepie wees, - julle teenstanders
egter talloos. Maar julle sal meer krag besit, want julle sal dit direk van God
ontvang en julle sal die sterkste vyande kan oorwin, en julle kan deur 'n sterk
geloof teenoor julle teenstanders getuies wees oor Hom en Sy Mag.
En daardeur kan julle ook die weldeurdagte planne van God se teenstanders
verydel, want die krag van die geloof lê duidelik getuienis af van GOD. Die
krag van die geloof kan ook nog vóór die einde julle vyande oorwin en hulle
kan hulself ook vrywillig aan julle oorgee, - hulle kan maar net na julle kant
toe oorloop en dan sal hulle vir ewig gered wees. AMEN.
Die regte soort gebed. Verhouding van 'n kind teenoor die Vader

5720 Julle mense moet glo dat julle enigiets wat julle wil hê, van My
kan kry, indien julle net op die regte manier tot My sal bid. En 'n aardse
vader sal nie sy kind enigiets ontsê as die kind hom vertrouend vir iets vra
nie, 'n aardse vader kan nie sy kind enigiets weier nie, omdat hy die kind met
sy hele hart liefhet en ook die kind se liefde wil besit. ‘n Aardse vader is egter
'n persoon met swakhede en tekortkominge in vergelyking met julle Vader in
die hemel, Wie se liefde veel dieper is vir Sy kinders, wie se liefde Hy van die
begin af begeer. Dit is My kinders se wil wat hulle van My geskei het, wat
hulle na My teenstander laat draai het en wie Ek begeer om te hê. En Ek
aanvaar dat hierdie wil op My van toepassing is, wanneer 'n persoon My in
gebed aanroep, wanneer dit die regte soort gebed is wat die kind se roep na
die Vader demonstreer. Dan sal die mens op die pad wees van terugkeer na
My, dan sal ek reeds My kind teruggewen het en dan sal My Liefde bereid
wees om alles te gee, ten einde ook My kind se liefde te wen, sodat hy nooit
ooit weer van My af sal wegdraai nie.
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Maar mense se gebede is selde wat dit moet wees, hulle mag dalk bid tot
hulle God, maar nie tot die Vader nie en hul gebede het geen krag nie, want
hulle het ‘n gebrek aan kinderlike vertroue, sowel as die geloof dat Ek hulle
gebed sal beantwoord. En is dit nie 'n teken van die regte verhouding tussen
'n kind en sy Vader nie, want hulle is steeds te vêr van My verwyderd, hulle
probeer net en is dan selfs meer ongelowig wanneer hulle gebed tevergeefs
was.
Leer eers om die Vader in My te herken en praat dan met My, dan sal julle vir
julself uitvind hoeveel meer effektief julle gebed kan wees. Julle teenspoed is
bedoel om julle bewus te maak van die feit dat julle nie in staat is om
enigiets uit eie krag te bereik nie en dat, in jul hulpeloosheid, julle moet en in
staat is om julle te wend tot die Een wat magtig is, Wie kan en julle ook wil
help, omdat Hy julle liefhet. In hierdie bewustheid sal julle julself as Sy
kinders voel en dan in nederige en opregte gebed jul teëspoed aan Hom
opdra en Hy sal julle help, getrou aan Sy belofte: Vra en vir julle sal gegee
word, klop en vir julle sal oopgemaak word. Amen.
Tekens van die einde

5723 Gee julleself geen valse hoop en verwag geen vooruitgang meer
wat volhoubaar sal wees nie. Alles wat julle besit en alles wat julle verwerf
het, sal weer van julle ontneem word, want 'n onmeetlike ellende sal oor die
mense kom waar hulle hulleself ookal sal bevind - want dit loop na die einde
toe. Waar die mense hul blyplek en goedere behou en waar hulle aards
skynbaar in sekerheid gaan lewe, daar sal My Arm swaai met 'n tugroede oor
die mense - want oral probeer Ek opvoedend op die mense in te werk, na
gelang van hul wil en lewenswandel. Niemand sal hom oor sy lewe kan
verheug nie, behalwe die weiniges wat die regte insig sal hê, en hulself
daardeur verheug oor die einde, wat 'n tydperk sal afsluit, wat 'n nuwe lewe
in die paradys sal ontsluit, en daarom mag daar vurig verlang word daarna
deur Myne.
Maar waar die mensdom in sonde leef, is daar ook 'n vooruitgang te sien,
egter van die teenoorgestelde werking, want hierdie aardse vooruitgang is 'n
middel van satan om die mense meer en meer volgsaam aan hom te maak.
Dit is die koopprys vir hul siele wat weer verlore sal gaan vir ewige lang tye.
Wanneer julle mense hierdie wêreldse vooruitgang sal kan herken, weet dan
dat die einde nie meer vêr weg is nie. Julle sal dit vasstel waar geen geloof
en geen liefde is nie, waar My teenstander openlik sal heers en waar hy
sonder beswaar teen die geloof en teen Myne sal optree.
Daarom sal daar in die hele wêreld die grootste ellende langs 'n sondige
luukse lewe te vinde wees en in die hele wêreld sal liefdeloosheid die oorhand
kry en die liefde sal onderdruk word. In die hele wêreld sal die versugting na
materie duidelik te siene wees, en hulle wat na die geestelike streef, sal
vyandig behandel word. Oral sal vernietiging in klein en groot omvang
opgemerk word, oral sal daar 'n ongewone omwenteling waargeneem word,
wat óf natuurlik óf menslik veroorsaak is. Alles sal uit sy baan losbreek, en
daar sal dinge gebeur waarvoor niemand 'n verklaring kan vind nie. Daar sal
duidelik kragte aan die werk wees wat die mense vrees sal aanjaag, omdat
hulle magteloos hierteenoor sal voel. Op elke wyse sal daar ingewerk word op
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die besluitelose, want hulle wat in sonde voortlewe, plaas sulke gebeurtenisse
langs hulle neer en sal hulle nie in hul lewenswandel laat steur nie. Hulle sal
hoon en lag en sal redevoeringe teen God hou op 'n onbeskryflik skaamtelose
manier. En almal wat wêreldsgesind is, sal hiermee instem, want die materie
het hulle vas en sal hulle nie meer loslaat nie. Hulle probeer vir hulself besit,
lus en aansien af te dwing en hulle deins nie daarvoor terug om hul
medemens te verraai en hulle aan die ellende oor te lewer nie.
Die wêreld is vol duiwels en kan nie langer bly bestaan nie. Ek ken egter elke
siel en EK roep nog vele op voordat die einde kom. Ook die vele skielike
sterftes sal vir die mense 'n bange tyd en groot leed beteken, waardeur ook
nog sommige sukses behaal kan word. Want uit die geestelike ryk sal die
siele nog invloed kan uitoefen op die mense op die aarde, en menige siel sal
slaag om die ingesteldheid van die agtergeblewenes te verander en hulle op
die geestelike ryk te rig. Dan was ook die leed weer 'n genade wat redding
gebring het aan vele siele. Mense sal ag gee op dit alles en sal van die
toekoms geen verbetering van hulle aardse toestand verwag nie, want dit sou
vir hulle geen goeie teken wees nie, tensy julle al aan My kant staan en die
laaste tyd bewustelik beleef. Maar die meeste mense moet EK hard
aanspreek om hulle vir die ergste te behoed – naamlik vir die neerstorting in
die diepte in - wanneer die einde aangebreek het. AMEN
Verlossing deur Jesus Christus

5724 Elke mens kan homself verlos as hy so wil, maar hy kan dit nie
doen sonder Jesus Christus nie. Dus is Jesus Christus die Verlosser, maar as
die mens dit nie self wil hê nie, was die daad van Verlossing aan die kruis
tevergeefs vir hom. Slegs die menslike wil bring dit in werking, want dit is
noodsaaklik dat die menslike wil eerstens streef na ’n verlossing deur Jesus
Christus en slegs dan kan hy verseker wees dat hy verlos sal word. Geen
mens is uitgesluit nie, geen mens het nodig om sonder vryheid voort te gaan
nie, omdat die Mens Jesus Christus aan die kruis gesterf het, sodat die hele
mensdom, alle mense van die verlede, hede en toekoms, verlos kan word
van hul skuld en niemand is uitgesluit nie, maar redding vind nie plaas teen
die menslike wil nie en die wil word net versterk deur Jesus Christus.
Gevolglik moet Hy onvermydelik erken word as God se Seun en Verlosser van
die wêreld, anders sal Sy hulp nie gevra word nie, anders sal die seëninge
van Sy daad van Verlossing nie aangevra word nie. Want in die onverloste
toestand word hy in slawerny gehou deur 'n donker mag, sy wil vir die goeie
word onderdruk en hy is 'n slaaf van die een wie sy heer is, sodat hy aan sy
heer se wil sal voldoen en dus sondig teen wet van die Goddelike ordening
deurdat hy liefdeloos sal dink en handel.
Dit is die wil van die mens wat steeds gebonde is, wat verkeerd gerig word.
Vanuit sy verkeerde liefde begeer hy slegs dit wat hom aftrek, maar nie wat
hom verhef nie. Sy beperkinge trek hom voortdurend ondertoe en as hy wil
opgaan, moet hy eers bevry word van sy kettings, hy moet vry word van die
mag wat hom gebonde hou. Hy moet verlos word en kan homself verlos deur
die krag van die liefde. Maar dit is uiters swak in 'n mens en kan slegs
versterk word wanneer die persoon roep tot Hom, Wie hierdie mag oorwin
het deur Sy dood aan die kruis, wanneer hy die Heer aanroep vir Wie hierdie
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mag moet buig, naamlik Jesus Christus, die Goddelike Verlosser en
Oorwinnaar van die dood, die gekluisterde toestand en kragteloosheid.
Deur Sy dood aan die kruis het hy onbeperkte genade verwerf wat Hy uitdeel
aan ander wat dit begeer. En deur die gebruikmaking van hierdie genade,
raak die wil versterk wat die persoon in staat stel om werke van liefde te
doen om krag uit God te verkry, Wie hom onvermydelik sal help om opwaarts
te vorder en hom sal bevry van die kettings wat hom gebonde gehou het. Hy
het homself dus verlos deur Jesus Christus, anders gestel; hy was gewillig
om homself te laat verlos deur Jesus Christus, om deelagtig te word aan Sy
kruisoffer. Hy het deur die bloed van Jesus vrygekom van alle skuld wat hom
onderwerp het aan die geweld van die mag, wie God se teenstander is en wat
dus ook deur God Self oorwin moes word.
Wanneer Jesus Christus nie as die Seun van God en Verlosser van die wêreld
erken word nie, behou God se teenstander sy mag oor die mense, hetsy op
die aarde en ook in die hiernamaals. En dit beteken dat die siel in 'n gebied
sal bly waar vir ewig geen lig sal wees nie, dat sy nooit tot insig sal kan kom
nie, dat sy onvry en kragteloos sal wees en haar toestand self nie meer sal
kan verander nie, dat sy vir solank ongelukkig sal wees totdat sy deur 'n
Redder genader sal word. En hierdie Redder is weereens Jesus Christus, want
net Hy het die krag om die siel te bevry vanuit die mag van Sy teenstander.
Maar weer moet die siel dit self wil, sy moet Hom aanroep wanneer daar ’n
baie swak skynsel van lig, as ‘n flits van herinnering aan die Mens Jesus, by
haar opkom, Wie op aarde bekend was as die Redder en Verlosser van die
mensdom. Met haar uitroep erken sy Hom; dit is 'n roep vanuit die grootste
nood, wat die Goddelike Verlosser sal hoor en Wie se werk van Verlossing
ook hierdie siel ten goede sal kom, want Hy bring aan haar bevryding uit
haar kwelling.
Julle mense op aarde moet Jesus Christus nie verbygaan nie, omdat julle
slegs jul redding vertraag, wat vroeër of later by julle sal moet plaasvind,
want julle kan nie verlos word sonder Jesus Christus nie, maar julle sal self
verlos moet word deur Hom. Hierdie wil kan op aarde in julle gewek word,
indien julle korrek geleer was oor Hom, oor die betekenis van Sy kruisdood
en julle houding teenoor die verlossingswerk, want Hy sorg voortdurend
daarvoor dat mense Hom nie vergeet nie en die verwysings na Hom
gedurende die laaste dae sal met soveel dringendheid verneem word, dat
elke mens ernstig sal moet nadink of hy sy houding teenoor Jesus Christus
kan verantwoord. Hy behoort opheldering te begeer ten opsigte van die
probleem van die Menswording van God en die verlossing, dan sal hy ook 'n
passende opheldering ontvang, maar hy behoort nie so arrogant te wees om
'n voorbarige oordeel uit te spreek en alles te verwerp wat met Jesus Christus
verband hou nie. Eendag móét hy die weg na Hom neem.
Maar sy berou sal uiters pynlik wees wanneer hy eers in die hiernamaals sy
dwaling sal insien, wanneer hy sy kwellende toestand vir homself verleng
deur sy verwerping van Hom, Wie die enigste is wat hom van sy nood sal kan
bevry. Sodra die mens op aarde, of ook in die hiernamaals, die weg na Jesus
Christus inslaan, gaan hy sy verlossing tegemoet. Maar sonder Jesus Christus
sal hy vir ewig in duisternis bly en kan hy eers opstaan uit die graf van die
dood wanneer hy Hom erken Wie die dood oorwin het. Hy kan eers gelukkig
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word wanneer hy homself deur sy wil laat verlos deur die Bloed van Jesus.
Amen.
Dra My Evangelie in die wêreld

5725 Dra My Evangelie in die wêreld in. Julle besef nie hoe nodig dit is
dat mense geleer word nie, dat hulle My Woord hoor en daardeur My wil
ontdek. Alhoewel hulle alles weet wat julle vir hulle toeganklik maak as My
Woord, beskou hulle dit nie meer as My Woord nie, dit is eenvoudig leë frases
wat hulle nie ernstig opneem nie, gevolglik doen hulle niks om die rypheid
van hul siele te verbeter nie, hulle leef vir die oomblik sonder om te dink oor
die doel van hul lewe op aarde.
En nou sal julle My Woord opnuut vir hulle aanbied, hulle sal dit beslis herken
as dieselfde Woord, maar dit sal vir hulle meer lewend voorkom, omdat julle
hulle 'n geskenk bring wat julle van My ontvang het en wat nie meer vir hulle
dood sal lyk nie, maar in plaas daarvan sal dit vir hulle aanloklik lyk sodra
julle My Woord met liefde aanbied.
Dra My Evangelie uit in die wêreld. Dit is die enigste moontlike manier om
mense te vergewis van hul God en Skepper, van hul Vader van ewigheid, Wie
hulle moet leer ken ten einde self kontak met Hom tot stand te bring. Julle
moet hulle inlig oor My, van My Liefde vir My lewende skeppings, van My
ewige plan vir redding en van die naderende einde wat hulle nie onvoorbereid
hoef te tref nie. Julle moet aan hulle die Waarheid bring, die kennis wat julle
van My ontvang het wat bedoel is om mense te help om saligheid te bereik.
Probeer om hul gedagtes na geestelike sfere te rig en, bowe alles, om hul
aandag op die Goddelike Verlosser Jesus Christus te vestig. Julle moet poog
om hulle aan te moedig om in hul binneste te kyk, om te werk aan die
verbetering van hulle siele, om te streef na ’n geestelike lewe, vir die
wedergeboorte van hulle siele.
Probeer hulle oortuig van die voortsetting van lewe van die siel en die
verantwoordelikheid wat hulle as mense het teenoor hul siele. Beeld die lot
van die siel na die dood vir hulle uit en vestig hul aandag op die feit dat 'n
Helper bestaan, dat hulle 'n beroep op Jesus Christus moet doen om hulle wil
te versterk indien dit te swak is en, bo alles, moedig hulle aan om liefdevol
aktief te raak. Dra alles oor wat Ek julle geleer het en wees dus ware
verspreiders van My leer van liefde en werk vir My en My Koninkryk, want
mense het verduidelikings nodig, hulle het My Woord nodig en dit moet
duidelik vir hulle aangebied word, anders sal hulle dit verwerp en dan sal
hulle nie geseën kan word sonder My Woord nie.
Onthou dat die tyd uitloop, dat julle werk nie enige vertraging toelaat nie, dat
julle ywerig moet werk, omdat die mensdom ly aan ’n groot geestelike nood.
Onthou dat daar nie veel tyd oor is voor die einde nie en dat julle dus nie
halfhartig of traag moet wees nie, maar dat julle ook seker kan wees van My
seën, van My ondersteuning en konstante onderrig, wat Ek altyd en ewig sal
gee sodat dat julle dit weer kan aangee aan diegene wat ‘n geestelike
behoefte het en afhanklik is van julle hulp. Wees daarom flukse arbeiders in
My wingerd, dien My as getroue dienaars en lei mense uit die donkerte van
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die nag na die lig van die dag. Verkondig My evangelie van liefde aan alle
mense, sodat hulle die lewe bereik en geluksalig kan word. Amen.
’n Sterk geloof – Die navolging van Jesus

5726 Volg My na en julle sal ‘n onwrikbare geloof verwerf. Dog kan
hierdie geloof in die mens nie lewend word alvorens hy ‘n lewe in liefde lei
nie, totdat hy die weg sal gaan wat Ekself op aarde gegaan het, naamlik die
weg van onbaatsugtige naasteliefde.
Julle kan vir julleself ook wel ‘n verstandelike geloof verwerf, dit wil sê, deur
met die verstand, deur logiese gevolgtrekkings, in julleself oortuig te word
van My as Skepper en Voorsiener, of ook van Hom, wat Homself vir julle aan
die kruis laat slaan het. Julle glo dan weliswaar ook, maar kan met so ‘n
geloof nie baie doen nie. Dit is dan slegs ‘n vasstelling van feite wat
weliswaar ook nie bewys kan word nie, maar wat julle tog nie meer laat
twyfel nie. Wat is ‘n lewende geloof egter?
Dit is ‘n geloof wat leef en waarvan die lewe daarvan bewys of bevestig kan
word deur dade van ongewone aard, ‘n geloof wat homself in staat stel tot
iets ongewoons in die vaste bewussyn wat My ondersteuning ook tot stand
bring. ‘n Lewende geloof bewys sy krag, dit veronderstel My hulp, sonder om
te twyfel en die mens is in staat om deur so ‘n geloof dinge te volbring wat as
‘n wonder aangesien word en wat tog slegs die uitwerking van ‘n lewende
geloof is.
En so ’n geloof is slegs te verkry deur ‘n lewe van onbaatsugtige naasteliefde,
volgens My voorbeeld op aarde, omdat die liefde die krag is wat alles
bewerkstellig. Wie in die liefde leef, neem soveel krag van My in ontvangs,
dat hy haar op die een of die ander manier sou wil laat werk en deur sy
liefdadigheid voel hy ook My teenwoordigheid en hierdie wete laat hom ook
alles wat sy hart hom ingee, ten uitvoer bring.
Liefde en ‘n lewende geloof is nie van mekaar te skei nie. Daarom moet die
liefde in die eerste plek aan die mens gepredik word, sodat hulle tot ’n
lewende geloof kan kom. Want die verstandelike geloof vervang nie die
lewende geloof nie, want die eerste sal beslis val sodra die mense
gekonfronteer word met groot nood. Dit sal verskrompel en die mens sal in
die regte sin van die woord kleingelowig raak, miskien selfs sy geloof opgee,
omdat die krag van die liefde by hom ontbreek.
Om vir ‘n vaste geloof te worstel en dit te probeer bereik, beteken om julle
steeds meer in die liefde te oefen, julleself te oorwin en die eieliefde in
onbaatsugtige naasteliefde te verander. Dit vra vir ‘n stryd teen alle
begeertes, maar hierdie stryd lewer ‘n hoë loon op, want wie vas staan in ‘n
lewende geloof, ken geen angs, geen sorge en geen twyfel meer nie. Hy voel
homself geborge in My, in wie hy glo. Hy voel nie meer eensaam nie, maar
wandel elke tree met My, Wie in hom leef en alles met hom tot stand bring.
Wie ‘n lewende geloof het, is oorwinnaar oor lewe en dood, want die krag uit
My, sy God en Vader, is tot sy beskikking. Hy is so innig met My verbind, dat
hy homself steeds van My Krag kan bedien en sal alles volbring, omdat hy
glo. Amen.
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Julle moet volmaak word, soos wat jul Vader in die hemel volmaak
is

5727

Julle moet volmaak word, soos wat jul Vader in die Hemel
volmaak is. Dit is waarlik 'n uitspraak wat julle kan laat twyfel oor jul
herkoms uit My. Want hoe julle mense ookal geaard mag wees, daar is
niemand wat hom sal kan aanmatig om My volmaaktheid te bereik nie. En
daarom sal hierdie Woorde vir julle onbegryplik wees en sal dit vir julle as
onuitvoerbaar voorkom. En tog is dit eenvoudig te verklaar, naamlik dat julle
slegs julself tot liefde moet omvorm.
Die Liefde is My eintlike Ek. En wanneer jy jouself tot Liefde gevorm het, het
jy ook 'n Goddelike wese geword en iets Goddeliks word ook volmaak
genoem. Die Liefde is die Goddelike, omdat Sy My Oerwese is. En wat dus
vervul is van liefde, moet gevolglik ook vervul wees van God, dit wil sê,: Alle
Goddelike eienskappe wat in hom is, sal hom as 'n volmaakte wese
bestempel.
As mens is julle nog so gebrekkig gevorm, omdat julle julself eens
ontgoddelik het deur die verkeerde wil en verwerping van die liefdeskrag
vanuit My. Julle het self die Liefde verspeel en het gevolglik onvolmaakte
skepsels geword wat nie meer as My kinders beskou kon word nadat julle van
My afgeval het nie. En ofskoon julle nie meer in die uiterste diepte smag,
ofskoon julle nader aan My gekom het, is julle tog nog sonder liefde en
daarom ook nog so onvolmaak. En daarom word julle voortdurend gemaan
om jul wese te verander, te strewe na volmaaktheid, wat net bereik kan word
deur selfvorming tot liefde.
Want die liefde is die aanpassing by My. En Ek is die Ewige Liefde. Weliswaar
is dit vir 'n mens, wat nog in die verkeerde liefde leef, - in die eieliefde - baie
moeilik om dit agter hom te sit en die verkeerde liefde te verander na
Goddelike liefde, wat sonder enige eiebelang werksaam is. En daarom is dit
dus vir hom ook moeilik voor te stel om die volmaaktheid van die Vader in
die hemel te bereik. Maar dit is bereikbaar deur Jesus Christus aan te roep,
Wie alle swakkes te hulp kom wat Hom om hulp vra.
Wat Ek van die mense verlang, kan gedoen word. Die wil van die mens kan
slegs te swak wees om My begeerte ernstig op te neem. En vir hierdie
verswakte wil is daar versterking deur Jesus Christus. Ek help dus elkeen wat
ernstig die volmaaktheid wil bereik. Want Ek bring diegene wat na die Vader
verlang, na My toe. Ek help hom, sodat sy hart week word en tot hulp bereid
raak, sodat hy self werke van liefde as stille geluk sal ervaar. En Ek spoor
hom altyd aan om werksaam te wees in liefde, sonder om egter sy vrye wil
aan te tas.
Die wil van die mens bly vry, dit sal egter sterker word hoe inniger hy hom
by die Heiland en Verlosser Jesus Christus aansluit, wat hy nou in staat is om
lief te hê. Deur die liefde kom hy dus steeds nader aan My, totdat hy sy wese
vergoddelik en hy homself steeds meer vervolmaak en - wanneer hy homself
deur die liefde innig by My aangesluit het - hy heeltemal met My Liefdeskrag
vervul sal wees en dus volmaak sal wees, soos wat die Vader in die hemel
volmaak is.
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Die mens keer na sy oertoestand terug, want hy het in alle volmaaktheid uit
My voortgekom. Hy is geskape na My ewebeeld, waaronder die geestelike
volmaaktheid te verstaan is. En hy kan dit ook baie seker weer bereik deur
die nakoming van My wil tydens sy lewe op aarde, deur die onderhouding van
My gebooie van Liefde, wat alleenlik die mens die weg wys om volmaak te
word, om vir ewig tot die Vader terug te keer, uit wie se Liefde hy eens
voortgekom het. Amen.
Benutting van die tyd van genade voor die einde

5729

Julle kan die einde nie meer teëhou nie, want die tyd het
uitgeloop wat God sedert ewigheid bepaal het, Hy ken julle wil wat
onstuitbaar op die afgrond afstuur en daarom weer gebind moet word. Wat
die enkeling nog kan doen, is om homself so te omvorm dat hy nie tot
diegene sal behoort wat slagoffers sal word van 'n nuwe verbanning nie en
ook so op die medemens sal inwerk dat hulle vir die ergste oordeel gespaar
sal bly.
Die tyd is vervul. Dit beteken, dat die dag van die einde, die dag van die
ontbinding van die materiële skeppings op hierdie aarde, op elke oomblik
verwag kan word, ook wanneer aan julle mense geen tyd vermeld is, omdat
die kennis slegs 'n heillose verwarring sou aanrig, maar vir niemand tot
voordeel sou wees nie. Maar dit kom soos wat dit aan julle verkondig is. En
die laaste dae sal soos in 'n oomblik verbygaan, want dit is slegs die einde
van dit wat lank gelede voorspel is.
Dit is al die tyd van die oordeel en elkeen wat met oop oë om homself heen
kyk, sal dit herken. Maar dit wat nou slegs enkelinge oorval, sal oor alle
mense uitbrei, naamlik leed, benoudheid, doodsangs, nood en vertwyfeling.
Elke mens sal dit meemaak, want die kragte van die hel sal losgelaat word en
woed en aanwakker waar daar nog iets te verwoes is. En hulle sal steeds
diensbare mense vir hulle vind, deur wie hulle op enige manier skade kan
aanrig.
Maar elke mens kan vir hom hulp verkry vanaf God. Vir elke mens is daar
goeie geestelike kragte beskikbaar, wat hy maar net hoef aan te roep, sodat
hulle hom kan beskerm teen gevare vir liggaam en siel. Wie homself aan God
en Sy ligbodes toevertrou, kan vol vertroue die einde tegemoet gaan. Die tyd
is vervul wat aan julle mense gegee is vir die rypwording van jul siele. En die
dag van die einde is vasgestel sedert ewigheid. Maar julle ken dit nie en sal
daarom ook nou nog kan begin met die werk om julle te omvorm. Want elke
uur wat julle jul gedagtes na bo rig, wat julle die verbinding tot stand bring
met die geestelike wêreld waaruit julle afkomstig is, sal vir julle van nut
wees.
Probeer net om julle gedagtes los te maak van die wêreld. Laat julle nie deur
die wêreld en haar goedere oorweldig, sodat die materie nie julle lot word vir
ewige tye nie. Laat julle gedagtes opwaarts dryf en probeer hierdie hoogte te
klim. Julle sal dit kan doen, omdat ontelbare geestelike kragte julle
behulpsaam sal wees, omdat hulle julle sal dra wanneer julle hulle daarom
vra. Julle sal die wêreld kan oorwin, wanneer julle dit maar net ernstig wil.

`202

Benut elke dag wat julle nog gegun is as 'n buitengewone gawe van genade.
Maar hou in gedagte dat elke dag vir julle die laaste kan wees en dat nog net
'n baie kort tydjie julle skei van die einde van hierdie aarde. Want nie net 'n
enkeling nie, maar vir alle mense is die einde beskore, sodat die wet van die
ewige ordening vervul kan word. En hierdie wet is gegee sedert ewigheid.
Wat julle mense dus as uitstel aansien, is in die plan van ewigheid ingesluit.
En dit is slegs in soverre as ’n vertraging te beskou, omdat die mense al voor
die tyd die geestelike dieptepunt bereik het, wat 'n ontbinding van die aarde
tot gevolg sal hê. Maar God is barmhartig en Hy oordeel nie voor die tyd nie.
Hy probeer in Sy Liefde nog steeds om mense te red en hy skenk ongewone
genadegawes wat tot die redding moet bydra.
Maar Hy stap nie weg van die dag van oordeel nie, maar kondig dit aan met
steeds meer aanmaning en waarskuwing. Maar Hy sal weinig geloof vind en
die einde sal steeds naderkom. En dit sal die mensdom verras, ten spyte van
alle voorspellings van sy sieners en profete. En slegs hy wat glo, sal gered
word. Slegs wie glo, sal voorberei, hoewel hy die uur nie weet wat die Heer
sal kom nie. Maar hy verwag Sy koms en hy hou vol tot aan die einde. Amen.
Jesus Christus - Leidsman op die goeie weg

5733 Julle word waarlik die goeie weg gewys, indien julle maar bereid
sal wees om hierdie weg te gaan. Dan hoef julle julself slegs aan My leiding
toe te vertrou en julle sal in die rigting van die goeie weg gehelp word, omdat
Ek maar net daarop wag dat julle julself sal besin en dat julle sal wil doen wat
jul eintlike opdrag is op aarde, dat julle sal wil hê dat julle wandel op aarde
juis en regmatig moet wees. Dan sal Ek die leiding oor julle neem, want julle
huidige wil gee My die reg. As die mens Jesus het Ek julle hierdie weg
voorgegaan, as die mens Jesus het Ek julle die doel getoon, wat julle ook
moet nastreef. As die mens Jesus het Ek julle die bewys gelewer van wat 'n
mens kan volbring indien hy die weg gaan.
En daarom bring Ek julle steeds weer Sy weg oor die aarde onder oë, Ek wys
julle op Hom wat Ek vir julle na benede gestuur het, dat Hy julle kan help om
dieselfde weg te gaan, omdat slegs hierdie weg na My lei, na julle God en
Vader van ewigheid. Hy het die doel op aarde bereik, Hy het as volmaakte
wese - as omhulling van Myself - opgevaar na die hemel en Ek het My
dissipels op aarde hierdie gebeurtenis laat deurmaak sodat hulle 'n bewys
kom hê van wat 'n mens op aarde kan bereik, sodat hulle My in Jesus
Christus kon sien, wat Hom vir ewig met Sy Hemelse Vader aaneengesluit het
en dus verenig was met My vir alle ewigheid.
En Ek wil dat julle almal met My verenig, dat julle almal terugkeer na My as
My kinders, dat julle almal die weg sal gaan wat slegs tot in die Vaderhuis lei,
waarvan julle eens uitgegaan het. Maar julle dwaal rond en ken nie hierdie
weg nie. Julle sal dit nie vind nie, omdat julle dit nie soek nie. Julle leef op
aarde en julle is nie bewus van jul bestemming nie. Julle gaan oor 'n breë
straat wat nooit na die doel voer nie, omdat dit nie die weg is wat Jesus
gegaan het nie. En daarom moet Ek steeds weer boodskappers aan julle
stuur wat julle die regte pad moet aantoon en wat julle wil lei op die goeie
weg.
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Ek moet julle mense vertroud maak met die Woord van Jesus Christus wat Hy
in My opdrag op aarde onderrig het, die Woord wat Ek Self deur Hom
gespreek het tot die mense wat daarna geluister het, omdat hulle geglo het
in My, Wie deur Hom gespreek het. Hierdie Woord van Hom sal julle weer op
die goeie weg wys en na hierdie Woord van Hom moet julle luister, omdat dit
getuienis gee van My, Wie Self die Weg is, die Waarheid en die Lewe. En as
julle na hierdie Woord luister, sal julle die weg gewys word wat na die doel lei
en niemand, - wat homself heeltemal aan My toevertrou het, wat My wil
bereik, - sal kan sê dat hulle sonder leiding gebly het op aarde en nie die wil
gehad het om nie ’n nuttelose lewe te lei nie, maar het die doel bereik wat vir
hom gestel is gedurende sy lewe op aarde.
Julle word voortdurend aanwysings gestuur, omdat Ek geen mens aan sy lot
oorlaat nie. Inteendeel, Ek is bekommerd oor almal, dat hulle die goeie weg
sal vind, maar Ek kan My nie ontferm oor wie sonder besef van
verantwoordelikheid verder leef nie, want vir My om hom te kan lei, moet hy
hom in vrye wil aan My toevertrou. Waar hierdie wil ontbreek, bly Ek op die
agtergrond.
Maar steeds word dit vir hom maklik gemaak om die goeie weg te betree,
maar nooit word daar dwang uitgeoefen nie. Ek verlang steeds sy eie wil, om
dan sy hand te kan vasgryp en hom na bo te lei, want Ek kan julle wel raad
gee en help, maar Ek sal julle nie dwing nie. Amen.
Hulp vir verdwaaldes op aarde en in die hiernamaals - Voorbidding

5737

Gebruik al jul krag om hulp te bring aan die mense wat in
duisternis op aarde rondgaan, sowel as die siele in die hiernamaals wat nog
nie verlos is nie en ook julle hulp nodig het om tot die lig te kom. Laat geen
uur verbygaan sonder om aan hierdie siele te dink nie. Dit wil sê: Rig julle
dagtaak so in, dat julle steeds ook aan hulle soveel tyd sal skenk om 'n stil
gebed aan hulle te wy, om hulle te wys op Jesus Christus, of ook opheldering
te bring aan die mense op aarde wat julle gehoor skenk. Wees te alle tye
arbeider in die wingerd van die Heer. Laat julle vernaamste taak nie buite
beskouing nie. Vergeet haar nie gedurende jul aardse werksaamheid nie.
Daar word wel baie van julle verlang om die wêreld heeltemal op die
agtergrond te plaas, julle gedagtes voortdurend te fokus op die geestelike
ryk, terwyl julle nog op aarde leef en ook gedwing is om die stryd met die
lewe aan te knoop nie, maar die geloof het dat julle ook die stryd om die
bestaan nie so baie sal agterkom nie, dat julle met 'n geruste hart jul aardse
sorge aan Hom kan toevertrou, Wie julle in Sy diens geneem het. Glo dit, dat
Hy vir sy dienaars en werknemers sorg, as hulle maar ywerig die werk verrig
waarvoor hulle hulself vir Hom aangebied het, om die dwalendes op aarde en
in die hiernamaals by te staan, sodat hulle die regte weg kan vind.
En julle sal steeds die tyd daarvoor moet neem. Julle sal jul arbeidsterrein
meer in die geestelike ryk moet plaas as in die aardse wêreld. Julle sal
daaraan moet dink dat mense op aarde die werk moet doen, omdat die vrye
wil van die mens nie in gevaar gebring mag word nie.
Julle mag nie vergeet dat die gebed van die mense op aarde ook vir die siele
in die hiernamaals van groot betekenis is en dat ook aan hulle die eerste hulp
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deur julle gebring moet word, omdat die arbeid van die ligwesens in die
geestelike ryk eers dan kan begin, wanneer julle deur jul voorbidding, deur
jul onderrig deur middel van gedagtes, die siele soveel krag laat toekom het,
dat hulle nou ook gewillig sal wees om die ligwesens aan te hoor. Laat
daarom geen dag verbygaan waarin julle nie gewerk het vir die ryk van God
nie. En wees ook altyd seker van My seën, want dit gaan om die redding van
baie siele uit die duisternis. Dit is die hulp wat in die eindtyd nog verleen
moet word aan die siele wat hulself net nie kan losmaak van die duistere mag
nie, wie lig nodig het om die weg te vind vanuit die nag van die dood na die
lig van die lewe. Amen.
Geestelike vooruitgang deur middel van selfontkenning

5738 Bereiking van 'n aansienlike vooruitgang in julle geestelike groei
vereis ook 'n aansienlike hoeveelheid selfontkenning, 'n sterk wil en vaste
geloof. Julle sal skaars vooruitgang maak, indien julle nie gretig daarna sal
streef nie, wanneer julle belangeloos optree wanneer julle eintlik moet veg
teen jul eie drange, of teen alles wat jul siele se volwassenheid belemmer.
Julle moet altyd die doel in gedagte hou, ten einde julle aan te spoor tot
aanhoudende stryd en strewe. Julle moet julself nie mislei deur julleself hoër
te skat as wat julle volwassenheid van siel dit toelaat nie. Julle moet ernstig
krities wees oor julself, want slegs wanneer julle jul foute en swakhede
erken, sal julle iets daaraan probeer doen. Dit vereis 'n sterk wil, maar dit sal
altyd versterk word deur 'n beroep op Jesus Christus. Om hierdie rede moet
julle ook 'n sterk geloof tot jul beskikking hê. Julle kan enigiets met Sy hulp
bereik, insluitend groot geestelike vooruitgang en uitstyg bo julself en
aanhoudend toeneem in die krag van die liefde, waar julle dan ook alles sal
bereik waarna julle streef.
Maar julle sal nie 'n enkele stap vorentoe kan neem sonder ‘n stryd, sonder
liefdevolle aktiwiteit en sonder gebed nie. Want liefdevolle aktiwiteit en gebed
waarborg julle die eenheid met God en is dus alreeds 'n groot opwaartse
vooruitgang, want om nader aan God te kom, is die doel wat julle
veronderstel is om te bereik, sodat elke geveg daarna makliker sal raak en
sal altyd lei tot oorwinning. Wat julle self geensins kan bereik nie, word
moontlik gemaak deur liefdevolle aktiwiteit en gebed. En daarom sal julle
altyd hierdie twee maniere hê wat dit onmoontlik maak om te misluk, indien
julle ernstig is oor die bereiking van geestelike vooruitgang. Julle hoef net die
wil bymekaar te kry om in gebed na God te draai en Sy liefde te verwerf deur
liefdevolle aktiwiteit. In daardie geval sal julle nie tekort kom nie en dan kan
julle seker wees van sukses en slegs die diepte van julle geloof sal bepaal
hoe lank dit sal neem om julle doel te bereik. En julle hoef net 'n beroep op
Jesus Christus te doen om jul geloof en wil te versterk. Julle het slegs nodig
om gebruik te maak van die seëninge van Sy daad van Verlossing, wat alle
swakhede sal herstel en ook sukses belowe. Want Hy gee krag aan almal wat
Hom aanroep, omdat hulle in Hom glo. Amen.
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Verlossing uit die diepte - Reddingswerk

5740 Wie in die duisternis smag, moet lig ontvang sodra hy daarna
verlang. My erbarmende Liefde geld vir al hierdie ongelukkige wesens, wat
deels in die vlees, deels in die gees, hulleself in 'n toestand bevind wat
kwellend en hartseer is, omdat hulle hulself nie daaruit kan bevry nie en op
liefdevolle hulp aangewese is. Dit is wel hul eie skuld, want hulle sou die lig
kon gekry het, solank as wat hulle op aarde vertoef het, maar Ek verstoot
hulle nie daaroor nie. Inteendeel, Ek help hulle steeds weer opwaarts na die
lig, sodra hulle hulleself wil laat help.
Maar juis hulle wil stoot dikwels die liefdevolle hand wat na hulle uitgesteek
word, van hulle af. En dan bly duisternis hul lot totdat hulle van wil verander.
Maar Ek laat steeds weer ligstrale opflits om hulle uit hul verstarring los te
maak, om hulle vir enige oomblikke 'n weldaad te laat voel, wat hulle daartoe
moet bring om na sulke ligstrale te verlang. Want dan kan hulle eers gehelp
word. Dan eers kan hul gegee word wat hulle begeer.
'n Verlossing uit die diepte beteken steeds 'n lywige reddingswerk. Want 'n
enkele siel trek tallose siele saam omhoog, omdat hulle self die nood ken en
nie anders kan as om die lydende siele te help, sodra hulle self 'n straaltjie lig
ontvang het nie. En daarom is die redding van 'n enkele siel 'n ongekende
seën, wat in die ryk hierna nog meer uitwerking het as op aarde. Want die
siel wat nog op aarde vertoef, ervaar nie die toestand van duisternis so erg
nie en kan ook weer weinig begrip opbring wanneer lig haar aangebied word.
Die verlossingswerk wat egter in die hiernamaals sukses behaal, sal groot
uitwerking hê. Want by hierdie siele ontbreek alles en 'n ligstraal is vir hulle
'n oorgrote rykdom, wat hulle nou eweneens ook sal wil uitdeel. Maar lig
beteken insig. Sodra daar aan 'n siel 'n straaltjie insig verskaf word, sal sy na
meer kennis verlang. Sy sal ook alles dadelik verstaan, sodra sy die wil, sal
hê om kennis te bekom. En met hierdie kennis groei in haar ook die begeerte
om hiervan weg te gee en die liefde word in die siel aangesteek en die weg
omhoog is betree.
Waar 'n swak wil egter kenbaar is, daar bied Ek hulp aan. En My hulpbronne
is waarlik wys en liefdevol. Ek wil My skepsels nie in die diepte laat nie. Ek
weet dat hulle self te swak is, dat hulle hulp nodig het. En Ek stuur hulle
hierdie hulp op velerlei maniere, steeds so, dat die wil van die siel
aangespoor word, sodat Ek Self dan nader aan haar kan kom, sodat sy deur
'n straal van My Liefdeskrag aangeraak en gewek word.
Ek stuur My Liefdestrale uit tot in die donkerste gebiede van My teenstander.
Hy kan My nie hinder nie, maar hy werk ook in op die siele in die duisternis.
Maar 'n liefdesvonk verswak sy mag en versterk die siel. En hierdie
Liefdesvonke moet julle mense in hulle aansteek deur jul voorbidding, deur
liefdevolle gedagtes, wat julle hierdie siele skenk deur bewuste hulpverlening,
deurdat julle hulle in gedagtes sal onderrig, deurdat julle hulle die kennis sal
gee oor hul Verlosser Jesus Christus, Wie hul redding is en Wie hulle te alle
tye kan aanroep om krag en genade en vergifnis van hulle sondes.
Julle mense sal baie daartoe kan bydra om sulke reddingswerk te volbring.
En wanneer dit maar één siel is aan wie julle hulp gebring het, wie julle bevry
uit die boeie van die satan, dan is daar onnoemlik baie daarmee gewen. Want
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elke siel het haar eie aanhang, wat ook saam gered word, omdat die siel dit
self sal doen vanuit haar dankbaarheid en geluksaligheid, wat op die
ongelukkige siele oorgedra sal word. En dus word met elke geredde siel
ywerige medewerkers gewen, wat in die ryk hierna sal deelneem aan die
verlossingswerk. My Liefde gee geen van My skepsels op nie en Ek seën
almal wat My dien en meehelp om hulle wat ongelukkig is, uit hul toestand te
bevry. Amen.
Verandering van wil in vryheid - Volmaaktheid

5741 My Wil kan nie die afstand na My toe verklein nie, slegs julle wil
kan dit volbring. Want My Wil het julle nie verstoot nie, maar julle het uit
vrye wil van My af weggegaan. Julle het My verwerp en sodoende 'n kloof
tussen My en julleself geskep, wat julle nou self sal moet oorbrug indien julle
weer na My toe wil kom. Ek sal julle weer met ope arms aanneem wanneer
julle na die Vaderhuis terugkeer.
Maar Ek sal julle nooit teen julle wil na My toe trek nie, omdat Ek minder
daaraan geleë het om julle te besit, as in julle liefde vir My, wat dan ook julle
wil sal verander, sodat julle vrywillig na My sal terugkeer. 'n Terugkeer na My
beteken egter onbeperkte geluksaligheid. En so sal julle vir julself die
toestand van geluksaligheid kan en moet verskaf. Dit kan julle nie deur My
gegee word, wanneer die voorwaarde van die My toegekeerde wil nie
aanwesig is nie.
Ek is bereid om julle alles te gee. Ek sal julle waarlik niks weerhou wat julle
begeer nie. Maar dit is vir My onmoontlik om julle wil onvry te maak, omdat
Ek dan in stryd met My wet van die ewige ordening sou moet optree. Want
My skepsels is geskape na My ewebeeld. Dit was wesens wat die vrye wil in
hulleself moes hê, omdat hulle volmaak uit My voortgekom het. En wat
volmaak uit My ontstaan het, kan wel uit eie wil onvolmaak word, maar nie
deur My Wil nie. Dus kan hy self sy wil van My afkeer, maar Ek kan nie die
vrye wil onvry maak en daardeur My skepsel die bewys van sy Goddelike
oorsprong ontneem nie.
Want Ek is volmaak en handel daarom nie teen My ordening van ewigheid in
nie. Daarom kan Ek die mense nie verhinder om te sondig en 'n verkeerde
lewenswandel te lei nie. Ek kan hulle nie dwing om in My te glo nie en nog
minder kan ek hulle dwing om My lief te hê, dus weer na My terug te keer. Ek
kan slegs alles doen wat hulle wil sou kon verander, egter nie moet verander,
aangesien daar andersins waarlik geen wese meer sou bestaan wat vêr van
My verwyder is nie, maar ook geen vry, geluksalige wese wat volmaak sou
kon gewees het nie. Die vrye wil is die oerwet van ewigheid en is van
oorsprong ook wetlik in elke wese wat deur My geskape is.
En dit moet vir julle mense die verklaring wees vir die toestande op die
aarde, wat vir julle gebrekkig voorkom en wat slegs deur die vrye wil van die
mens self verander kan word. Wat My Mag kan volbring, het My Liefde al
gedoen. Maar waar die vryheid van julle wil gehandhaaf moet word, daar sal
net julle self nog maar werksaam kan word. En My Liefde sal aan julle alle
ondersteuning verleen, omdat Ek Self immers wil hê dat julle na My sal
terugkeer. En al gaan daar ewighede verby alvorens julle weer in vrye wil op
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My sal afstuur, dan sal Ek julle tog nooit onder dwang teruglei nie, omdat Ek
wil hê dat julle weer jul toestand van volmaaktheid bereik, omdat Ek wil hê
dat julle julself as My kinders vrywillig in liefde aan My sal onderwerp. Amen.
Getuies van die einde op die nuwe aarde vir die nakomelinge

5743 Julle sal My getuies wees op die nuwe aarde en julle sal getuig
van My en My majesteit, Van My Mag en My Liefde, want julle sal dit aan die
einde van die aarde ervaar. Julle sal My in stralende glans en heerlikheid op
die wolke sien kom. En julle sal My Liefde ervaar wanneer Ek julle sal red uit
groot nood, wanneer Ek julle sal wegneem voor die oë van julle medemense,
wat met ’n ware duiwelse gesindheid teenoor julle al staan.
Julle sal die bewys van My Mag ondervind, want ook die laaste
vernietigingswerk op die aarde sal homself voor julle oë afspeel. Derhalwe sal
julle met ‘n belewenis wat in julle herinnering sal bly, die ryk van vrede
ingaan, om van My vir julle nageslag te getuig, vir die mense wat slegs deur
oorlewering kennis gaan verkry van die gebeurtenisse op die ou aarde, sodat
hulle dit ook kan deurgee, sodat die kennis vir ‘n lang tyd bewaar sal bly.
Julle sal moet getuig van My en van My heerlikheid.
‘n Gelowige en aan My trou toegewyde geslag sal die nuwe aarde bewoon,
wat nie aan My Krag en Mag en aan My Liefde en Volmaaktheid sal twyfel nie.
En solank Ek Self onder hulle kan vertoef, omdat hulle liefde en geloof dit sal
toelaat, solank sal daar ook geen getuienis nodig wees van wat julle beleef
het nie. Maar sodra nuwe geslagte uit julle sal voortkom, moet die kennis ook
weer aan hulle gegee word. En die einde van die ou aarde moet vir hulle in
die besonder voorgehou word, sodat hulle ook as lewende mense hulself
innig met My kan verbind, om My kinders te wees en te bly. Die lewendige
getuienis sal ‘n besondere invloed op hulle harte hê en hulle sal in die
komende tye verkondig wat deur julle aan hulle gegee was. En dan sal die
geloof en die liefde vir My vir ‘n lang tyd behoue bly. Vir ‘n lang tyd sal die
mensegeslag in vrede en eendrag lewe en in harmonie met die oneindige en
in voortdurende verbinding met My. My Gees sal hulle harte kan binnestroom
en hulle sal My Woord kan hoor en salig wees.
Maar tog sal hierdie toestand ook weer verander en die invloed van die
teenkragte sal eers maar swak, maar daarna steeds sterker word en
herkenbaar wees. Want die gees wat in die skepping gekluister is, sal weer as
mens tot beliggaming kom en sal dan weer so verskillend uitgeryp wees, dat
hulle weer in die stadium van mens met aanlegte en neigings te voorskyn sal
kom wat altyd nog ‘n swak weerstand teen My verraai en sal ‘n groot
verandering vereis. En daarom sal daar weer mense op aarde lewe wat
besonder doeltreffende opvoedingsmiddele sal benodig. En dan sal dit nodig
wees om vir hulle kennis te gee oor die uitwerking van ‘n lewenswandel wat
nie volgens My Wil is nie.
En dan sal daar weer ‘n stryd tussen lig en duisternis ontstaan, want die
verlange na die materiële sal weer sterker word in die harte van die mense
en My Woord sal nie meer direk verneem kan word nie. Daar sal in opdrag
van My weer verkondigers van My Woord wees wat tot hulle sal spreek en
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sodat dit lewendig mag geskied, sal daar ook getuig moet word van die einde
van die ou en die begin van die nuwe aarde.
En daarom het die mense van hierdie aarde wat die einde sal belewe en wie
My trou sal bly tot aan die einde, ook op die nuwe aarde ‘n opdrag, naamlik
om daarvoor te sorg dat hierdie kennis behoue sal bly, sodat die nageslag
ook eenmaal die gebeurtenisse vir hulself voor die gees kan haal om
daardeur aangespoor te word om binne My Wil te bly, My lewend in hulle
harte toe te laat en hulle strewe altyd weer op My te rig. Amen.
Tot godloënaars

5744 Ek wil nou tot hulle spreek wie nog nie die regte besluit kan neem
nie, wat wel nie onwillig is om te glo nie, maar wie My ook nog nie met
oortuiging kan aanvaar nie. Tot hulle, wat hul verstandelike kennis nog
teenoor die kennis stel waarmee My aanhangers op aarde hulle in aanraking
mag bring. Tot hulle, wat eers alles bewys wil hê en met diep nadenke glo
om alles te kan deurgrond of te weerlê. Maar hul kennis dood die gees, want
dit wat as hoër Waarheid aangedui word, is dit wat aards nie bewys kan word
nie, omdat daar geen geloofsdwang uitgeoefen mag word in die aardse lewe
nie. Dit is wat wetenskaplik nie deurgrond kan word nie en daarom is die
skerpste verstand van die mens geen waarborg vir regte denke op geestelike
gebied nie.
Ek wil aan julle mense hierdie vraag voorlê: In welke kategorie van die
skepping deel julle julself in? Besef julle nie dat dit slegs julle wesens is wat
kan dink en besluite neem, terwyl alle ander skeppingswerke nie ’n
denkvermoë besit nie? Reeds daardeur kan julle al besef dat julle deur ‘n Mag
geskape is Wie ook kan dink en bowendien in onbeperkte mate Magtig is.
Want julle kan in weerwil van julle denkvermoë, geen skepsels laat ontstaan
met dieselfde denkvermoë nie. En julle kan julle nakomelinge nie as bewys
aanvoer nie, want julle het hulle nie geskape nie, maar het julleself maar net
by die bestaande natuurwette aangepas wat weer aan julle ‘n Wetgewer
bewys.
Bedink vêrder: Is ‘n natuurkrag in staat om te dink? Kan sy wesens laat
ontstaan wat kan dink en wie se organisme getuig van die hoogste Wysheid?
Moet hierdie natuurkrag dan nie self as ‘n Wese gesien word en aanvaar word
dat sy in die hoogste Wysheid kan dink en Wil, dus ook doelmatige vorme
kan skep en tot lewe bring nie. Is die skepping dan nie so gesien genoeg
bewys, selfs vir die denker met die skerpste verstand nie? Of kan julle die
“nie bestaan” van so ‘n Almagtige Wese bewys? Of kan julle slegs by
benadering iets ter vergelyking aanvoer as bewys dat ‘n “krag”, geordende
skeppings kan voortbring, indien die krag nie haar meester vind in die wil van
‘n mens nie?
Laat ‘n krag nou eers onbeteueld werksaam word en julle sal dan iets vreeslik
belewe, maar sy sal geen skeppings verkry wat julle oor hul doelmatigheid en
harmonie sal kan bewonder nie!
Reeds op grond van julle verstand kan julle dus ‘n hoogste Wese aanvaar,
Wie julle as die Skepper van ewigheid moet aansien. Dit strek julle waarlik
nie tot eer wanneer julle hierdie Wese verloën, wanneer julle Sy
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werksaamheid, wat vir julle sigbaar word in Sy skepping, slegs as ’n
uitwerking van ‘n nie-geleide krag uitlê, wanneer julle dus iets onbewus en
blindelings werkend aan die ontstaan van die skepping ten grondslag lê. So ’n
verklaring is waarlik geen bewys van die korrekte gebruik van julle verstand
nie, dit is veel eerder ‘n eiesinnige uitweg wat julle soek, omdat julle geen
God wil aanvaar nie. Want waar daar maar net ‘n bietjie wil daartoe aanwesig
is, sal beide moontlikhede eers oorweeg word en dan sal die mens meestal
eerder voorkeur gee aan ‘n wesenlike Krag wat hom in die skepping bekend
maak, as aan ‘n verwerping daarvan.
As julle mense kon weet wat se vêrstrekkende gevolge die verwerping en
verloëning van ‘n wesenlike Godheid vir julle siele het, dan sou julle ook
begryp het waarom Ek julle graag opheldering wil gee, sodat julle vanself
julle verkeerde gedagtes ‘n goeie rigting kan gee, sodat julle kan glo wat vir
julle onaanneembaar lyk, solank as wat julle slegs eensydig oordeel, solank
as wat julle glo om die Waarheid verstandelik te kan deurgrond.
Die geloof aan ‘n God en Skepper is egter nodig om julle met Hom te verbind
- en die verbinding met Hom is die eintlike sin en doel van julle aardse lewe,
anders sou julle julself waarlik nie mag beliggaam het op hierdie aarde nie,
wat alleen vir die doel geskape was dat die mens die verbinding met God sal
herstel wat hy eens vrywillig opgegee het.
Verloën julle egter ‘n God, dan beteken dit dat julle nog baie vêr van My
verwyderd is. Dit beteken ‘n hernieude weerstand vanuit vrye wil, wat aan
julle ‘n vreeslike lot sal besorg in die hiernamaals, of selfs die hernieude
kluistering in die materie, wanneer die einde van hierdie aarde sal kom.
Daarom wil Ek julle aanspreek en tot nadenke bring voordat dit te laat is. En
al is julle aardse kennis ook hoe groot, julle is gewaarborg dat julle tot ‘n baie
dieper kennis kan deurdring, indien julle julself sal toevertrou aan Hom, Wie
julle geskape het en Wie as julle God en Skepper van ewigheid herken wil
word, om julle dan helpend te kan bystaan. Amen.
Die houding van die verstandsmense teenoor die gawes van die
Gees

5745 Daar sal steeds mense wees wat moeilik vir My en My leer te wen
sal wees, omdat hulle hulself te veel op hul verstand beroep, maar hul hart
weinig laat spreek wat MY eerder sal herken as die verstand. Want deur die
verstand probeer My teenstander om homself te laat hoor, terwyl die hart My
sal verneem.
EK is ook wel te herken met die verstand, maar altyd eers dan as die hart My
alreeds herken het. Van geestesgawes weet 'n verstandsmens niks, naamlik
vermoëns wat die mens in homself kan ontwikkel, wat egter nie gegrond kan
word op ons organiese natuur nie. 'n Verstandsmens bewandel 'n ander weg
as 'n mens wie se gees ontwaak het en omdat beide verskillende weë gaan,
is hul doelstellings ook anders, - die een doel ligvol, die ander duister en
onheilspellend.
Wanneer mense die Waarheid soek deur middel van hul verstand, trek hulle
self grense, omdat hul verstand begrens is, terwyl die gees oor alle grense
kan vlieg en alle gebiede vir hom ontsluit is. En so kan 'n mens nooit iemand
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wetend noem wat alleenlik louter verstandelik navorsing doen, maar sy gees
nog nie gewek het nie. En omdat hy kennis, wat deur die werking van die
gees verwerf is, nie herken nie, is dit ’n bewys van die onvolmaaktheid van
sy verstandelike kennis.
Maar EK duld hom en sy geestelike swakheid tog, omdat hy dan eers
onderrig kan word, wanneer hy kan insien dat die geestelike kennis tog vir
hom afgesluit bly, as hy besef hoe min hy met sy verstandelike kennis kan
bereik, wat hom uiteindelik tog onbevredig sal laat omdat hy dit nie kan
vergroot nie, al dink hy nog hoe ywerig daaroor na.
Want die kennis moet vir hom gestuur word, nie deur mense nie, maar deur
My - Sy God. Hy moet My daarom vra, dan eers sal hy kan toeneem in
kennis, in lig. Dan eers neem hy Wysheid in ontvangs en nie net wêreldse
kennis wat ontoereikend is nie.
Hy moet leeg word om gevul te kan word, hy moet homself vrymaak van
wêreldse kennis om geestelike kennis in ontvangs te kan neem, hy moet die
lig soek om haar te kan vind. Dan eers sal My leer aan hom bewys vanwaar
dit kom, dan eers sal hy strewe na My Ryk en dan eers sal My Gees kan werk
en aan hom kennis oordra wat deur die hart en verstand aangeneem sal
word, omdat dit van My uitgegaan het. AMEN
God se Woord word as ‘n stroom van krag ervaar deur die siele in
die hiernamaals

5745 Deur kontak met die geestelike koninkryk word 'n aanhoudende
vloei van krag in beweging gebring en die vloei van krag is effektief waar
ookal dieselfde opwaartse strewe opsigtelik is; maar die effek van die krag is
ook herkenbaar waar die mens is nie bewustelik strewe nie, maar ook nie
enige weerstand bied nie, want hy begin om homself oop te maak, hy neem
kennis en neem alles waar wat verband kan hou met die geestelike koninkryk
ten einde sy eie mening te vorm. Julle, My dienaars op aarde, moet glo dat
julle nie onopgemerk vy jul medemens verbygaan nie, glo dat julle optrede
en werk aandag kry en dat dit reeds die effek is van die vrystelling van krag
wat deur julle gegenereer is, - behalwe dat hierdie effek, wat 'n geestelike
oorsaak het, slegs geestelik waargeneem kan word. Dit sal in jul medemens
se gedagtes tot uitdrukking kom, wat nie vir julle voor die hand liggend sal
wees nie, maar wat ‘n innerlike verandering in 'n persoon kan veroorsaak. En
as mense op aarde nie voordeel sal trek uit die vloei van krag nie, dan sal die
siele in die hiernamaals wel, aangesien geen gedagte vir hulle weggesteek
word wanneer hulle van julle, wie die pad in ooreenstemming met My volg,
wil leer nie.
Elke instroming van krag deur gebed of liefdevolle optrede, deur die oordra
van My Woord op aarde of deur die Woord hardop te lees, is sigbaar vir
hierdie siele as 'n straal van lig en sal deur hulle as 'n seën ervaar word,
indien hulle bereid sal wees om haar te aanvaar. En daarom sal julle altyd
omring wees deur siele wat krag uit julle wil put.
Inderdaad sal julle medemens ook in staat wees om 'n oorvloed van krag uit
julle te put, indien hulle na julle sal luister en sal deelneem aan My Woord se
genade van krag, maar hul wil is nog nie heeltemal geïnteresseerd in die
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verkryging van geestelike rykdom nie, want hulle gee nog te veel aandag aan
die wêreld; terwyl dit wat julle die siele in die hiernamaals aanbied, deur
hulle as krag ervaar sal word, as salige verligting, aangesien die vloei van
krag wat aan hulle oorgedra word deur die wesens van die lig, slegs as krag
erken sal word wanneer hulle hul eerste bewuswording sal ervaar, wanneer
hulle, as gevolg van julle hulp, die hek vanuit die koninkryk van duisternis of
skemer na die lig gevind het. Hulle is nog te naby aan die aarde en kan dus
makliker vanaf die aarde opgevoed word as deur die wesens van lig.
Hierdie wesens van lig is reeds agter hulle as helpers en maak dit maklik vir
hulle om te verstaan wat vir hulle aangebied word deur julle. Maar hulle is te
alle tye binne die siklus van My Goddelike krag, hulle word altyd beïnvloed
deur die krag van My Liefde en voel die uitwerking.
Ek is net nie in staat om hulle direk te beïnvloed solank hulle My nog
opponeer nie, solank hulle nog in die gebied van duisternis is, vanwaar julle
hulle egter kan vrymaak deur liefdevolle onderrig, deur voorbidding en
geestelike invloed. Alle vriendelike gedagtes het die effek van krag, op die
aarde sowel as in die geestelike ryk. En daarom moet julle net aan jul
medemens goeie gedagtes stuur en julle sal hulle ook die krag gee wat hulle
kan help om hul houding te verander, want alle goeie gedagtes, bedoelings
en aksies het 'n verlossende uitwerking, want dit is krag wat nooit oneffektief
sal bly nie. Amen.
Die geloof in die opdrag van Jesus Christus - die regte onderrig

5747 Wat julle mense tot heil moet strek, stuur Ek aan julle. In die
stryd om stand te hou in julle wilsproef op aarde, dreig julle om te misluk,
omdat julle nie die korrekte hulpbronne gebruik nie, omdat julle nog 'n swak
wil het en nie die weg na Jesus Christus wil gaan nie, wat die versterking van
jul wil sal verseker.
Die geloof in Jesus Christus en Sy verlossingswerk is die enigste en sekerste
middel om julle wilsproef te deurstaan. Maar by die mensdom ontbreek juis
hierdie geloof en daarom moet die geloof eerstens weer in die mens opstaan,
omdat die bereiking van die doel eenvoudig sonder Hom onmoontlik is.
Daarom moet die kennis van Jesus Christus, van sy menswording, van sy
werk van verlossing, eers weer in die mense lewendig word. Hulle moet
korrek onderrig word, welke taak die mens Jesus gehad het om op aarde te
vervul, waarom hierdie taak nodig was en waarom die siel van die mens
Jesus aangebied het om hierdie verlossingswerk te volbring.
Die mense moet in waarheid bekendgemaak word met die Goddelike
Verlosser, sodat die geloof kan ontstaan en lewend word, omdat die bereiking
van die doel op aarde dan seker sal wees. Om die mense korrek te onderrig
oor die probleem van die menswording van God in Jesus Christus, is dit ook
nodig om hul verder uitsluitsel te gee oor die skepping en die doel daarvan.
Oor die oorsprong van die skepsels en die rede van die hele skeppingswerk.
Die mens moet kan verstaan waaruit die taak van Jesus Christus bestaan,
sodat hy nou ook 'n sinvolle en doelmatige lewe op aarde sal lei en - omdat
hy self daarvoor te swak is - 'n beroep kan doen op die hulp van Jesus
Christus.
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Die mens moet Waarheidsgetrou onderrig word, sodat hy sy lewe op aarde
korrek sal gebruik, sodat dit nie tevergeefs en sonder resultaat geleef sal
word nie, sonder om tot geestelike voleinding te kom, wat die mens wel kan
bereik indien hy hom van die korrekte middele bedien. Wat eens as My
Woord deur Jesus Christus aan die mense geleer was, is vir baie mense net 'n
dooie woord wat hulle as gevolg van hul opvoeding wel in hul geheue
gegraveer het, maar wat nog nie tot uitwerking kon kom nie, omdat dit nie
tot hul harte deurgedring het nie. Die mensdom maak geen gebruik van
hierdie Woord nie. Hulle neem aanstoot aan misvormde leringe en dink dat
hulle die reg het om alles af te wys. Hulle laat My Woord nie lewend word
deur die Gees nie.
En Ek probeer steeds weer om aan My Woord sodanige lewendige vorm te
gee, dat hulle self die lewe sal voel. Dat daar in hulle 'n begeerte sal ontwaak
om voortdurend deur My aangespreek te word.
En Ek kan dit slegs op sodanige wyse doen, sodat elke mens gebied word wat
hom sal aanspreek. Want Ek wil ook die mense wen wat geen kontak meer
met My het nie, wat niks wil glo wat tot dusvêr aan hulle as kerklike kennis
bekendgestel is nie, wie hulself graag wil losmaak van alles en wie nou weer
deur My gevang moet word, wie Ek in liefde agtervolg om hulle tog weer oor
te haal om My aan te hoor en hul standpunt teenoor My Woord te bepaal.
En hiervoor het Ek toegewyde dienaars nodig, wat nou in My opdrag
werksaam is volgens My Wil, wie luister wanneer Ek spreek, daaraan vashou
en dit verder lei.
Ek het mense nodig wat hulle sal laat lei deur hul gevoel, waardeur Ek Self
tot hulle sal spreek.
Ek het mense nodig wat My geen weerstand bied nie, wie Ek so kan onderrig
dat hulle met die kennis wat hulle ontvang het, kan werk en dit ook sal doen
vanuit die erkenning van die belang van hul taak, naamlik om My evangelie
vir die mense te bring as lewende Woord, soos wat dit van My afkomstig is.
Slegs hierdie lewende Woord kan weer tot lewe wek.
Jesus Christus moet met alle ywer bekendgemaak word, omdat die mensdom
in gevaar is om onverlos te bly, omdat hulle Hom nie meer wil erken nie en
tog moet erken, om die opdrag van hul lewe op aarde te verwesenlik.
En dit moet vir die twyfelaars weer die bewys wees dat dit Ek Self is wat Hom
uiter, dat Jesus Christus deur My Woord bekend word en dat almal wat
lewend wil word, Hom sal erken.
En wie ernstig in die Waarheid wil lewe, sal die bewys vind dat Ek self te
herken is as Gewer van die leer wat Jesus Christus en Sy werk van verlossing
bo alles stel en die mense tot heil wil lei, wat slegs in Jesus Christus gevind
kan word. Amen.
Aarde, die skool van die gees -Middel tot die doel - Doel op sigself

5750 Beskou die aarde slegs as ‘n skool vir die gees, as verblyfplek vir
julle siele om ryp te word, wat nog deur ’n skool moet gaan, voordat sy die
geesteryk kan binnetree. Julle kan nie onder dwang so gevorm word dat julle
geskik sal wees vir die geesteryk nie; julle moet hierdie omvorming self
volbring. En daarvoor is die aardse lewe aan julle geskenk.
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Dog sien julle mense nie die betekenis en die doel van die aardse lewe in nie,
julle benut dit in ‘n ander opsig, julle probeer maar net voordeel daaruit te
trek vir die liggaam en dink nie aan julle siele nie, - julle beskou die aardse
lewe as die doel op sigself, - terwyl dit die middel is tot die doel, die middel
om vir die gees die laaste rypheid op te lewer. Om die wilsproef af te lê is die
eintlike taak, wat julle tydens die aardse lewe moet vervul, wat egter in alle
vryheid afgelê moet word, om welke rede julle dan eers opheldering sal kry
oor die betekenis en die doel van die aardse lewe, wanneer julle julself
ernstig met hierdie vraag sal besighou.
God het julle egter verstand gegee, sodat julle te alle tye hierdie vraag kan
stel, - waarom en tot welke doel julle julself op aarde bevind. Stimulering vir
hierdie vraag is daar genoeg om julle heen, maar die vraag moet in volledige
vryheid uit julleself na vore kom, om nou ook reg beantwoord te kan word.
Selfs die wêreldse mens sou hom met hierdie (19.8.1953) vraag moet
besighou, selfs hy sal van tyd tot tyd moet nadink oor die rede en die doel
van die aardse bestaan, in soverre hy vir homself tyd sal gun vir sulke
gedagtes. In die bevrediging van sy liggaamlike verlange en begeertes sal hy
waarlik nie die doel van sy lewe kan sien nie, dan sal gedagtes aan die dood
hom ook altyd skrik aanjaag of verontrus, of hy sal elke gedagte daaraan
verwerp met die mening, om na die dood nie meer te bestaan nie. Slegs ‘n
mens wat weinig nadink, kan hierdie mening hê, want as hy hom maar
ernstig met die probleem van die voortbestaan na die dood besig wil hou, sou
hy gedurende sy lewe op aarde genoeg bewyse gevind het wat hom anders
sou laat dink.
Aan die mens is ’n verstand gegee, maar as hy dit egter nie wil gebruik nie,
sal hy verder leef soos ‘n dier, want die korrekte gebruik van die verstand
laat hom anders dink en handel, dit laat hom bewustelik lewe; die wêreldse
mens egter, wat die lewe op aarde as ‘n doel op sigself beskou, het sy
verstand nog nie op die korrekte wyse gebruik nie, hy het dit slegs in ‘n
bepaalde rigting laat werk, hy het nog nie nagedink oor ‘n geestelike wêreld
nie, wat ook wel aanneemlik is buite die materiële wêreld, omdat die mens
andersins onbeperkte seggenskap sou moes hê oor die totale skepping, dus
ook oor die prosesse in die natuur en oor die eie lotsbestemming.
Solank die mens self afhanklik is van ‘n hoër Mag, van ‘n hoër Wil, wat vir
hom deur die loop van sy aardse lewe bewys word, solank moet hy ‘n wêreld
of ‘n sfeer erken waar hierdie hoër Mag heers en omdat hy weet dat hy
weerloos aan hierdie Mag oorgelewer is, dat hierdie Mag sy lewensloop
bepaal en moet hy homself ook afvra waarom en met welke doel sy aardse
lewe so ontvou, soos wat dit die geval is en of hy wel die doel vervul, wat nie
slegs wêrelds kan wees nie, maar waar geestelike ontwikkeling waarskynliker
is.
Die mens kan tot ‘n verstandelike resultaat kom, as hy tenminste die wil het
om opheldering te verkry, óf die aardse lewe ‘n doel op sigself is, óf slegs ‘n
middel tot die doel. Die gawe van die verstand sal en moet dit uitwys, want
julle sal tot verantwoording geroep word vir julle wil, wat hom teen alles
verset het wat God hom geskenk het om sy doel op aarde te bereik. Amen.
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Vrye wil - God se wil - Goddelike orde

5751 Ek kan julle mense nie dwing om My te respekteer en aktief te
wees volgens My wil nie, Ek kan julle slegs keer op keer inlig oor die feit dat
slegs die nakoming van My Wil 'n lewe in goddelike orde sal aandui en dat
aksies tot die teendeel ellende vir julle tot gevolg sal hê. En Ek laat werklik
nie na om jul aandag te vestig op die gevolge van 'n verkeerd geneigde wil
nie. Julle is wesens met intellek en ‘n vrye wil, alhoewel julle wil egter
verkeerdelik gerig sal bly solank as wat julle nie korrek gebruikmaak van julle
verstand nie.
Ek dwing nie die wil nie, maar Ek probeer herhaaldelik om die verstand te
stimuleer om My Wil te oordink, wat ek aan mense geopenbaar het, want as
Ek van julle verwag om My Wil te betree, moet Ek ook My wil aan julle
bekendmaak. En niemand kan regtig beweer dat hierdie Wil van My
onbekend is aan hom nie, want dit was ook in sy hart geplaas. Die mens kan
My wil in homself voel, omdat dit hom inspireer om te doen wat reg is en
hom waarsku teen bose gedagtes, bedoelings en aksies.
Maar Ek stuur ook My boodskappers na mense, wat My Evangelie aan hulle
sal bring, wat My Wil sal verkondig, wat slegs daaruit bestaan om God bo
alles lief te hê en jou naaste soos jouself, wat dus beteken dat 'n lewe van
liefde altyd 'n lewe in die goddelike orde en die vervulling van My Wil sal
wees. Maar hoe minder mense geestelik probeer om My Wil aan te neem, hoe
minder gee hulle aandag aan die innerlike stem, hoe nodiger word dit om My
Wil, My Woord, My Evangelie, aan hulle te verkondig, om My leer van die
liefde aan hulle te bring, want hulle bestaan in 'n verharde of verlamde
toestand, veroorsaak deur die invloed van die aardse wêreld. En uit hierdie
toestand moet hulle liefdevol gewek word, moet hulle ingelig word oor die
groot gevaar wat so 'n toestand vir hulle siele aandui, hulle moet weer na die
Goddelike Orde gelei word, wat nog bereik kan word wanneer 'n persoon, wat
self binne die Goddelike orde beweeg, liefdevol omsien na sy medemens,
indien hy 'n poging aanwend om My Wil bekend te maak en My Woord
toeganklik te maak vir hulle.
Mense moet nie net uit hul doodse slaap wakker geskud word nie, maar die
pad na die lewe moet in liefde aan hulle getoon word. Want mense is blind en
vind dit nie meer self nie. En slegs diegene wat weerstaan, wat hulle nie wil
laat lei nie, moet voortgaan op hul eie weë, want hulle het ‘n vrye wil en
moet hulself eendag ook daarvoor regverdig. Maar solank as wat 'n mens se
mond in staat is om te praat, moet hy met liefde predik en dus, as My
verteenwoordiger, My leer van die liefde verkondig en die mense sal nie in
staat wees om te sê dat hulle geen kennis gehad het van My Wil nie. Ek
verwag nie die vervulling van My Wil, sonder om mense daarvan in te lig nie
en solank as wat die Aarde sal bestaan, sal Ek My boodskappers die wêreld
instuur om My Woord te versprei. Want hierdie Woord van My dwing nie die
mens se wil nie, maar kan dit in die regte rigting draai en die persoon
beskerm teen van die nag van dood. Amen.
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Luister na die gesproke Woorde van God

5753 Julle moet na My luister en Ek sal steeds so tot julle spreek,
sodat julle ook My Liefde vir julle sal kan herken. Alles kan en sal om julle
heen verander, maar My Liefde vir julle verander nooit. Sy volg julle, of julle
vêr weg of naby is en probeer op julle inwerk, dit wil sê, Sy probeer
wederliefde in julle op te wek, wat dan die uiteindelike terugkeer na My sal
beteken.
En as Ek julle kan aanspreek, as julle My aanhoor, dan open julle die deur
van julle harte vir My en dan kan My Liefde met alle krag werk. Dan kan Ek ‘n
vuur in julle ontsteek wat nie gedoof kan word nie, omdat My Liefde so sterk
is dat Sy alle weerstand in Haar gloed verteer, dat Sy die hele mens in besit
neem en sy siel volledig verander, dat Sy die mens omvorm tot liefde.
Ek soek steeds ’n verbinding met julle en daarom spreek Ek julle aan. As julle
My nou gewillig aanhoor, dan bring julle ook die verbinding met My tot stand
en dan kan Ek die dode weer tot lewe wek. Ek kan julle, wat nog dood is
solank julle vêr van My is, die regte lewe gee. My aanspreking moet die
doodse toestand verander, want My aanspreking is ‘n liefdestraal wat julle tot
lewe moet wek.
As julle My die moontlikheid sal bied om My Liefdestraal in julle harte te laat
neerdaal, as julle dit moontlik maak deur gewillig na My Woord te luister, dan
sal julle ook die effek baie gou in julleself bemerk. Julle sal bewus word dat
julle nie meer alleen is nie. Julle sal dan na regte die teenwoordigheid van My
Wese bemerk wat julle gelukkig wil maak en julle sal julleself sonder
teenstand aan My oorgee, want dit is die uitwerking van My Liefdestraal,
naamlik dat die weerstand in julle sal verminder, indien Ek die moontlikheid
kan hê om tot julle te spreek en wanneer julle na My Woorde sal luister. En
julle sal altyd na My Woorde luister, indien julle julself ‘n kort tydjie in stilte
sal begeef, indien julle in julself sal keer, in gebed of stille nadenke oor
julleself. Dan sal julle My die geleentheid gee om tot julle te spreek, ofskoon
julle aanvanklik nie My Stem herken het nie, maar geglo het dat dit julle eie
gedagtes was.
Ek meng My steeds in julle gedagtes in, omdat My Liefde altyd op julle gerig
is en julle wil omvat wanneer julle stil word en julle blik na binne rig. Dan
luister julle en dan kan Ek tot julle spreek. En hoe bewuster julle die afkeer
van die wêreld beoefen, des te meer bereidwillig open julle vir My die deur
van julle harte en des te duideliker sal julle My Stem kan verneem, wat julle
antwoord sal gee op julle vrae en julle so sal onderrig dat die liefde in julle
tot My sal ontvlam, omdat julle My dan as ‘n God van Liefde sal herken sodra
julle My aanhoor, sodra julle julself na binne gekeer het en julle gedagtes na
My sal wend.
Ek wil steeds met julle spreek, maar julle luister selde na My. As julle egter
die eensaamheid sal opsoek, terwyl julle jul gedagtes na binne sal keer, sal
julle ook My aanspreking verneem, ofskoon julle dit tog nie dikwels as ‘n
uiting van My Liefde sal herken nie, omdat die verstand nog nie begryp wat
die siel alreeds gevoel of begryp het nie. Maar steeds meer en meer sal My
aanspreking tot ‘n onmeetlike seën vir julle word en elkeen sal homself in
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kennis kan stel dat die Vader met Sy kind praat, indien die kind die Vader wil
aanhoor.
En julle almal kan hierdie verbinding met My tot stand bring. Julle almal hoef
maar net te luister om My te hoor. Ek wil julle slegs aanspoor om julle
geestelik op te skerp, om julle te oefen om te luister wanneer julle geestelik
aangespreek word, deurdat julle julself dikwels in stilte moet terugtrek en
dan na My teenwoordigheid moet verlang. Dan sal Ek by julle wees en met
julle praat, dan kom Ek Self in die Woord na julle toe en dan sal julle weet
dat Ek julle liefhet en ook julle liefde wil wen. Amen.
Die vorming van die hart tot tempel van God

5758 Julle moet jul harte tot 'n tempel omvorm waarin Ek My intrek
kan neem. En in hierdie tempel sal julle moet bid, in julle innerlike ingaan en
My daar soek en in deemoed en liefde met My praat. En julle sal My antwoord
verneem, vooropgestel dat julle My teenwoordigheid in julle moontlik maak.
Maar as julle jul harte omvorm tot 'n tempel van God, dan sal julle dit
skoonmaak van alle vuil. Julle moet alles daaruit verwyder wat My
teenwoordigheid nie toelaat nie.
En julle moet dit mooimaak met deugde van allerlei soort. Julle sal alles doen
wat My gelukkig maak en My in die tempel van julle hart intrek. Julle sal self
liefde word om die Ewige Liefde in julle te kan opneem. En julle sal dan
steeds ’n stille godsdiensoefening hou. Julle sal dan self graag daar vertoef
waar Ek is en steeds maar vurig verlang na die oomblik waarop julle met My
samespreking sal kan hou, waarop julle My jul dienste aanbied, julle nood en
sorge aan My toevertrou, waarop julle My in deemoedige stille gebed om hulp
en krag sal vra.
Julle sal hierdie uur steeds meer inpas in jul aardse bestaan, want julle sal
dan vertoef in 'n gebied wat buite die aardse wêreld lê. Julle sal vir julle troos
en krag verkry op die plek waar Ek vertoef, omdat julle dit deur jul liefde
ingerig het tot 'n woonplek, tot 'n tempel vir My. Julle hoef My nie in die vêrte
te soek nie, nie op openbaar toeganklike plekke nie, nie in dooie dinge nie,
want Ek is nie daar te vinde nie. Maar gaan in julle eie harte in, gaan die
stilte in om My aan te roep, dan gee Ek gevolg aan julle roep, selfs wanneer
jul hart nog nie so gevorm is dat Ek daarin kan vertoef nie. Maar Ek sal na
julle toe kom en julle help om die woonplek vir My in te rig.
Want julle verlange na My is al 'n groot hulpmiddel om jul hart te reinig. En
dan sal alles ook met My Krag verwyder word wat My verhinder om by julle in
te trek. Ek kan so naby aan julle wees dat julle My teenwoordigheid sal kan
bespeur, dat julle in staat sal wees om My te hoor. En Ek wil ook so naby aan
julle wees, omdat Ek julle liefhet. Maar julle sal dit moontlik moet maak sodat
Ek by julle kan wees. Julle sal, deur julself tot liefde te omvorm, jul harte
moet inrig tot die tempel waar julle dan altyd kan binnegaan om woorde van
Liefde van My in ontvangs te neem, wat julle steeds sal gelukkig maak, sodra
julle begeer om My te hoor. Amen.
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Die regte gebed – ‘n kinderlike verhouding

5759 Wie ookal na My roep, sal Ek hoor. My oor luister na elke geluid,
na elke asemteug van My kinders en Ek buig My na hulle oor, nog voor hulle
'n woord uitgespreek het, omdat Ek My kinders liefhet. My Liefde oorbrug
elke afstand en daar is geen skeiding tussen 'n innig smekende kind en My
nie, want sy roep bereik My en laat My na hom toe kom, omdat Ek steeds
bereid is om te help en omdat Ek elke verbinding wat die mensekind met sy
Vader van ewigheid tot stand wil bring, sal seën. Ek let op elke roep wat uit
die hart na My omhoog styg. Maar op woorde wat slegs deur die mond
uitgespreek word, let Ek nie op nie. Maar daar word baie gebede uitgespreek
wat My oor nie kan bereik nie, omdat dit slegs gebede van die lippe is.
'n Enkele gedagte kan en sal by My meer bereik as lang gebede waaraan die
innigheid ontbreek, omdat die kind nie met die Vader praat nie, omdat die
mens maar net dink aan 'n God wat vêr van hom af staan en Hom probeer
oorhaal om leë woorde aan te neem en begeertes te vervul, omdat die mens
self nie magtig genoeg voel om die lewe alleen aan te pak en hulp nodig het
nie.
Maar hy gaan nie die goeie weg nie. Hy eis, terwyl hy moet vra. Maar 'n
versoek stel die gelowige vertroue van 'n kind tot die Vader voorop. Die mens
moet self voel soos 'n kind van Hom, Wie hom geskape het en hy moet
homself daarom ook deemoedig en gelowig aan die Vader toevertrou. En dit
vra innige woorde tot die Vader, wat nie uitgespreek hoef te word nie, maar
sal die gedagtes van die kind heeltemal in beslag moet neem.
Maar meestal het die gebede vormgebede geword. Die mond spreek dit uit,
terwyl die gedagtes iewers anders vertoef. En as hulle ook by die woorde self
is, ontbreek die drang van die hart, wat op die Vader toesnel, daarby. Die
innige oorgawe aan My ontbreek by hom wat na My roep, wat My wil dwing
om Myself na My kind oor te buig en sy vraag te verhoor.
'n Innige gebed maak My bly, want dan hierdie mens het Ek tog al vir My
gewen, omdat sy wil na My uitgaan, omdat hy My erken as sy Vader van
ewigheid en omdat hy aanspraak maak op My genade en krag, wat hom sal
help om opwaarts te gaan, om volmaak te word. 'n Innige gebed oorbrug
elke kloof. 'n Mens wat korrek bid, stuur bewustelik op My af en hy sal ook
sekerlik sy doel bereik. Ek is by hom aanwesig en hy sal My aanwesigheid
bemerk en nie meer net deur die aardse lewe gaan nie. Amen.
Ongevoelig vir die innerlike stem deur die weerstaan van die Gees

5760

Julle mag nie die Gees in julle weerstaan wanneer hy homself wil
uiter nie. En hy wil homself uiter wanneer julle innerlik aangespoor word tot
geestelike denke, sodra julle gedagtes weer betrokke raak met wat nie julle
liggaam nie, maar julle siel betref. Sodra julle moet dink aan die dood, aan
`n voortlewe na die dood, aan God, aan 'n verantwoording voor Hom, aan
julle eie onvolmaaktheid, aan foute en swakhede wat julle self as sodanig
opneem en wat julle innerlik ontevrede en angstig maak. Dit is alles uitinge
van die Gees in julle, wat hom graag verstaanbaar wil maak, wat julle
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opmerksaamheid vra teenoor al hierdie sake wat alleen belangrik is vir die
ewigheid.
Dit is alles gedagtes wat nie met die aardse wêreld te doen het nie.
Inteendeel, dit maak julle attent op die geestelike ryk. En op sulke gedagtes
moet ag geslaan word, want hulle duik nie sonder rede in die mens op nie.
Dit is stille aanmanings en waarskuwings. Dit is die innerlike stem – wat nie
vir die mens as ‘n stem herkenbaar is nie - wat aan hom dieselfde sê,
naamlik dat die mens hom moet besin en nie onverskillig moet voortlewe nie,
dat hy nie net 'n aardse lewe moet lei nie, omdat hy daardeur sy siel
ongekende skade kan aandoen.
Die vermaner in die mens swyg nie, maar word heel dikwels nie gehoor nie.
Want die stem van buite is harder en oorheers die innerlike stem, wanneer
die denke van die mens te veel op die wêreld gerig is. Dan word hy
ongevoelig vir die fyn stem wat in hom weerklink. Hy maak sy oë en ore
alleen nog vir die wêreld oop. En dan beland hy in groot gevaar, deurdat hy
die vermoë om die stem te hoor heeltemal verloor, deurdat hy alle geloof
verloor en nie meer in staat is om geestelik te dink nie.
Elke mens, ook die wêreldse mens wat midde-in die lewe staan, het stille
oomblikke waarin hy hom kan besin indien hy dit wil. Elke mens raak soms
betrokke by samesprekings wat geestelike probleme aanroer. In elke mens
probeer die gees, wat 'n deeltjie van God is, homself uit te druk. Want God
raak alle mense ewe veel aan. En dan steeds weer, omdat Hy hulle graag van
die blote aardse wil afbring en na die geestelike wil rig.
Maar wie die Gees in hom weerstaan, wie alle gedagtes wat op hom indruk
maak, eenkant toe druk, wie homself afsluit vir alle lering van binne af, wie
die Gees verhinder om in homself werksaam te wees, doen dit tot sy eie
nadeel, want hy sal alle kontak met die Goddelike verloor. Hy sal self alle
brûe afbreek. Hy sal op aarde bly en die geestelike sfere nooit kan betree nie,
selfs nie wanneer sy aardse lewe beëindig is nie. Want sy siel is so materieel
ingestel, dat sy die aardse atmosfeer nie sal kan verlaat nie. Sy het verhard,
net soos die materie wat in die lewe op aarde haar denke en strewe oorheers
het. En vir hierdie siel is die weg oneindig vêr, alvorens sy in die sfeer van
die geestelike sal kan kom. Want dit is baie moeiliker om te gaan as op
aarde. Amen.
Onkundig en misleide mense se houding teenoor die Waarheid

5764 Dit is moeilik om mense te verlig so lank as wat hulle daarvan
oortuig is dat hulle die Waarheid ken. 'n Heeltemal oningeligte persoon sal
met graagte kennis aanvaar wat vir hom aangebied word en as dit lyk of dit
hom verlig, sal dit hom gelukkig maak. Dit is moeilik om iemand te oortuig
dat hy verkeerd dink as hy glo dat hy reeds die Waarheid ken en dit is selfs
moeiliker om enige ander geestelike inligting aan hom oor te dra, want hy
hou vas aan die voormalige en is slegs ontvanklik vir ander kennis wanneer
hy begin twyfel. En dus sal julle altyd onder julle medemense diegene kan
identifiseer wat heeltemal sonder geloof is en 'n suiwer aardse lewe lei en
diegene wat hulself godsdienstig ag, wat selfs hulle geloof ywerig ondersteun
en nog iets verdedig wat vêr van die Waarheid af is.
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Eersgenoemde is in die meerderheid en, as gevolg van hul totale ongeloof, in
groot nood, omdat hulle nie soek na kontak met die wêreld wat hul tuiste,
sowel as hul doel is nie, terwyl die gelowiges hulle steeds besighou met
geestelike sake, ten spyte van verkeerde leringe en verkeerde menings wat
reggestel moet word en hulle sal dikwels die geleentheid hiervoor gebied
word op aarde, sowel as aan die anderkant, maar hul gedagtegang sal altyd
deur hul vrye wil bepaal word. Maar vir totale ongelowiges moet geestelike
inligting aangebied word, hulle moet gemotiveer word om daaroor na te dink.
Die werklikheid van die geestelike wêreld moet eers vir hulle geloofwaardig
gemaak word en hulle sal dan ook oortuig kan word, indien die geestelike
kennis intelligent aan hulle oorgedra word.
Hoe meer 'n persoon homself gedistansieer het van die kerklike geloof, hoe
moeiliker is dit om kerk leerstellings aan hom oor te dra, selfs al sou dit met
die Waarheid ooreenstem. Maar op een of ander manier kan alle mense
genader word, dit vereis net uitgebreide kennis om sulke mense te wen, wat
op die ou einde tog lei na waar God te vinde is. Hierdie mense moet leer om
deur middel van beraadslaging te glo en dan sal hulle 'n diepgaande, lewende
geloof bereik indien hulle ernstig na die Waarheid sal soek. Want hul ongeloof
hoef nie altyd hul totale afstand van God te demonstreer nie. Hulle kon in
ongeloof beland het, op grond van verkeerde leringe wat hul intellek geweier
het om te aanvaar en wat gelei het tot die verwerping van alles. En hierdie
mense moet weer deur hul verstand gehelp word om die Waarheid te herken,
dan sal hulle oortuigde ondersteuners van die Waarheid word en standvastig
bly in hul oortuiging.
Hart en verstand moet in staat wees om geestelike konsepte te aanvaar,
want die Waarheid, wat van God afkomstig is, kan ook alle intellektuele
ondersoeke weerstaan en vereis nie net blinde geloof nie, terwyl verkeerde
geestelike konsepte, verkeerde godsdienstige leerstellings, nie 'n ernstige
ondersoek deur die intellek sal kan weerstaan nie en blinde geloof dus geëis
word vir hierdie leer, wat egter nooit God se Wil is nie. Dit is baie makliker vir
die skeptikus om by die Waarheid uit te kom, as vir die mense wat nie die
Waarheid wil hê nie, want hulle glo dat hulle haar reeds besit. Hulle gebruik
nie hul verstand nie, maar aanvaar alles sonder om die oorsprong te
ondersoek. Amen.
Die aandrang van die Gees - Ontevredenheid

5766 Julle word wel deur My Gees gedryf om My wil te vervul, maar
julle word nie daartoe gedwing nie, want dwang sou jul siele skaad. Offer
julle egter julle wil geheel en al aan My op, gee julle bewustelik alle
weerstand teen My op, sodat julle dus slegs vir My ter wille wil wees, dan sal
julle nie anders kan as om in die ordening te wees wat My uitgangspunt van
ewigheid is nie. Julle sal dan nie meer bewustelik in stryd met hierdie
ordening tree nie. Julle sal julle steeds gedra soos wat Ek van julle verlang.
Julle sal dus nie meer bewustelik sondig nie, want dan leef julle gewilliglik
volgens die aandrang van die Gees. Julle laat julle deur die Gees lei en dus
word julle deur My gelei en waarlik korrek.
Maar julle sal ook meer moet en kan doen as om net die sonde te vermy en
die onreg te verafsku. Julle word ook daartoe aangemoedig deur My Gees.
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Maar as julle nie aan Sy aandrang toegee nie, dan is julle ook nie met julself
tevrede nie, sonder dat julle gesondig het. Want julle tree weliswaar nie in
stryd met die gebooie van die liefde vir God en die naaste op nie, maar julle
vervul dit ook nie ywerig nie. Jul siel word dan van 'n tekort bewus en dit
maak haar bedruk, want sy voel dat sy geen vordering maak in haar
ontwikkeling nie.
Alle ontevredenheid met julself is 'n uiting van die siel wat beswaard voel.
Julle mense moet nie altyd op dieselfde vlak bly staan nie, julle moet hoër
streef. Julle moet alles doen wat positiewe ontwikkeling bevorder. Julle moet
voortdurend aan julself werk en die Gees sal julle voortdurend daartoe
aanspoor. Neem julle Sy stimulering in ag, dan sal julle ook 'n innerlike vrede
bespeur. Want julle het dan My Wil vervul en die gevoel sal julle gelukkig
maak.
Die opgaan van jul wil in Myne ag Ek korrek en dit word baie deur My
waardeer. Maar probeer ook om dit wat julle My beloof in dade om te sit.
Poog voortdurend om meer liefde te gee en onbaatsugtige werke van liefde
te verrig. Laat julle hele lewe op liefde berus, dan sal julle in ooreenstemming
lewe met My Gees in julle. En dan sal julle net nog na Hom luister en sal
geen ag slaan op enigiets wat vanaf die anderkant aan julle vertel word nie.
Laat die Gees in julle die opperheerskappy verkry. Onderwerp julle geheel en
al aan My wil en bly voortdurend streef na volmaaktheid en jul hart sal met 'n
vrede vervul wees wat blyke sal gee van My en My teenwoordigheid in julle.
Want dan sal julle bewus wees van My teenwoordigheid en sal julle nie
anders kan as om in volle harmonie met My en My Gees te lewe nie. Amen.
Groot nood van die siele in die hiernamaals

5767

Die nood van die siele in die hiernamaals by wie lig ontbreek, is
baie groot. Om hul toestand aan julle mense op aarde te beskryf, sou waarlik
voldoende wees om julle lewe in ‘n ander baan te lei, maar dan sal dit verby
wees met julle wilsvryheid. Julle sou dan, gedryf deur vrees vir dieselfde lot,
julle op ‘n ander lewenswandel toelê, dus wel dit doen wat van julle gevra
word, maar nie uit julleself nie, nie uit vrye wil daartoe aangespoor nie. Tog
moet julle die lot van die siele ken, dit moet aan julle verkondig word en dit
sal julle dan nog steeds vrystaan om te glo en daaruit julle eie afleidings te
maak.
Hierdie siele het by die ingaan in die ryk hierna, alles verloor waaraan hulle
harte aarde gehang het. Sy besit niks meer nie, want sy kan slegs dit wat sy
geestelik verwerf het, met haar saamneem en daaraan het sy die meeste
gebrek. Sy word deur totale duisternis omring, sodat sy ‘n lewe sonder God
lei en daardeur heeltemal kragteloos is, maar nie gevoelloos nie. Vir haar
beteken haar omgewing nou ‘n verskrikking en ellende en hierdie
verskrikking en ellende sal die siel ook ondergaan wat alles op aarde
vasberade en sonder vrees uitgevoer het en wat haar nou in die duisternis
gestort het. Dit is pyne van ’n onbeskryflike aard, wat nou in die siel, óf die
verlange opwek om hierdie toestand te ontvlug, óf maar alleen alle slegte
neigings te versterk, om ook in daardie ryk bevrediging te soek, - wat
beteken om geheel en al aan die kragte van die duisternis ten prooi te val.
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Maar ook die siele wat nie in sondigheid die aardse lewe verlaat het nie, wie
se lewe egter sonder liefde was en onverskillig ten opsigte van al die
geestelike, is in buitengewoon benouende omstandighede. Want ook hulle
word onuitspreeklik deur die duisternis gekwel, wat wel somtyds vir ‘n
skemerige toestand wyk, indien die siel nog nie heeltemal verhard is nie,
sodat sy ook na lig verlang, - want slegs die verlange daarna kan haar die lig
laat bereik. By al hierdie siele ontbreek die krag egter om die goeie te wil en
daar kan aan hulle, volgens die wet van ewigheid, geen hulp gebring word,
indien hulle dit nie self begeer nie.
Die werk van God se Barmhartigheid kom wel nie ten einde wanneer die siel
die aardse liggaam verlaat nie, maar wat sy op aarde nie benut het terwyl sy
dit in oorvloed besit het nie, moet sy nou eers in die hiernamaals verwerf en sy is dikwels te swak daarvoor. Stel julleself altyd maar uiters verswakte
en hulpelose wesens voor wat onuitspreeklik ly en wat op hulp aangewese is,
om van hul lyding bevry te word. En as julle ‘n blik kon werp op hul nood,
dan sou julle met erbarming vervul word.
Elkeen het siele aan die anderkant van wie hy nie weet in welke toestand
hulle die geesteryk binnegegaan het nie. Julle almal het geliefdes deur die
dood verloor, dink tenminste aan die siele met wie julle noue bande gehad
het en help hulle. Want selfs die kleinste verlossingswerk wat aan sulke siele
volbring word, het ‘n verdere verlossing tot gevolg en dan het julle daartoe
bygedra.
En julle kan hulle alleen help deur liefdevolle gedagtes en gebed, asook om
ten gunste van hierdie siele te bid. Dit sal hulle weliswaar nie uit hul
kwellinge bevry nie, maar hulle tog krag laat toekom deur middel waarvan
die siel haar wil kan verander en op die lig afstuur.
Hulle kan nie teen hul wil uit hulle ellendige staat verlos word nie. Om egter
die goeie te kan wil, is julle voorspraak nodig, ‘n gebed wat hulle in liefde
geskenk word as hulle so in julle gedagtes dring. Want julle moet weet dat
die siel julle om hulp smeek wanneer sy haarself in julle gedagtes opdring en
dat die siele wat op julle hulp hoop, julle voortdurend omring en dat julle die
gedagtes aan oorledenes nie uit onwil mag terugdwing nie, indien julle hul
kwellinge nie wil vererger nie.
Om julle en julle vrye wil nie te benadeel nie, bly die lot van hierdie siele aan
julle verborge. Dit is twee wêrelde waarin julle en die gestorwe siele hulle
bevind. Daar is ‘n grens getrek en ‘n blik in hul wêreld is julle ontsê. Maar tog
bestaan dit en julle kan hul vanuit julle wêreld baie liefde verkondig, wat sy
uitwerking op ‘n sodanige manier sal hê en wat van so ‘n groot omvang is,
dat tallose siele hul toestand kan ontvlug. Dink kragtig aan hierdie arme siele
en skenk aandag aan hul nood. Want wat julle vir hulle doen in medelydende
liefde, sal julle ryklik beloon word, deurdat julle op aarde reeds geestelike
hulp ten deel sal val deur al die siele wat uit die duisternis tot die lig gekom
het. Amen.
Nuwe aarde - Kluistering van Satan

5769 Die mag van die bose sal vir ‘n lang tyd gebreek word, want
Satan sal in kettings gebind word. ‘n Tyd van vrede sal die tyd van stryd in
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die heelal aflos en geen wese van die duisternis sal die mense op aarde meer
kan verdruk nie. Satan self en ook sy aanhang sal vir ‘n lang tyd gekluister
wees en die mense op die nuwe aarde sal nie sy kettings ontbind nie, omdat
hulle innig met God verbind is en niks meer sal nastreef buiten Hom nie, Wie
hulle nou in liefde versorg, geestelik en ook liggaamlik.
Die tyd van vrede op die nuwe aarde is ‘n vergoeding wat vir die mense
beskore is, wat God trou is en so wil bly, voor die tyd van onbeskryflike leed
in die laaste tyd op hierdie aarde. Dit sal vir hulle waarlik ‘n tyd van stryd
wees, want hulle sal vervolg word na liggaam en gees. En hulle sal hulself
nouliks teen hulle verdrukkers kan verweer, wat selfs hulle lewens sal bedreig
indien hulle hulself nie aan die onderdrukkers wil onderwerp nie.
Maar vir hierdie mense word daar steeds weer ‘n tyd van vrede beloof deur
sieners en profete. ‘n Tyd waarin geen gevaar hulle meer sal bedreig nie en
waarin die liggaam en die siel hulself mag verkwik aan die wonderwerke van
God se liefde; waarin ‘n salige vrede hulle harte sal vervul deur die
teenwoordigheid van Hom, Wie hulle liefhet en vir Wie hulle gely het. Alles
sal vredevol wees en skepping en skepsele sal in harmonie wees met
mekaar. En die geeste wat ook nog gekluister is, sal moeite doen om vooruit
te kom, omdat hulle die nabyheid bespeur van Hom aan Wie hulle hulself
weer moet oorgee. En ook omdat die geestelike uitstraling van die mense die
gekluisterde in die skepping weldadig beïnvloed.
Hierdie mense het reeds die wilsbesluit gemaak en sodoende het hulle op die
nuwe aarde geen beproewing van hulle wil meer nodig nie. Hulle behoort met
siel en liggaam aan God, van Wie hulle nimmermeer kan skei nie. Al die
sataniese sal egter smag in die duisternis en sal opnuut gekluister wees in die
hardste vorm. Hulle sal geen invloed meer kan uitoefen op die geeste wat na
die “lig” streef nie. Hulle sal hulself volgens die wil van God moet voeg en sal
ook van hulle krag gestroop word vir ‘n eindelose lang tyd.
En Satan self sal verswak wees, want alles wat hom en sy mag krag gee, sal
gekluister wees en aan sy invloed onttrek. Hy is te midde van sy wêreld
kragteloos, totdat daar weer vir hom krag gegee sal word deur die verkeerde
wil van die mense. Dit sal egter net gebeur na ‘n lang tyd, wanneer die eerste
geslagte op aarde, die bewoners van die paradys en hulle kinders en
kindskinders, reeds lankal die geesteryk binnegegaan het en wanneer daar
dus weer nuwe geslagte sal wees en hulle weer uitmekaar sal gaan, na
gelang van die rigting van hulle wil.
En dan sal daar ook weer mense wees wat hulself deur die materie gevange
sal laat neem en deur die begeerte daarna die kettings verbreek van hom wat
meester is van die onverloste wêreld. Dan sal die paradysagtige toestand ook
ten einde wees en die tyd van vrede sal weer ‘n tyd van stryd word tussen lig
en duisternis. Want nou sal die worsteling weer begin vir die siele van die
mense, totdat daar weer ‘n ontwikkelingsperiode uitloop. Maar met die
resultaat, dat tallose wesens vergeestelik het en die mag van Satan steeds
meer en meer afgeneem het, totdat ook hy homself eenmaal sal oorgee,
waarvoor egter nog ondenkbare tye en verlossingsperiodes nodig sal wees.
Amen.
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Gaste aan tafel by die Heer

5771 Kom by My aan tafel, dan sal julle ook spys en drank ontvang as
voedsel vir julle siele. Waaraan het julle meer behoefte as dit wat julle siele
krag kan gee? Waaraan kan julle gebrek hê, as julle vir julle siele gesorg het,
as julle allereers strewe na dit wat julle tot heil strek. Dan vervul julle geheel
en al die doel van julle lewe op aarde en die liggaam sal ook dit ontvang
waaraan hy behoefte het, solank as wat hy die siel tot verblyfplek moet dien.
En Ek weet waaragtig, hoe lank julle siel sy omhulsel nodig het, hoe lank julle
as mens op aarde moet lewe, om julle siele die nodige rypheid te gee. En
solank sal die liggaam ook bly bestaan.
As julle dus van My iets verlang, slegs vir julle siele, sal julle ryklik ontvang,
julle siele sal geen gebrek hoef te ly nie en die liggaam sal ook in oorvloed
hê, omdat julle eerste julle beste doen, naamlik om My Wil te vervul, My
Woord na julle te neem, My aan te hoor en julle dus gaste is wat bereid is om
te ontvang aan tafel by die Heer. Ek wil aan julle voortdurend voedsel vir
julle siele gee, Ek wil dat julle jul sal voed met die brood van die hemel, dat
julle My Woord tot julle sal neem, wat julle die krag sal gee om op te klim na
die Hoogte. En Ek wil hê dat julle julself dikwels met My in verbinding sal stel,
sodat julle steeds bereid kan wees om na My te luister wanneer Ek tot julle
spreek.
Ek benodig julle voortdurend as My gaste, wat Ek wil lawe met brood en wyn,
met My Liggaam en My bloed, met alles wat julle siele sal nodig hê om toe te
neem in lig en krag. En waaragtig, niemand sal honger en gebrek hoef te ly
wat by My aan tafel is, wat tot My bid vir die gawe van liefde, wat hy bo alles
nodig sal hê op sy aardse lewensweg. En daarom stuur Ek steeds My knegte,
om die mense vanaf die straat in te roep na My gasvrye huis. Ek laat almal
roep, sodat hulle na My kan kom en My gaste wil wees. Maar My huis is
vêrafgeleë van die breë weg en daarom moet hulle die weg verlaat, wanneer
hulle My wil bereik, maar hulle sal nooit spyt wees nie, want hulle sal nooit
op hul breë weg die kosbare verkwikking vind wat hulle by My tafel
aangebied word nie. En steeds meer sal hulle daarna verlang, om des te
dikwels My gaste te wees.
Maar hulle moet vrywillig na My toe kom, want hoewel Ek ook die
boodskappers na hulle stuur, tog sal Ek niemand dwing om na My gaste
maaltyd te kom nie. Maar wie aan My oproep geen gehoor gee nie, sal met
leë hande vertrek, want die wêreld kan hul nie bied wat My Liefde hul wil gee
nie, naamlik My Woord, wat krag en lig en lewe is en hulle tot saligheid sal
lei. Amen.
Kerk van Christus I

5772 Wie verklaar om aan die kerk van Christus te behoort, moet ook
lewe soos ‘n Christen, anders strek hy die kerk van Christus nie tot eer nie.
Wanneer daar gedurende die komende tyd van die geloof in Jesus Christus
getuienis afgelê moet word, dan sal die ware aanhangers van Sy kerk bekend
word. Want die standvastigheid van geloof wat hulle nodig sal hê om vir Sy
Naam op te kom, sal slegs verkry kan word deur ‘n lewenswandel volgens Sy
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voorbeeld, ‘n lewe in navolging van Jesus. En hulle sal dan ook behoort aan
die kerk wat deur Jesus gestig is.
Huidig bely baie mense vir Jesus met die mond; hulle is aanhangers van
kerke wat hulle uitgee as kerke wat deur Jesus Christus gestig is. Indien hulle
nou ook volgens die Goddelike wil, sal lewe, terwyl hulle Sy Goddelike
gebooie oor die liefde vervul, dan sal daar in hulle ook die nodige
standvastigheid van geloof aanwesig wees. Dan sal hulle ook standhou in
elke geloofstryd en sal Sy Naam voor die wêreld bely. Van hulle sal daar
egter maar weinig wees, want slegs die mense wat in liefde lewe, sal die krag
hê om weerstand te bied teen die wêreldse magte wat beplan om alles uit te
roei wat met die geloof in Jesus Christus, die goddelike Verlosser, verband
hou.
En nou toon die mens dat hy ‘n Christen is, nou kan hy homself as lid van die
kerk beskou wat deur Jesus Christus gestig is. En wie dan Jesus Christus voor
die wêreld bely, vir hom sal Jesus ook getuig voor God die Vader, soos wat
Hy beloof het.
Die kerk van Christus tel nie meer baie aanhangers nie en hoe meer die liefde
onder die mense verkoel, des te kleiner sal die skare van ware Christene
word, omdat die liefde onvoorwaardelik beoefen moet word om as ware
Christen te geld en om vir die mense ‘n ligtende voorbeeld te wees van die
ware kerk op aarde. Vir hierdie kerk, is geen offisiële lidmaatskap van ‘n
kerkgenootskap ’n vereiste nie, maar slegs ’n lewe van liefde volgens die
Goddelike gebod, waarin die liefde as eerste vereiste geld. Hierdie kerk sal
dan ook die sekerste teken gee as bewys Wie die Stigter daarvan is, naamlik
die werksaamheid van die Gees in alle lede.
Die kerk van Christus het geen uiterlike herkenbare ingesteldheid nie, sy is
maar net die aaneensluiting van diep gelowige mense wat in die innigste
verbinding met die Stigter van die kerk, - met Jesus Christus staan en sal
daardeur ook deur Sy Gees verlig, gelei en vervul word. En hulle sal, net soos
die dissipels van Jesus op aarde, ongewone werke kan verrig met hul gegewe
Geesteskrag.
‘n Sterk geloof en ‘n diepe liefde sal blyke gee dat hulle behoort aan die kerk
van Christus; en slegs Sy volgelinge sal die laaste geloofstryd deurstaan,
omdat hulle met Jesus Christus Self stry en daardeur ook die oorwinning sal
behaal oor hom wie teen Christus is, oor God se teenstander en sy dienaars.
Want Jesus Christus sal kom met mag en krag en in heerlikheid op die laaste
dag, om Sy klein kudde na Hom te bring in die Ryk van vrede. Sy
teenstander sal Hy egter in boeie slaan en saam met hom, almal wat van
hom afhanklik is. Amen.
Knegte van Satan

5775 Hoe onmeetlik diep het die mense nie gesink vir wie die lewe van
die medemens nie meer gewyd is nie, die wat hulle onbarmhartig as regters
oor hul broeders en susters aanstel en na willekeur oordeel, hulle van hul
vryheid beroof en hul skade toebring aan liggaam en siel. Hulle is gewillige
knegte van Satan, duiwels van hom, totaal sonder enige liefde, onregverdig
in denke en handeling. Hulle het waarlik in duiwels geworde mense verander,
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wat geen barmhartigheid meer verdien nie en wat daarom onskadelik
gemaak moet word wanneer die tyd aangebreek het. Die teenstander van
God bedien homself met hulle en hulle voer gewilliglik uit waartoe hy hulle
aandryf.
Daar is geen liefde meer onder die mense nie en nog veel minder
regverdigheid, elkeen soek slegs eie voordeel en dwing dit ten koste van die
medemens van hulle af. En daar is geen uitsonderings meer nie, want die
hele mensdom beweeg in hierdie rigting, hoewel steeds nie duidelik sigbaar
nie, maar in hul gedagtes sondig ewe-eens baie mense, wat nie verafsku of
veroordeel wat duidelik die werksaamheid van die Satan is nie. Die wêreld
het gewoond geraak aan skanddade wat ten hemele skrei. Hulle duld dit in
plaas van om daarteen op te staan, hulle help nie waar hulp nodig sou wees
nie. En die aantal duiwels groei elke dag en hul bose dade vermeerder al hoe
meer.
Daar sal egter ‘n tyd aanbreek waarin elkeen homself voor God sal moet
verantwoord, omdat niemand hulleself voor Hom kan verberg nie en waarin
alle skanddade geopenbaar sal word. Die mense glo nie meer in ‘n God nie,
hulle glo nie aan ‘n Regter voor Wie hulle hulself moet verantwoord nie en
hulle glo nie aan ‘n vergelding nie. Maar hulle sal hulle skuld tot op die laaste
sent moet betaal, daar sal niks van hulle kwytgeskeld word nie, elke onreg
sal sy genoegdoening eis en die vryheid wat hulle misbruik het, sal omgesit
word in ‘n gevangenskap wat hulle ewighede lank sal moet verdra, omdat hul
skuld andersins nie gedelg kan word nie, omdat hulle hulself nie kan verbeter
nie.
Slegs die diepste gesonkene sal sulke kwellinge moet verdra, maar voor die
einde van hierdie aarde sal die mense in die diepste diepte beland en die
aarde sal, buiten die klein skare van God se getroues, slegs nog maar duiwels
te siene gee, verteenwoordigers van hom wat dan op die aarde sal woed,
omdat hy weet dat hy nie veel meer tyd oorhet nie. Ook hy is nou al lank
onmiskenbaar aan die werk, want hy spoor die mense aan tot wreedhede, tot
leuens en intriges en hy bring die mense wat hom nie aanvaar nie, in die
grootste nood.
Die Satan het homself beliggaam in sy helpers en handlangers. En die wêreld
is vol sonde. Die tyd van rampspoed wat die einde inlei, het begin en dit sal
verloop soos wat dit verkondig is in Woord en Geskrif. Die vervolging van
diegene wat hom nie terwille sal wees nie, sal begin, van hulle wat aan God
getrou sal bly en Hom wil dien en wat daarom ‘n tyd van stryd sal moet
deurstaan wat teen God Self gerig sal wees. Maar dan sal die einde daar
wees, dan sal die tyd vervul wees en aan die aktiwiteite van die Satan sal ‘n
einde gemaak word. Dan sal dit die dag van die oordeel wees waarop
rekenskap geëis sal word, waarop die Geregtigheid van God alles sal
vereffen, waarop elkeen sal ontvang wat hy verdien. Amen.
Valse christusse en profete

5778

In die laaste dae sal die suiwer Waarheid in die besonder
aangeval word, wat die werk van Satan is, wat die teenstander van God is en
die Waarheid wil ondermyn deur die gedagtes van mense te verwar, sodat
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hulle nie die Waarheid meer as sulks sal kan herken nie. En sy metodes en
taktiek word so goed bedink dat selfs die mense wie se wil My nie dikwels
teenstaan nie, die situasie nie duidelik wil sien nie, maar wat dit kon sien
indien hulle werklik net die Waarheid wou gehad het. Veral tydens die laaste
dae sal die ware en valse lig gelyktydig helder skyn en ‘n ware wil vir die
Waarheid is noodsaaklik om in staat te wees om tussen hulle te kan
onderskei, want dit sal moeilik wees om dit te begryp, omdat baie valse
Christusse en profete sal opstaan, soos voorspel was, wat ook ‘n teken van
die eindtyd is. Vervolgens sal hulle ook op dieselfde manier veg, daarom sal
hulle hulself as boodskappers van Bo voorstel, hulle sal die woorde van
Christus gebruik en die toekoms aan mense voorspel, maar hulle is
verteenwoordigers van die een wat teen die Waarheid veg, om mense
verkeerd te lei sodat hulle die Waarheid nie meer kan herken nie. Dus moet
julle nie altyd na hierdie valse Christusse en profete buite die geestelike lewe
soek nie, want die verteenwoordigers van misleide leerstellings in die kerklike
organisasies is self valse Christusse en valse profete. Elkeen wat vae
misleidende verklarings aanbied moet ingesluit word, asook al diegene wat
probeer om te verhinder dat die suiwer Waarheid aan mense gegee word, dus almal wat vervormde onderrig aanhang en die vryheid van mense se
gedagtes beperk, deur dit van hulle te weerhou wat ‘n ophelderingseffek kon
hê.
Alles wat onwaar is, is die werk van valse Christusse en profete en om ‘n
onweerlegbare onderskeid te maak vereis ‘n opregte wil vir Waarheid, wat
ook bereid moet wees om op te gee wat die persoon altyd aanvaar het,
indien dit nie aan die Waarheid voldoen nie. Daarom kan julle julself slegs
teen die dade van die teenstander van God tydens die laaste dae vóór die
einde beskerm wanneer julle julself in die veilige hande van God plaas, Wie
die ewige Waarheid is. As julle met ‘n opregte wil vir Waarheid tot Hom sal
bid, dat Hy julle moet beskerm teen valsheid en dan julle oë en ore oopmaak.
Dan sal julle emosioneel herken wat julle kan aanvaar of moet verwerp. Dan
sal valse Christusse en valse profete julle nie met ‘n bedrieglike lig kan
verblind nie. Dan sal die toename van ‘n sagte gloed in julle hart julle die
versekering gee dat julle in die Waarheid leef en dan sal julle ook hierdie
Waarheid met oortuiging handhaaf en sy saak tydens die laaste stryd op
hierdie aarde steun en julle sal ware verdedigers van Christus wees. Amen.
Geloofstryd

5779 Die geloofstryd staan nog voor julle en vir hierdie stryd wil Ek
julle gewapend sien. Daarom is dit eerstens My groot sorg om julle geloof te
versterk en kennis aan julle te verskaf wat aan julle duidelikheid sal gee oor
dit wat voorlê en wat nog voor die einde sal kom.
Maar julle moet aan die einde glo om alles te verstaan en om ook die
geloofstryd te kan begryp wat vir elke mens van groot betekenis is. Dit sal
nie slegs ‘n stryd wees wat na enige tyd sal eindig met ‘n oorwinning van die
een of ander strydende mag nie. Dit sal ‘n stryd wees wat die aanhangers
van Satan sal voer teen God. ‘n Stryd waar dit nie SAL gaan oor aardse
besittings nie, maar oor geestelike rykdom. ‘n Stryd waarin die siele sal moet
kies aan watter kant hulle hulself wil stel. Want ofskoon daar ook skade aan
`227

die mense berokken sal word, sal die siel tog alleen maar oorwin of beswyk.
En daarom strek die afloop van hierdie stryd hom uit tot in die Ewigheid.
Daarom doen Ek vooraf alles om die mense op hierdie stryd voor te berei, om
hulle te versterk en om hulle belydenis moed in te boesem. Ek probeer om
die leër van My “stryders” te vergroot. Nie omdat Ek wil oorwin nie, maar
sodat hulle ook self die vrugte van ‘n oorwinning sal oes. Want Ek wil nie dat
hulle ten gronde gaan en opnuut gekluister word deur My teenstander nie en
dan weer gevange bly vir ‘n eindelose lang tyd nie.
Julle mense bekommer julle tans weinig oor die geloof. Julle is onverskillig
oor wat belangrik is, naamlik die geestelike strewe. Julle moet eers geskud
word om in erns ‘n standpunt in te neem ten aansien van die geloof. En dit
sal gebeur sodra die geloofstryd ontbrand, want daarom word van iedereen
geëis om My te bely voor die wêreld, of My te verloën en op te gee. En
daarom sal julle eers ‘n standpunt inneem wanneer julle toegewyd is, of My
sonder bedenkinge sal opgee terwille van aardse voordele.
En omdat die einde op hande is, daarom is hierdie besluit noodsaaklik. Nie vir
My nie, omdat Ek julle wil ken. Maar julle moet nog self eenmaal aangespoor
word tot nadenke, omdat julle dit nie uit julleself sal doen as julle nie deur ‘n
wêreldse mag gedwing word nie.
Daar is wel sommiges wat voor die tyd al daaroor nadink en wat daarom ook
My sigbare hulp ervaar, waardeur Ek hulle die herkenning vergemaklik. Tog is
dit slegs weiniges, sodat Ek hulle getal sou wil vermeerder, omdat Ek hulle
wil wys op die einde.
Maar hierdie weiniges sal nouliks geloof vind, want hulle wat geen geestelike
strewe het nie, dink ook dat ‘n einde van hierdie aarde onmoontlik is. Maar
die verskyning van die eindtyd sal nie sonder invloed by hulle verbygaan wat
nog nie besluit het nie. Hulle sal nadenkend word en tot die geloof terugkeer,
as hulle gedurende hierdie tyd goed onderrig sal word.
‘n Goeie en waarheidsgetroue onderrig kan nog groot sukses behaal, sodat
daar waar ‘n afval van die geloof weens verkeerde geloofsleringe plaasgevind
het, weer terug te lei is, veral waar die mense nie onwillig is om te glo nie en
aan ‘n valse leer aanstoot geneem het. Hulle kan weer gewen word vir My en
My Ryk en terwille van hierdie weiniges sal nog baie tekens gebeur wat die
naderende einde sal verkondig en ook nie sonder uitwerking op hulle sal bly
nie.
Die geloofsbesluit sal dan eers geneem word wanneer ‘n sterk geloof
aanwesig is, Want die mens wat die ware insig het, weet waarom dit gaan.
Hy gee met ‘n ligte hart dit op wat mense van hom neem, om die lewe van
die siel nie in gevaar te bring nie.
Dit is die laaste toets van die wil op hierdie aarde. Dit is hierdie besluit om My
te bely voor die wêreld, wat julle lot in die Ewigheid sal bepaal, ongeag die
aardse uitwerking op julle beslissing. Slegs ‘n sterk oortuigde geloof sal
hierdie laaste toets deurstaan en slegs ‘n sterk oortuigde geloof sal standhou
tot die einde. Amen.

`228

Doen niks sonder Jesus nie!

5785 Vra steeds dringend My hulp en bystand in alles wat julle ookal
onderneem! Begin niks sonder My nie, gaan geen weg sonder My nie, laat My
steeds voorgaan, dan sal Ek ook julle doel wees wat julle sekerlik sal bereik.
So moet julle ook julleself, met alle geestelike begeertes wat julle aan die
hart lê, aan My toevertrou en julle sal steeds goeie raad ontvang, want dan
sal My Gees julle stuur. Julle sal dan nie anders kan as om korrek te dink en
te handel en met sukses te arbei vir My en My Ryk nie en tog sal dit lyk asof
julle praat en handel volgens julle eie wil. Ek openbaar My nie so duidelik dat
julle gedwonge sou word om My wil te volbring nie en tog is dit My Wil wat
dan deur julle tot uitdrukking kom. Wanneer julle My in elke werk, elke
gedagtewisseling, in gedagtes of ook letterlik aanbeveel, kan julle ook seker
wees van My inwerking. Tog is dit juis hierdie verbinding wat julle eers met
My moet soek, wat nodig is om daardeur gewaar te word van My Wil in julle
en om dienooreenkomstig te dink, te praat en te handel.
En julle hoef julle ook geen sorge te maak of julle wel die arbeid vir My kan
volbring nie; solank julle dit nie as wêreldse arbeid beskou nie, maar altyd
slegs vir My daarmee wil dien en soos My knegte, steeds met My in
verbinding bly om My aanwysinge in julle op te neem. Want die laaste doen
Ek deur middel van julle hart, wanneer Ek in julle gevoelens plaas wat julle
dan laat handel volgens My Wil. En dan sal al julle ondernemings ook
geseënd wees. Amen.
Die aanspoor van 'n ongelowige om werksaam te wees in liefde

5787

Die ongelowige kan geen geestelike kennis gegee word nie,
omdat hy alles verwerp wat nie bewys kan word nie, maar wat juis net geloof
vra. Maar hy kan aangespoor word om werksaam te wees in liefde, want
slegs op die pad van liefde kan hy tot geloof kom. Die hart van 'n ongelowige
hoef nie verhard te wees nie, sodat hy dus heel goed werke van naasteliefde
sal verrig wanneer die noodtoestand van die medemens hom voor oë gebring
word, wanneer hy deur 'n goedgesinde medemens aangemoedig word om by
te dra tot leniging van hierdie nood, wanneer daar 'n beroep gedoen word op
sy simpatie, op sy hulpvaardigheid en sy aardse toestand, wat dit vir hom
moontlik maak om te help.
Die grootste verdienste van 'n mens, wat self in liefde leef, is om die
medemens aan te spoor om werksaam te wees in die liefde. Want daaruit kan
dan ook 'n geloof voortspruit, wat sonder liefde slegs 'n dooie geloof sal wees
en dus nie veel waardevoller is as ongeloof nie. Solank 'n mens die nood van
die medemens by hom laat verbygaan, kan hy ook as ’n ongelowige beskou
word, ofskoon hy homself gelowig noem. Eers wanneer daar by die mens ‘n
wil om te gee ontstaan, wanneer hy probeer om die medemens gelukkig te
maak, of leed van hom af te wend, wanneer hy wil help, is hy ook in staat om
aangebode kennis aan te hoor en 'n standpunt daaroor in te neem. En dit is
dus dan eers moontlik om geloof in hom te laat oplewe oor `n geestelike Ryk,
wat hom buite die aardse ryk bevind.
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Daarom is dit vergeefse moeite om 'n ongelowige mens verstandelik te wil
oortuig, dus vir hom geestelike kennis voor te hou en hom te wil oorreed om
dit aan te neem, omdat 'n mens sonder liefde nie hiertoe in staat is nie.
Daarenteen kan die goddelike leer van die liefde wel aan hom voorgehou
word en die uitwerking daarvan geloofwaardig gemaak word, wanneer so `n
lewe in liefde voorgeleef word en daar ook op sy hart 'n beroep gedoen word
om deel te neem aan die leniging van die nood van die medemens. Wanneer
hy eers aangespoor word om van sy oorvloed weg te gee, totdat hy dan self
'n diep vreugde daarin sal vind om goed te doen. En dan sal hy ook gewen
wees. Dan sal sy weerstand teen geestelike kennis afneem. Hy sal in sy
ongeloof tot wankeling gebring word. Hy sal begin om oor sy lewe na te dink
en sal meer gewillig aanneem wat 'n geloof vooropstel. Hy sal leer om te glo,
omdat hy nou daartoe in staat geword het deur die liefde. Amen.
Kerk van Christus II

5788 Wie se strewe na My opreg is, sal ook sy doel bereik, want “Ek is
die Weg, die Waarheid en die Lewe”.
Wie My soek het ook al hierdie weg betree en hy sal dan deur My met die
Waarheid vertroud gemaak word, wat hom die lewe sal gee. Wie My ernstig
soek, die soek My ook nie in ‘n bepaalde geestelike rigting nie, want hy weet
dat Ek slegs in sy hart te vinde is en dat slegs sy hart die deurslag kan gee of
Ek daar is waar mense My verkondig.
Oral kan My leer van liefde gepredik word, of die mense My egter oral sal
vind, hang slegs van hulle harte af, welke verlange daar in hom leef en of hy
My waarlik soek. Oral kan die woorde indruk maak en ‘n verlange opwek om
My lief te hê. Maar sodra die Woord hulle laat “ontvlam”, word die regte weg
ingeslaan. Dan sal die mense ook in staat wees om te oordeel oor die suiwer
Waarheid en hulle sal slegs dit aanvaar en nastreef wat tot die ewigdurende
lewe voer.
Is die hart gefassineer deur My Woord, dan is die verbinding met My ook tot
stand gebring en My teenwoordigheid in hom verseker. Dan gee die mens
met sy hart ook aan geen enkele geestelike rigting voorkeur nie, maar slegs
aan My kerk, wat Ek Self op aarde gestig het, waarheen elke kerklike
organisasie egter kan lei wat My Goddelike leer van liefde verkondig en
waarvan die geloof in Jesus Christus as Seun van God en Verlosser van die
wêreld ‘n vereiste is.
Daarom, bestry mekaar nie solank al jul strewe op My gerig is nie, want dan
sal Ek julle op die regte weg lei, op die weg van Waarheid, wat na die ewige
lewe voer. Dan sal elkeen wat aan My kerk behoort insien welke leraars van
die suiwer Waarheid afwyk. Hy kan dan self die geestelike blindes lei wat
onwetend van die gevare hul weg gaan wat nie tot die doel voer nie. En soek
ook ernstig na hulle wat nog blind is, dan sal hulle hulself ook graag laat lei
en sal dankbaar wees vir alle hulpverlening, omdat hulle nou My leiding besef
omdat, wie My ernstig soek, deur My Liefde omvou word en ook van My
Liefde gewaarword.
“Ek is die Weg, die Waarheid en die Lewe”. Wie dus na My streef, wie se hart
na My gewend is, kan nie verkeerd gaan nie. En al leef hy nog in die digste
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duisternis, dus nog vêr van die Waarheid verwyder, tog beland hy in My kerk,
wat Ek Self op aarde gestig het. Want sy verlange na My, sy geloof in My, is
die fondament waarop My kerk gebou is. Want slegs ‘n diep, lewende geloof
streef na My, slegs ‘n diep gelowige mens het die verlange van sy hart op My
gerig en deur hom laat Ek My waarlik vind. Amen.
Uitleg oor die taak van Jesus nodig

5789

Daar moet aan julle mense op die regte manier opheldering
gegee word en dan sal julle ook nie die geloofslere verwerp wat aan julle
voorgehou word oor Jesus Christus as die Seun van God en Verlosser van die
wêreld nie.
Die probleem van Sy menswording en sy dood aan die kruis is so
buitengewoon moeilik om te verstaan wanneer dit as slegs ‘n historiese feit
vir julle voorgestel word, omdat die handelswyse van die mens Jesus vir julle
onbegryplik is, omdat julle dan nie sal kan verstaan wat daar aan hierdie
menswording en die sterwe aan die kruis ten grondslag lê nie en julle dan
geneig sal wees om 'n taak vir die hele mensdom te betwis. Maar wanneer
julle die motivering volgens die Waarheid gegee word, dan sal julle ook die
verlossingswerk van Christus verstaan en dan sal julle anders daaroor dink as
voorheen.
Dat kennis daaroor by die mense ontbreek, is omdat die Waarheid tot nou
toe nie vir hulle beskikbaar was nie. Dit is omdat die mense hulself vir die
ontvangs van sodanige kennis ongeskik gemaak het en hoe meer hulle die
lewe en sterwe van Jesus suiwer wêrelds beskou het, hoe onverskilliger was
hulle om die Waarheid daaroor te verneem.
Sodra God in 'n mens maar die geringste vraag daaroor bespeur, gee Hy hom
ook opheldering. Maar slegs selde stel iemand hierdie vraag en verlang hy
daarna om opheldering te kry oor die mens Jesus wat as God erken moet
word.
En tog is die geloof daaraan absoluut noodsaaklik, wanneer die mens ook die
seën van die verlossingswerk wil ontvang. Daarom gee God aan die mense
opheldering wat hulle wel sal kan aanneem wanneer hulle ernstig na die
Waarheid sou streef. God gee wat die mense nie meer uit hulself begeer nie.
Hy deel dit uit waaraan die mense gebrek het. Hy bring aan hulle 'n kennis
oor wat met goeie wil die mense lig sou kon gee, wat vir hulle insig beteken
wanneer hulle dit maar net sou aanneem.
Hy probeer om Jesus se werk van liefde vir die mense verstaanbaar te maak,
dat dit geen aardse of wêreldse beweegredes was wat die mens Jesus so laat
lewe en ly en sterwe het nie, maar dat daar 'n geestelike oorsaak aan sy lewe
op aarde ten grondslag lê, naamlik om 'n ondenkbare nood, wat oor ewige
tye uitstrek, van die siele van die mense af te wend en wat slegs deur die
liefde van 'n mens opgehef kon word.
Die mense moet kennis hê van die geestelike oorsaak, indien die
verlossingswerk van Jesus Christus korrek waardeer moet word en hulle moet
die genade hiervan aanneem. Die mense moet weet dat hulle 'n
onvoorstelbaar kwellende toestand tegemoetgaan, wanneer hulle Jesus
Christus nie as Verlosser erken en dan ook nie tot die verlostes behoort vir
`231

wie die mens Jesus Christus aan die kruis gesterf het nie. Hulle moet weet
dat dit nie dieselfde is of hulle Hom erken of nie. En om Hom te kan erken,
moet hulle met die Waarheid bekendgemaak word. Hulle moet juis geleer
word deur God self, wat die Seun van die mens beweeg het om 'n bomenslike
lyding op Homself te neem, wat geëindig het met Sy dood aan die kruis.
Amen.
Die weg na Golgota - Die navolging van Jesus

5791

Om die weg na Golgota te gaan, is die ware navolging van
Christus. Julle sal dit wel begryp indien julle glo dat Jesus Christus vir julle
hierdie weg gegaan het, dat Hy terwille van julle sonde alle smartlike
kwellinge van hierdie gang na die kruis op Homself geneem het, dus van julle
die leed afgeneem het en dit Self vir julle gedra het. En julle geloof daaroor is
ook korrek. Hy het vir julle die skuld tot niet gemaak deur Sy lyding en
sterwe aan die kruis.
Maar die bekroning van Sy weg oor die aarde was die vereniging met Sy
Vader van Ewigheid. Hy het Homself vir ewig met Hom verenig. Hy en die
Vader het Een geword. En om die doel te bereik is die navolging van Jesus
die enigste weg. En om die doel te bereik moet die mens ook ‘n aardse lewe
vol leed op homself neem, hy moet geduldig die weg oor die aarde gaan tot
die einde, al bring dit hom hoe groot leed, teenspoed en ontberinge. Hy moet
die kelk leeg drink tot op die bodem en maar net die goddelike Meester en
Heiland steeds voor oë hou; sy hele strewe moet wees om Hom na te volg en
met Wie hy ook verenig wil wees tot in alle ewigheid. Van Hom sal hierdie
mens ook krag kry en as die mens swak sou word, sal die Heiland Jesus
Christus naas hom staan en hom ondersteun en Hy sal hom help om die kruis
te dra totdat hy sy doel bereik het.
En nou sal julle begryp waarom vroom, God toegedane mense dikwels deur
leed en siekte agtervolg word, waarom hulle ‘n kruis gegee word om te dra
wat vir hulle byna ondraaglik voorkom. Dit gaan oor die kindskap van God,
oor die vereniging met Hom, sodat hulle, wat die naaste aan die Vader staan,
onbegrensde krag en lig kan ontvang en onbeperkte geluksaligheid kan voel,
wat slegs die totale vereniging met Hom kan teweegbring en dat hierdie
toestand daarom die kosbaarste is wat op aarde bereik kan word, dog deur
groot offers, deur die prysgee van alles wat die mens op aarde as aangenaam
ervaar het.
Hy moet die weg na Golgota in Waarheid gaan, hy mag nie meer na die
wêreld kyk nie, hy moet sy blik daarvan afwend en tree vir tree aflê in nood
en kwelling. Hy moet weet dat sy liggaam slegs vir die siel ly, sodat hy dan
volkome gereinig voor die Aangesig van God kan tree, om deur die Vader
met die diepste liefde aangeneem te word as Sy kind, Wie Hom, uit liefde vir
Hom, nagevolg het, Wie uit liefde vir Hom die weg van die kruis op aarde
afgelê het en dat hy nou, deur Hom, vertroud gemaak word met alle regte
van ‘n kind, want hy het alreeds na die Vader teruggekeer en ook nou nog op
aarde die proef afgelê en deurstaan, wat elke geskape engel moet deurstaan
om volkome te versmelt met sy Skepper en Vader van ewigheid, om nou, as
volmaak, te kan skep en werk in die Ryk van die lig. Amen.
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Oorwinning oor materie - Die geesteryk

5796 Solank julle denke en strewe slegs die wêreld en haar goedere
behels, sal julle My Ryk moeilik verwerf, want “My Ryk is nie van hierdie
wêreld nie”. My Ryk kan slegs verwerf word deur die prysgee van dit wat vir
julle mense nog begerenswaardig is.
My Ryk verg die oorwinning oor die materie, want dan eers kan julle vrykom
uit die vorm en My Ryk binnegaan, indien julle julself van alles losmaak wat
behoort aan My teenstander. Die materiële wêreld is sy ryk, ofskoon hy geen
invloed het op die materie as sodanig nie. Het hy egter ‘n groot invloed op
die mens wat as siel die gees in homself dra, wat nou ‘n stadium van
ontwikkeling bereik het, waarin hy sy heerskappy kan ontvlug, waarin hy
hom van alle uiterlike vorme kan bevry met die regte gebruik van sy wil. Dan
wend die teenstander sy invloed aan om die mens aan die materie te ketting
en sy wil verkeerd te rig, sodat hy weer dit sal nastreef wat hy al lankal
oorwin het.
Die materiële wêreld is die grootste toets vir julle wil, want julle moet julleself
daarvan afkeer, julle moet vrywillig afstand doen van alles wat vir julle in die
aardse lewe begeerlik lyk, julle moet net na die geesteryk strewe, dus kies en
‘n besluit neem; vir My Ryk, óf vir die ryk van My teenstander.
Hy lok julle met sy goedere, - bedink egter dat hierdie goedere verganklik is,
dat dit as sodanig sal vergaan, of ook deur julle afgegee moet word in die uur
van julle dood. Julle kan julle nie blywend daarvan verseker nie, julle raak dit
onherroeplik weer kwyt, binnekort of ‘n bietjie later.
Dink daaraan en verwerf vir julle deur harde werk vroegtydig goedere wat nie
van julle afgeneem kan word nie. Goedere wat onverganklik is en eers op hul
regte waarde geskat word in die ewigheid, na die dood van die liggaam, wat
dan die rykdom vir die siel sal wees wat haar oneindig gelukkig sal maak.
Die verlange na die materie maak julle blind vir geestelike goedere. Julle kan
dit nie herken vir wat dit is nie, omdat al julle gedagtes maar net aards gerig
is en geestelike strominge geen indruk op julle kan maak nie, want My Ryk is
nie van hierdie wêreld nie, My Ryk kom egter na elkeen wie dit begeer.
Maak julle daarom los van dit wat julle die toegang na My ryk verhinder.
Maak julle vry van verlange na aardse goedere, kom met min klaar en doen
afstand solank as wat julle op aarde vertoef, om dan in alle volheid My
goedere van Liefde te ontvang in die geesteryk. Amen.
Die ongeloof teenoor die aankondigings

5798

Julle mense heg geen geloof aan die heenwys op die einde nie.
Julle leef in die wêreld, julle wil niks laat geld wat buite die aardse wêreld
gebeur en met sekerheid sal gebeur op ‘n tyd wat deur My vasgestel is nie.
Ek kan julle nie forseer om dit te glo nie, dit moet in julleself ontstaan en ek
kan julle maar net steeds help deurdat Ek jul oë sal rig op belangrike gebeure
binne 'n sekere tydperk wat julle waarlik oplettend moet maak. Want Ek het
die tekens van die eindtyd deur sieners en profete aangekondig, wat slegs
volgens My Wil uitgespreek het wat vir hulle vir die tyd van die einde duidelik
was. En Ek kan julle ook nou net oplettend maak. Ek kan julle maar net weer
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aanmaan om oplettend te wees aangaande dit wat daar om julle heen
gebeur.
En julle sal dan ook sekerlik besef in watter uur julle leef. Want Ek laat julle
nie sonder waarskuwing die einde meemaak nie. Dit kom nie sonder
aankondiging oor julle nie, maar sodra julle geen geloof heg aan hierdie
aankondigings nie, sal dit as ’n verrassing kom dat My Woord vervul word,
omdat dit die enigste Waarheid sal wees. En wanneer julle van menslike kant
vordering belowe word, hou dit ook nie die einde teë nie en sal dit slegs daar
opvallend sigbaar word waar daar geen geloof meer is nie, waar slegs aan die
wêreld aandag geskenk word, waar My teenstander die oorhand gekry het.
En ook dit is 'n teken van die nabye einde. Want dit sal wees soos in die tyd
van Noag. Die mense sal in sonde lewe, hulle wil nog maar net die lewe
geniet en van die wêreld afdwing wat hulle maar kan, maar op My sal hulle
geen meer ag slaan nie.
En wanneer julle maar die ingesteldheid van die mense teenoor My, teenoor
hul God en Skepper van ewigheid nagaan, dan sal julle ook daarin 'n teken
van die eindtyd kan sien. Daar is geen geloof meer onder die mense nie en
wel omdat die liefde ook by hulle ontbreek. Die liefde onder die mense het
afgekoel en daarom het die geloof ook verdwyn. Want selfs hulle wat hulself
gelowig noem, wat 'n God en Skepper nie totaal ontken nie, het geen
lewende geloof nie, anders sou hulle op die einde voorberei het, anders sou
hulle die verwysing na die einde onvoorwaardelik geglo het. Alle vermanings
en waarskuwings bereik niks by diegene aan wie dit gerig is. En of Ek dan
ook baie hard en duidelik aan die deur van hul harte klop, of Ek hulle
skrikmaak deur ongewone gebeure in hul lewe of hul omgewing, hulle kyk
almal met aardse oë en herken nie My stem nie, ook nie wanneer Ek duidelik
tot hulle spreek nie. En hoe nader die einde kom, des te beslister verwerp
hulle die aanwysings. Dit is vir hulle steeds onwaarskynlik dat 'n hoër Mag sal
ingryp, maar die mense is des te ryper vir die ondergang. En alles sal gebeur
soos wat Ek dit verkondig het. Amen.
Die koms van die Heer - Wegneming

5799 Julle sal My sien kom in die wolke en die geesteryk sal na julle
toe neerdaal, want julle wat aan My getrou sal bly tot aan die einde, word
alreeds gereken as bewoners van die geesteryk, ofskoon julle nog in die
vleeslike liggaam is. Julle het die rypheid bereik sodat julle My van Aangesig
tot Aangesig mag aanskou. Maar Ek kom julle tegemoet deur wolke omhul,
want julle kan nog nie die hele volheid van My Lig verdra nie, ofskoon julle
My sal kan aanskou sonder om te vergaan.
Die verskynsel van die wegneming en My wederkoms na die aarde, is slegs
vir My gelowiges verstaanbaar en geloofwaardig. En al motiveer Ek steeds
weer hierdie gebeurtenisse en probeer dit vir julle te verklaar, wil die mense
van hierdie aarde niks ongewoon of onnatuurlik aanneem nie, omdat hulle
geen begrip vir die geestelike het nie en iets geestelik daarom ook nie aan
hulle geopenbaar kan word nie. En daarom sal hulle My ook nie kan aanskou
nie, terwyl julle, My gelowiges, jubelend en verlangend julle hande na My sal
uitstrek; maar hulle sal egter heeltemal niks sien nie.
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Maar die verskynsel van die wegneming sal nie vir hulle heeltemal verborge
bly nie en dit sal hulle in ’n groot vreesagtigheid stort. Want dit sal
onnatuurlik wees dat julle My tegemoet sal sweef en Ek julle Self na My toe
sal trek, dat julle liggaam die aarde lewend sal verlaat, om die Hemel, die lig,
tegemoet te gaan. Maar ook daardie lig sal die ongelowiges nie kan sien nie,
want wanneer hulle nog teenstand bied, het hulle geen toegang tot die lig
nie.
Deur die verskynsel van die wegneming, die mees ongewone ervaring op
hierdie aarde, kan die mense, wie vooraf die kennis daarvan ontvang het,
hulleself nog bekeer, ofskoon hulle dit nie toe aangeneem het nie. Dog ‘n kort
gedagte daaraan kan die mens tot op die laaste oomblik aanspoor om na My
te roep en hy sal dan nog gered wees voor die ondergang.
Daarom laat Ek die wegneming vir vele sigbaar wees, om elke
reddingsmoontlikheid uit te buit, maar die harte van die mense sal alreeds so
verhard wees, dat hulle nie in staat sal wees om My Liefde te kan herken nie.
Julle sal My egter sien en al die leed sal vergete wees, want dan sal julle nie
meer bewoners van hierdie aarde wees nie, maar van My Ryk, want ‘n oord
van vrede sal julle opneem sodat julle nooit meer aan die ou aarde sal dink
nie.
My koms in die wolke is al aan julle mense aangekondig sedert My
Hemelvaart en daarom was Ek al dikwels deur Myne verwag. Maar My koms
beteken ook die einde van hierdie aarde en eers wanneer ‘n
verlossingstydperk verby is, sal Ek te wagte wees, omdat My koms die einde
beteken en ‘n nuwe tydperk met die wegneming begin. Maar eers moet alle
voorwaardes, wat ‘n oplossing van die aardse skeppings vereis, herkenbaar
wees, want sowel My wederkoms na die aarde, asook die wegneming van
diegene wat Myne is, kan nie plaasvind alvorens die definitiewe oordeelsdag
vir die mense nie gekom het nie. Beide hierdie verskynsels sou vir die nog
lewende ongelowige mense ‘n geloofsdwang beteken, maar Ek laat niks
ongewoon gebeur om die mense te dwing om aan My te glo nie. Die
definitiewe einde op hierdie aarde sal dit eers bepaal, want die definitiewe
einde van hierdie aarde sal eers ‘n skeiding van die geeste tot gevolg hê.
En dan kom Ek Self na diegene toe wie Myne is en Ek kom hulle haal, sodat
hulle gevrywaar kan wees van die groot nood, omdat hulle nou hulle loon sal
ontvang vir hulle trou en sal jubel en lofprysinge sal gee aan Hom, Wie hulle
nou in alle Heerlikheid kan aanskou,. Amen.
Skepping van die mens – pre-adamiete- Die sondeval

5800 Die gevalle gees het 'n eindelose lang tyd nodig gehad vir sy
opwaartse ontwikkeling en ook verg My afsonderlike skeppings 'n eindelose
lang tyd, wat as te ware, met die daarin gebonde gees, hulle ook moes
ontwikkel om die steeds ryper gees daarin te kon opneem. Nuwe vorme is
steeds weer geskape en steeds weer is daar aan hierdie vorme 'n
bestemming aangewys. En so het die aarde nie in 'n oomblik ontstaan nie,
maar daar het eindelose tydperke verloop alvorens die gees, in alle grade van
rypheid, die vereiste uiterlike vorm gevind het, omdat die steeds groter
volwassenheid ook steeds weer nuwe skeppings vereis het.
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Solank as wat die gees dus onder die wet van 'n gebonde wil gebuk gegaan
het, het My skeppende bedrywigheid bestaan uit die tot stand bringing van
die aarde as plek van rypwording vir die gees wat so diep geval het, wat
daarin 'n rypheid sou kon verkry, wat aan die gebonde gees die vrye wil sou
teruggee wat hy eens misbruik het.
Nou moes daar natuurlik ook 'n uiterlike vorm geskep word vir die gerypte
gees, sodat hy in hierdie vorm weer sy vrye wil kon toets. En hierdie
skeppingswerk was die mens, wat hom van alle vooraf ontstane skeppings in
soverre onderskei het dat hy, naas die vrye wil, ook met verstand en rede
begaafd was. Met 'n denkvermoë, met 'n selfbewustheid en in staat om deur
spraak met sy medemens gedagtes te wissel, om deur saam te leef die
nodige voorwaardes in homself te kry om die wil te toets.
Die uiterlike vorm van die mens was reeds in die laaste stadiums van die
gebonde wil teenwoordig en bestem vir die insluiting van talle gerypte
sielesubstansies. Maar hierdie wesens (pre-adamiete: vertaler) het nog
vanuit die gebonde wil gehandel, soos wat die natuurwet dit vereis het en
daarom was hulle ook nie vir hulle handelinge verantwoordelik nie. Hulle was
maar in beperkte mate bekwaam om te dink en was ‘n versamelbak vir die
gerypte gees wat ’n eindelose lang ontwikkelingstyd gekom het, maar wat
tog nog steeds skeppingswerke was wat My Liefde en Wysheid vir die gees
gevorm het. Maar hierdie wesens kon eers as mens (adamiet: vertaler)
betitel word toe hulle in besit gestel was van 'n vrye wil, verstand en 'n
selfbewussyn.
En nou eers het die plan van die vergeesteliking van hierdie skepsels
deurgang gevind en dit het vereis dat hierdie wesens, die mens, deur My
onderrig moes word, sodat hulle hul denkvermoë, hulle verstand en hulle
vrye wil moes gebruik ooreenkomstig My onderrigting. En op grond van hul
vrye wil kon hulle nou werk en lewe op die aarde. Hulle kon hulself tot
kinders van God vorm, maar ook heeltemal teen My leringe en My Wil ingaan
en daardeur ook weer in die diepte insink waaruit hulle omhoog gestyg het.
Ek het die mens geskape. Ek het hom 'n bepaalde graad van rypheid staande
gees gegee, ook 'n uiterlike vorm wat beide aan My Liefde en Wysheid
beantwoord, asook die opdrag wat die mens nou moes vervul. Die uiterlike
vorm het eers 'n lewende wese geword toe die gees sy verblyf daarin neem,
as die samevoeging van ontelbare partikels wat nou as "siel" aan die vorm
lewe gegee het.
Hierdie gees is dus die stadig werkende krag. Hy was wel gebonde gedurende
die eindelose lang ontwikkelingsgang en daardeur onbekwaam tot
onbelemmerde werksaamheid, maar in die laaste uiterlike vorm, in die mens,
kon hy weer werksaam word. Hy kon weer sy eie krag ontplooi en deur die
aaneensluiting met My, kon hy dit onbeperk vergroot.
Die eerste mense het My Krag in oorvloed tot hul beskikking gehad. Hulle
was op ongewone wyse toegerus, omdat die proeftydperk tydens hul lewe op
aarde hulle daartoe moes bring dat hulle volledig sou vergeestelik om hul
aardse omhulsel af te lê en weer as ware kinders na hul Vaderhuis terugkeer.
Tog moes hulle die beproewing van die wil ondergaan wat Ek van elke
geskape wese vorder en die deurstaan van hierdie proef sou alle mense wat
ná hulle gekom het, gehelp het om die laaste doel makliker te bereik.
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In hierdie eerste mense het Ek vir My wesens geskape wat, ten spyte van hul
onvolkomenheid, oftewel hul gemis aan volmaaktheid as gevolg van hul afval
van My, tog 'n besef oor My kon kry, omdat hulle uit hulself kon insien dat
hulle skepsels was en dus ook deur hul denkvermoë en vrye wil My Wil kon
herken en uitvoer. Ek het vir My wesens geskape aan wie Ek Myself kenbaar
kon maak, ten spyte van hul afstand van My af, wat voorheen in die toestand
van 'n onvrye wil nie moontlik was nie.
Die mens was dus die eerste skeppingswerk wat 'n gevalle oergees in
homself gedra het en dit moes hom help om weer na sy oertoestand terug te
keer, om weer as vrye gees, in ewige gemeenskap met My, te kon skep en
werk. Dit was die opdrag vir die eerste geskape mens en bly ook die opdrag
vir alle mense tot aan die einde, totdat die totale vergeesteliking van al die
gevallenes afgesluit is.
Dit was nie 'n te moeilike beproewing van die wil wat die eerste mens gehad
het om af te lê nie, maar by hierdie beproewing moes aan My teenstander
ook die reg toegeken word om op hom in te werk. En deur hierdie invloed het
die mens gefaal en het hy vir die tweede keer van My afvallig geraak.
Dit was die eerste sondeval op hierdie aarde, die sondeval waarvan die
mensdom op hoogte is, ook as hulle niks weet van die vorige afval van die
gees van My af nie. Maar dit verklaar eers alles, want die eerste mens sou nie
kon val indien hy die eerste geskape wese was wat in die volle besit van lig
en krag sou gewees het nie, omdat slegs die volmaakte uit My kan voortkom.
Dan sou geen vyandige krag hom kon beïnvloed het nie. Die oorsaak van sy
val is egter te vinde in die vorige val van die geeste, dus in die nog onryp
geworde siel van die mens wat homself nou weliswaar kon bewys, maar nie
moes bewys nie.
Die mens het egter verstand en 'n vrye wil gehad en daarom ook 'n
verantwoordelikheid vir sy siel, dus moes hy vir sy skuld boet. My
teenstander het die mag oor die mens beliggaamde gees behou en dit
beteken vir elke mens 'n moeisame, met stryd en lyding verbonde gang oor
die aarde. En wel met die doel om homself te bevry uit My teenstander se
heerskappy. 'n Doel wat die mens ook kan bereik, omdat Jesus Christus die
mensegeslag, wat verswak was deur die sondeval van Adam, te hulp gekom
het. Die verlossing is daarom verseker vir almal wat Hom erken as die Seun
van God en Verlosser van die wêreld en Hom gewilliglik navolg.
Die eerste mens kon die brug gebou het waaroor al sy nakomelinge dan tot
My kon kom. Maar omdat hy gefaal het, moes die mensdom nog lank in die
gevangeskap van satan bly: Totdat die Verlosser gekom het, totdat Jesus
Christus na die aarde neergedaal het om 'n brug te slaan na die geestelike
ryk, deur Sy lyding en sterwe, deur Sy dood aan die kruis.
Die beslissing van die wil wat van My eerste geskape wese, van Lucifer, gevra
was, was geensins as 'n gebod te beskou nie. Veel eerder was dit dat die
wese volledig vry kon wees om sy wil 'n sekere rigting te gee, maar die
rigting van sy wil was slegs gebaseer op sy begeerte na mag en heerskappy.
Hy was wel bewus daarvan dat hy van My uitgegaan het, maar was van
mening om alleen te heers, omdat hy My nie gesien het nie. Hy het goed
besef dat Ek wel die een was wat hom geskep het, maar wou My nie erken
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nie. En hierdie wil het Ek nie in die wese geplaas nie, maar die wese self het
die vrye wil, wat deur My aan hom geskenk was, so verander.
Dit was die verskil tussen die eerste val van Lucifer en die sondeval van die
eerste mens, want laasgenoemde het nog die verkeerde wil in homself gedra
en daarom het Ek hom 'n gebod gegee wat hy nie mag oortree het nie. 'n
Gebod wat hy ook maklik sou kon gehou het, indien die gees wat My vyandig
was, nie op hom ingewerk het nie. Hierdie gees het daarom nog 'n sterk
invloed op die mens gehad, omdat hy eintlik nog steeds 'n deel van hom was,
omdat die siel nog nie die volmaaktheid teruggekry het wat 'n val onmoontlik
gemaak het nie.
'n Volmaak geskape mens sou nie kon val nie, dit wil sê,: Hy sou nie in staat
gewees het om hierdie gebod te oortree nie, omdat die volmaakte gees in die
mens, hom sou weerhou het van elke God-vyandige daad. Die skepping van
die mens was egter eerstens die gevolg van die val van Lucifer en sy
aanhang, want anders het Ek dit waarlik nie nodig gevind om die gees wat
deur My in die lewe geroep is, ‘n uiterlike vorm as omhulsel te gee nie.
Die vorm van die mens bevat reeds die gevalle gees. Daardeur was Adam
reeds met die voorheen begane sonde belas, wat hy egter kon kwytraak
indien hy My gebod eerbiedig het - en dit was vir hom dus moontlik om
hierdie erfskuld te delg. Sy val het egter die gevalle gees se terugkeer na My
weer vir eindelose tye uitgestel. Maar tog het dit moontlik geword deur die
verlossingswerk van die mens Jesus - wat sonder gebod van My kant af, dit
volbring het wat Adam moes gedoen het, naamlik om My Wil volledig te
volbring en deur 'n lewe van liefde Homself weer met My te verenig, om in
die volle besit van lig en krag te kom. Amen.
Waardeloosheid van aardse kennis in die hiernamaals

5801 Waardeer kennis wat maar net aards is nie te hoog nie, want in
die ewigheid kan julle niks daarmee doen nie. Dit kan julle wel vir die duur
van julle aardse lewe van nut wees, maar as julle dit nie gebruik om aan julle
geestelike kennis te gee nie, deurdat julle deur aardse kennis die insig verkry
dat julle ‘n skepsel van God is en dan moeite doen om die volle waarheid uit
God te verwerf, dan sal julle geen voordeel daarvan hê wanneer julle die
geesteryk binnegaan nie.
Maar ook die geestelike kennis wat suiwer verstandelik verkry word, word as
aardse kennis beskou, wat dus wel geestelike probleme aanstip, maar wat
net soos alle ander aardse kennis deur studie verwerf word, met die doel om
dit in ‘n beroep te gebruik.
En of julle die Boek van die Vaders uit julle kop leer, of probeer om die
Goddelike Woord uit te lê op grond van profetiese uitsprake, of sin vir sin uit
die kop ken, dit alles kan tog nie hoër gewaardeer word as alle ander kennis
wat nie-geestelike kwessies as inhoud het nie. Want ten slotte bly vir die siel
slegs dit oor wat sy deur onselfsugtige werk in liefde aan wysheid gegee is.
Daar bly vir die siel slegs dit oor wat die Gees in haar kon oordra. En dit
vereis geen wêreldse studie, geen skerp verstandelike denke en geen
buitengewone geheue nie, want die Gees gee haar dit wanneer sy dit nodig
het.
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En watter nut het julle aan ’n rykdom wat julle nie kan gebruik nie? Dit bly
maar net dooie kennis, dit gee julle geen klaarheid nie en op aarde kan julle
nog nie die waarheid van julle kennis bewys solank julle gees julle nie die
ware insig en die oordeelsvermoë gee nie. Julle moet egter self hierdie gees
in julle daarvoor vra. Julle moet dit vir hom moontlik maak om hom teenoor
julle te uiter. Dan eers sal dit helder word in julle en julle sal ook ‘n helder
stralende lig versprei by die ingaan in die geesteryk.
Geseënd is hy wat hom so deur die Gees laat leer en gelyktydig soek om sy
aardse kennis te vermeerder. Baie geestelike besit sal hom toevloei en vir
hom sal ook aardse kennis ontsluit word, sodra sy strewe in die eerste plek
die wen van geestelike goed is.
En hy sal al hierdie kennis waarlik seënryk gebruik wanneer sy aardse lewe
eindig. Hy sal alles wat hy besit kan uitdeel in die geesteryk, want hy sal ook
weer leidinggewend en onderwysend op die mense kan inwerk, wat net soos
hy, soek en strewe in die verlange na God en die Waarheid. Amen.
Adam - Oergees - Lucifer se poging - Verniel van die vorm

5802 Wie tot die Waarheid deurdring, sal alle duisternis agter hom laat,
hy sal vir alles ’n verklaring hê, want hy sal kennis hê van die samehang van
alle dinge. Hy sal besef dat sy weg opwaarts lei, dat hy die verbinding met
God gevind het, dat hy nie meer kan dwaal nie, omdat God hom die
Waarheid laat toekom. Om tot die Waarheid deur te dring, beteken egter om
Haar allereers ernstig te begeer en dan die hart oop te maak vir die kennis
wat instroom, hetsy van buite af, of ook van binne af in die vorm van
gedagtes. Want die hart sal bereid wees om Waarheid en dwaling aan te
neem of te verwerp en dus ook dienooreenkomstig op die mens inwerk.
Die Waarheid moet in soverre verkry word, sodat die wil van die mens self
werksaam word. Dit kan nie eenvoudig aan die mens oorgebring word wat
homself passief gedra nie, wat nie self die nodige aanstaltes maak om Haar
te besit nie. Want hy sal in die duisternis van sy gees bly en nie opwaarts
gaan nie. Die Waarheid is egter die weg na bo. Die Waarheid is die
Geestesgoedere wat deur God Self na die mense gelei is, Wie in elke mens ‘n
ontvanger soek, sodat die wil van elke mens die Waarheid sy eie kan maak,
omdat Sy op die mees uiteenlopende maniere aan die mense oorgebring kan
word, - maar steeds die verlange na Haar vereis.
Maar wie Haar in sy besit het, bevind hom nie meer in die duisternis nie, vir
hom is alles helder, vir hom bestaan daar geen twyfel meer nie, want ook
wat nog vir hom onduidelik is, word op sy versoek verklaar, as hy hom tot
die Bron van Waarheid wend, as hy aan God Self sy twyfel en vrae voorlê en
daarop wag, wat God hom deur sy hart antwoord. Die verlange na die
Waarheid, die verbinding met God deur middel van gedagtes en om te luister
na sy innerlike, waarborg hom ook ‘n duidelike waarheidsgetroue antwoord.
En julle mense moet weet, dat daar vir julle niks duister hoef te bly, wanneer
julle opheldering verlang en alle vrae aan Hom voorlê, Wie die Waarheid Self
is en Haar ook aan Sy kinders op aarde wil laat toekom, om aan hulle lig te
gee, om hul weg na bo te verlig.
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Die eersgeskape mens was in sy liggaam ook ‘n skeppingsdaad van My
Liefde. Ek moes die gevalle geeste op daardie stadium ‘n uiterlike omhulsel
gee, toe hulle vanuit die diepte sovêr na bo gevorder het, dat hulle nou alle
wilsbeproewinge in vryheid kon aflê. Ek moes vorms skep vir alle oergeeste
wat eertyds deur My geskape was, wat hulle na ’n eindelose lang tyd weer in
alle eertyds opgeloste substanse versamel het, wat dus weer as selfbewuste
wesens gewag het op toelating tot werksaamheid. Om die uiterlike vorm vir
’n oergees te skep, was niks anders as die eindelose vele skeppingswerke wat
tevore reeds geskep was nie. Dit was gedagtes wat uit My voortgekom het,
wat deur My Wil ook reeds in sy vorm voor My gestaan het. Maar om nou aan
hierdie geskape vorm lewe te gee, was slegs moontlik deur die deurstroming
van die krag van My Liefde.
Die oergeskape gees was egter die uitgestroomde krag van My Liefde. Dus
hoef dit slegs die uiterlike vorm in besit te neem om dit ‘n lewende wese te
laat word. Die gees het kort voor sy voleinding gestaan, maar vêr daarvan
verwyderd, omdat alle insig by hom ontbreek het, omdat die sonde wat
drukkend op die gees was, hom beroof het van sy volledige insig en hy het
dus in hierdie toestand onderrig en gebooie nodig gehad. Hy moes dus
langsaam rypword in kennis deur gehoorsaamheid aan hierdie gebooie.
Voorheen het daar ‘n groot geestelike stryd plaasgevind, omdat daar baie van
hierdie gevalle oergeeste was wat hul intrek wou neem in die vorm wat
eerste deur My geskape is. Want hulle het geweet dat hulle slegs in die vorm
van ‘n mens weer toegang tot My sou kon kry, dat hulle onbeperkte rykdom
aan krag en lig kon bereik deur ‘n lewe waarin hulle beproef sou word, waarin
hulle sou moes bewys hoe hulle die krag benut wat tot hulle beskikking gestel
is. Maar Ek het Self bepaal watter oergees sy intrek in die eerste mens moes
neem.
Want slegs Ek het geweet wie se verset teen My so afgeneem het, dat hy die
laaste proef tydens sy lewe op aarde opgelê kon word. Ek het geweet wie se
wil sou kon standhou teen die versoekings van My teenstander. En Ek het toe
daarom ‘n oergees gekies wat eertyds aanvoerder was met die afval van die
geeste, wie se sonde daarom swaarder op hom gedruk het en waar My Liefde
bowenal daarna gestreef het om hom terug te wen, omdat ontelbare wesens
hom sou gevolg het en die verlossing baie vinniger sou plaasvind. Ek het
weliswaar sedert ewigheid geweet van die faling van hierdie oergees.
Nogtans was hy, as gevolg van sy veranderde wil in die voorstadia, die
sterkste gees, wat dus ook geregtig was om eerste in die toestand van die
vrye wil geplaas te word en het daarom die beste vooruitsig gebied om die
wilsproef te deurstaan.
Die vorm van die eerste mens was, voordat hierdie oergees sy intrek hierin
geneem het, ook vir Lucifer sigbaar, wat weliswaar geweet het dat hierdie
vorm die deurgangspoort was uit die ryk van die duisternis, vanuit sy gebied
na My Ryk, na die Ryk van die Lig. Hy het ook geweet dat hy – indien hy sy
aanhang nie wil verloor nie - elke middel moes aanwend om van My - in
hierdie proeftyd wat aan die mens toegeken is - die gees te ontworstel, om
die proef tot sy voordeel te laat uitval.
Die deur My geskape vorm was nog sonder lewe, toe Lucifer hom daarvan
meester gemaak het om hom met sy gees lewe in te blaas, maar sy
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onbeteuelde gees het die vorm met geweld oopgebreek. En hy was oortuig
daarvan dat elke gees wat in hierdie vorm gebonde was, hy sou oopbreek en
dat daar vir hom nimmer meer gevaar van verlies sou bestaan nie. Hierdie
poging het Ek toegelaat en Ek het aan hom bewys dat sy vermoede verkeerd
was. Want die gees wat homself in die mens moes beliggaam, was deur die
lang ontwikkelingsgang deur die skepping, nie meer van dieselfde wil as
Lucifer nie.
Hy het die laaste uiterlike vorm vrywillig betrek en die oergees was naby die
oertoestand en die uiterlike vorm skyn vir hom geen kluistering te wees voor
die sondeval nie. Want hy was heer oor die skepping, hy kon gebied as ‘n
meester oor die aarde wat hom ter beskikking gestaan het, die aarde met al
haar skeppinge. Hy was vol van mag en krag, - slegs ondergeskik aan My
mag, Wie hom slegs een maklike gebod gegee het, waarvan die
onderhouding daarvan hom alle opgelegde kluistering sou laat verbreek.
Toe Lucifer dit besef, het hy middele gebring om die mens te hinder in die
onderhouding van hierdie gebod. En omdat hy self die vorm van die eerste
mens geken het, probeer hy ook om die vorm vir hom onverdraaglik te
maak, deur die vorm as kluistering voor te hou, deurdat hy die vryheid van
die vorm as afhanklik van die oortreding van die gebod voorstel en dus die
oergees innerlik weer teen My opmaak, naamlik dat Ek hom nie volledige
vryheid gegee het nie. Dit was ‘n bewustelike misleiding, waarteen die eerste
mens weerstand kon gebied het, indien hy hom maar by My eenvoudige
gebod gehou het, toe hy voorlopig genoeë geneem het met die besit van mag
en krag, wat hom waarlik gelukkig gemaak het, totdat My teenstander ‘n
onreine begeerte in hom ontsteek het, om groter te wees as die Een wat vir
hom as mag bo hom herkenbaar was, van Wie hy op hoogte was en Wie se
gebod hy desondanks verontagsaam het.
Die sondeval van die eerste mens was derhalwe ‘n herhaling van die eerste
val van die oergees. Hy het Lucifer gevolg en ontelbare wesens saam die
diepte ingetrek, soos nou ook alle nakomelinge van die eerste mens so lank
in ‘n toestand van swakke sondige mense beland het, totdat Jesus Christus
hulle te hulp gekom het, totdat Jesus Christus vir die mense die wilskrag
verwerf het deur Sy dood aan die kruis, totdat Jesus Christus Sy sterke Wil
teenoor die versoekings van Lucifer geplaas het en hom bedwing het.
Niks kon die eersgeskape wese, Lucifer, daartoe beweeg om die gang oor die
aarde as mens af te lê, solank hy hom nog as heer van die geestewêreld
gevoel het wat saam met hom van My afvallig geword het nie. Want hy self
het die gang deur die materie, deur die skepping, vóór die skepping van die
eerste mense nie gegaan nie. As wesenlike gees was hy volgens eie wil nog
steeds My sterkste teenstander, hy het homself gesien as heer van die
skepping, omdat dit die geeste bevat het wat aan hom behoort het, ofskoon
hy self geen invloed op die geeste gehad het nie. In homself was daar dus
nog ongebroke weerstand en hy het hom nooit enige dwang laat welgeval
nie, hy het homself nooit vrywillig in ‘n vorm geskik wat My Wil geskape het
nie, omdat hy alle vorme ten behoewe van die gees, alle skeppingswerke,
haat en probeer om dit te vernietig.
Maar die mag oor die skeppingswerke was hom ontneem, in plek daarvan is
sy invloed op die gees toegestaan, toe hulle weer vry moes kies vir My of vir
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hom. Hy het ook geweet dat hyself nie ‘n vorm kon vernietig, sodra dit deur
‘n geestelike wese bewoon was nie en daarom het hy die vorm van die eerste
mens vooraf in oënskou geneem. Want sy doel was om die oergees, wat
daarin beliggaam moes word, daartoe aan te spoor om self sy uiterlike vorm
oop te breek, omdat hy geglo het dat dit hom dan sy vryheid sou gee wat Ek
die geestelike deur die skeppingswerke ontneem het. Hy wou My verhinder
om My heilsplan te voltooi.
Die vyandskap tussen My en hom bestaan sedert sy afval en sal van sy kant
nooit opgehef word nie, alvorens hy homself as volledig kragteloos sal sien
en in die diepste swakheid en nederigheid vir die skenking van krag sal
smeek. Daarom was dit ook onmoontlik gewees om aan hom die eerste
mensevorm as verblyfplek te gee. Want in hom was daar nie die wil om
omhoog te gaan nie, terwyl die geeste, wat in ‘n toestand van gebonde wil
deur die skepping gegaan het, se eertydse weerstand teen My verflou het en
die verset teen My en die krag van My Liefde, wat hierdie geeste nou
opgegee het, bewys moes word. En Lucifer het geweet hoe vêr hierdie geeste
reeds van hom verwyder was. En hy het ook geweet dat daar nou ’n gevaar
bestaan het om hulle heeltemal te verloor. En omdat die oergees wat in die
eerste mens beliggaam was, eens ‘n groot steun vir hom was, was daar vir
hom besonder baie geleë aan sy val. Hy was egter ook op hoogte van sy
huidige verlange om vry te word van alle materiële kettings.
By hierdie oergees het Ek nou ‘n tweede wese gevoeg wat hom moes
ondersteun, maar wie ook ter beproewing van sy wil moes dien. Die een
moes die ander bystaan, om die laaste doel te bereik. Ek het die
verantwoordelikheid nie net op één skouer geplaas nie, Ek het die gebod aan
albei gegee en hulle kon gesamentlik die doel bereik. En Lucifer het gebruik
gemaak van die tweede wese, wie se verswakte wil hy herken het en deur
wie hy gehoop het om sy doel te bereik. Die wilsproef moes geëis word van
die eerste mensepaar en ter beproewing moes ook die teenkragte kon werk,
want ook Lucifer sal stry om sy skepsels, wat hy nie wil prysgee nie, ofskoon
hulle ook aan My behoort. Sy plan het geslaag, maar dit het My desondanks
nie daarvan weerhou om ontelbare wesens daarna die moontlikheid te bied
om hulle te omvorm tot mense op hierdie aarde en dus ’n steeds hoër graad
van rypheid te bereik nie, ofskoon deur die val van die eerste mensepaar, die
poort na die ligryk gesluit gebly het, totdat Jesus Christus gekom het. Deur
die eerste sonde was die verlossing van die geestelike wesens uitgestel, maar
nie opgehef nie, want waarmee die eerste mense nie geslaag het nie, dit het
die Mens Jesus bereik. Hy was sterker as My teenstander, want Hy het van
My Krag gebruik gemaak. Hy was en het deur die liefde met My verbind gebly
en het vrywillig gedoen wat die eerste mense nie as gebod nagekom het nie.
Hy het Hom volledig na My wil geskik en Sy oorgawe aan My deur Sy lyding
en sterwe aan die kruis bewys. Hy was op hoogte van die oerskuld en van die
tweede skuld van die eerste mense en om hierdie skuld te delg, om hierdie
mense te verlos, het Hy My die offer gebring wat Ek toereikend gevind het. ‘n
Offer wat die poort na die geesteryk, die weg na My, weer geopen het en
waardeur al My skepsels, wat Hom as die Seun van God en Verlosser van die
wêreld erken het, nou salig kon word. Amen.
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Die belewenis van Saulus - Genade

5803

'n Ongewone belewenis kan steeds as genade beskou word,
omdat dit steeds daartoe kan bydra om die gedagtes van 'n mens in die regte
rigting te lei. Dit kan egter net so goed as net suiwer aards beskou en
beoordeel word en dan het die genade ook sonder spoor by die mens
verbygegaan. En sou julle mense aan alle gebeure dink wat julle self
oorgekom het, wat altyd vir julle die veroorsaak was om die verbinding te
soek en te vind met Hom wat julle lot bestuur, sou julle in elke ongewone
voorval 'n vingerwysing van My herken het, dan sou waarlik geen
genadestraal julle sonder uitwerking getref het nie en julle sou julle
buitengewoon ryk met genade bedink voel.
Maar julle mense skenk min aandag aan My duidelike leiding. Julle beleef
alles as vanselfsprekend. En wat vir julle ongewoon lyk, is vir julle net toeval.
Dit is vir julle maar net 'n vreemde sameloop van gebeure, wat ewenwel
onbelangrik is. Julle verwag tekens en wonders. Julle maak vir elkeen van
julle afsonderlik aanspraak op onmiskenbare bewyse van My bestaan en My
werksaamheid. Dit sal vir jou siel egter geen voordeel oplewer nie, omdat sy
deur die werksaamheid van haar eie wil verhinder sal word en nou deur
hierdie insig aangespoor word tot wil en tot handeling; deur insig wat sy sal
moet verwerf om 'n seënryke uitwerking te hê.
Dit wat julle mense onder dwang sou doen, sou nie as 'n vrywillige daad
beoordeel kan word nie. Dus skakel Ek weliswaar alles uit wat as dwang op
julle sou kon inwerk, maar sonder dat julle niks kry nie. Maar waar 'n siel
sterk genoeg is om nie 'n groot belewenis as geloofsdwang te beskou nie,
daar bestaan ook geen gevaar van onvryheid vir hierdie siel nie.
Swak siele sou hulle deur ongewone genadegawes geïmponeer voel en dus
ook glo, as hulle vooraf ongelowig was. Maar 'n sterk siel laat haar nie van
wysie af bring nie, want nie alle gebeurtenisse is ‘n honderd persent
bewysbaar nie. Elke gebeurtenis wat 'n mens op ongewone wyse oorkom,
hoef nie persé op hom indruk te maak nie, want hy bedink baie verklarings
daarvoor, soos sinsbegogeling, 'n mislukking van die gesondheid, 'n
natuurverskynsel. Hy kan vir homself alles natuurlik verklaar as hy wil. En 'n
wilskragtige siel sal veel eerder hierdie verklaring laat geld as om in 'n
honderd persent afdoende bewys te glo wat 'n openbaring van My kant af is.
Maar sulke voorvalle wat hom buitengewoon tref, kan diep in sy denke
ingryp. Hy kan leer om anders daaroor te gaan dink. Hy kan die moontlikheid
aanvaar en met so 'n moontlikheid rekening hou, om welke rede hy dan nog
steeds sy eie wilsbesluit moet neem. Dit is vêr van My om deur ongewone
verskynsels, wat as ’n genadestroom bestempel word, die wil van 'n mens
daartoe te bring om te verander, sodanig dat hy dus sal moet glo wat hy
tevore nie wou glo nie.
Maar `n siel wat worstel om die Waarheid, wie se denke en dade gebaseer is
op die wil om die regte ding te doen, so 'n siel kom Ek te hulp tot die mate
dat Ek haar vooraf in die war bring sodat sy nou opnuut haar denke moet
orden. En hierdie mens sal nou 'n beter oplossing vind as voorheen. Elke
ongelowige mens help Ek deur 'n ongewone belewenis om sy denke te
verander. Maar die meeste gaan blind daar verby. Hulle soek steeds 'n suiwer
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natuurlike verklaring en stel hulself daarmee tevrede. Dus word hulle deur
genade geraak waarby hulle hulleself nie werksaam laat word nie.
Elke mens ondervind belewenisse soos Saulus, wat hom in 'n Paulus sou kon
verander. Saulus het sy verskyning gewoonweg uitgelê as 'n duidelike
openbaring. En ook die stem wat hy gehoor het - wat egter ook nou in vele
menseharte verneem word - was vir hom sonder twyfel die Stem van God.
Dit het egter nie duideliker of meer oortuigend geklink as deesdae, wanneer
Ek 'n mens toespreek om hom te waarsku of aan te maan, om hom te wen
nie. Maar sy oor het daarna geluister, terwyl die mense deesdae hul ore sluit.
Sy verstand het moeite gedoen om die regte gevolgtrekkings te maak. Dus
was 'n geringe aansporing voldoende om sy wil te verander. En hy het sy
belewenis so weergegee, soos wat dit op hom indruk gemaak het, waar baie
mense sou verbygegaan het, sonder om dit op hulle te laat inwerk.
Ek ken elke siel en Ek gee elke siel wat sy nodig het en wat haar kan help om
salig te word. Maar nie elke siel neem aan wat My Liefde haar bied nie. Nie
elke siel sal die genade by haar werksaam laat word nie, maar elke siel kan
onbeperk ontvang. Maar sy word nooit onder dwang daartoe gebring om die
genade aan te neem nie. En daarom word die vryheid van wil ook nooit deur
sulke ongewone belewenisse belemmer, sodat hulle moet glo nie. Amen.
Toevlug in die Vader

5804 Wie sy toevlug tot My neem, sal geen verkeerde weg gaan nie,
want Ek sal hom altyd help, selfs wanneer die hulp nie so duidelik is as wat
hy sou gewens het nie. Die een wat sy toevlug tot My neem, gaan na die
regte plek, omdat slegs Ek hom kan en wil help, waar menslike hulp
onmoontlik lyk. Die een wat sy toevlug tot My neem, sal self voel soos My
kind. En hy kan vol vertroue van My die begrip van die Vader verwag. Hy sal
My nie tevergeefs aanroep nie. Wêreldse nood en bekommernis moet die
mens na My dryf, as hy nie uit homself die weg na My kan vind nie, as hy nie
uit homself dikwels samesprekinge met My het nie. Dan moet Ek vir hom
bekommernisse en lyding stuur sodat hy My sal onthou en hom wend na
waar sy hulp vandaan kom. Maar geseënd is die wat uit hulself verbinding
met die Vader soek. Geseënd is dié wat My dikwels in hul gedagte soek en
verwag om deur My aangespreek te word, wat hul gedagtes na omhoog rig.
Geseënd is dié wat nie eers aardse nood en lyding nodig het om na My te
kom nie. Geseënd is dié wat nie sonder My kan lewe nie, wat voortdurend
soos kinders met hul Vader praat, wat dus al besef dat hulle deel van My is
en probeer om My te bereik. Tot hulle kan Ek naderkom en aan hulle kan Ek
Myself openbaar.
Aan hulle kan Ek Myself skenk, dit wil sê, onmeetlike genade uitdeel, omdat
hulle altyd bereid sal wees om dit te benut en daardeur altyd nader aan My
kom.
Hoe dikwels vind die mense egter nie eens in nood en bekommernis die weg
na My nie, omdat hulle nie glo in die Een wat hulle kan en wil help nie.
Hulle is magteloos en sonder krag en daar kom geen einde aan hulle
teenspoed, ook al kan hulle nog vir My gewen word. Anders gestel, hulle
betrek krag van benede, van My teenstander, tot wie hulle hul meer gewillig
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wend as tot My, omdat hulle hulself aan die wêreld met haar goedere
verkoop en sodoende ook aan die een wat heer van die materiële wêreld is.
En dan sal hulle vir ewig verlore wees. Dan word die afstand van hulle na My
steeds groter en elke genadegawe waarmee Ek hulle sou wou gehelp het om
tot insig te kom, wys hulle af.
Waar julle mense dus nood en lyding sien, is My bystand duidelik sigbaar,
want daar worstel Ek nog om elke siel, daar het My teenstander nog nie
heerskappy verkry nie en daarom bestaan daar steeds hoop dat die nood
hulle die weg na My sal laat vind. En elke mens wat hom in nood bevind,
moet gewys word op dié Een en tot Hom bid. Hy moet vol vertroue sy toevlug
tot My neem en Ek sal My openbaar en hom wys dat Ek die Heer is, ook oor
lewe en dood. Mense wat in groot nood verkeer, neem soms ook raad aan en
gryp die reddingsboei vas. Hulle wend hulle tot die Een wat hulle aangeraai is
om as Verlosser en Helper te aanvaar. En Ek sal hulle werklik help om hul
buitengewoon swak geloof te versterk, Ek sal Myself openbaar, waar Ek My
gewoonlik verborge hou, omdat Ek nie aangeroep word nie. Ek sal waarlik nie
enige van My skepsels wat smekend na My toe kom, in nood laat nie. Amen.
Verskynings van Maria

5806 Wat julle ookal ooit sal vra, sal aan julle gegee word indien dit
julle siel tot heil sal strek. Ek open My Oor vir elke geestelike vraag en Ek laat
almal almal se insig groei. En so stel Ek ook reg wat as verkeerde leringe by
julle mense ingang gevind het. Maar My Woorde sal maar deur weinig mense
geglo word, want hulle is al te erg verstrik in die dwaling dat dit so vinnig
uitgeroei sou kon word, ofskoon net `n gesonde verstand al die onsinnigheid
sou moes insien, van wat aan hulle as waarheid voorgestel word.
Ek is daarom waarlik druk besig om die mensekinders die weg na My te laat
vind en Ek sou waarlik alles doen om aan hulle 'n helder lig te gee. Maar
steeds moet Ek rekening hou met die vrye wil van die mens en daarom kan
Ek nie openlik 'n gebou inmekaar laat stort, wat die mense vir hulleself gebou
het nie. Ek kan nie die gedagtegang van die mense deur dwang korrek lei
nie. Ek kan hulle steeds maar net opheldering gee, waardeur hulle vanself
korrek sou kon leer dink, indien hulle dit wil hê. Die wil is juis by baie mense
buitengewoon sterk op die dwaling gerig en hulle hou hardnekkig daaraan
vas. En die dwaling bestaan daarin dat die mense 'n pad kies, wat nie direk
na My lei nie, dat hulle 'n doel nastreef en alle kragte daarvoor gebruik, wat
hoër geplaas word as Ek, wat egter menslik begrepe wil sê: “Jy sal geen
vreemde gode het naas My hê nie”. En dit is die werk van My teenstander,
wat probeer om hierdie mense wat die regte wil doen, in die war te bring.
Dit gaan oor die wilsvryheid van die mens, oor die keuse tussen My en hom,
wat die enigste doel van die aardse lewe is. Om My nou uit die gedagtes van
die mense te verdryf wat nie openlik aan hom behoort nie, probeer hy aan
hulle die nastrewe van 'n skynbaar gelykwaardige doel waardevol maak. Hy
werk teen My, onder die dekmantel van vroomheid – wat die bereiking van
die hele wilskrag en onverdeelde strewe verg - en hy ontneem dus die mense
baie tyd, wat skynbaar gebruik word vir geestelike strewe. Hy het oral ‘n
goeie basis vir sy werksaamheid teen My, waar 'n tweede beeld naas My al
gestig was; waar die verering van die Moeder van God - Maria - vêr bo die
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strewe na innige aaneensluiting met My staan. Daar het hy ‘n maklike spel en
hy kom as 'n engel van die lig om die mense in des te groter duisternis agter
te laat.
Weliswaar kan wesens van die lig hulleself ook met My toelating sigbaar
maak vir die mense, waar groot geestelike nood dit vereis, maar hulle sal
steeds alleen op My wys. Hulle sal die mense in 'n waarheidsgetroue denke
probeer lei. Hulle sal die mense wil bekeer van die dwaling, maar nooit 'n
reeds bestaande dwaling bevestig nie, deurdat hulle hulleself by hierdie
dwaling probeer aanpas. En nooit sal ligwesens, wat in My opdrag die mense
wil help, hulself aan onmondige kinders openbaar nie, want elke openbaring
uit die geestelike ryk het ten doel om My Wil aan alle mense te verkondig. My
teenstander wil egter maar net verwarring stig. My teenstander wil alles
teengaan wat 'n verlossende gevolg kan hê. My teenstander wil die innige
tweegesprek met My verhinder; die gebed in gees en in Waarheid, wat maar
net uit kort woorde of innige gedagtes kan bestaan, deurdat hy die mense
aanpor tot die verrigting van meganiese gebede, om homself as 'n engel van
lig geloofwaardig te maak. En daardeur wil hy die mense van kosbare tyd
beroof, wat hulle beter vir hul eie vervolmaking sou kon gebruik het, as hulle
hul in alle eenvoud en liefde tot My wend en om My genadevolle hulp wil vra.
My teenstander werk met baie lis en slinksheid. Hy deins nie daarvoor terug
om homself in 'n gewaad te hul nie; in die gewaad van die Koningin van die
hemel, van die suiwerste en mees ligvolle Wese, wat My in vurige Liefde
toegedaan is. Wie geen ander doel ken as om die mense op aarde na My toe
te lei en Wie daarom nooit op die voorgrond wil tree om die gedagtes van die
mens op Haarself te fokus, vanuit die insig van die lewensdoel en die
bestemming van die mens op aarde nie. Tog verhinder Ek nie My teenstander
se werksaamheid nie, want al hierdie verskynings is die wonders van die
valse christusse en profete; die wonders wat uit verkeerde denke en
verkeerde geloof voortkom, wat aan hom die reg en die vermoë gee om
sigbaar te word en wat maar net homself versterk, sodat die dwaalleringe
steeds vaster geglo word. Maar Ek bekommer My steeds liefdevol oor hulle
wat op dwaalweë gelei word, wat van goeie wil is, deurdat Ek My in hul
gedagtes dring, sodat hulle die ware doel kan insien en met behulp van die
ligwesens, wat in My opdrag werksaam is, tog die lig bereik. Maar vir hulle
wat nie dink nie, word die weg na My ten seerste verleng, want solank hulle
die ballast nie uit die sal wegruim nie, sal hulle ook nie die kortste weg vind
wat egter begaan moet word om by My uit te kom nie, naamlik die weg van
die suiwer Waarheid, waarop elkeen binne ‘n kort tydjie die doel kan bereik.
Amen.
Julle plig om deur te gee - Waarskuwing teen vreemde kennis

5808 Niks moet julle daarvan weerhou om vir die Waarheid op te staan
wat julle van My Self ontvang nie. En wat julle nie deur My Self gegee word
nie, laat dit geen deel van julle sprake wees nie, want wat Ek julle nie gegee
het nie, kan julle ook nie oortuigend as Waarheid verdedig nie en slegs dit
wat oortuigend gespreek word, sal sukses hê en seën bring.
Die (ware) kennis is onuitputlik, maar vir julle lewe op aarde sal julle slegs dit
kan ontvang wat julle ook sal kan verwerk. En dié kennis laat Ek julle
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toekom, steeds in ooreenstemming met julle gedagtes en aangepas by die
rypheid van julle siele. Ek wil net dat julle ‘n korrekte, doelmatige
lewenswandel lei en daarom stel Ek julle in kennis van julle lewenstaak en
verklaar sodoende aan julle wat daar aan hierdie lewenstaak ten grondslag
lê.
Slegs dit moet julle weet, naamlik dat julle gebonde skepsels is, maar wat
julself uit vrye wil van julle boeie kan losmaak. En sodat julle hierdie
verlossing sal nastreef en kan bereik, vermeld Ek die riglyne vir julle
lewenswandel. Die verantwoordelikheidsbesef in julle moet gewek word, wat
dan julle denke en handelinge sal bepaal.
En Ek gee julle waarlik omvattende opheldering daaroor, maar dit sal steeds
net gedeeltelike kennis wees in vergelyking met die volledige insig van ‘n siel
wat in die Ryk ryp geword het tot ligwese. Wat Ek aan julle gee, omvat tog
alle gebiede wat vir julle wetenswaardig is, sodat julle in ‘n sekere sin sonder
leemtes onderrig word, sodat julle steeds opheldering sal kan gee wanneer
julle van menslike kant daarom gevra sou word.
En tog sou dit onverstandig van julle wees om alles wat julle van My af weet
en in ontvangs geneem het, op ‘n wilde wyse aan julle medemens, wat nog
nie daarvoor ryp is en dit daarom nie sal begryp nie, oor te dra. Julle sal
steeds net kan uitdeel wat die medemens nodig het, maar dit dan ook in
volledige Waarheid, omdat julle julself aangebied het om My te dien en die
diens vir My steeds bestaan in die uitdeel van die Waarheid, omdat elke
dwaling vêrreikende gevolge het.
Die kennis wat Ek julle laat toekom, gee eers vir julle ‘n helder lig, sodat julle
goed in staat sal wees om te onderskei of julle medemens in die Waarheid
wandel en of hy homself in dwaling bevind. En as julle nou dwaling ontdek,
sal julle die Waarheid daarteenoor moet stel, omdat julle die reg daartoe het
en wel omdat Ek julle onderrig en daar van My waarlik net Waarheid ontvang
kan word.
Dit moet steeds weer aan julle gesê word dat die ontvangs van die Waarheid
aan julle die verpligting oplê om haar deur te gee. Daarom, gee dit wat julle
verstaan onbesorg vêrder, maar swyg oor geestelike sake wat nog nie vir
julle duidelik is nie en laat julle nie deur julle medemens onderrig word oor
sake wat Ek van julle weerhou het nie. Laat steeds net My Woord geld en
sluit julle ore vir ‘n leer wat van buite af tot julle deurdring. Want soos wat Ek
julle geen uitsluitsel daaroor gegee het nie, so vind Ek die kennis nie gunstig
vir julle nie.
Elke vraag wat julle aan My sal stel, sal Ek beantwoord, veral wanneer die
kennis deur julle gebruik kan word om weer vir My te werk. Maar julle moet
geensins julle eie gedagtes as Waarheid verdedig solank as wat dit nie deur
My Gees bevestig word nie. En dit is die geval wanneer julle julleself deur
julle medemens laat beïnvloed, om hulle idees en opvattinge aan te neem en
daarvoor op te kom.
Vir My draers van die Waarheid lê Ek die gevoel vir Waarheid en dwaling in
die hart en hulle sal steeds ag slaan op hulle gevoelens. Hulle moet steeds
ernstig na die Waarheid verlang en hulle bes doen om slegs die Waarheid te
dien, dan sal hulle My ook dien en hulle denke sal vry bly van dwaling en
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hulle sal bruikbare knegte vir My wees, wat suksesvol vir My en My Ryk sal
arbei. Amen.
Laaste reddingswerk – Roepers en vermaners

5810 Almal van julle wat My wil dien, wil Ek aanneem, want daar is
nog baie arbeid te verrig tot aan die einde en Ek het juis vir hierdie arbeid
getroue en ywerige knegte nodig, wat bewus is van hulle taak en wat My so
toegedaan is dat hulle steeds net dit wil uitvoer wat hulle as My Wil herken,
maar wie ook die geestelike lae vlak van die mense insien en hulle
afskrikwekkende einde, indien hulle hulself nie gaan verander nie. Die einde
kom onherroeplik, want die mensdom trek dit self na hulle toe en ook al
streef daar ‘n handjie vol opwaarts, hulle kan, wat dit aanbetref, die einde nie
meer teëhou nie, omdat ook hierdie weinige geen geestelike ommekeer meer
kan teweegbring nie en die totale mensdom sonder ophou op die diepte
afstuur, - daarom is ‘n positiewe verandering heeltemal uitgesluit, juis omdat
die mense heeltemal vermaterialiseer is.
Die einde van hierdie aarde beteken weliswaar ook ‘n oordeel, ‘n vereffening
van die goddelose lewenswandel, ‘n skeiding van die goeie en die slegte.
Maar nog veel meer is dit ‘n daad van erbarming vir die ongelukkige geeste
wat hulself in die diepte bevind, wat teëgehou moet word van hulle
voortdurend negatiewe strewe en van wie die wilsvryheid dus weer opnuut
ontneem moet word, net soos dit egter ook ‘n daad van liefde beteken vir die
nog gekluisterde geeste wat hulself nog in positiewe ontwikkeling bevind.
Daarom kan ‘n einde dus nie meer teëgehou word nie. En tog kan daar nog in
die tyd baie gedoen word vir die geeste wat op die afgrond afstuur, vir die
mense wat blind na hulle ondergang hardloop. Elkeen wat gewaarsku word,
kan bly stilstaan, homself besin en omkeer en op ‘n weg kom wat na ‘n ander
doel lei. Elke mens kan teëgehou word in sy val na die diepte. Wie nou
hierdie mense, wat voortdurend hulle weg omlaag neem, teëhou en hulle tot
halt roep, wie hulle die verskrikkinge en kwellinge beskryf wat vir hulle aan
die einde van hulle weg wag, wie hulle wys of terugvoer na die korrekte weg,
hou weliswaar die einde nie meer teë nie, maar hy red die enkeles van die
afgrond, want solank daar nog ‘n weg is wat omhoog lei, is dit vir hulle wat
soek, nie te laat om daarop te gaan nie.
Solank die einde nog nie daar is nie, kan elkeen die verskrikkinge van die
einde afsonderlik van homself afwend. Want Ek is ‘n God van liefde en nie
van toorn nie, Ek is ‘n God van lewe en nie van dood en vernietiging nie.
Weliswaar staan My plan vas sedert ewigheid en niemand kan iets vermag
om dit omvêr te werp nie, niemand kan ingryp in My wet van die ewige
ordening nie, maar elkeen kan homself aanpas by hierdie ordening voordat
dit te laat is en dit is eers te laat wanneer die dag van die einde gekom het.
Daarom seën Ek almal wat hulself vir My as roepers en vermaners ter
beskikking stel, wat raad gee en help, waarsku en vermaan. Ek seën almal
wat self op die korrekte weg wandelend, ook probeer om hulle medemens
nader te lok. Ek seën elke werk van liefde wat gedoen word met die doel om
te red van ondergang.
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Solank die aarde nog bestaan, is dit die tyd van genade, want solank kan die
enkeling omkeer, tot besinning kom en homself verander. Want die mens is
nog in staat om te dink en te bid. Maar wanneer die laaste dag aangebreek
het, sal dit vir almal te laat wees wat versuim het om hulle oë ten hemele te
rig.
Gebruik daarom almal die tyd wat nog vir julle oorbly en verrig nog ywerige
arbeid vir My, want julle wat kundig is, moet julle kennis onder die mense
uitdra en al is dit maar min saad wat op goeie bodem val en ontkiem, dit is ‘n
reddingswerk wat buitengewoon dringend en nodig is en wat die inset van
julle hele wil verg.
Maar word nie moedeloos en onverskillig nie, want daar is nie meer veel tyd
oor nie. Daarom: Werk en bring tot stand, solank dit nog dag is, want die nag
kom waarin julle nie meer sal kan werk nie. Amen.
Voortdurende verbinding met God

5812 Dit is My wil dat julle voortdurend met My in verbinding sal bly,
dat julle voortdurend werk van onbaatsugtige naasteliefde sal verrig en in die
gebed aan My dink. Dat julle My Krag begeer en julle oopstel om dit te
ontvang, wat julle slegs bewustelik deur die gebed of deur werke in liefde sal
kan doen. My Wil is net dat julle My nie uit jul gedagtes verban of My
toenadering onmoontlik maak deur liefdeloosheid nie. Dan sal julle jul weg
oor die aarde gaan sonder My. Dan voeg julle dadelik 'n ander by julle en hy
sal julle aan homself probeer onderwerp en dan sal julle aan die verderf
prysgegee word. Solank Ek in watter vorm ookal dan ook nog op julle kan
inwerk, wat julle vrye wil egter self sal bepaal, is julle nie in gevaar nie. Want
dan sal julle deur die krag van My Liefde bestraal word, wat julle onfeilbaar
opwaarts sal help. Maar sonder My is julle kragteloos en blootgestel aan die
werke van My teenstander, wat baie doeltreffende middele gebruik om julle
in sy mag te kry.
Ek let op die geringste wil wat na My wend, om nou ook My Self aan hierdie
mens kenbaar te maak. Maar hierdie wil moet voorhande wees. Die mens
mag geen weerstand bied aan die Wese wat hom geskape het en wat hy as
sy God en Skepper erken nie. Hy moet hom laat stuur, hom aan Hom wil
oorgee. Die mens moet My Liefde wil wen, dan erken Ek sy wil as op My gerig
en dan staan Ek hom steeds behulpsaam en met raad ter beskikking en sal
die aanvalle van die vyand van die siel afweer. Dan sal hy vir My die deur van
sy hart open en Ek sal hom nou kan voorsien van My Liefdeskrag.
Maar die wil van die mens is gewoonlik besluiteloos. Dit wil sê: Die mens leef
van dag tot dag en slaan maar net ag op dit wat vir sy liggaam gunstig lyk.
Hy hou hom nie onophoudelik besig met probleme wat sy verhouding met My
sou kon opklaar nie. En daarom skakel hy My dikwels heeltemal uit sy
gedagtes uit, sonder om bewustelik My teenstander ter wille te wees. Hy leef
net in die wêreld en neem genoeë met die bereiking van aardse arbeid en
pligte en hy dink nie na nie. Hy hoef nie teen My te sondig nie, hy hoef nie
liefdeloos op te tree nie. Hy hoef nog nie 'n prooi van My teenstander te wees
nie en tog het hy My ook nog nie erken as doel nie. En hierdie een bevind
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hom in die grootste gevaar om homself heeltemal aan My teenstander te
verloor, want onbewustelik streef hy na hom en sy ryk.
En Ek kan hom nie help solank hy My nie tot sy gedagtes laat deurdring nie.
Solank hy hom nie bewustelik in die gebed tot My wend en solank hy net vir
homself leef, maar nie vir sy naaste nie. En die mense wat nie openlik sleg of
materialisties is nie en tog net aan hulself dink, is in die meerderheid. Hulle
spandeer daarom glad geen aandag aan 'n werksaamheid in liefde nie en kan
gevolglik geen liefdeskrag van My onttrek nie. Maar na die geringste
bestorming van My teenstander, val hulle hom, wat op die eieliefde reken en
daarom vinnig invloed kry, ten prooi. Hulle kan Ek egter ook nie verdring of
afweer nie, omdat Ek nie om hulp aangeroep word nie, omdat die mens My
nog nie herken het en daarom ook nie die weg na My sal neem wanneer hy in
nood is nie.
Om die doel te bereik wat julle mense vir jul lewe op aarde gestel het, is die
verbinding met My absoluut noodsaaklik en hierdie verbinding moet eers
geestelik tot stand gebring word, hoewel hulle in die begin meer vaag as
seker is, óf die mens onbewustelik werke van liefde moet verrig om My Krag
te verkry, wat hom stadig ook aan My sal laat dink. Die skeiding van My gee
My teenstander die reg en die vermoë om sy invloed te laat geld. Daarenteen
weer die verbinding met My hom af en maak sy werke kragteloos. Want 'n
mens wat hom met My verbind, reageer nie op die inwerking van die vyand
van die siel nie. En hierdie een hoef nie bang te wees om verlore te gaan,
omdat Ek die een wat aan My dink nie sal laat val nie. Amen.
Die groot geestelike nood vereis vlytige arbeid in die Wingerd

5817 Die nood van die tyd vereis dat buitengewoon ywerige arbeid
verrig moet word in My wingerd, omdat slegs hierdeur hierdie nood
teengegaan kan word, wanneer julle slaag om mense vir My Ryk te wen,
indien hulle aan die aardse ryk weinig belang heg en steeds meer poog om
My alleen te bereik. Die mense weet nie veel meer van My en My Ryk nie,
hulle ore hoor wel daarvan, maar hul harte weet niks nie en so gaan dit
dikwels by hulle verby, terwyl hul kennis gegee sou kon word, terwyl My Ryk
so aanskoulik vir hulle gemaak kon word dat hulle aangespoor sou word om
dit te soek. En daarom is slegs een ding nodig: Om vir die mense die kennis
daaroor uiteen te sit, naamlik dat ‘n onverganklike Ryk op hulle wag na die
dood van hul liggaam en dat die ryk in ooreenstemming sal wees met hul
aardse lewenswandel.
Die mense moet gewys word op hul einde, op die dood, wat hulle nie kan
ontgaan nie en wat buitengewoon vinnig op almal sal afkom. Dit moet aan
hul duidelik gemaak word dat met die dood van die liggaam hul bestaan nie
beëindig is nie, dat hulle nie kan vergaan nie, ook nie wanneer hulle die
aardse omhulsel afgelê het nie, dit moet aan hul geloofwaardig gemaak word
dat daar ‘n dood is, maar geen volkome verganklikheid nie en dat die dood ‘n
toestand is van kwelling in kragteloosheid sonder lig, maar wat die siel,
omdat sy onverganklik is, moet verdra, terwyl andersins, ‘n buitengewone
salige toestand, naamlik ‘n ewige lewe in geluksaligheid ook vir die siel
beskore kan wees, wanneer die mens op aarde vir die ewige lewe besig is en
werk, wanneer hy al op aarde op My en My Ryk afstuur en dus na sy dood
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deur My Self in daardie ryk binnegelei sal word, waar slegs lig en krag en
geluksaligheid bestaan.
Daar moet nog ywerige arbeid verrig word deur My knegte, wie slegs in
opdrag van My en vir My spreek, wie aan die onkundige mense moet oordra
wat hulle weet, wat Ek Self vir hulle aan kennis laat toekom het, juis ten
opsigte van hierdie arbeid in My wingerd.
Die nood is onuitspreeklik groot, omdat die mense nie aan die eintlike doel
van hul aardse lewens dink nie, omdat hulle maar net lewe vir hierdie aardse
wêreld en omdat alles wat na hul liggaamlike dood kom, hulle onverskillig
laat. Onmeetlik groot is hul berou wanneer hulle in die ryk hierna insien wat
hulle kon bereik het en uit eie skuld nie bereik het nie.
En daarom moet hulle aangespreek en gewys word op die groot
verantwoordelikheid teenoor hulle siele, daarom moet hulle met My ryk
bekendgemaak word, hulle moet weet wat hulle te wagte staan wanneer
hulle nie gaan verander nie, wanneer hulle aan hul sinne geen geestelike
rigting gee nie, maar slegs vir die wêreld lewe. Hulle moet te wete kom dat
hierdie wêreld met al sy skatte sal vergaan en dat alles waaraan hulle hul
harte hang, van hulle afgeneem sal word, maar dit hulle dit wat hulle aan
geestelike skatte verwerf het, sal bly behou.
Want niemand moet kan sê dat hulle nie gewaarsku en nie vermaan was nie.
En elkeen moet deur My knegte bewus gemaak word van My en My Ryk en
salig is hulle wat luister en probeer om My Ryk te verwerf, salig is hulle wat
glo wat aan hulle verkondig word. Want ofskoon hulle die aardse dood sal
ondergaan, sal hulle lewe. Amen.
Geestelike en aardse nood

5823 Breek vir die hongerige die brood, deel alles wat julle besit as
julle iemand sien gebrek ly, as hy hom tot julle wend om hulp en wees nie
bang om al julle geld uit te gee nie, want met die mate waarmee julle gee,
sal ook aan julle gegee word. Geestelik en ook aards sal dit julle ryklik
toestroom, as julle jul rykdom goed bestee, sodra julle dit uitstrooi na waar
nood is en waar Ek julle heenlei, sodat julle dit kan opmerk.
Ek spreek meer van geestelike as van aardse nood, want die geestelike nood
lei tot ‘n totale kragteloosheid van die siel, tot die geestelike dood. Maar julle
moet ook na aardse nood omsien, omdat julle dan in die hart van julle
medemens liefde opwek, sodat daar vir hom ‘n lig sal opgaan waarom hy in
aardse nood geraak het en hoe hy hom weer daarvan kan bevry.
Die aardse nood sal daarom in die tyd van die einde so groot wees, omdat Ek
die mense wil red uit die oorgrote geestelike nood en dit nie kan gebeur as
dit met die mens in aardse opsig alles na wense gaan en sy blik onafgebroke
op die wêreld gerig is nie. Dan het Ek geen toegang tot hul harte nie en dan
kan Ek hulle ook nie aanspreek nie. Dan kan Ek hul gedagtes nie op die
geestelike rig nie, want die wêreld tree steeds op die voorgrond en sal groter
mag hê oor die mense.
Wanneer hulle egter gekonfronteer word met aardse nood, sal enkele siele na
My vlug en sal My aanroep om hulp en as hulle nie die weg regstreeks na My
vind nie, omdat hulle nie in staat is om te bid, omdat hulle nie in My glo nie,
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in My Liefde en My Mag, dan moet julle vir hulle ‘n weg baan, deurdat julle
julself oor hulle sal bekommer en liefde gee, wat op ‘n mens wat hom in nood
bevind, nie sonder uitwerking sal bly nie. Dit sal hom weldadig tref en ook
wederliefde kan wek, wat steeds ‘n klein lig beteken, ‘n sweempie insig, ‘n
tree nader aan My.
Julle kan slegs op die manier die oorgrote nood en ellende in die laaste tyd
vóór die einde duidelik maak. Ek wil daarmee nie straf nie, maar opvoed en
Ek wil die mense dit ontneem wat gif is vir hul siele en hul egter in plaas
daarvan ‘n lewewekkende drank aanbied. Ek wil heel waar My teenstander
wonde geslaan het wat na die dood voer. Ek wil My kinders maar net red, ook
as die middele tot hierdie redding nie deur julle begrypword nie.
Ek weet waarlik hoe hierdie middele kan werk en Ek wend hulle slegs aan
waar Ek My kinders deur ‘n moeilike siekte oorval sien, wat hulle self nie
herken nie en wat Ek sou wou genees omdat Ek hulle liefhet. En julle mense
moet My daarmee help, deurdat julle julleself bereidwillig deur My sal laat lei
na die siekes, by wie die geestelike siekte hom in aardse nood laat voel en
wie julle daarom moet help, sodat hulle daaruit krag kan put en dan ook
geduldig sal dra wat My Liefde aan hul stuur.
Dink aan almal wat in nood is en weet dat Ek almal probeer red wat My
teenstander nog nie heeltemal in sy mag het nie, deurdat hy hul ryklik van
aardse goedere kan voorsien, want hulle sal verlore wees vir ‘n eindelose
lang tyd. Amen.
Lig van Waarheid - Lampe sonder olie – ou kleed

5824 Julle werk is om te verlig, om lig te dra in die donkerte van die
nag in, want julle is omring deur duisternis waar daar nog geen lig
aangesteek is nie. Dit is nag waar suiwer Waarheid nie te vinde is nie, waar
mense in dwaling lewe, waar hulle nog nie korrek ingelig is op die geestelike
vlak nie. Dit is nag waar die gees van die mens nog nie tot lewe gewek is nie,
wat al is wat die lig in sy hart sal aansteek. Watter geestelike kennis julle
mense ookal ontvang, sal vir julle waardeloos bly, solank as wat julle nie 'n
lewe van liefde lei nie, want dit sal net dooie kennis bly. Maar as julle
rondkyk, sal julle nie baie liefdevolle mense vind nie en dus ook nie veel lig
nie, want in die eerste plek straal liefde lig uit, aangesien kennis slegs lewend
word wanneer dit deur liefde tot lewe gebring word.
Waar liefde geleer word, word My fundamentele wet verkondig en daar is ook
Waarheid. Daar is die ware verteenwoordigers van Christus en hulle praat
deur My Gees. Of hulle daarin slaag om hul luisteraars die gebooie van liefde
te laat onderhou, sal van laasgenoemde afhang, maar die mens se toestand
van volwassenheid en dus ook sy geestelike verligting, die volledige besef,
die persoon se innerlike verligting, hang geheel en al af van sy vervulling van
die gebooie van liefde vir My en sy medemens. Die vervulling van die gebooie
van liefde vereis 'n manier van lewe in ooreenstemming met My wil, 'n
beweging binne My ewige orde, dus 'n verandering van die bose na die goeie.
Slegs dit is My Wil en My ware verteenwoordigers op aarde sal mense
motiveer om dit te doen. Dit alleen is die werk in die wingerd wat deur My
dienaars uitgevoer moet word, om die mens in te lig dat hy slegs volmaak
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kan word deur 'n lewe van liefde, dat slegs liefde die verbinding met My tot
stand kan bring.
Gevolglik behoort enigiets wat vir mense as My Evangelie aangebied word,
die veredeling van die mens ten doel te hê om hom tot liefde te omvorm en
dan sal My dienaars op aarde ware wingerdwerk kan uitvoer. Maar hoekom is
daar so min lig op die aarde, aangesien My Evangelie tog reg oor die hele
wêreld verkondig word? Of is seremonies van meer belang as die
verkondiging van My evangelie? Word die proklamasie van die Goddelike leer
van liefde as minder belangrik behandel ten einde eerder aan ander
leerstellings prioriteit te verskaf? En gee mense meer aandag aan hierdie
bykomende leringe en gebooie as aan My leer van liefde?
Dink ernstig na oor hierdie vrae en maak die regte gevolgtrekkings. As Ek die
vervulling van My gebooie van liefde afhanklik sou maak aan geestelike
volwassewording, as geestelike strewe aardse teëspoed sou verminder of
selfs negeer, maar jy meer aardse swaarkry as ooit in die wêreld kan
waarneem, dan moet geestelike vooruitgang ook veel te wense oorlaat en
gevolglik ignoreer mense ook wat Ek hulle herhaaldelik vertel, naamlik dat
die mees noodsaaklike vereiste is om liefde te beoefen. En dus word die
evangelie van liefde ook nie nadruklik genoeg aan mense verkondig nie.
Gevolglik moet daar té min ware verteenwoordigers van My leer van liefde
wees, te min getroue dienaars in My diens op aarde, selfs al glo hulle almal
dat hulle in My Naam praat.
Daar is te veel pretensie en te min Waarheid en die dood kan ook gevind
word waar ek verkondig moet word en waar dit geglo word dat ek verkondig
word. Niks behalwe tradisionele voorkoms is meer lewend nie, 'n blote
weerkaatsing van wat eens helder geskyn het in uiterste sterkte. Dit is
waarom daar geen lewe meer onder die mense is nie, geen besef, geen
waarheid en geen geestelike vooruitgang nie. Al wat oorbly is 'n gebruikte
kleed wat geen doel meer dien nie, maar wat in oordrewe selfbeeld gehou
word. Hulle is lampe sonder olie, valslik vir mense aangebied as bronne van
lig, maar wat nie in staat is om selfs die geringste straal van lig uit te straal
nie. Dus is daar oral duisternis, daar is orals’n geestelike nag en slegs baie
selde vlam klein liggies op, slegs baie selde sal 'n ware verteenwoordiger van
My koninkryk, met sy lig toegang verkry tot die duisternis. Tog sal hulle lig
helder skyn, hulle sal in staat wees om verduidelikings te bied en die
Waarheid te bring, die lig van verwesenliking, wat almal voordelig sal
beïnvloed wat op soek is na lig. Amen.
Liefde vir die wêreld

5825 Wie aan die wêreld tol betaal, het die Hemelryk verspeel, omdat
die mens nie albei tegelyk kan wen nie. Wie die wêreld aanhang, span hom
ook nie daarvoor in om die hemelryk te verwerf nie, want vir hom is daar
slegs die aardse wêreld met haar bekoringe en aan ‘n ryk daarbuite glo hy
nie. En tog moet die weg na die hemelryk deur hierdie aardse wêreld gegaan
word, dit kan nie uitgeskakel word nie, want die mens leef in hierdie wêreld,
hy moet die laaste stadium van sy ontwikkeling op die aarde aflê, te midde
van die ryk wat aan die teenstander van God behoort.
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Maar hy kan hierdie ryk oorwin. Hy kan deur die aardse wêreld gaan sonder
om hom daardeur buitengewoon te laat imponeer, sonder om haar met sy
sinne te begeer. Hy kan haar bewustelik ervaar en tog bo haar staan. En dit
is julle doel, om die wêreld te oorwin, want sy is vir julle tot doel ter
beskikking gestel sodat julle siele daarin volmaak kan word, sodat julle julself
in vryheid van wil, kan losmaak van alles wat aan die wêreld behoort, omdat
die loslaat ook tegelykertyd ‘n losmaak is van hom wie die heer van hierdie
wêreld is en julle dan so wend na die geesteryk en sy Heer.
En so is dit vanselfsprekend dat, wie hom tot slaaf van die wêreld maak,
nooit die geesteryk in besit kan neem nie, nóg in die aardse lewe, nóg na die
dood van die liggaam. Dit is begryplik dat die heer van die wêreld die mense
gekluister hou, omdat die mens self aan hom die reg daartoe gee, want die
losmaak van die materiële wêreld en die bevryding uit sy mag, moet die
mens self volbring. Hy moet stryd voer teen homself, hy moet afstand kan
doen om iets waardevol te wen. Hy moet in die kort tyd van sy aardse
bestaan alle versoekinge weerstaan, om dan die geesteryk met al sy
heerlikhede in besit te kan neem, wat hom duisendvoudig vir sy
afstanddoening van die aardse sal skadeloos stel. Hy sal dit egter slegs kan
doen indien hy die waardeloosheid en onbestendigheid van die aardse sal
insien, wat vir hom op aarde begerenswaardig gelyk het.
Slegs hierdie insig sal aan hom krag gee om sy wil reg te rig en hierdie insig
kan hy ontvang as hy nadink oor die materiële wêreld, want hy kan nie tot ‘n
verandering van wil gedwing word nie, hy kan maar net deur teëspoed tot
innerlike beskouing aangespoor word, maar met welke resultaat, moet hy self
bepaal.
God kan hom slegs tot die mate help dat Hy hom altyd weer die
verganklikheid laat sien, dat Hy dit wat die mens op aarde liefhet, aan verval
prysgee. Dat Hy op ‘n smartlike wyse ingryp in dit wat op die mens indruk
maak. Dat Hy dit van die mens wegneem waaraan sy hart hang, altyd slegs
om hom ‘n aanduiding te gee van hoe waardeloos die doel is van al sy
strewes. Maar diegene wat uit sulke teëspoed leer, kan hulle gelukkig ag,
want hulle verander langsaam die rigting van hul wil en gee die wêreld op,
om eenmaal die geesteryk in besit te neem. Maar niemand moet glo om
kompromieë aan te gaan nie, niemand moet glo dat hy die wêreld ongestraf
kan aanhang nie. Alle strewe sal na die dood sy uitwerking hê en as dit slegs
oor die wêreld gaan, dan sal dit hom ook die geestelike dood bring, indien hy
terwille van aardse gewin die geesteryk opgeoffer het vir die wêreld wat aan
hom die dood sal bring. Dan het die mens hom opnuut oorgegee aan die mag
van hom wat homself in die diepte bevind en die weg na bo sal weer ‘n
eindelose lang tyd duur. Amen.
Troosryke en liefdevolle Woorde van die Vader

5827 Mat 5:4. “Salig is die wat treur, want hulle sal getroos word.”
Julle almal sal getroos word deur My Woord, julle wat treurig en bedroef is,
wat in aardse nood en 'n benarde toestand moedeloos van sinne is. Julle sal
moed moet put uit die Woorde wat Ek julle uit die hoogte laat toekom, in die

`254

besef van die toestand van My skepsels, van hul swakheid en eensaamheid,
wanneer hulle My nie in hul hart dra nie.
Ek wil almal vertroos, Ek wil almal vertroue gee dat hulle hulp sal vind by hul
Hemelse Vader, as hulle Hom maar net wil aanroep.
Ek praat uit die hoogte tot julle, omdat julle My Woord, wat aan julle
oorgelewer is, nie meer glo nie, omdat dit vir julle onwaarskynlik lyk dat Ek
My sal bekommer oor My kinders op aarde en dat Ek op hoogte is van al hul
nood en lyding en steeds bereid is om te help.
Ek wil julle opnuut verseker en julle slegs van die voorwaarde in kennis stel, dat Ek deur julle aangeroep wil word wanneer Ek julle moet help. Ek moet
hierdie voorwaarde stel, omdat My hulp andersins geen seën vir julle siele sal
kan bring nie, want sou Ek julle help sonder om deur julle aangeroep te word,
dan sou julle nooit die verbinding met My tot stand bring, wat die sin en doel
van die aardse lewe is en dan sou Ekself daartoe bygedra het dat julle jul
doel nie bereik nie.
Ek wil dat julle in My as God en Skepper van ewigheid glo. Wie steeds met
die wat deur Hom geskape is in verbinding staan, Wie hierdie verbintenis
nooit sal verbreek nie en Wie slegs van julle verlang dat julle hierdie
verbintenis bewustelik tot stand bring, dat julle Hom as julle Vader sal erken
en julle nou vol vertroue tot Hom sal wend in alle aardse en geestelike nood.
Maar omdat alle geloof daaraan verlore gegaan het, probeer Ek julle deur My
Woord te nader en die geloof opnuut in julle te wek.
Ek praat met julle en spreek alle mense regstreeks aan, al is dit deur die
mond van My toegedane dienaars, maar so ‘n dienaar spreek slegs wat Ek vir
julle nuttig ag, hy spreek slegs as My werktuig, hy spreek vir My en in My
plek. Maar dit is My Woorde wat julle hoor, wat met alle krag indruk op julle
moet maak, en wat julle moet lok sodat julle in My arms sal vlug, in alle nood
van liggaam en siel.
Julle wat mismoedig is, sal opgerig word, wie bedroef is, sal getroos word,
julle wat swak is van liggaam en siel, sal krag ontvang en wie blind van Gees
is, sal siende word. Aan julle almal wil Ek My Liefde bewys deur die Woord
wat vanuit die hoogte na omlaag tot julle klink.
Want Ek buig My as Vader oor na My kinders, wat My herken en My moet leer
liefhê, sodat hulle salig kan word. Amen.
God is die Woord – Om aangespreek te word deur God

5829 Ek, julle God en Vader van ewigheid, kom nader aan julle mense
deur My Woord. Want Ek is die Woord en as julle dus My Woord aanhoor, het
julle vir My wat met julle praat. Julle het direk met My in verbinding getree.
En julle sal nou van My teenwoordigheid kan praat, van 'n bewys van My
Liefde en sorg vir julle, maar steeds net wanneer julle My Woord in jul harte
sal laat weerklink, wanneer julle dit hoor of lees, denkende aan Hom, deur
Wie julle aangespreek word, wanneer julle hierdie Woorde diep in die hart
laat binnedring en dit nie net vir jul ore wegsterwe nie. Of Ek lewendig by
julle is word deur julle bepaal. Maar steeds is My Liefde bereid om met julle
te praat, julle deur My Woord die bewys te gee dat Ek weet en waaragtig
bestaan en verbinding met julle soek. Julle bring My dus daartoe om My te
`255

uiter wanneer julle daarna verlang om My Woord te hoor. Maar ongeroep
kom Ek ook na My mensekinders om hulle daaraan te herinner dat hulle die
verbinding met My tot stand moet bring.
Ek spreek ook tot diegene wat nog nie bewustelik My toespreek verlang nie,
deurdat, midde in die gewoel van die wêreld, die blikke van die mens gerig
word op My verteenwoordigers, wat My Woord verkondig, ook te midde van
die wêreld. Sommige wen Ek, maar gewoonlik slaan die mense geen ag op
die Woorde wat vir hulle weerklink en wat van My afkomstig is nie. Maar
enkele mense kom wel agter dat Ek hulle Self toespreek en hulle laat My
Woorde tot hulle harte deurdring. En hulle reageer ook op My aanspreek.
Hulle neem die woorde ter harte en doen hul bes om daarvolgens te lewe.
Hulle wil self ook My teenwoordigheid voel. In gedagte verbind hulle hulleself
met My en Ek sal hulle dan ook nooit meer laat gaan nie.
Die mense weet nie hoe maklik dit is om met hul God en Vader van ewigheid
in verbinding te tree nie. Hulle weet nie dat hulle hulself maar net hoef oop te
stel wanneer Ek hulle toespreek en dat hulle te alle tye deur bewustelike wil
My daartoe beweeg om tot hulle te spreek. Dat Ek aan hulle deur My Woord
die weg wys waarop hulle veilig onder My leiding die doel van die aardse
bestaan kan bereik. Maar Ek hou nie op om hulle toe te roep of roepers oor
hul pad te laat kruis nie, sodat hulle kan bewus word van My Liefde en My
sorg en daaraan aandag gee wanneer Ek Self tot hulle spreek. Amen.
Voorloper, die Verkondiger van Jesus

5830 Streef in alle deemoed daarna om My ware kinders te word, maar
rig julle nie op ongewone kennis nie, dit het weinig nut vir die volmaaktheid
van julle siele. In My Ryk geld die kleinste en geringste meer as hy wat dink
om verhewe te wees. In My Ryk word die deemoed buitengewoon
gewaardeer en vir arrogansie is daar geen plek nie. Maar julle moet die ware
grootte onderskei van selfverheffing, onderskeiding moet vir julle een van die
groot bates wees. Wat vir My groot is, dit verhef Ek as heersend oor hele
wêrelde met hulle bewoners. Hy regeer met My en in My Wil oor eindelose
skeppings en tallose skepsels en tog sal sy gees nie daardeur verwaand word
nie.
Maar wie baie van homself dink en glo om ook vir die regering bevoeg te
wees, die sal in alle Ewigheid nie die hoogte beklim wat hom ‘n heersersamp
sal verseker nie, want Ek ken die innerlike gesindheid van elke wese. Ek weet
presies waar ware deemoed is en waar slegs My Wil deur ‘n wese vervul
word. Daarom sê Ek dan ook: Op die aarde is daar geen wese wat so
deemoedig is dat Ek hom sou kon laat heers oor wêrelde in die Ryk hierna
nie. My heersers se deemoed is boaards en so 'n wese is so innig met My
verbonde dat die aarde vir hom geen woonplek sou kon wees nie, want alles
sou in die helderste lig straal wat in sy omgewing sou wees.
Want hierdie Ligwesens het al die weg oor die aarde gegaan met die gevolg
van volkome vergeesteliking op aarde. Hulle keer nooit meer na die aarde toe
terug nie, maar werk desondanks voortdurend op die aardbewoners in. Hulle
stuur hulle ligstrale na die aarde toe, omdat ‘n oorgrote liefdeswil hulle vervul
en die wil om te help laat hulle voortdurend in ‘n verlossende sin besig wees.
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Dus kan ‘n bepaalde mens baie sterk deur so ‘n ligwese beïnvloed word, wat
egter nie beteken dat die siel van die mens een van die van bo neergedaalde
ligsiele is nie. Ook is dit so dat baie ligwesens hulle sal beliggaam voor die
einde, met die doel om ‘n taak te volbring. Hulle staan nog voor hulle
voleinding as God se kinders, wat hulle wel deur so ‘n taak kan bereik. Die
volmaakte God se kinders werk slegs van bo af op die mense in; beïnvloed
egter bepaalde mense sterk wanneer die voorwaardes daarvoor gegee is om
ook in ‘n verlossende sin op aarde besig te kan wees.
Maar vir één spesifieke Liggees is dit toegestaan om na die aarde af te daal,
naamlik My Voorloper, wat My voor die einde sal aankondig. Hy wil My
verkondig en sal vir My die weg berei. Want dit is volgens My Wil van die
Ewigheid af omdat hy My van die begin van tye af toegedaan was, omdat hy
‘n stryder vir sy Meester is. Hom het Ek uitverkies tot My vasal, (dienaar) tot
My herout (voorloper) wat My steeds sal aankondig. Wat in die wêreld luid
die verkondiging gedoen het toe Ek na die mense toe gekom het, wat voor
My gegaan het as roepende, sodat die mensdom op My sou ag slaan. Hy stry
vir My en sal altyd stry vir die Naam van sy Meester. Hy is sodoende die
straal en die lig wat Ek van My uit afstuur na die aarde. Hy weet van My
Koms, van die einde en van sy taak op aarde. Hy herken homself as die een
wie hy is. En hy is My so toegeneë, dat slegs My Naam uit sy mond sal
weerklink, dat sy iedere asemteug My Naam sal verheerlik. Want elke slag
van sy hart geld My, Wie hy op aarde verkondig, met oorgrote ywer en vir
Wie hy ook sy lewe sal gee wanneer sy taak beëindig is.
Hy sal dus oor die aarde gaan kort voor My Wederkoms, maar die mense sal
hom in sy eenvoud nie herken nie, totdat hy sy mond sal open om Hom te
verkondig wat ná hom sal kom. Dan sal die skille van Myne se oë afval, maar
My teenstanders sal hom nie herken nie. Hy sal ongeag sy eie gevaar tog
spreek, hy sal aan die mense die nabye einde verkondig en aanmaan om
boete te doen. Hy sal hulle waarsku om die heil van hulle siele te soek en om
Mammon te verag. Hy sal aan hulle met ‘n donderende stem die Verlosser
van die wêreld verkondig, Jesus Christus. Hy sal alles doen wat vir die
verheerliking van die Naam Jesus - die Ewige God - nuttig is, want hy sal in
die waarste sin van die woord My Voorloper wees. Hy sal die weg na die
paradys weer open vir almal wie aan sy woorde geloof skenk, wie My getrou
sal verwag, sodat Ek hulle kan red uit die diepste nood. Amen.
Die geboorte van Jesus - Lig

5832 Julle sal almal huiswaarts moet keer, na die Vader toe. En julle
sal almal vir ewig geluksalig moet wees. En om hierdie doel te bereik doen Ek
alles, omdat Ek julle liefhet vanaf die allereerste begin en sal bly liefhê tot in
ewigheid. Ek sal nooit toelaat dat My teenstander julle vir ewig in besit neem
nie, omdat julle kinders van My Liefde is en die Liefde vir ewig nooit sal
afstand doen van dit wat Haar aandeel is nie. En so sal dit vir julle ook
begryplik wees waarom Ek Self na die aarde neergedaal het, te midde van
die wêreld van My teenstander, na My skepsels wat van My afgeskei het.
My teenstander wou My aandeel betwis. Hy wou dit vir ewig van My geskei
hou en hy het My skepsels in sy mag gehad. Dus moes Ek hulle uit hierdie
mag verlos, indien Ek hulle weer wou terugkry by My. Daarom het Ek
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afgekom na die aarde, want My Liefde het My na die ongelukkig gewordenes
toe getrek en wou hulle weer onuitspreeklik gelukkig maak. En My Liefde het
'n weg gebaan waaroor die gevallenes kon terugkeer na die Vaderhuis.
Ek het teenoor My teenstander alle skuld op My geneem en aan hom die
losprys vir alle siele in die diepte betaal. Ek het Myself geoffer. Ek het My
lewe aan die kruis gegee. En dus het Ek My kenbaar gemaak in 'n Mens,
omdat die offerdaad te midde van die mense gebring moes word en omdat
slegs dit wat sigbaar gebeur het, vir die mense betekenis kon hê. Omdat die
mense self die skuld moes betaal en omdat so 'n genoegdoening - deur
mense verrig - eindeloos baie lyding en smart in die aardse lewe sou
beteken, wat My Liefde die mense wou spaar.
Ek het na die aarde gekom. Die Liefde het 'n menslike vorm betrek, My
Liefdesgees het in die Kindjie Jesus intrek geneem met 'n werk van
erbarming van unieke aard as doel. Want wat die Mens Jesus op Hom
geneem het en ten uitvoer wou bring, was so geweldig dat dit maar net
moontlik was deur My Liefdeskrag, wat die Mens Jesus in oorvloed verwerf
het, om vir sy medemens te kon ly en sterf. Hy het die verlossingswerk met
My volbring. Of anders gesê: Ek Self het dit in die Mens Jesus volbring, dus
het Ek Mens geword. Jesus is God, omdat Hy die Liefde in alle volheid in Hom
gedra het.
Daar was geen groter geheim as die menswording van God in Jesus nie. En
tog was ook hierdie geheim verstaanbaar vir die mens wat die begrip "Liefde"
verstaan het, wat in My oneindige Liefde vir My skepsels die rede gesoek het,
dat die ewige Liefde Haarself beliggaam het in 'n Mens, Wie in vrye wil Sy eie
vergoddeliking deur die Liefde bereik het.
Ek kon My slegs in so `n mens sigbaar maak. En Ek het aan die mense deur
'n ongewone geboorte en die begeleidende verskynsels bewys dat Ek die
regte uiterlike vorm gekies het; dat slegs 'n uiterlike vorm sonder sonde My
verblyfplek kon wees, wat Homself egter nou Self vrywillig so moes vorm, dat
Hy 'n houer van die Goddelike Liefdeskrag kon word en bly, ook as vyandige
kragte op Hom ingewerk het en My uit Hom probeer verdryf het. Die Mens
Jesus moes die vergoddeliking nastreef en bereik en die sondeskuld as Mens
tot niet maak. Maar die Liefde het Hom tot Sy verlossingswerk bestem, wat
Hy nooit sonder Liefde sou kon volbring nie.
Tevore het daar 'n diepe duisternis oor die aarde gelê. Want alle mense was
nog aan die vors van die duisternis oorgelewer, wat geen lig na hulle laat
kom het nie. Toe het die lig van bo af neergedaal en lig in die duisternis
gebring, sodat dit nooit weer geblus sou word nie. En wie aan die Goddelike
Verlosser dink, sal die lig ontvang, wie hom deur My Liefde sal laat verlos,
wie onder Sy kruis gaan staan en wie die weg sal bewandel wat Jesus gegaan
het: Die weg van liefde en leed. Amen.
Jesus as baba

5835 ‘n Redder is vir julle gebore, die Verlosser, Wie van Bo gekom het
om julle te bevry en verlossing vir julle te bring. Julle mense het uiterste
teenspoed gely, want julle was gevange gehou deur Satan, julle was in sy
mag en het nie oor die wilskrag beskik om julle van hom te bevry nie.
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Julle siele was siek en 'n Geneesheer moes kom om julle te genees; ‘n sterk
Verlosser moes kom om julle te bevry. Een moes kom om julle vrede te
bring. Verlossing het na die aarde gekom deur 'n Kind wat tussen julle gebore
was, wat in groot armoede in die wêreld, in 'n stal gebore is. Tog het slegs Sy
geboorte reeds getuig van sy Goddelike oorsprong, Sy buitengewone taak en
Sy groot liefde vir mense, want 'n baie helder lig het bokant die Kind geskyn
en die lig het in die harte gekom van diegene wat toegelaat is om dit te
aanskou en wat Sy goddelike sending herken het.
Want die Ewige Lig het Self aarde toe gekom, Sy het in die duisternis geskyn,
wat 'n skaduwee oor die hele aarde gegooi het. Die Ewige Liefde het Haarself
beliggaam in die kind Jesus en die straal van liefde het helder geskyn in
hierdie betekenisvolle nag toe die kind Jesus in die wêreld gekom het. En die
menslike ras moes bly gewees het en gejuig het oor die ewige Liefde se daad
van medelye, om af te daal na die aarde en lig te bring in die duisternis. Maar
die mense het hul oë gesluit om nie die lig te sien nie, behalwe vir 'n paar
wat geweet het van hul Verlosser en om hulp geroep het, wat gevra het vir 'n
Verlosser en blymoedig hulself oopgemaak het vir die Lig van Bo. En vir
hierdie paar het die Ewige Liefde gekom om te help en dit het gebeur soos
wat dit lank gelede deur sieners en profete verkondig was.
Die Messias het in die wêreld gekom, die Bringer van Lig. Die Seun van God
het afgekom na die aarde toe, Hy wou die wêreld verlos van sonde, want Hy
was jammer vir die mensdom wat, neergebuig onder droefheid, amper
gebreek het onder die las van die sonde en nie in staat was om hulself te
verdedig teen die beperkings wat God se teenstander op hulle geplaas het
nie. Hierdie beperkings het veroorsaak dat die mensdom toenemend meer
gedwaal het na die diepte, omdat hulle elke bevel deur die vyand van die
siele gehoorsaam het, omdat hulle te swak was om weerstand te bied, wat
daardeur net hulle sondelas vermeerder het, waarvan hulle nooit in staat sou
wees om hulself te bevry nie.
Die Seun van God het afgekom na die aarde. ‘n Mees verhewe Wese van Lig
van God af, Wie geweet het van die gevalle mense se swaarkry en homself
aangebied het om die oneindige groot sonde namens die mensdom te dra en
om hulle te verlos deur 'n Self-offer op die aarde as 'n mens, deur 'n uiters
pynlike dood aan die kruis. Hierdie Ligwese het woning gemaak in die kind
Jesus ten einde Sy doel te bereik om die mensdom van sonde en die gevolge
daarvan te verlos. En die helderste Lig het geskyn toe die Kind gebore is, 'n
Lig wat almal wat van goeie wil was, geroep het, wat gewag het vir hul
Verlosser en wat smekend tot God gebid het in hul nood. Dit was 'n daad van
genade van ondenkbare betekenis, want die hele heelal het daaraan
deelgeneem. Hemel en aarde het aan mekaar geraak op die oomblik van
Jesus se geboorte.
Die brug is gevestig van die een koninkryk na die ander. Oorlog is verklaar
teen die teenstander van God deur die mens Jesus, wat dan ook geseëvier
het. Want Hy het geveg vir en saam met God, Wie Hom na die aarde gestuur
het en woning in Hom geneem het, wat Hom heeltemal deurdring het. So het
God Homself geopenbaar omdat Hy, die ewige Liefde, in staat was om volle
besit van 'n mens te neem Wie die liefde in Homself ontvou het tot die
uiterste volmaaktheid. Wie Homself gevorm het in 'n houer vir die goddelike
`259

Gees, in ’n houer van die Ewige Godheid. Hy kon tereg sê: "Ek en die Vader
is Een.” Hy het vir die mense verlossing gebring, Hy het aan hulle Lig gegee,
Hy het Verlossing gebring vir hulle siele, want deur Sy kruisiging het Hy die
een oorwin wie die siele in die diepte wou hou en van wie die mense nie in
staat was om hulself op hul eie te verlos nie. Hy het hulle Verlosser, hulle
Redder van sonde en dood geword. Amen.
Die Oerlig van die ewigheid straal lig uit

5836 My volheid van lig sal oor julle skyn indien julle sonder twyfel in
My sal glo en julle die Lig van die Ewige Waarheid van My in ontvangs sal wil
neem. Want alle ligstrale gaan van die Oerlig uit. Wat egter nie van My
afkomstig is nie, is geen lig nie. Dit versprei geen helderheid nie, maar sou
net kan verblind om des te groter duisternis agter te laat.
Maar Ek, die Oerlig van die ewigheid, wil ‘n helder lig aansteek in die harte
van die mense. Ek wil dat die ligstraal hulle as ‘n weldaad tref. Ek wil dat dit
hul weg sal verlig wat hulle nog op aarde moet gaan, sodat hulle dit sonder
gevaar sal begaan, sonder om te verdwaal. Want hulle moet die doel bereik.
Hulle moet die weg na My vind. Hulle moet na steeds helderder lig verlang
om uiteindelik met die Oerlig van die ewigheid saam te smelt om ewig
geluksalig te wees. Want Lig is Lewe. Lig is Blydskap. Lig is Waarheid. Lig is
om op die hoogte te wees van die diepste samehang van die Skepper met Sy
skepsels. Om in die lig te vertoef, is 'n goddelike toestand wat julle mense
almal sal moet bereik, omdat dit jul bestemming is vanaf die allereerste
begin.
En so sal julle nou verstaan dat slegs die band met My, die Oerlig, julle van
die deurstraling van lig sal verseker. Want om iets wat van My uitgaan te kan
ontvang, moet die kontak met My tot stand gebring word. Julle sal dus nooit
tot die lig kan kom, solank as wat julle julleself van My afsydig hou, solank as
wat julle nie in My glo nie. Solank as wat julle julleself nie oopmaak as houer
waarin My Lig en Liefde uitgegiet kan word nie. En dit moet julle self wil,
naamlik dat julle julleself oopmaak, dat julle julle hart gereedmaak tot so ‘n
houer, dat julle haar vorm tot 'n tempel waarin Ek, die Ewige Lig, self
teenwoordig kan wees en julle nou van binne kan verlig. Dat Ek in julle ‘n lig
kan aansteek wat helder sal straal en elke hoek sal verlig.
Julle sal weer tot die insig moet kom wat vir julle verlore gegaan het deur
julle vroeëre sondeval. En julle sal julle hart tot 'n tempel van God vorm
wanneer julle maar net My gebooie nakom, wanneer julle My gebooie van
liefde vervul. Dan sal julle alles doen wat julle veredel. Julle sal julle harte
reinig van onedele begeertes, van euwels, sondes en slegte gewoontes van
allerlei aard. Julle sal julle moet suiwer van alle verkleefdheid en julle versier
met die deugde van geregtigheid, barmhartigheid, sagmoedigheid en
vredeliewendheid, deemoed en geduld. Julle sal steeds maar net werksaam
wees in liefde en My na julle trek, omdat My Liefde nou julle liefde nie meer
sal kan weerstaan nie.
En as julle My nou gewen het, kan Ek My Lig in alle volheid in julle laat skyn.
En dan is die poorte na die ewige geluksaligheid ook vir julle ontsluit. Dan
vertoef julle al in My Ryk, selfs wanneer julle nog op aarde lewe. En van lig
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deurstraal gaan julle dan oor na die geestelike Ryk. En julle sal op hoogte
wees van alles wat tevore nog vir julle verborge was en julle sal vir ewig
gelukkig wees. Amen.
Stryd van die geloof - Vegters vir God

5840 Ek het vir My 'n leër van vegters opgelei wat die stryd opgeneem
het teen die vyand van siele en teen almal wat julle in hul ongeloof treiter en
dus teen My is. Hulle behoort almal aan die kamp van My teenstander. My
vegters het My egter as hul bevelvoerder en Ek sal hulle waarlik tot
oorwinning lei in die laaste stryd op hierdie aarde. Want dit is waarlik so, die
geloofstryd, wat binnekort met My klein kudde sal gebeur, waarin hulle
hulself sal moet bewys en waarvan Ek hulle sal red, soos Ek verkondig het.
Hierdie toetstydperk moet nog oor My Eie kom en daarom sal hulle
buitengewoon versterk moet word ten einde te kan volhard, want My
teenstander sal in 'n hewige en wreedaardige manier voortgaan teen hulle
om hulle te laat wankel in hul geloof. Hul kontak met My sal hulle almal egter
merkwaardige krag gee. En dit is waarom Ek julle aanhoudend waarsku: Hou
vas aan My, moet My nie laat gaan nie, maar sluit al digter by My aan, vestig
'n opregte band met My, sodat julle te alle tye jul gedagtes aan My kan
oordra, sodra die geringste weerstand in julle opkom, wat altyd My
teenstander se manier van doen is. Julle kan enigiets bereik, enigiets vermag
en enigiets oorwin, as julle slegs My teenwoordigheid in julle toelaat, wat
reeds gewaarborg is deur julle opregte wil om My eie te wees en te bly. Julle
intieme gedagtes, 'n gebed in gees en in Waarheid en konstante werke van
liefde verseker julle ook van My deurlopende hulpvaardigheid, My Krag van
Liefde en My Genade.
En dus is julle altyd toegerus en in staat om alle aanslae van My teenstander
te hanteer, want dan sal julle hom nie langer op jul eie hoef te beveg nie,
maar julle sal My aan julle kant hê en hy sal met absolute sekerheid wegvlug
van My straal van Lig af. En julle sal altyd in staat wees om oor hom te
triomfeer, solank julle by My bly, solank as wat julle deur die skild van geloof
en liefde beskerm word.
Wanneer julle egter jul oë sywaarts laat dwaal, wanneer hulle na die wêreld
gedraai is en julle die skild wat julle beskerm laat sak, wanneer julle My maar
net vir ‘n kort tydjie uitsluit en dus die wêreld tussen My en julle laat inkom,
dan sal julle in ernstige gevaar wees en Ek wil julle hierteen waarsku soos 'n
liefdevolle vader sy kinders waarsku om nie hul eie gang te gaan nie, maar
altyd naby die vader te bly, sodat hy hulle kan beskerm in geval van
dreigende gevaar.
Dit is bloot uitroepe van liefde wat Ek herhaaldelik na julle stuur, want Ek
bekommer My oor jul redding en omdat Ek julle alle onnodige stryd wil
bespaar, want Ek ken jul harte se diepste besef van die doel en sal julle nie
laat dwaal nie. Julle kan egter jul paaie baie moeilik maak as julle nie aandag
gee aan My Woorde nie. Julle sal My vegters wees en bly en behoort julle
voor te berei vir hierdie finale stryd op aarde. En dit vereis dat julle nie die
band met My verbreek nie, dat julle nêrens gaan sonder My nie, dat julle so
toegewyd sal wees aan My dat julle My teenwoordigheid sal begeer, wanneer
en waar dit ookal mag wees. Julle moet 'n groot hoeveelheid krag versamel
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wat nie weer sal verminder wanneer julle jul finale stryd gaan begin nie. Ek
sal julle waarlik na 'n oorwinning lei, soos wat Ek julle belowe het. Amen.
Die Krag van geloof - Siektegenesing - Wonders

5843 Met ongekende krag sal julle kan werk as julle My in diepe geloof
aanroep om julle te help, maar die liefde moet die aanleiding hiervan wees
om My Krag te vra. Julle geloof moet so sterk wees dat julle nie ‘n sekonde
sal twyfel wanneer die gedagte in julle opkom om ‘n noodlydende te hulp te
kom nie.
Julle moet dan in My Naam werk en julle sal deur My Gees daartoe
aangespoor word. Glo dus nie dat julle deur julle werk vir julle iets aanmatig
wat nie volgens My wil is nie, maar, waar julle julself daartoe gedring voel,
voer dit ook uit sonder om te twyfel, want julle sal dan slaag. Ek het julle tog
My Krag beloof indien julle ‘n sterk geloof besit! En Ek wil hê dat daar
gedurende die laaste tyd voor die einde julle medemense oortuig kan word
van die krag van geloof, dus sal Ek julle ook nie beskaamd laat staan indien
julle My en tegelykertyd ook julle medemens wil dien nie.
Ek sal egter nooit My seën gee aan dade van selfsug, vernietiging of
liefdeloosheid nie. Begryp dat liefde dus die dryfveer moet wees, dit moet
julle daartoe aanspoor om My Krag te vra, maar nooit haat of
vergeldingsdrang nie, - slegs die liefde sal My Gees aanleiding gee om
werksaam te wees. Slegs deur liefde verbind julle julself met My, sodat julle
nou ook My Krag deelagtig word. En hierdie liefde laat ook julle geloof so
lewendig word dat julle voortaan aan die sukses sal glo van dit wat julle wil
volbring.
So is ook vele siekte genesings wat in My Naam bewerkstellig word, te
verklaar. Want wanneer Ek om hulp aangeroep word, dan word daar ‘n
beroep gedoen op My belofte, “Vra en vir julle sal gegee word, klop en vir
julle sal oopgemaak word”. Wie nou die Heelmeester in volle geloof aan die
Waarheid van My Woord in sy hart opneem, hy sal gesond word, want hy het
hom geheel aan My toevertrou en Ek is dan waarlik met My Krag by hom. Hy
kan dan genees, omdat hy hom onbeperk van My Krag kan bedien.
Diep gelowige mense kan daarom op aarde werk tot seën van hul medemens.
En hulle mag dit doen sodra hulle ‘n lewendige getuienis van My Naam
daaraan verbind. Sodra My Naam daardeur verheerlik word, sodat dit geskied
om die mense wat na My op pad is, te help om sonder twyfel vas te glo, maar
nie om ongelowige mense tot geloof te dwing nie.
‘n Totale ongeloof is ‘n hindernis vir die werk van My Gees. Daarom word
iemand wat My Naam bely, deur My Gees daarvan teruggehou om voor die
oë van ‘n ongelowige wondere te verrig. Of wanneer daar dan hulp gegee
word wat lewensnoodsaaklik is, sal die hulp van so aard wees dat die
ongelowige ‘n natuurlike verklaring daarvoor kan vind waarop hy die
genesing sal baseer.
Dog in die eindtyd sal nog vele swakkes gewen word, wie se weerstand al
gebreek kan word deur die krag van die geloof van Myne. Daarom sal daar in
die eindtyd in My Naam baie wondere verrig word, sodat die wat nog swak
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van geloof is, daardeur versterk kan word, sodat hulle ook oortuig kan glo en
standhou in die laaste stryd op hierdie aarde. Amen.
Erkenning of verwerping van Jesus Christus

5844

Julle mense sal My slegs kan erken of verwerp. Die
laasgenoemde sal julle totale ongeloof bewys en sal 'n baie smartlike
uitwerking op julle hê. Want om My te verwerp, beteken om nog heeltemal in
die mag van My teenstander te wees en My openlik weerstand te bied. Maar
om My te erken, beteken om heeltemal agter My te staan en dus ook in My
orde van ewigheid binne te gegaan het. Om My te erken wil sê, in Jesus
Christus as God se Seun en Verlosser van die wêreld te glo en te lewe vanuit
die navolging van Jesus. Om My te erken beteken om op My - as die ewige
Liefde - af te stuur, wat slegs moontlik is deur 'n lewe in liefde, omdat slegs
so ‘n lewe die eenwording met My tot stand sal bring. En so sal dit nou vir
julle begryplik wees, dat Ek net 'n "ja" of 'n "nee" ken en dat mense My nie
kan bedrieg met woorde wat rondom dit draai, wat gebruik word, wanneer
mense My slegs met die mond bely, maar die hart nie betrokke is by dit wat
die mond uitspreek nie.
Julle erken My nie wanneer julle lewenswandel nie die ernstige strewe verraai
om na My toe te kom nie. wanneer julle lewenswandel die liefde laat
ontbreek, wanneer julle nie My beeltenis in die hart dra nie, wanneer die
geloof in julle nog nie so lewend geword het dat daar nou met vlytige arbeid
aan julle siele begin kan word nie. Wanneer julle jul nie nadruklik tot Jesus
Christus wend met die versoek om hulp en genade nie, wanneer julle sonder
Jesus Christus julle weg gaan. Dan is al julle woorde wat 'n geloof moet
bewys, slegs ’n leë gepraat wat My nie om die bos sal lei oor die ware
toestand van julle siele nie en wat dieselfde is as om My te verwerp. Wie My
erken, leef ook saam met My. Hy verbind homself altyd weer in gedagtes met
My. Hy hou innige tweespraak met My. Hy sal My as Vader tot homself laat
spreek, want hy voel soos My kind en hy behoort dus aan Myne wat Ek vir
ewig herwin het. Hy hoort by die verlostes, want sy wil om by My uit te kom,
kon slegs die versterking gewaarword deur die genade van die
verlossingswerk te verstaan.
Verstaan dat die weg na My slegs via Jesus Christus kan lei. Niemand bereik
My en ook niemand stuur op My af wat nie 'n beroep gedoen op die genade
wat deur Jesus Christus verwerf is nie, wie homself dus bewustelik onder die
kruis van Christus plaas. Want hy kan eers ernstig daarna streef om by My
uit te kom, wanneer hy lewendig geword het deur die genade van die
Goddelike Verlosser Jesus Christus in wie Ek vir julle mense 'n sigbare God
geword het.
Maar vra julleself af of en in hoeverre, julle ernstig daarna streef om by My
uit te kom. En dink nie dat julle tot Myne gereken sal kan word, wanneer julle
nog nie deurdronge is van die Gees van My Liefde nie, wanneer julle slegs na
buite toe blyke wil gee van die geloof in My, maar julle lewenswandel elke
verbinding met My laat ontbreek.
Woorde alleen doen dit nie. En ook om te behoort aan Christelike
denominasies maak julle nie tot erfgenaam van My Ryk nie, indien julle nog
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nie die weg na Jesus Christus gevind het nie. Indien julle - wie sonder Hom
en Sy verlossing nog in die boeie van die teenstander gekluister is - nog nie
die ernstige oproep tot Hom gerig het, sodat Hy Hom oor julle sal ontferm
nie.
Julle sal moet insien dat julle met skuld belaai is en julle moet aan Hom julle
skuld beken en om verlossing vra ter wille van Sy bloed wat Hy vir julle
gestort het. Dan behoort julle tot diegene wat 'n luide "ja" sê, wanneer die
liefdesroep van die Vader weerklink. Julle behoort tot diegene wat Hom
tegemoetsnel, wie homself definitief geskei het van My teenstander, wie My
innig liefhet en hom met My verbind het, wie Myne sal bly tot in alle
ewigheid. Amen.
God se Liefde gaan uit na almal

5845

Ek kom na die siekes en swakkes om hulle te genees en te
versterk, na die bedroefdes en verdruktes kom Ek, om hulle te troos en hul
My bystand te verseker, wie vervolg word neem Ek in My arms sodat hulle by
My ‘n tuiste sal vind en die wat val, tel Ek op, Ek help hulle dat hulle weer op
vaste voete kom en vrolik is. Ek kom na almal wat My met ‘n enkele gedagte
roep, wat in ‘n God en Vader glo, wat My nie verwerp wanneer Ek hulle wil
help nie. Hulle almal kan hul gelukkig ag dat My Oor hul roep hoor, dat My
Oog hul nood sien en dat My Liefde aan hulle behoort, omdat hulle My
kinders is, omdat hulle glo.
Maar Ek benader ook alle ongelowiges. Ek probeer My aan hulle bekend te
maak as Helper, om hulle aan te spoor om My hulp te vra en dankbaar aan te
neem. Ja, Ek benader die ongelowiges dikwels in die vorm van nood en
kommer, sodat hulle aan My sal dink, van Wie hulle wel op hoogte is, maar
nie wil ken nie. Want daar bestaan geen mens wat glad geen kennis van ‘n
Skepper en Behoeder van alle dinge het nie. Wat egter by vele ontbreek, is
die geloof dat daar ‘n verbinding is tussen Skepper en skepsel. En die
ongeloof laat hulle nie die verbinding soek wat hulle sou oortuig van My en
My werk en van die groot Liefde wat My met alle skepsele verbind nie. Die
geloof daarin maak die mens gelukkig en laat hom ook die weg na My vind,
maar meestal slegs as hy in nood is. Die nood sou egter vir almal ondraaglik
gewees het as Ek nie daarvan op hoogte sou wees nie en met My hulp oral
kan wees waar geloof is.
Dat daar altyd weer uitkoms is, dat ‘n tyd van nood en lyding gevolg word
deur draaglike omstandighede, is geen toeval nie en is nie vanselfsprekend
nie, dit is My ingryping, My leiding, dit is My bestuur en werksaamheid, wat in
die lot van alle mense duidelik herkenbaar is. En elke weg deur die lot
geneem, sou die mens tot geloof in My kan en moet voer, maar wie My nie
erken nie, die verwerp ook ‘n voorbestemde lot. Hy probeer alles uit eie krag
of kragteloosheid te verklaar, sonder om duidelikheid te hê vanwaar hy die
krag kry en waarom hy ook kragteloos kan wees. Maar die erkenning van
God en ‘n roep tot My sou waarlik ‘n groot verandering in sy denke en ook in
sy aardse en geestelike toestand tot gevolg hê.
Ek weier niemand wat tot My roep nie. Maar Ek bly op die agtergrond waar
openlike teenstand teen My gebied word, waar die verwerping van God Self
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so groot is dat ook die nood van die liggaam geen verandering in die denke
teweegbring nie. Maar dan is die gevaar groot dat die een tussenbeide kom
wat sy doel bereik het, naamlik om My te verdring. En hy gee ryklik in die
aardse lewe, maar ontneem egter alles wat tot die ewige lewe lei. Hy
vergiftig die siel en lewer haar uit aan die dood, wat baie pynliker is as die
swaarste lewe op aarde, maar dit vergaan, die siel moet egter ly vir ewige
tye, totdat sy My tog eenmaal sal erken en dan tot My om hulp sal roep, wat
dan ook aan haar verleen sal word. Amen.
Glo in Jesus - Christus en Sy lyding

5847

Om die lyding van Christus in sy volle omvang te begryp, soos
wat Jesus dit ondergaan het, is vir geen mens op aarde moontlik nie, omdat
onuitspreeklike geestelike kwellinge die ligaamlike pyn vergesel het,
waarvoor die mens geen begrip het solank hy nog nie vergeestelik is nie.
Daarom sal geen mens ook kan meen dat hy dieselfde kwellinge uitgestaan
het as Jesus nie, omdat die geestelike kwellinge veel erger as die liggaamlike
pyne was, omdat Jesus die hele mensdom se sondelas gedra het en Hy
midde in die stryd teen die bose magte gestaan het, waarteenoor Hy Homself
geplaas het. Sy ligsiel het gebewe voor hierdie duisternis en Sy siel was nog
baie meer gepynig as Sy liggaam.
Hierdie ontsettende lyding is vir julle mense onvoorstelbaar, alhoewel julle
daarvan bewus is. En die omvang van Sy verlossingswerk sal julle eers in die
geesteryk besef, wanneer jul siele in die lig kom en die onvoorstelbare werk
van barmhartigheid aan julle gewys word.
Solank as wat julle op aarde vertoef, sal julle in Hom moet glo. Julle moet die
liefde van Jesus vir julleself voorstel, Wie 'n uiters smartlike dood op Hom
geneem het om Sy medemense te help in hulle geestelike nood.
Julle moet julle indink dat Hy onskuldig gely het, Dat Hy die suiwerste en
mees liefdevolle Wese op aarde was en dat Hy deur Sy oorgrote liefde ook
kragtig en magtig was en tog van Sy krag afgesien het, om namens julle te
ly.
Julle sal, óf julle meegevoel met die diepte van Sy lyding het al dan nie,
bewustelik langs Hom moet staan. Julle mag nie wegbly nie, want deur Sy
kruisiging het Hy julle na Hom toe geroep.
Hy wil slegs hê dat julle Hom sal erken as die Seun van God en Verlosser van
die wêreld. Dat julle in Sy taak sal glo. Dat julle glo dat God Self in die mens
Jesus was en dat Sy lyding en dood aan die kruis slegs deur God toegelaat
was, sodat die mensdom verlos kon word van die dood. Dat die versoening
vir God gebring was vir 'n oortreding wat nie volgens Goddelike geregtigheid
ongestraf kon bly nie en dat mense hulleself nooit van die skuld sou kon
bevry nie.
Julle mense moet weet dat die taak van Jesus daaruit bestaan het om God se
liefde en Sy Geregtigheid in ooreenstemming te bring en so weer die orde tot
stand te bring wat deur die vroeëre sonde van die opstand teen God
omvêrgewerp was.
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Julle moet weet dat alle mense die verlossing deur Jesus Christus nodig het.
Dat die kruisdood nie slegs 'n historiese gebeurtenis was nie, maar 'n
geestelike rede gehad het.
Julle moet weet dat die Liefde na die aarde neergedaal het om die mense te
verlos. En julle moet weet dat die mens Jesus so vol van liefde was vir God
en Sy medemens, dat die Ewige Liefde Haar dus Self in Hom kon openbaar
en alle wonderwerke en wysheid van Jesus so te verklaar is.
Julle moet weet dat die kruisdood van Jesus meer was as 'n historiese
gebeurtenis. En julle moet nou self uit die gevolge voordeel trek, dit wil sê,
julle moet by die kruis plaasneem en weet dat julle ook tot diegene behoort
vir wie Jesus die verlossingsdaad volbring het. Julle moet Hom erken as die
Seun van God en Verlosser van die wêreld.
Julle geloof sal julle dan ook aan julle die verlossing van julle siel oplewer,
want sy sal haarself losmaak van die vyandige mag, sy sal voel dat die
Heiland, Jesus Christus, Hom oor haar sal ontferm, want sy sal leer om Hom
lief te hê en slegs wil lewe om Hom te behaag. Sy sal die sonde vermy en die
goeie doen. Sy sal haarself gee aan die Een wat haar Vryheid gebring het en
sy sal Sy Naam voor die hele wêreld bely. Amen.
Die nood van die siele in die hiernamaals - Jesus Christus

5855 Bedink die nood van die siele in die geesteryk wat onvolmaak
gesterf het, wat op aarde geen geloof gehad het aan `n voortlewe na die
dood nie en wat hulle nou oorgeplaas is na donker, verlate streke sonder lig
en sonder vrede. Hulle dwaal rond en vind nie die weg nie. Hul lot is treurig,
want hulle is gewoonlik eensaam, of saam met net sulke ongelukkige wesens.
En omdat alle geloof by hulle ontbreek, soek hulle ook geen toevlug tot God
nie, want hulle kom daarbo aan soos wat hulle hier gesterf het en hul
gedagtes gaan nog in dieselfde rigting as op aarde. Hulle meen net dat hulle
lokaal oorgeplaas is en dink ook nie daaroor na, hoe so iets kon gebeur nie.
En daarom bevind hulle hulleself in groot geestelike nood en hulle ken geen
uitweg daaruit nie. Mense wat geen liefdevolle gedagtes navolg in daardie ryk
nie, kan dikwels eindeloos lank in hierdie toestand bly. En hierdie siele is
buitengewoon betreurenswaardig en tog kan hulle net gehelp word deur
voorbidding, dat hulle krag oorgedra kry om hul wil korrek te rig. Maar volg
'n siel hulpvaardige gedagtes na, dan ervaar sy dit ook as weldadig en sy hou
haar voortdurend op in die nabyheid van diegene van wie die kragstroom
uitgaan. Dan sal die siel ook makliker 'n uitweg vind vanuit haar toestand. Sy
sal dan nie wegsink in 'n apatiese toestand nie, maar sal haar maklik die weg
laat wys deur hulpvaardige leiers.
Die ongeloof eis die meeste slagoffers, want 'n siel wat op aarde nie wou glo
nie, kan in die geestelike ryk nie 'n uitweg gewys word wat sy steeds verwerp
nie. En daarom moet so `n siel eers bewus word van haar kwellende
toestand, waarin sy beland het deur haar ongeloof. In haar grootste
verlatenheid is sy dankbaar wanneer 'n wese haar nader en dan neem sy ook
onderrig aan. Sy sal daaroor nadink en sal al ‘n mate van verligting bespeur
wanneer sy gewillig raak om dit aan te neem, terwyl haar kwellings nog
groter word indien sy haarself daarteen verset.
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Van die kant van God word alle moontlikhede benut om ook hierdie siele wat
in duisternis is, nog te help om in die lig te kom. Maar die vrye wil bly ook in
die ryk hierna onaangeraak en daarom is 'n groot verlossingsarbeid nodig om
hierdie wil te verander, sodat sy haar na God toekeer, sodat die siel tot insig
kom, sodat sy 'n Heer bo haar sal erken aan Wie sy haarself nou moet
oorgee, indien sy uit haar kwellinge bevry wil word. Sy moet leer glo, want
slegs deur die geloof sal hulle die liefde van die Goddelike Verlosser Jesus
Christus verstaan. En slegs in die geloof sal hulle Hom moet aanroep en dan
sal hulle ook gehelp word.
Sou die mense weet hoe vreeslik die uitwerking van ongeloof by hulle is na
hul liggaamlike dood, dan sou hulle waarlik al op aarde alles gedoen het om
tot sekerheid te kom oor wat daar van hulle verlang word om te glo. Hulle
sou opheldering wou verkry om die goeie te doen op aarde. Maar die
kwellinge van sulke siele kan wel aan mense beskryf word, maar daar kan
aan hulle geen blik in die geestelike ryk verleen word nie.
En daar verlaat tallose siele die aarde in 'n toestand van totale ongeloof. En
gelukkig is diegene wat so op aarde geleef het dat hulle goeie gedagtes sal
navolg. Gelukkig is diegene aan wie in voorbidding gedink word en aan wie
krag daardeur oorgedra kan word. Want wesens sal hulle spoedig by hulle
voeg en sal hulle lei na die Bron van die lig. Maar die siele wat weinig hulp
kry, of wat die helpers verwerp, sal eindeloos lank in die duisternis bly en die
weg na Jesus Christus nie vind nie, Wie die Enigste is wat hulle sal kan verlos
uit die nag van die dood. Amen.
Twyfel aan Goddelike openbarings - Die vyand se geslepenheid

5856 Moenie toelaat dat julle harte bedroef word nie en moenie twyfel
wanneer Goddelike Liefde Haarself vir julle manifesteer nie. Glo in die Vader
se Liefde, Wie waarlik nie skadelike gawes aan Haar kinders sal skenk nie,
Wie dus nie sal toelaat dat hulle voeding gegee sal word deur 'n onbekende
bron wat hulle kan benadeel nie. Beskou julle as My kinders, dan sal julle in
staat wees om met 'n rotsvaste geloof te glo dat die Vader julle Sy
beskerming gee, dat Hy na julle omsien as Sy kinders en alle gevaar van julle
afwend wat dalk julle geestelike ontwikkeling in gevaar kan stel.
Maar weet ook dat julle in die tyd van die einde leef en dat God se
teenstander sy uiterste krag sal inspan om sy volgelinge te vermeerder; weet
dat hy sal woed kort voor die einde en dat hy veral sal werk waar die lig van
bo dreig om hom bloot te stel. Weet dat hy ook sal poog om verwarring te
saai in die geledere van die God-toegewyde mense en dat hy alles sal
probeer om wanorde te skep en verdeeldheid te veroorsaak. Weet dat hy ook
in staat is om die sig te vertroebel van dié wat aan hom die geringste
geleentheid bied, as gevolg van ’n verkeerde wil of geestelike arrogansie en
onvriendelike gedagtes en dat hy altyd daar suksesvol sal wees, sonder om
egter in staat te wees om hierdie mense van God te skei. Maar hul denke sal
verwar word en hulle sal nie meer die suiwer Waarheid kan herken nie. Hulle
sal nie die Vader se stem herken nie, want hulle het na die teenstander se
stem geluister. Nietemin, hulle wil, sal op God gerig bly en hulle sal nie ten
prooi val aan die teenstander se pogings nie, dit is net dat hy daarin sal slaag
om ‘n groep te verdeel wat wou saamwerk vir God.
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Julle mense ken nie sy krag en geslepenheid nie, julle ken nie sy
vermomming nie en sal daarom sy bedrogspel ten prooi val wanneer julle
begin twyfel, wat terselfdertyd twyfel in God se Liefde, Almag en Wysheid
bring. As julle dus nie in staat is om Hom te herken in sy geopenbaarde
Woord nie, dan is die teëstander se invloed op julle voor die hand liggend,
maar hy sal nie daarin slaag om julle te skei van die Een wat julle opreg
begeer nie, want God hou Sy beskermende hand oor almal wat na Hom
streef, maar hy dwing hom nie om te dink of op te tree volgens Sy Wil nie.
Hy laat hom die vryheid toe om homself te verdedig wanneer die mag van die
duisternis hom aanval. En enigiemand wat van goeie wil is, sal ook in staat
wees om deur God se teenstander te sien. Amen.
Sonde kry die oorhand – Geloofstryd en die einde

5860

Wanneer die sonde sterk sal toeneem, wanneer daar onder die
mense geen geloof meer sal wees aan die Geregtigheid van God nie, wanneer
die mense onverantwoordelik sal lewe en hulle drifte vrye loop laat neem,
wanneer daar geen liefde meer onder die mense sal wees nie, wanneer al
hulle begeertes slegs sal gaan oor die wêreld en haar goedere; dan het die
einde aangebreek en sal die Skrif vervul word en die voorspellings van die
profete, wat in opdrag van God telkens die eindtyd aangekondig het, sal
bewaarheid word.
En as julle mense om julle heen kyk en alles wat op aarde gebeur met oop oë
gadeslaan, dan sal julle, wat van goeie wil is, besef in welke uur julle leef.
Julle sal insien dat dit alles tekens van die naderende einde is, dat die
mensdom self die einde na hulle toe trek, omdat hulle in sonde leef en omdat
hulle hul God nie meer ag nie.
Daar is nog mense wat nie heeltemal bedorwe is nie, wat nog nie heeltemal
aan die teenstander van God behoort nie, wat egter geen geloof besit nie en
daarom onnadenkend voortlewe, maar hoe nader dit aan einde kom, sal
hierdie mense ook al hoe minder word. Van hulle sal wegsink en in die mag
van God se teenstander beland en ‘n deel van hulle sal weggeroep word uit
die lewe na die hiernamaals. En die verdorwe en sataniese mense sal
toeneem en slegs ‘n klein aantal sal aan God getrou bly en volgens Sy wil op
aarde lewe. En diesulkes sal baie ly deur die teenstander, want hulle sal
gehaat en vervolg word terwille van hulle geloof.
En sodra daar openlik opgetree word teen almal wat God bely in Jesus
Christus, sal julle kort voor die einde staan. Dit is ook al lank gelede aan julle
verkondig dat julle julself sal moet verantwoord en voor die regters sal moet
verskyn, terwille van die Naam van Jesus.
En sodra elke geestelike strewe vyandig bejeën word, sodra God se dienaars
op aarde verhinder word om te arbei vir die Ryk van God, sodra hulle gehoon
en belaglik gemaak word vanweë hul geloof, het die tyd gekom waarin die
sataniese kragte werksaam sal wees en sal woed teen alles wat op God gerig
is.
En al die swakkes, wat nog nie totaal boos geword het nie, sal weggeroep
word van die aarde, sodat hulle nie heeltemal in die hande van God se
teenstander sal val, wanneer die laaste dae sal aanbreek, waarin daar op so
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’n manier teen die gelowiges opgetree sal word, sodat slegs die wat ’n sterk
geloof het, - mense wat heeltemal op God vertrou -, sal standhou, omdat die
geloof hulle die krag sal gee en omdat God hulle sigbaar kan bystaan vanweë
hul geloof.
En dan sal die aktiwiteit van die satan duidelik word, want hy sal hom
beliggaam in alle mense wat aan hom behoort deur hul gesindheid. En almal
van hulle sal dade verrig wat om vergelding skreeu en die vergelding sal
kom, die dag sal aanbreek waarop aan al die doen en late ‘n einde sal kom,
waarop die Geregtigheid van God tevoorskyn sal kom en almal se werke
openbaar sal word. Die dag sal kom dat regspraak gehou word, soos dit
geskryf is, waarop elkeen die loon sal ontvang wat hy verdien, waarop God
se Woord vervul sal word, omdat Sy die Ewige Waarheid is. Amen.
Valse christusse en valse profete (I)

5861 Ek verkondig steeds weer aan julle: Die tekens en wonders sal
toeneem van die kant van My dienaars op aarde, sowel as van die kant van
My teenstander. Want daar sal baie valse christusse en profete opstaan om,
in opdrag van die vors van die duisternis, dit te verswak wat deur My ware
dienaars verkondig en gedoen gaan word, om hulle wonderwerke en
voorspellings as twyfelagtig voor te stel en sal die mense in steeds dieper
duisternis in stort. Dog sal die wonderwerke wat die valse profete uitvoer,
slegs daaruit bestaan, om aardse mag en rykdom te vermeerder en dit sal
geen dade van liefde wees wat hulle sal volbring nie. Deur hulle sal werke
ontstaan wat hulle sal bestempel as werke wat deur ‘n bonatuurlike mag tot
stand gebring is; wat egter slegs as ‘n opeenhoping van aardse goedere
gekenmerk kan word, dus sal hy homself ook verraai as die heer van die
materie.
Maar egte wonderwerke is werke van barmhartigheid vir die lydende en
verswakte mensdom. Egte wonderwerke is ‘n duidelike gevolg van die krag
van bo. En egte wonderwerke sal alleen gedoen kan word deur hulle wat as
ware verkondigers van My Woord op aarde werksaam is; wie My en My stem
sal bely voor die wêreld en sal poog om die geloof in My tot lewe te wek en te
stimuleer.
Dit is ook die egte profete wat volgens My Wil aan die mense sal verkondig
wat hulle te wagte staan en wie Ek daarom uitgekies het om die verkondigde
Woord te verbind met bewyse van geloofskrag, sodat die mense kan besef
deur welke krag en welke Gees My verteenwoordigers werk. Want daar sal
teen die einde ook baie valse profete optree en deur wonderdade probeer om
die mense in verwarring te bring. My teenstander sal met dieselfde middele
werk en dit sal ook makliker vir hom wees om die mense te mislei, omdat hy
aan hulle geen ondergang sal verkondig nie, maar sal steeds net ‘n lewe van
aardse welsyn en wêreldse vooruitgang aan hulle beloof. En omdat sy
wonders daaruit sal bestaan om hierdie wêreldse vooruitgang op die
voorgrond te plaas - sodat sy wonders vir die mense ‘n betowerende
materiële opbloei sal wees - omdat sy voorspellings ‘n toekoms van rykdom,
eer en aardse sukses belowe, ‘n wêreld van opbou en aardse volmaaktheid,
sal daar daarom ook meer aandag aan sulke voorspellings geskenk word. Die
mensdom word egter daardeur steeds meer weggelei van die egte en ware
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wat My verteenwoordigers op aarde aan hulle sal bekendmaak, naamlik dat
die mense voor die einde staan, dat al die materiële goedere hulle nie teen
ondergang, wat hulle met sekerheid tegemoet gaan, kan red nie, indien hulle
My Woorde nie aanneem nie, maar na die woorde van hulle luister op wie die
vors van duisternis sy invloed uitoefen. Dit is na hulle, wat wel ook wonders
sal verrig deur sy krag, wie op aarde magtig sal wees, omdat hulle hulself
aan hom uitgelewer het, wie se aktiwiteite egter steeds te herken is, wie
hulle na sal luister.
Want liefde spreek nie uit hulle nie, hulp vir noodlydende mense is daar nie
te vinde nie, hoewel hulle hulself ook van My Woorde bedien, of ook wel My
Naam op die voorgrond plaas, sodat hulle as ware profete beskou kan word.
Waar daar egter geen liefde heers nie, is My Gees ook nie teenwoordig nie.
Daar sal nóg Goddelike wonders plaasvind, nóg ware profetiese woorde
gespreek word. Die dryfveer van My teenstander sal duidelik herkenbaar
wees, naamlik om in die laaste tyd alles te probeer om My klein kudde te
verstrooi en hulle vir homself te wen.
Daardie tyd het nou aangebreek (1954), gee daarom ag op alles wat Ek vir
julle sê, sodat julle kan leer om die ware van die valse te kan onderskei, die
Lig van die verblinding, die Waarheid van die leuen, sodat julle nie in die
hande val van hom wat julle in die verderf wil sien nie. Amen.
Goddelike leiding

5862 Ek sal julle almal met My hand lei as julle My nie weerstaan en
julle laat lei nie. Enigiemand wat My dus wil hê as sy metgesel, wat nie My
wil teenstaan nie, kan ook gerus wees dat Ek hom korrek sal lei, dat hy nie
die verkeerde weg sal neem nie en dat hy sy doel veilig sal bereik. Ek verwag
niks anders van julle as julle onderwerping aan My nie, dat julle Myne wil
wees, dat julle My as julle God en Vader sal erken en bereid sal wees om te
doen wat reg is in My oë. Slegs hierdie wil is genoeg vir My om julle aan die
hand te lei totdat julle die einde van julle aardse lewe bereik het, totdat julle
die geesteryk kan binnegaan om vir ewig te lewe.
Ek wil julle die ewige lewe gee. En julle sal slegs in staat wees om te leef as
julle deurdring sal wees met die krag van My Liefde. My Liefdeskrag neem
besit van alles wat geen weerstand bied nie. En so sal julle ook verstaan
hoekom Ek verwag dat julle julleself aan My sal onderwerp, want dan kan My
Liefdeskrag in julle vloei en julle tot lewe ontwaak. Julle kan nie geestelik
dood wees wanneer julle deurdring is met My Liefdeskrag nie. En julle kan nie
sonder My Liefdeskrag wees wanneer julle julleself aan My oorhandig nie, dit
is, as julle vrywillig by My aansluit. Die wil om met My te verenig is die
waarborg dat Ek julle in besit sal neem en julle nooit weer sal laat gaan nie.
Want hierdie wil het eens van My af weggedraai en die val in die diepte sowel
as julle verlies van lig en krag veroorsaak. As julle My nou julle wil gee, sal
dit sekerlik weer vir julle lig en krag gee. En elkeen wat na My wil kom, sal sy
doel bereik, watter weg hy ookal sal neem.
Ek waardeer julle vasberadenheid en sal ook langs julle loop, ewiglik sorg dra
dat julle die ewige lewe betree. Enigeen wat egter sy wil na My sal rig, sal
ook sy eie ontoereikendheid waarneem wat hom nederig sal laat word. Hy sal
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sy afstand van My besef en sal dit wil oorkom. Hy sal 'n poging aanwend om
My wil te doen, hy sal probeer om homself te vorm volgens My wil, want hy
sal besef dat sy onvolmaaktheid hom verhinder om My te bereik om homself
vir ewig met My te verenig. En omdat hy sal voel dat hy te swak is, sal hy 'n
beroep doen op My vir krag. En Ek sal gee, want My Liefde wil Haarself altyd
gee en omdat so ‘n wil, deur My aardse kind gedemonstreer, My baie
gelukkig maak, want dit dui op die finale terugkeer na My toe.
Sodra die gedagte van sy eie ontoereikendheid ontwaak het in die mens, sal
Ek hom help om homself te hervorm en sodra hy vrywillig by My sal aansluit
deur homself aan My te oorhandig, sal My Liefdeskrag hom na sukses lei. En
dit is hoekom almal wat na My streef hulle doel sal bereik, elkeen wat toelaat
dat hy sonder weerstand gelei word, sal die regte weg neem en hoef nooit
bang te wees om verkeerd te gaan nie, want enigeen wat homself aan My
toevertrou, bou op 'n stewige fondament. Amen.
Wie in die liefde bly.

5863 Julle vind jul vrede in die vereniging met My. Julle verlange sal
gestil word sodra julle weet dat julle één is met My, wanneer julle jul met My
verbind het deur die liefde, of deur innige gebed - wat in gees en Waarheid
na My opgestuur word. Die gebed is die wil om met My verbonde te wees, om in liefde werksaam te wees is egter die vervulling, want: "Wie in die liefde
bly, die bly in My en Ek in hom". Die liefde is die grootste – en alles wat te
make het met die rypwording van die siel, die terugkeer na die Vaderhuis en
die ewige saligheid, hang van die werksaamheid in liefde af.
As julle steeds maar hierdie woorde voor oë sal hou: "Wie in die liefde bly,
die bly in My en Ek in hom", - as julle maar altyd daaraan sal dink dat Ek Self
die Liefde is, dan sal die vervulling van My gebooie van liefde vir julle ook as
die vernaamste voorkom, dan sal julle ywerig wees om in die liefde te lewe,
om vir ewig daardeur met My verbind te wees.
Die liefde is alles - Sy is verlossingskrag - Sy is lig, Sy is die Goddelike
beginsel, die middelpunt van die ewige ordening. Wanneer 'n mens sonder
liefde leef, het hy buite die ordening getree, want hy gaan heeltemal teen
GOD in in sy denke en handeling, hy is geestelik blind, dit wil sê, sonder insig
en hy is onverlos in die mag van My teenstander - wat hom van alle saligheid
wil verhoed.
Die LIEFDE is Ekself, die liefdeloosheid is My teenstander - en wie dus die
begeerte het om met My verenig te wees - wie My vir hom wil wen, moet in
die liefde lewe, want dan móét EK ook by hom wees, omdat die Liefde My
oersubstansie van ewigheid is. EK deel wel onmeetlike genade uit, Ek skenk
julle wel wat julle nie verdien en nie uit julself nastreef nie, maar al My
genadegawes moet slegs tot gevolg hê dat julle tot liefde omvorm. Want al
sou Ek julle alles wil skenk, sonder die liefde bly julle nogtans dood, sonder
die liefde bly julle wesens wat onder die wet val - julle bly dan altyd maar net
My skepsels - maar kan so nooit meer My kinders word nie.
Slegs die liefde bring die vergoddeliking van My skepsels tot stand - slegs die
liefde kan Ons verenig, aangesien julle andersins altyd maar net buite My as
geïsoleerde wesens 'n ongelukkige bestaan sal lei. En daarom is die eerste en
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vernaamste gebod: "Jy moet God liefhê bo alles en jou naaste soos jouself".
En van die vervulling van hierdie gebod hang jou geestestoestand af, reeds
hier op aarde - en later in die ewigheid. Daarom het Ek My dissipels die
opdrag gegee om uit te gaan in die wêreld en My Goddelike liefdesleer aan
die mense te verkondig – daarom het Ek Self as voorbeeld vir die mense op
aarde, 'n lewe in liefde geleef en hierdie liefdesleer van My verseël met die
dood aan die kruis, wat EK vir die medemens uit oorgrote Liefde ondergaan
het, omdat EK hulle onafsienbare nood gesien het en hulle wou help.
En solank julle mense hierdie gebooie van My ongeag laat, kan julle die
saligheid nie bereik nie - al sou julle julleself nog hoe diep verootmoedig en
julle in die stof werp vir My – smekend om My erbarming. Ek het julle lief met
'n onoortreflike Liefde en EK wil julle almal vir My wen. Maar My saligheid
bestaan slegs in die liefde wat deur julle beantwoord moet word - en dit moet
julle My vrywillig skenk. Die verlange na My moet die rede wees vir jul bede
om erbarming, omdat julle My liefhet - omdat julle besef op welke verre
afstand julle julleself nog van My bevind.
Julle moet probeer om met My in kontak te kom, julle moet wil om met My
verenig te word en daarom moet julle in liefde lewe, anders kan 'n vereniging
nooit plaasvind nie. Onthou dat julle die ewige Liefde Self met elke daad van
liefde na julle toe trek, dat Sy egter nie julle hart kan binnekom wanneer sy
nog heeltemal teen die Oerwese van God gerig is nie.
Slegs deur die liefde verenig julle julself met My. Daaraan moet julle dink en
probeer om die gebod van die liefde as die allerbelangrikste te vervul - julle
moet weet dat geen mens sonder liefde salig kan word nie. AMEN
Die Gees van God werk waar Hy wil

5864

Die Gees van God werk waar Hy Wil, want God alleen weet waar
Sy Gees Hom sonder weerstand kan openbaar. Hy alleen weet wie Sy
boodskappe sonder weerstand sal aanneem en daarvan gebruik wil maak en
Hy alleen weet welke begaafdhede die werksaamheid van Sy Gees sal
toelaat. Sy Wil is dat die Waarheid ingang sal vind onder die mense,
waardeur misvattings en leuens so belig sal word, dat dit as sodanig deur die
mens herken kan word.
Dit is Sy Wil dat die mense die weg tot saligheid leer vind, ‘n weg wat steeds
die Weg van die Waarheid is. Daarom is Hy steeds daarop uit om mense die
Waarheid te laat toekom, omdat Hy alleen daardie één doel voor oë het,
naamlik die saligheid van Sy skepsels. Op aarde, waar Sy teenstander heers,
sal die Waarheid steeds deur sy invloed bestry en verontreinig word, dit sal
steeds met leuen en dwaling vermeng word, omdat die doel van God se
teenstander is om die Waarheid van die mense te weerhou, om die strewe na
en die aanneem van God, te verhinder.
Daarom moet die suiwer Waarheid steeds weer van Bo na die aarde toe
gebring word, wat egter slegs deur die werking van die Gees, dit wil sê, deur
die uitstorting van die Gees oor die mens kan geskied. En hierdie mense kies
Hy Self, want Sy Gees werk waar Hy wil. Die werk kan slegs deur die vrye wil
plaasvind, want nooit word dwang deur God uitgeoefen om ‘n mens te
beweeg om die Waarheid aan te neem nie. Dit is altyd ‘n aangeleentheid van
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die vrye wil van die mens en so ‘n wil wat aan God oorgegee is, is sekerlik
aan Hom bekend.
Die vrye wil open as te ware die hart van ‘n mens, sodat God se Gees die
hart kan binnestroom. Daarby bestaan die moontlikheid dat die stroming van
die Gees die hart vertroebel kan binnekom. Waar daar egter aan die
voorwaarde voldoen is dat God ‘n mens die suiwer Waarheid kan gee, daar is
die geestelike beskutting ook aanwesig, wat die onreine en duistere kragte
teëhou. Want ‘n mens wat homself en sy wil geheel aan God toevertrou het,
staan in die “ligkring” van God, wat nie deur duister wesens betree mag word
nie.
Dit is dus God se Wil dat die Waarheid na die aarde gebring word, daarom is
dit verstaanbaar dat dit sal geskied deur ‘n mens waarvan die wil heeltemal
opgegaan het in die Wil van God. Daardeur word die binnesluip van God se
teenstander nie meer toegelaat nie en God kan nou beskermengele opstel,
omdat die mens Hom deur sy wil, wat na God gekeer is, die reg daartoe
gegee het. Dan toon hy ook self die werksaamheid van God se Gees, deurdat
‘n helder lig die hart van die mens binnestroom, waarvoor elke wese van die
duisternis vlug.
Die rede waarom God steeds opnuut die Waarheid na die aarde stuur, is
geleë in Sy liefde vir Sy skepsels, wat Hy tot saligheid wil lei en daarom mag
daar dus nie getwyfel word dat Hy Sy Wil ook sal verwesenlik nie. Hy sal dan
ook, verstaanbaar, die mense kies wat vir die aanneem van die Waarheid van
Bo in aanmerking kom, maar Hy sal hierdie uitverkorenes so lei dat hulle
geen dwaling sal aanneem nie. Anders sou dit onmoontlik gewees het vir
Hom om die suiwer Waarheid aan die mensdom te gee.
Weliswaar moet nadruk daarop gelê word dat daar eers van ‘n uitstorting van
die Gees gepraat kan word, wanneer dit gaan oor die toekom van geestelike
kennis. Onder die stuur van die suiwer Waarheid deur die werke van die
Gees, word slegs verstaan, die kennis oor geestelike gebiede, dus die
verkryging van ‘n insig in dit wat Goddelik-geestelik genoem kan word. God
kan en sal die mense ook opheldering oor aardse dinge gee, maar dit gebeur
egter in die gedagtes, waarby die juistheid van hierdie gedagtes weer
afhanklik is van die geestelike vlak van die mens. Die uitstorting van die Gees
kan nooit met aardse wetenskap of studie in verband gebring word nie,
derhalwe moet geestelike en aardse kennis steeds geskei word. Beide hierdie
val nie saam onder die begrip “ontvang van die Goddelike Waarheid” nie,
ofskoon die denke van ‘n mens ook deur die Gees verlig kan word, wanneer
hy trag om in die Goddelike orde te lewe. In so ‘n besondere geval kan die
denke ook volgens die Waarheid wees.
Sodra julle alle aardse sake uitsluit en julle slegs die geesteryk vir julleself tot
doel van julle verlange stel, sodra julle poog om julle kennis op geestelike
gebied te vergroot en julle slegs die toestand van julle siele wil verbeter deur
net aan te neem wat nuttig is vir haar, sodra julle julleself net bepaal by dit
wat vir julle siele ‘n lewe in die ewigheid sal verseker en geen ag sal slaan op
wat die liggaamlike lewe op hierdie aarde betref nie, streef julle die
geestelike na en sal die Gees in julle die leiding oorneem. Sy sal Haarself in
julle openbaar en julle innerlik op ‘n wyse onderrig wat vir julle geestelike
ontwikkeling nuttig is.
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Dan kan julle ook Goddelike boodskappe ontvang ooreenkomstig die
volmaaktheid van julle siele. Sy sal julle egter slegs opheldering gee oor die
geesteryk, oor die samehang in die geestelike wêreld, oor die geestelike
oorsprong en die doel van al die geskapenes. Dus oor alles wat julle nie met
julle verstand kan deurgrond nie en oor dit wat nie vir julle bewysbaar sal
wees solank julle op aarde leef nie. Aardse probleme daarenteen kan julle
oplos deur die verstand, waarby ‘n waarheidsgetroue resultaat slegs die
gevolg sal wees van ‘n verligte denke. Dit sal egter slegs die geval wees as ‘n
mens, deur ‘n lewe wat aan God welgevallig is sal streef na verligte denke.
Daar moet dus daarop gelet word dat Goddelike openbaringe die sielelewe,
die geestelike ontwikkeling van die mens, die kennis oor oorsprong en
einddoel en die kennis oor God se heilsplan van ewigheid, as inhoud sal hê.
Aardse vrae sal die mense min of meer self waarheidsgetrou beantwoord,
afhangende van die volmaaktheid van hulle siele.
Hoe inniger ‘n mens met God verbonde is, des te sterker sal hy ook Sy
invloed bemerk en des te helderder sal sy denke word en hy sal wêreldse
vrae kan beantwoord. Want dan laat hy die werke van die Gees in homself
toe, wat hom dan ook in die aardse lewe lei en stuur.
Maar woordelike boodskappe waarmee die Waarheid direk na die aarde
gestuur word, word anders beoordeel. Daardie soort openbaringe het ‘n
Goddelik-geestelike kennis tot inhoud wat slegs direk van God af tot die
menslike middelaar oorgebring kan word, waarvoor daar egter weer bepaalde
voorwaardes geld.
Die soort oordrag gebeur volgens die Goddelike plan waarvan Hy alleen weet
hoe dit volbring kan word en daarvoor kies Hy vir Homself ook ‘n bruikbare
“werktuig” uit. En Hy doen dit steeds as die noodsaak gebied dat die mense
deur die stuur van die suiwer Waarheid hulle opwaartse ontwikkeling sal
bespoedig. Slegs God ken die harte van die mense en Hy alleen weet by
welke aardse kind die voorwaardes aanwesig is vir die ontvang van die
Goddelike boodskappe en Hyself kies dan daardie kind uit.
Die Gees van God waai waar Hy wil. Sy Gees word uitgestort in ‘n houer
(hart) wat daarvoor geskik is, want dit gaan oor ‘n buitengewone hulp aksie.
Die bedoeling is om die geestelike duisternis deur te breek met “ligstrale” wat
van God Self uitgaan. En dit is ‘n proses wat nog vir baie mense redding van
die geestelike dood kan bring. Want daardeur word ‘n weg getoon wat vanuit
die wêreld van die materie na die Ryk van die lig voer. Dit is ‘n moontlikheid
om die mense aan te spoor tot ‘n ommekeer, indien hulle van goeie wil is en
die uitgestrekte hand van die Vader sal aanneem, Wie Sy kinders nie weer vir
‘n eindelose lang tyd wil verloor nie.
Daarom geniet elke ontvanger van Goddelike boodskappe ook die besondere
beskerming van God, sodat sy opdrag volbring kan word, sodat die lig van
die Waarheid die aarde kan verlig in ‘n tyd van diepe geestelike duisternis.
Veral sodat die kort tyd wat nog vir die mense oorbly tot aan die einde, ten
volle benut kan word. Amen.
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Twee verskillende wêrelde - Die stem van die goeie Herder

5865 Die aarde en die geesteryk is twee verskillende wêrelde en die
bewoners van die aarde sal selde begrip hê vir dit wat vanuit die geesteryk
na hulle sal kom in die vorm van die Goddelike Woord. Hulle sal selde begrip
hê vir die geestelike goedere wat aan hulle uit die geesteryk oorgedra word.
Maar dit gaan hier oor My Woord: My skape herken My stem.
Dit is maar 'n klein kudde waarvan Ek Self Herder is. Dit is maar 'n klein
skare wat tot Myne gereken kan word. Dit is maar weinig mense wat in ‘n
lewendige verbinding met My staan, by wie nie net die mond spreek nie,
maar ook die hart wanneer hulle bid. Daar is maar min mense wat 'n lewende
geloof het, in wie se lewe Ek in die eerste plek kom en vir wie Ek ook 'n ware
Vader kan wees, wat Ek as My kinders kan beloon met gawes wat aan hulle
My Liefde bewys. Die meeste van die mense staan vêr van My af. En as Ek
tot hulle spreek, maak My stem geen indruk op hulle nie. Hulle herken in My
Woorde nie die stem van die goeie Herder, Wie hulle roep om Hom te volg
nie. Hulle gaan hul eie gang. Hulle staan maar net op die wêreld en knoop
geen verbinding met die geesteryk aan nie, waaruit hulle groot seën sou kon
put vir hul siele.
Soos wat die twee wêrelde verskillend is - die aarde en die geesteryk - so is
ook die mense verskillend en behoort hulle by een van hierdie twee ryke. En
daarom sal My Woord altyd net aangehoor word deur diegene wat die roep
van hul Herder sal hoor, die wat van My is, of hulle wat nog besluiteloos is na
watter ryk hulle sal terugkeer. Hulle hoor My roep en ervaar dit as 'n lokroep
waardeur hulle aangetrokke voel. My roep bly altyd en ewig dieselfde: "Volg
My na". Want daar is net een pad wat na die doel lei, wat al My skapies moet
gaan: Die weg van die liefde. En wie hierdie weg sal gaan, behoort aan Myne
en hulle sal hul Herder volg, wat hulle waarlik na hul tuiste sal lei en Wie
hulle nie aan Sy vyand sal uitlewer nie, Wie hulle beskerm as die vyand die
kudde binnekom om hulle te verstrooi. En hierdie vyand sal alles doen om My
van My skapies te vervreem. Hy sal as ’n vermomde wolf onder My skapies
inkom en probeer om hulle weg te lok, om hulle dan genadeloos te verskeur
en aan die ewige dood prys te gee.
Maar My skape sal My stem herken en hulle sal by Hom bly Wie hulle as hul
goeie Herder sien. En net die ander skape sal hulle deur hom laat verlei
indien My lokroep nie sterker is en hulle na My dring nie, sodat Ek hulle kan
opneem in My kudde en hulle beskerm teen die vyand. My stem klink waarlik
hard en duidelik en My lokroep dring oral deur, sodat niemand kan sê om dit
nooit te gehoor het nie. Maar net hulle wat van goeie wil is, hoor dit en
herken dit as die roep van Liefde van die Vader na Sy kinders en volg Hom.
En al is die pad hoe smal, Ek gaan voor hulle uit en lei Myne veilig en behoue
na hul bestemming. En elkeen wat My stem hoor, volg My as hy aan Myne
behoort. Maar dit is nie die stem van die wêreld nie; Hierdie stem weerklink
vanuit die geesteryk en maak daarom net indruk op Myne, wat streef na
daardie ryk en sy geregtigheid. Amen.
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Vervulling van die gebooie van liefde

5873 Leef slegs in die liefde. Ek vra niks anders van julle nie, maar
daardeur sal julle 'n nog onpeilbare doel bereik, 'n vlak van volmaaktheid wat
later die helderste insig vir julle sal beteken, want dan sal julle siele in staat
wees om geestelike visie te bereik en insig kry in My koninkryk met al sy
prag. Ek vereis net dat julle moet liefhê, want liefde is die sleutel tot insig, tot
krag en die grootste geluk. Enige persoon kan goed wees, maar of hy dit wil
wees, of hy die sagte aandrang in hom sal volg, is 'n deurslaggewende faktor
in die bereiking van sy doel op aarde. En dit is die rede waarom hy
voortdurend aangemoedig word om liefde te beoefen, keer op keer word hy
herinner om dade van liefde te doen en gewaarsku om nie gevoelloos op te
tree nie. Dit is waarom die gebooie van liefde aan hom deur My gegee is,
sodat hy nie sal vergeet wat belangrik in die aardse lewe is nie, sodat hy sy
gesonde verstand sal gebruik om hom te help wanneer die aandrang van sy
hart reeds te swak geword het.
Dan moet hy onthou dat My Wil slegs die vervulling van My gebooie van
liefde verwag en rasioneel probeer om vas te stel waarom Ek hierdie gebooie
gegee het. Hy moet aan die woorde dink "Hy wat in die liefde bly, bly in My
en Ek in hom”, gevolglik, - indien hy kontak met My begeer, sal hy 'n lewe
van liefde moet lei. In daardie geval sal sy geestelike opgang egter verseker
wees, dan sal hy die doel van sy aardse lewe vervul. Liefde is die hoogste.
Liefde is die krag waarsonder geen mens kan lewe nie, wat verstaan moet
word as die lewe van die siel, wat ewig is, maar kan swig voor die geestelike
dood, indien die liefde, die krag wat ware lewe in die eerste plek gee,
ontbreek.
Enigeen wat vir ewig wil lewe, moet liefde aan almal gee wat hom nader, aan
almal wat sy liefde wil hê, dan eers sal hy in staat wees om in krag en lig te
skep en slegs dan kan hy geluksalig wees. Maar sonder liefde is die siel in die
duisternis en swak, want selfs die liggaam se lewe dui nie sonder liefde op
lewe vir die siel nie, maar sy kan tydelik die liggaam se lewe gebruik, maar
sonder liefde altyd in die verkeerde rigting, wie daardeur bloot die lae
rondom haar verdik, sodat aan die einde van haar aardse lewe, sy die
geesteryk ontdaan van alle krag en lig sal betree, waar sy nie meer die
voorreg toegestaan sal word dat die liggaam haar toestand kan verander nie,
want sy het nie die liggaam se lewensenergie vir haarself gebruik nie, sy het
nie ingegee vir die sagte drange en die liggaam liefdesdade laat doen nie.
Want solank as wat sy op aarde geleef het, het haar gedagtes en bedoelings
die liggaam se aktiwiteite bepaal. Die gebruik van energie en haar verkeerde
bedoelings en gedagtes het dan ook haar toestand van dood in die geesteryk
bepaal.
Julle word keer op keer vermaan om lief te hê, julle mense word met so baie
teenspoed en hulpeloosheid gekonfronteer en word so dikwels genader vir
hulp, dat julle voortdurend in staat sal wees om dade van liefde te doen,
want julle het die vermoë om dit te doen, maar of julle die wil het, sal eendag
julle siele se toestand na die dood bepaal. Dade van liefde, in
ooreenstemming met My wil, kan nooit vir julle negatiewe gevolge
veroorsaak nie, want alles wat julle met liefde gee, sal op verskeie wyses
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geestelik en aards aan julle vergoed word. Dit sal julle nooit benadeel nie,
want dit wat julle ontvang deur die vervulling van My gebooie, sal onbeperk
wees, want wanneer Ek gee, ken Ek geen beperking waar liefde My motiveer
om My Liefde te bewys nie.
Handel met liefde, moenie berekenend gee nie, maar laat julle harte julle
aanspoor om te wil deel en genoeë te gee. Dan sal julle liefde ontbrand in
julle en die vuur sal alle onsuiwerhede oplos wat nog aan julle siele vasklou.
Deur die liefde sal die siel helder en duidelik word en My Liefdeskrag kan haar
deurdring en sy sal vir ewig lewe en alles weet, sy sal besef dat slegs liefde
die eenheid met My kan bereik, dat sy slegs deur liefde die ewige saligheid
kan bereik. Amen.
Die kort fase van die aardse lewe beslis die lot in die hiernamaals

5877 Julle aardse bestaan as mense, is ‘n kort fase van die oneindig
baie fases van julle opwaartse ontwikkeling. As julle op aarde volmaak is om
in die ligryk te kan in gaan, gaan julle ontwikkeling nog steeds verder, omdat
die siel wat tot insig gekom het, nooit sal ophou om met haar weg omhoog
vêrder te gaan nie. Sy sal altyd na God strewe, omdat sy steeds sal probeer
om nader aan Hom te kom, om in volkome vereniging met Hom
onuitspreeklik salig te wees.
Die tyd as mens op aarde is daarom net ’n kort oomblik in vergelyking met
die ewigheid en gemeet aan die eindelose lang ontwikkelingsgang voorheen
deur die materiële skepping. En tog is die kort oomblik beslissend vir die lot
van die siel en is beslissend vir die verdere ontwikkelingsgang in die
geesteryk. Want dit maak ’n verskil of die siel reeds op aarde ’n hoë graad
van volmaaktheid bereik het, óf eers in die hiernamaals tot insig kom.
Laasgenoemde ontwikkel ook opwaarts, maar met uiters moeisame arbeid
moet sy dit verkry wat haar op aarde ryklik ter beskikking gestaan het en vir
haar die bereiking van die graad van lig moontlik sou gemaak het.
Om op aarde die wilsbeproewing te deurstaan, beteken ’n toestand van lig en
krag in oorvloed, reeds by die ingaan in die ewigheid. Dit beteken: Steeds
vermeerdering van lig en krag, omdat die siel van die oomblik af dat sy die
aarde as ‘n ontvanger van krag verlaat, dit ook aan ander kan gee en sal
steeds meer en meer ontvang, hoe meer sy daarvan uitstraal.
Sy gaan nou ook uitermate vinnig omhoog, want sy sluit aan by geeste met
gelyke rypheid en werk nou volgens God se Wil en opdrag. Sy trek al haar
krag vanuit God en benut dit vir God, terwyl die siele wat op aarde in hul
wilsbeproewing gefaal het, ook wel in die hiernamaals tot insig kan kom,
maar eers met behulp van ander wesens. Sy moet haar nou so omvorm
sodat dit ook in haar lig word en sy die ligstraling kan opneem en dit gebruik
volgens die Wil van God.
Ook hierdie siele moet in vrye wil die toevoer van lig en krag verlang, want
eers dan sal sy dit ontvang. Dan eers begin haar opwaartse ontwikkeling ook,
met die werksaamheid wat sy weer verrig ten behoewe van die siele in
duisternis. Dit is in ’n sekere sin ’n moeisame weg, ’n opwaartse gang waar
tree vir tree geklim moet word, met die inspanning van alle krag en ’n sterk
wil. Geen moeite bly egter onbeloon nie, want dit help die siel verder. Maar
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omdat sy self nog baie swak is en oor weinig krag beskik, moet sy haar hele
wil inspan en baie ondersteuning kry vanaf die kant van die ligwêreld af, of
deur menslike voorspraak. Totdat sy self in soverre lig en krag kan ontvang
dat sy nou van haar kant kan uitdeel en ook steeds meer krag kan ontvang.
Die kort aardse lewe is beslissend vir die lot in die ewigheid. Want die ingaan
in die geesteryk kan al van die hoogste saligheid wees, wat nooit meer sal
eindig nie, indien die tyd op aarde goed bestee was.
Maar die tyd kan ook onbenut gebly het en die siel sal die gevolge daarvan
moet dra. Sy sal verder moet worstel en stry as sy nie ten gronde wil gaan
nie. Haar lewe in die geesteryk lyk nog in baie opsigte soos die worsteling op
aarde, maar is tog nie hopeloos indien die siel self die wil het om lig en krag
te kry nie. Slegs haar wil is beslissend. Indien die wil reeds in die aardse lewe
op God gerig was, sal die siel vasberade die doel nastreef om nader aan Hom
te kom, wat sy dan ook spoedig sal bereik.
Maar solank die wil nog van God afgekeer is, beteken dit vir haar duisternis
en swakheid. In hierdie toestand gaan die siel dan die hiernamaals in, terwyl
in die vorige geval, die siel deurstraal was van lig en haar nie meer aan die
aardse gebind het nie, behalwe liefde vir hulle wat sy verlaat het en waarvoor
sy nou haar hulp op alle wyses aanbied. Maar die ander sal nog vir ’n lang
tyd hulp nodig hê, ofskoon sy aan die aarde ontruk is. Sy hou haar egter nog
in die nabyheid van die aarde op totdat sy ook soveel lig en krag ontvang
het, sodat sy van haar kant af werksaam kan wees in die geesteryk.
En elke taak bestaan daarin om die wil van hulle te beïnvloed wat nog
verkeerd gerig is, om hulle te bewaar van dieselfde noodlot, naamlik ‘n
moeilike gang opwaarts in die geesteryk, wat die gevolg is van ‘n verkeerd
gerigte wil op aarde. Amen.
Die deur na die ligryk is Jesus Christus

5878 Die deur na die ligryk is vir almal oop wat die weg via Jesus
Christus kies. Maar sonder Hom is die Ligryk vir julle gesluit en gaan julle in
duisternis, of in so ‘n onheldere skemering, dat julle nie wel sal voel nie en
daarom ook nie geluksalig sal word nie. Waar Jesus Christus ook maar
gepreek word, word julle gewys op die ware weg, want Hy het Self die
Woorde gespreek: “Ek is die Weg, die Waarheid en die Lewe”.
En Hy sal julle steeds weer teëhou op julle weg, as julle eenmaal by Hom
verbygegaan het, sonder om op Hom te let. Hy sal julle steeds weer wys op
die Waarheid, op Sy verlossingswerk, Hy sal Hom aan julle as Leier ter
beskikking stel op julle lewensweg op aarde, Hy sal julle probeer wen in liefde
en geduld, Hy sal Hom nie onwillig van julle afkeer indien julle Hom nie wil
aanhoor nie. Hy sal julle volg as julle dreig om in die diepte te verdwaal en
dan weer aanlok en roep, sodat julle jul na Hom sal draai en terugkeer, sodat
julle die weg sal opgaan wat na die ware doel voer, na die ewige lewe.
Slegs Hy is die poort waardeur julle die geluksaligheid kan binnegaan en as
julle Hom sal weier op aarde, dan word julle oorkant in ‘n donker ryk
ontvang. Alles is daar in duisternis gehul, want daar ontbreek die lig wat alles
verlig, Jesus Christus, van Wie die lig uitgaan. Maar in die ryk van duisternis
sal julle na Hom moet roep, dan kan julle ook verlos word vanuit julle
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kwelling, maar dit is moeilik vir ‘n siel wat Hom op aarde geweier het, om uit
vrye wil na Hom te roep, omdat sy nie glo nie en die geloof ook nie in die
hiernamaals aan haar geskenk kan word nie. Vir so ’n siele is dit moeilik,
omdat die duisternis haar denke verduister en dikwels verkeerd rig, omdat sy
te weinig eie lig besit, wat nou haar wil sou kon aanspoor om na Hom om
redding te roep.
Die verwerping van Jesus Christus op aarde het ‘n uitermate smartlike
uitwerking in die hiernamaals, want dit ontbreek die siel aan alle krag en lig,
sy het geen insig nie en is te swak van wil om aan haarself insig te verskaf.
Maar die Barmhartigheid van die Goddelike Verlosser stuur dan ook nog aan
sulke siele hulp. Hulle word ook in die ryk van die duisternis gewys op die
kruis van Christus, wat sodanig geopenbaar word, dat ‘n gedagte aan Hom
plotseling as ‘n bliksemstraal in die siel omhoog flits, dat ‘n ligskynsel in die
vorm van die kruis haar plotseling tref, wat egter dadelik weer uitdoof, maar
tog in die siel ‘n sprankie insig kan agterlaat, sodat sy sal nadink oor Jesus
Christus en van Hom verlossing verwag, sodat sy Hom in gedagtes sal
naderroep en aan Hom haar nood voorlê, deurdat sy daardeur haar wil te
kenne gee om in Hom te glo en nie maar net hulp nodig het om weer ‘n
ander mening te kry nie.
En dan word hulp ook aan haar gestuur, dan neem die duisternis merkbaar af
en geringe skemerlig laat haar die weg sien wat sy nou moet volg en wat
haar na steeds heldere streke sal voer, solank sy die gedagtes aan Jesus
Christus nie laat vaar nie, maar wat dadelik weer duister word, indien sy nie
meer aan Hom sal dink nie. Die siel moet vry uit haarself na Jesus Christus
wil gaan, dan sal alle hindernisse vir haar wyk, dan sal ‘n lig haar toestraal
waar sy heengaan, wat sy vinnig as die lig van Christus sal herken en wat
haar die eerste gedagtes aan Hom sal laat stuur.
Die geloof in Jesus Christus is die poort wat na geluksaligheid voer. En
geseënd is hy wat Hom al op aarde vind, die Goddelike verlosser, Wie Self die
weg is, die Waarheid en die lewe. Salig wie met hierdie geloof die ryk hierna
ingaan, want vir hom sal die deur na die Ligryk oopgaan, na die ewige lewe.
Amen.
Woede van die natuurkragte

5879 Julle sal My stem hard en kragtig hoor. En almal van julle wat nie
wil voldoen aan My sagte roep nie, sal angsbevange wees wanneer dit
weerklink, as julle deur die woede van die natuurkragte aan My herinner sal
word, Wie julle voortdurend teengestaan het en Wie julle nou moet erken by
die sien van die uitinge van die elemente van die natuur. Julle sal weliswaar
nie aanvaar dat daar 'n verband kan wees tussen hierdie en julle doen en late
in die wêreld nie, maar alleen laasgenoemde gee My aanleiding om My
duidelik uit te spreek, want julle doen en late bewys dat julle My nie erken as
julle God en Skepper, voor Wie julle julself eendag sal moet verantwoord nie.
Julle glo nie daaraan nie en lewe daarom nie jul aardse lewe volgens My wil
nie.
En daarom laat Ek My stem weerklink, sodat julle aan My sal dink en
verander, sodat julle My sal herken en julle My Wil, julle wil sal laat word.
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Ek spreek julle aan. Eers sag en liefdevol om julle tot omkeer te vermaan,
om vervolgens My Stem luider te verhef totdat dit julle in angs en
verskrikking sal laat, sodat julle vir jul lewens sal vrees. En baie sal hulle
aardse lewens verloor, maar as hulle op die laaste oomblik nog die weg na
My sal vind, sal die liggaamlike dood vir hulle nie tot nadeel gewees het nie.
Dit is slegs ’n genade, want hulle het gevaar geloop om heeltemal weg te
sink en daarom roep Ek hulle weg, die oomblik wat hulle My herken, op
daardie oomblik wat die geloof ontwaak, wat dan die betreding van die ryk
hierna vergemaklik en vir die siel die begin van die weg omhoog sal wees.
Ek wil My deur die gebrul van die natuur duidelik bekendmaak. Waar die
menslike wil aktief is, kan daar maar selde geloof in My verwag word. Maar
waar die mense hopeloos aan die elemente van die natuur blootgestel is,
daar sal hulle eerder aan hul Skepper dink en Hom aanroep. En daar is nog
hoop dat siele gered sal word uit die duisternis van ongeloof, dat hulle My sal
erken en hulle dan deur My laat lei, op aarde sowel as in die ryk hierna. Wat
aardse gebeure nie tot stand kan bring nie, kan ’n natuurkatastrofe van grote
omvang wel bereik, naamlik dat daar aan die God en Skepper van ewigheid
gedink sal word en dat die verbinding met Hom in die hart van die mens tot
stand gebring sal word deur innige roepe om redding uit die grootste nood.
En wat skynbaar 'n enorme verwoestingswerk sal wees, kan 'n reddingsaksie
vir baie siele wees, wat daardeur die ewige verderf sal ontsnap en tot lewe
ontwaak, selfs wanneer hulle die aardse dood ondergaan het.
Ek sal alles doen wat nog gedoen kan word, tot redding van diegene wat nog
hul ore vir My sagte en liefdevolle aanmanings sluit en wie Ek nogtans nie wil
laat val nie. Ek wil hulle nogmaals met 'n luide stem roep. En geseënd is hulle
wat My dan sal onthou. Geseënd is dié uit wie se harte Ek nog nie heeltemal
verdring is nie en wie My sal aanroep voordat dit te laat is. Amen.
Wat julle vir die geringste van My broers doen

5886 Wat julle vir die geringste van My broers doen, dit het julle vir My
gedoen. Daagliks en elke uur word julle daartoe geleentheid gegee om goed
te doen, 'n vriendelike woord te sê, die naaste behulpsaam by te staan met
raad en daad en so sy nood te verlig, wat nie net uit aardse behoeftes hoef te
bestaan nie, maar wie ook geestelike hulp nodig het, deur troostende
woorde, of deur hom op die regte weg te bring, wat uit geestelike en ook
aardse nood lei.
Julle moet nie julle harte verhard en julle oë afwend wanneer julle nood sien
nie. Julle mag nie afsydig word en glo om genoeg te gedoen het, as julle
eenmaal hulp verleen het nie. Julle moet voortdurend liefde beoefen, dan sal
julle in julleself die geluksalige gevoel leer ken van iemand wie gee, wie deur
My geseënd is, wie in dieselfde mate waarin hy uitdeel weer van My ontvang
en dat dit waarlik gawes is wat hom baie meer gelukkig maak as die aardse
besit waarvan hy afstand gedoen het. Want julle gee aan My wanneer julle
uitdeel aan julle naaste. Julle skenk My die liefde wat die naaste van julle
ontvang.
Julle sal jul liefde vir My slegs kan bewys deurdat julle aan die naaste liefde
gee. Julle sal nie kan bepaal watter groot rykdom julle vir julself versamel
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deur onbaatsugtige liefde nie. Eens sal julle egter verheug die Waarheid van
My Woord insien en toegee dat dit waarlik nie moeilik was om op aarde
geestelike skatte te verwerf nie. En hierdie diepe vreugde wil Ek aan julle gee
en daarom wil Ek julle voortdurend aanspoor om werksaam te wees in liefde.
Wanneer julle altyd daaraan dink dat dit Ek is wat Self as smekeling voor
julle verskyn, wanneer 'n behoeftige julle om 'n gawe vra; wanneer julle
daaraan dink dat Ek op hoogte is van elke gawe wat in liefde aangebied word
en Ek daarvoor met seënende oë na julle kyk, dan sal julle liefde vir jul
naaste groei, omdat liefde altyd wederliefde wek en krag en seën daarin dra.
Wat julle vir die geringste van My broers doen, dit het julle vir My gedoen.
Julle is almal My kinders en as die kinders mekaar onderling liefhet, dan
skenk hulle die Vader die grootste geluk, omdat slegs die liefde ware
geluksaligheid kan berei en omdat die liefde julle almal tot voltooiing sal
voer, wat egter nooit sonder liefde bereik kan word nie. Wees dankbaar
solank as wat julle geleentheid het om te help en raad te gee. Want julle
besit nog die lewenskrag daarvoor, wat egter by julle ontbreek wanneer julle
later julle nalatigheid insien en dit sou wil goedmaak. Gebruik die tyd op
aarde om werksaam te wees in liefde, sodat julle vol van krag die ryk hierna
kan binnegaan en daar sal kan werk met die skatte wat julle vir julself deur
werke van liefde verwerf het, sodat julle nie swak en hulpeloos sal wees nie
en bitter berou sal hê oor wat julle op aarde versuim het om te doen. Amen.
Geestelik blinde - Ligstrale

5887

Vir die geestelik blinde bly alles verborge, alle insig ontbreek
hom, hy is nie in staat om ‘n blik te werp in die geesteryk nie, want hy hou
sy oë toe en geen ligstraal kan by hom binnedring nie. Hy bevind homself in
voortdurende duisternis en al mag hy hom hoe opgewek in die aardse wêreld
gedra, al mag hy ook met aardse sukses spog, dit verander niks aan die
blinde toestand waarin sy siel haarself bevind nie, naamlik in ‘n toestand
sonder enige lig en daarom ook sonder enige krag om die duisternis te
verlaat.
Die geestelik blinde hou egter self sy oë gesluit vir die lig. Hy kan daarom nie
bekla word as ‘n slagoffer van sy lot nie, as ‘n deur God gebrekkig bedagte
wese van wie alle insig en alle ligstrale weerhou word nie. Ook hy word deur
die Goddelike liefdeslig bestraal en sou hom maar hoef oop te stel. Hy hoef
homself maar net sonder weerstand aan hierdie straling van lig bloot te
gestel het, dan sou hy ook sy oë geopen het om te sien vanwaar hy die
weldaad van die straal van Lig ontvang. Dit wil sê: Ook aan hom word die
Goddelike uitstraling, die Woord van God, gestuur en as hy maar daarna sou
luister, sou dit ook ‘n weldadige uitwerking op hom gehad het en die verlange
sou in hom ontwaak het om meer te hoor, sy geestelike oog sou geopen word
en die lig sou na binne skyn en alles verlig wat tot nou toe duister in hom
was.
Maar die geestelike blinde het nog weerstand teen God. En daarom is dit sy
eie skuld dat hy nie by magte is om te sien dat hy steeds in die nag leef nie,
dat die lig van die oggend hom nie gelukkig kan maak nie. Die geestelike
blinde het ‘n sterk wil, wat teen alles gerig is wat lig behels. En hy gee hierdie
wil maar selde op. Want meestal voel hierdie blinde van gees hom
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buitengewoon goed op die aardse wêreld en is dit met al sy plesiere
toegedaan, dus is sy wil volledig en heeltemal na die teenstander van God
gewend en hy hou hom gevange, hy spieël hom soveel lig voor, dat hy sy
geestelike blindheid nie kan voel nie en slegs hierdie verblindende ligte
najaag en nie insien aan welke skyn en welke sinsbedrog hy ten prooi geval
het nie.
Maar sy geestelike duisternis hinder hom ook om bewus te word van dit wat
hy as valse lig deur die teenstander van God aangebied word. En dit versterk
ook sy weerstand teen elke straling van lig wat hom van Bo aanraak. Hy kan
siende word, hy kan baie goddelike Lig ontvang, sodra hy homself maar net
oopstel, sodra hy bereid is om sy weerstand op te gee, sodra hy begeer om
siende te word, wat ook altyd moontlik is, solank hy op aarde lewe, want ook
die geestelike blinde kan van die wêreld met sy vreugde genoeg kry wanneer
hy ryklik daarvan geniet het. Ook hy kan die waardeloosheid en
onbestendigheid van aardse goedere insien en nie meer daarmee tevrede
wees nie.
Ook in hom kan die verlange ontwaak na die kennis van wat verborge is en
dan is dit altyd nog moontlik dat sy oë geopen sal word, dat hy hom
daarheen sal wend waar hy glo hy die ligstraal ontdek het en dan kan hy ook
tot die insig kom welke dwaalligte hy tot nou toe nagejaag het en dan is dit
nog steeds nie te laat om hom tot die Een te wend Wie hy herken het as die
Ewige Lig en Hom om Sy genade te vra nie, sodat Hy ook sy oë mag open en
aan hom die lig mag skenk wat vir hom voortaan die weg sal verlig. En sy
versoek sal verhoring vind. Amen.
Siekes genees in die Naam van Jesus

5889 Lê die siekes in My Naam die hande op, seën hulle en die krag
van julle geloof sal hulle dan genees. Want Ek is die Een aan Wie julle die
siekes toevertrou en My Krag is onbeperk en werk ook onbeperk indien julle
rotsvas glo. Alles wat julle in verbinding met My doen sal slaag. Maar voel
julle so innig met My verbind? Hierdie vraag moet Ek aan julle stel, omdat die
krag om siekes te genees, slegs daarvan afhang, omdat dit by julle lê of julle
die genesing van julle medemens moontlik maak. Julle geloof moet dus so
kragtig wees, dat julle My lewend naas julle sal voel en julle nou saam met
My sal werk wanneer julle My Naam uitspreek, wanneer julle die sieke in My
Naam seën.
Ek het vir die mense so ‘n verre God geword dat hulle nie kan begryp dat,
wanneer ‘n mens so innig met My verbind is, hy My Krag na eie wil kan
gebruik nie. Selfs My gelowiges bring maar selde so ‘n sterk geloof op dat
hulle geen oomblik twyfel dat Ek hulle sal ondersteun wanneer hulle hul
medemens wil help nie. En daarom is daar maar weinig wat oor die gawe van
genesing beskik, aangesien hulle deur hul vaste geloof oor My en My Krag
beskik sodra hulle dit nodig het.
In die eindtyd het die geloof aan My onder die mense so klein en swak
geword dat ‘n diep gelowige mens, wat oor ongewone krag beskik, ook direk
opval en hy sal nou óf groot geestelike sukses behaal deurdat hy sy
medemens tot die geloof in My en die krag van My Naam bring, of hy sal
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bestry word deur hulle wat alle krag vanuit die geloof afwys, maar tog
aanspraak maak op die reg om My Woord en My Naam aan die mense te
verkondig.
Die laasgenoemde is egter meer te veroordeel as hulle wat heeltemal
ongelowig is, want hulle ken en erken My, maar dit ontbreek hulle aan die
lewende geloof in My. Hulle is slegs behep met woorde wat nog nie in hulle
lewend geword het nie, anders moes die werking van My Woord by hulle te
siene gewees het. Hulle het self nog nie beproef wat ‘n lewende geloof kan
vermag nie. En wanneer iemand hul ‘n voorbeeld gee, bestry hulle hom,
omdat hulle sy geestelike superioriteit voel en hulle vol nyd insien dat Ek
diegene bystaan, terwyl hulle self nog nie daarvoor gevra het nie.
In die laaste tyd voor die einde sal daar egter meer mense kom in wie die
gawe van die Gees tot uiting sal kom. Dit sal mense wees wat hulle so innig
met My sal verbind dat hulle alles wat hulle doen, slegs saam met My sal
verwesenlik vanuit My Wil en onder die aanroep van My Naam.
Op allerlei maniere sal hulle blyke gee om My afgesante te wees, want alles
wat ‘n mens sal doen wat met My Gees vervul is, sal op My en My Ryk wys.
Alles sal ‘n besondere krag verraai waaroor hy alleen beskik, omdat hy My
deur hom laat werk, omdat sy geloof in My en die krag van My Liefde, so
sterk is dat dit hom onbeperk toestroom en hy daardeur ook sy medemens
op bonatuurlike wyse onbeperk kan help. Want hy is vervul met liefde vir
hulle en hierdie liefde gee hom die direkte krag vanuit My, dus sal dit vir hom
ook moontlik wees om alles tot stand te bring. Amen.
Die aardse lewe is die weg, maar nie die doel nie

5897 Die wêreld is julle tot toetssteen van julle wil gegee, dit wil sê,
julle moes in ‘n arbeidsveld geplaas word wat julle aanspoor om julle wil in ‘n
bepaalde rigting te lei. Hierdie wêreld kan dus nie aanvaar word nie, maar
moet oorwin word deur die mens wat die doel wil bereik. Die laaste
beliggaming van die siel, die geestelike in die mens op hierdie aarde, is beslis
noodsaaklik, omdat daar vir julle ‘n moontlikheid geskep moes word om julle
vrye wil te gebruik, wat voorheen gebonde was deur julle vroeëre afval van
My.
Want ‘n siel wat hierdie laaste beliggaming wil ontwyk, kan ook nie in besit
kom van ‘n vrye wil nie, want haar groot weerstand teen My sal dit nie
toelaat nie. Eers wanneer die siel bereid is om op aarde die weg van
dienende liefde te gaan, word sy die genade van die beliggaming gegee.
Want hierdie bereidwilligheid getuig van die graad van rypheid wat vir die
laaste wilsproef nodig is. Ook is elke siel vir haar binnegaan in die verwekte
liggaam bereid om hierdie laaste gang te gaan, omdat dit vir haar die
vrywording vanuit die vorm kan bring en sy ook die wil het om vry te word.
Die siel verloor egter alle herinnering aan die verlede. Hulle betree hierdie
aarde sonder enige sodanige besef en gaan nou ‘n langsame ontwikkeling
deur. Sy leer om haar wil te gebruik, sy word opgevoed en vêrder word sy
deur My op alle wyse hulp gebied om tot insig van die goeie en regte te kom,
om in vrye wil nou ook die goeie en die regte te doen.
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Van My kant af geskied alles wat vir ‘n goeie wilsbesluit bevorderlik is.
Nogtans behou die mens die vryheid van sy wil en die hele aardse lewe werk
nou in ‘n sekere sin op hom in, - as ’n voorwerp wat gekies of geweier kan
word. Want die mens moet dit alles deurloop om na My in My ryk te kom.
Maar hy moet nie daarin bly vassteek nie, hy mag hom nie laat vang om
opnuut onvry te word nie, terwyl die uiteindelike vryheid op hom wag.
Die aardse lewe is ‘n weg wat hy moet gaan, maar is nie die doel self nie. En
as hy sy blik omhoog laat swewe, dan volg hy ongestoord en vasberade sy
weg. Maar bly sy oë na die grond gerig, dan sal hy slegs sien wat daar om
hom heen gebeur en hy sal nie loskom van hierdie aarde nie, as gevolg
waarvan sy vlug omhoog nie moontlik sal wees nie. Hy moet die wil en die
krag voortbring om hom los te maak van alles wat vir hom op aarde
begerenswaardig lyk, dan sal hy ook as oorwinnaar tevoorskyn kom. Hy sal
dan die aardse weg afgelê het as ‘n noodsaaklike laaste fase van sy
ontwikkeling omhoog en hy sal sy wilsproef deurstaan het.
Sy wil sal dan na My toe gewend bly, ondanks alle verleidingskunste van My
teenstander, wat ook om sy siel, om sy wil, worstel. Hy word dan oorwinnaar
van hierdie wêreld en kandidaat vir My ryk, wat nie van hierdie wêreld is nie.
Amen.
Gebed om sukses

5899 Alles wat julle begin, na 'n innige gebed tot My, moet julle tot
seën strek, sodat Ek julle kan lei en help om goed te slaag. Ek wil altyd julle
Raadgewer wees, die Een wat aan julle krag skenk, julle Meester wat julle
alleen sal aanspoor tot 'n bemoeienis wat julle siele vooruit sal help. Ek wil
julle denke kan beïnvloed, waartoe julle My egter die reg moet gee, omdat Ek
julle vrye wil geen geweld wil aandoen nie. Maar dan hoef julle nie bang te
wees dat julle iets sal doen wat in stryd sal wees met My Wil nie. Julle sal die
lewe vir julle waarlik maklik kan maak as julle julself totaal aan My oorgee,
as julle in voortdurende verbinding bly met My, deur gedagtes en gebed en
wanneer julle julself deur werke van liefde 'n mate van krag eie maak, sodat
julle alles kan doen. Dan hoef julle altyd net so te handel soos wat julle
gedagtes julle ingee. Want Ek sal dan julle denke stuur en julle aan die hand
lei soos 'n vader.
Eens sal julle wil homself moet verantwoord. Maar as julle jul wil onder Myne
plaas, as julle jul in alles aan My en My Wil, sal oorgee, plaas julle ook die
verantwoordelikheid in My Hande. Julle het dan niks meer te vrees nie, want
julle aardse lewe sal dan so deur My gelei word dat alles julle tot heil van
julle siele sal strek. En julle sal nooit eensaam wees nie. Wie My as vaste
begeleier sal hê, wie elke sorg, elke begeerte, elke vraag aan My voorlê, sal
nooit alleen wees nie. Hy kan teen My aanleun, hy kan getroos alles aan My
toevertrou, sodat Ek dit vir hom kan reël, dat Ek vir hom kan dink en handel,
ofskoon hy ook self die uitvoerder daarvan skyn te wees.
Hoe maklik kan julle mense die aardse lewe vir julle maak, as julle My nooit
uit julle gedagtes weglaat nie, as julle jul daaglikse werk met My begin en
eindig, as julle alles waarmee julle besig is, met My bespreek en vol vertroue
die sorg aan My oorlaat. Ek sal julle waarlik nie teleurstel nie. En dit sal
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duidelik wees dat julle 'n geweldige sterk krag langs julle sal hê, wat alles vir
julle tot stand sal bring. In die verbondenheid met My sal julle voel hoe julle
self ook sterker word. Alle angs en sorg sal van julle afval sodra julle
tweespraak met My hou. Julle sal vry word van elke nood. Maar julle spraak
moet lewend wees. Dit moet uit julle harte kom om tot My oor deur te dring.
Julle sal My by julle moet laat vertoef wanneer julle bid. En gebed moet
kinderlik vol vertroue tot die Vader gerig wees. En Ek sal by julle wees en bly.
Julle sal nie alleen deur die aardse lewe gaan nie. En vreesloos sal julle alles
op julle kan laat afkom, omdat Ek langs julle sal staan en alles orden, soos
wat dit vir julle die beste sal wees. Amen.
Bring van die evangelie aan die siele in die hiernamaals - Liefde

5901

Hou die siele in die hiernamaals die evangelie voor. Herinner
hulle aan My gebooie van liefde wat ook in die hiernamaals vervul moet word,
indien die siele opwaarts wil gaan. Onderrig hulle in die kennis van My Wil,
sodat hulle in ag moet neem dat dit ’n vereiste is om hulle op My te rig, om
dan deur My Liefde gegryp te word.
Op aarde, sowel as in die ryk hierna, geld dieselfde: Die omvorming van die
wil van die wese wat aanvanklik teen My gerig was en daarom ook verander
moet word, kan slegs deur die liefde gedoen word, want ‘n onselfsugtige
werk van liefde is reeds die eerste skrede tot My en sal aan die wese krag
skenk.
Die siele wat kragteloos is in die hiernamaals, is arm aan liefde. En julle moet
aan hulle verduidelik dat hulle eers hulp kan verwag, indien hulle bereid sal
wees om liefde uit te deel, aan hulle wat, net soos hulle, arm en ongelukkig
is. Sonder liefde sal hul denke verkeerd wees en net soos op aarde kan hulle
ook hier wesens benader en verkeerd leer, sonder dat hulle die dwaling
insien. Slegs ’n siel wat hulpvaardig is, herken die Waarheid. Daarom moet
julle die siele in die eerste plek My gebooie van liefde voorhou en hulle bewus
maak dat dit slegs gegee word omdat die mense die verbinding met My tot
stand moet bring deur die vervulling van die gebooie van liefde. Want ‘n werk
uit liefde gedaan, sal aan hulle die krag gee wat hulle steeds verder omhoog
sal help.
Julle kan die siele keer op keer leer, maar hulle sal julle nie glo of begryp,
solank as wat hulle nie bereid sal wees om lief te hê nie. En as julle hulle nou
wil help, dan moet julle grootste en ernstigste sorg wees om hulle aan te
spoor tot liefdevolle hulpverlening aan ander siele wat in nood is. Hierdie
bereidheid tot liefhê open eers hul oë en ore en dan kan hulle eers alles
begryp wat julle aan hulle tot oorweging gee.
My evangelie is slegs die leer van die liefde, omdat al die ander vanself kom
wanneer hierdie liefdesleer opgevolg word. Die siele in die hiernamaals moet
nie net kennis gebring word nie, want hulle sal dit nie begryp nie, solank as
wat hulle nie bereid sal wees tot liefdeswerk wat in die ryk hierna net so
moet en verrig kan word soos op aarde, maar steeds is bereidwilligheid ’n
vereiste, anders sal die siel sonder krag wees.
Solank ’n siel nie bewus is van haarself en haar treurige lot nie tot haar
deurdring nie, is daar geen moontlikheid tot hulpverlening of toevoer van
`285

krag nie. Sy moet eers haar blik op haar omgewing rig, of, indien sy eensaam
in ’n woeste omgewing is, moet haar gedagtes op die mense op aarde gerig
word wat sy kon help, maar agterweë gelaat het.
Sy moet berou hê daaroor en die deur haar gedane onreg wil goedmaak. Dan
sal daar ook wesens by haar aansluit wat in groot nood is. En sodra sy
gewillig raak om hulle te help, kry sy dadelik die krag om haar voornemens
uit te voer. Eers moet die liefde in haar aangesteek word, wat egter ’n lang
tyd kan duur, maar wat deur liefdevolle ondersteuning van die kant van ‘n
mens moontlik is, wanneer hy die siel opheldering gee oor wat haar ontbreek
wanneer sy probeer om hulle te leer, steeds aangedrewe deur ‘n liefhebbende
wil tot hulpverlening.
Die liefde bereik alles en die liefde oorwin alles. Die liefde self is die krag wat
‘n siel verlossing gee. Solank ‘n siel slegs aan haarself dink, kan sy baie
moeilik uit haar haglike toestand bevry word. Sy kan egter gevoelig word en
bereidwillig tot liefde, wanneer sy deur klein ligstrale getref word, omdat dit
maar net vonke van liefde is wat haar hart moet tref om sukses te verkry.
Elke siel wat die duisternis as ‘n kwelling ervaar, word weldadig deur sulke
ligstrale getref en by haar is daar hoop dat sy die lig sal volg, dat sy dus ook
bereid sal wees om aan ander siele die lig te bring. En aan hierdie siele moet
die liefde steeds gepreek word wat in Jesus Christus en Sy Verlossingswerk
sy bekroning vind.
Ander kennis het hierdie siele voorlopig nie nodig nie, maar hulle moet die
agtergrond van hul ellendige posisie ken en ook weet hoe hulle die
noodsituasie kan verhelp. En eers wanneer hulle hierdie insig het, sal hul
opgang verseker wees. Eers wanneer hulle self aktief in die liefde wil wees,
sal hulle krag ontvang. Hulle kan dan in liefde werk om steeds meer krag te
ontvang, om in ‘n steeds helderder lig binne te gaan.
Die lig maak die siele buitengewoon gelukkig en vanuit hulle blydskap word
ook hul wil tot liefhê steeds groter en kan ‘n enkele siel in die hiernamaals
verlossingswerk tot stand bring van die grootste moontlike omvang. Want
sodra sy self die besef het, dra sy ook aan ander siele haar insig oor en
probeer sy hulle tot dieselfde strewe in liefde aan te spoor. Want net soos op
aarde geld ook in die geesteryk alleen hierdie gebod: “Julle moet God liefhê
Bo alles en julle naaste soos julleself!” Amen.
Seën van leed

5904 Julle sal almal eendag insien waarom julle leed op aarde moes
dra en julle sal My dankbaar wees, wanneer dit julle na 'n resultaat gelei het
wat julle nooit sonder leed sou kon bereik het nie. Ek sal julle waarlik nie
sonder rede laat ly nie, maar My Liefde deurvors die uitwerking van die lyding
op julle en pas dit daarom toe, hoewel julle dikwels nie in staat is om My
Liefdevolle leiding in te sien nie. Maar glo dat elke opwelling van julle hart
aan My bekend is en dat Ek daarom juis Myne skynbaar hard aangryp, omdat
Ek hulle nog meer wil skenk in My Ryk, wat hulle met sekerheid in besit sal
neem wanneer hul liggaamlike einde gekom het.
Julle sal op aarde nie kan besef waaruit die geluksaligheid bestaan wat Ek vir
julle wil berei nie. Maar Ek weet hoe 'n siel geaard moet wees om hierdie
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geluksaligheid te kan verdra, - slegs Ek weet hoe sy tot so 'n gesteldheid kan
kom en slegs Ek ken die regte hulpbronne en pas hulle derhalwe ook toe,
omdat Ek julle liefhet en julle wil ken wat op My afstuur. Maar dink ook
daaraan dat die siel in die stadium as mens nog te weinig gekristalliseer het,
dat sy die uitstraling van My Liefde nog nie in alle volheid sou kon verdra nie,
dat sy daarom nog deur leed moet gaan, sodat sy totaal gelouter kan word.
En weet dat julle lewenswandel op aarde nie die oorsaak is van die omhulling
van die siel nie, maar dat sy al die aarde met ’n digte omhulling betree het
en om dit uiteen te laat val, is die taak van die mens. En om in hoë mate
werksaam te wees in liefde, dra buitengewoon baie daartoe by om die afval
van die siel te verwyder. En diepe leed help 'n bietjie wanneer die krag van
die liefde nie sterk genoeg is nie. Maar julle sal 'n onnoembare geluk
ondervind, wanneer by die einde van julle aardse lewe, die siel vry en lig
deurstraal kan opstyg na die geesteryk. En dan het julle al die moeilike, al die
aardse leed oorwin en die ewigheid in hoogste geluksaligheid sal voor julle lê.
Julle dink dat elke dag waarin julle moet ly, lank is en tog is dit net 'n
oomblik in vergelyking met die ewigheid. Dit kom vir julle voor dat die leed
soms ondraaglik is en tog lê Ek julle nie meer op as wat julle kan dra nie en
telkens sal julle julleself tot My, tot die kruisdraer Jesus Christus kan wend,
sodat Hy julle kan help wanneer die laste vir julle ondraaglik lyk. Neem julle
kruis op en volg My. Sou Ek as Mens Jesus hierdie woorde gesê het, as dit
onmoontlik sou wees dat julle die kruis, wat julle opgelê is, kan dra? Maar Hy
Self bied julle ook Sy hulp aan met die woorde: "Kom almal na My toe wat
uitgeput is en onder laste gebuk gaan en Ek sal julle verkwik." En Hy sal
julle, getrou aan Sy Woord, ook altyd krag gee. Want julle Heiland Jesus
Christus ken julle, Hy weet ook dat julle bereid is om Hom na te volg en Hy
sal julle vul met krag en genade, solank as wat julle op aarde leef. Amen.
Die maat waarmee julle meet

5905 Met die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word. Julle
moet nie angstig bereken wat julle dink julle behoort te gee nie. Julle moet
uitdeel wat julle innerlik aangespoor voel om te gee, want net dit wat julle uit
liefde gee, sal gesien word en as julle liefde het, sal julle nie bereken nie,
maar mildelik gee. Deur dit te doen, sal julle nie armer word nie, want julle
sal ryklik beloon word, julle sal nooit sonder iets hoef te gaan nie, want Ek sal
dit waarlik in oorvloed teruggee aan julle. Ek sal dieselfde liefde aan julle
skenk, maar in ‘n baie groter mate. Hierdie belofte van My is geestelik en
aards van toepassing, want julle moet die mense se swaarkry oral verlig, julle
moet aan jul medemens gee wat hulle nodig het.
En die geestelike ontbering is baie groter as die aardse en dit is die rede
waarom die geestelike versorging van die armes aan julle toevertrou is, veral
dié van julle wat geestelike rykdom tot hul beskikking het en wat altyd
hierdie rykdom moet deel. Almal wat besittings het, moet dit deel. En hul
rykdom sal nie verminder nie, want hoe meer hulle deel, hoe meer sal hulle
ontvang.
Ek kan net geestelike rykdom gee - en dus ook die versekering gee dat Ek
julle nie daarsonder sal laat gaan nie - vir mense wanneer hulle aan My
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versoek voldoen om hul medemens te help, omdat hulle nie het wat hulle
nodig het om saligheid te bereik nie. Enigiemand wat aardse besittings deel,
verkry geestelike rykdom en terselfdertyd, ook aardse besittings volgens
vereiste. En hoe meer welgesteld hy is, hoe meer vrygewig behoort en kan
hy word, want dit sal 'n seën vir hom, sowel as vir die behoeftiges wees.
Liefde sal helder opvlam, want elke liefdesdaad wakker wederliefde in ruil aan
en omdat, waar die liefde is, Ek Self kan wees en dus My geskenk sonder
beperking kan uitdeel.
Liefde moet opvlam in die menslike hart, dan kan ontvang en gee sonder
maat plaasvind, maar sonder liefde is elke geskenk ’n blote berekening of
formaliteit, wat nie deur My as 'n geskenk van liefde gesien word nie. Wees
meelewend met julle medemens se swaarkry. Geestelike sowel as aardse
lyding moet julle simpatie wek, dan sal julle harte betrokke wees en elke
geskenk sal vreugde in die gewer, sowel as in die ontvanger, wek en dan sal
Ek ook in staat wees om te gee, want julle liefde motiveer My om dit te doen
en dan sal julle rykdom vermeerder. Julle sal op 'n geestelike en aardse
manier ontvang en sal nooit weer ‘n tekort hê nie, want My Liefde en genade
vir julle sal sonder maat vloei. Julle kan sonder maat ontvang volgens My
belofte “met die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word.” Amen.
Stry of Dien

5913

Moenie vergeet dat julle moet stry oftewel dienend wees nie.
Maar die stryd mag nie teen julle medemens wees, teen hulle wat swak en
weerloos is nie, - die een moet ook nie die ander aanval met die doel om
hom te oorwin terwille van aardse sukses nie. Die stryd moet teen julleself
wees, teen foute en slegte gewoontes, ondeugde en begeertes. Hierdie stryd
is nie maklik nie en sal al julle krag verg, maar as julle seëvierend sal wees in
hierdie stryd, sal julle ’n heerlike wins beskore wees.
Julle kan egter ook ‘n ander weg kies om hierdie wins te verkry, die weg van
die dienende naasteliefde. Sodra julle diensbaar raak, oorwin julle eweneens
ook julleself, omdat julle vrywilliglik van aard verander. Julle verwerf die krag
wat julle nodig sal hê om alle swakhede en slegte gewoontes af te lê, deur
julle dade van liefde en ontvang ’n ruim mate van genade, wanneer julle met
liefde dien. In daardie geval sal julle eerstens arrogansie oorkom het, julle sal
nederig geword het en gevolglik ’n onbeperkte aantal seëninge kan ontvang.
Julle sal nie meer nodig hê om ’n stryd teen julleself te voer wanneer julle
dienend in die liefde is nie. Om dienend te wees in die liefde, is maar net ‘n
ander vorm van stry teen jouself, maar met dieselfde resultaat, om te seëvier
oor alles wat onedel is, oor alle begeertes, oor liefdeloosheid.
Deur stryd of diensbaarheid word die verandering van die wese in die mens
voltrek, maar diensbaarheid is baie makliker as stryd en enigeen wat ’n
hulpvaardige broer vir sy medemens sal wees, sal baie minder teenkanting
ondervind as iemand wie se doel selfoorwinning is, want sy medemense sal
hom nie die geduld en liefde betoon wat eersgenoemde deur sy houding
teenoor die medemense verwerf nie. Daarom die gesegde:- Stry of dien omdat ’n hulpvaardige persoon moeilike innerlike gevegte gespaar sal bly,
wat die ander een dikwels sal moet deurstaan.
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‘n Stryd met die wapens van liefde het altyd kans om te slaag en iemand wat
in nederigheid help, is die sterker een, want hy sal sy doel gouer bereik,
omdat hy altyd genade en krag in oormaat sal ontvang, wat iemand wat stry
inderwaarheid ook voor sal moet bid, anders sal hy die stryd teen homself
verloor. Dit sal ook deur God aan hom oorgedra word na sy gebed, sodat hy
die verandering van karakter kan bereik, maar dit sal egter slegs voltooi
wees wanneer hy ook in liefde hulp verleen, wanneer sy eieliefde, na ’n taaie
stryd, ’n onbaatsugtige naasteliefde geword het en dan sal hy ook krag en
genade ontvang deur werksaamheid in liefde. Amen.
Hulp van Ligwesens slegs vanuit die Wil van God - die aanroep van
“heiliges”

5914 Julle staan regstreeks in verbinding met die ryk waaraan julle
julself in My Naam toevertrou het. Julle wil om met My in kontak te kom gee
alle wesens van die lig die reg om hulle by julle aan te sluit as julle
beskermers, omdat hulle altyd slegs My Wil uitvoer en omdat hulle weet dat
dit My Wil is om julle geestelik, sowel as aards, te help. Om My Wil uit te
voer, is hul geluksaligheid, want die liefde tot My en tot alle wesens wat nog
onvolmaak is, spoor hulle onophoudelik aan tot werksaamheid.
Maar hulle sal nooit uit eie-wil iets doen nie, omdat hulle My Wil heeltemal
binnegegaan het en hulle ook die wette van die ewige orde ken, sodat ‘n
ingryping teen My Wil in, maar net ‘n skadelike uitwerking op hierdie wesens
sou hê.
Alles wat hulle in die lig bevind, wat volmaak is, dra My Goddelike Wil in hulle
en kan daarom nooit eiemagtig teen My Wil in werksaam wees nie. Daarom
moet vereers die wesens, dus ook die mense op die aarde, probeer om bereid
te wees om hulle volgens My Wil te voeg, voordat die wesens van die
ligwêreld hulle op een of ander manier kan bystaan en daarom moet die
mense in die eerste plek verbinding met My soek, om dan egter ook die hulp
van die geestelike wêreld, van die Ligwesens, wat deur My met krag en lig
gevoed word, te kan ervaar, want wat Ek eenmaal aangeneem het, dit
omgeef ook elke ligwese met sy liefde en bevorder sy voltooiing.
Wie hom daarom met My verbind, weet deur gebed en deur werke van liefde,
dat hy ook beskerm sal word deur hierdie wesens en hy kan hom ook aan
hulle toevertrou, hy kan wil dat hy slegs deur bewoners van die ligryk omring
word en dat hulle die toegang van onreine geeste verhinder. Hy kan hom
deur sy wil bewustelik na die ligsfere verplaas, want Ek sal altyd die
oorsprong van elke gedagte van hom wees en ook die doel. Want hy vra dan
die ligwesens slegs om hulp op die weg na My. En hierdie hulp sal hom al te
gewilliglik verleen word.
Maar die hulpverlening van die wesens word volledig misken, wanneer hulle
aangeroep word as “voorsprekers” by My, as die mense self geen kontak
soek met My nie, wanneer hulle glo om My geneentheid te wen deur
voorspraak, wanneer hulle die betrekking van kind tot Vader nie tot stand
bring nie, maar van die wesens hulp verwag, waarvoor hulle My nie vra nie.
Solank My Wil om te help nie deur die ligwesens herken word, dat dit julle
geld, solank is die wil ook nie in hulle nie en al die roep om hulp sal
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tevergeefs wees, want teen My Wil in verwesenlik hierdie dienaars van My
niks.
En julle sal My Wil eers moet probeer wen, julle mag My dus nie ignoreer nie,
want dan eers kom My Ligbodes in werking, wanneer hulle insien dat dit deur
My gewil is.
‘n Mens wat in alle erns op My gerig is, is ook voortdurend met die ligwêreld
verbind en hy sal in die geestelike sfeer net so ongedwonge beweeg as onder
sy medemens. Hy sal steeds met die wesens van lig in kontak staan, in My
opdrag sal hy deur hulle omring wees en dus sal hulle ook in My opdrag op
hom inwerk, omdat hulle in alles wat hulle doen, voel asof deur My opgedra.
‘n Ligwese kan niks anders uitvoer as My Wil nie, omdat hy andersins nie ‘n
wese van die lig sou gewees het nie, want die volheid van lig is die gevolg
van sy totale oorgawe aan My en van die ingaan in My orde van ewigheid, om
welke rede daar ook volledige ooreenstemming heers tussen My en die
wesens, maar wat nie tot die gevolgtrekking mag lei dat hierdie ligwesens is
wat mense vir hulle as sodanig voorstel nie.
Daarom is die aanroep om hulp van bepaalde wesens met ‘n sekere gevaar
verbind, sodat daar ook wesens geroep kan word wat nie as ligwesens in die
ryk van die lig vertoef nie. Want julle mense sal dit nie kan oordeel nie, julle
sal die beoordeling van die graad van rypheid aan My moet oorlaat.
En so sal julle nou ook ‘n duidelike antwoord hê op die vraag of die aanroep
van “heiliges” sinvol is en in My Wil. Gee julle volle vertroue oor aan die
wesens van die lig as julle, julleself innig met My verbind het en glo dat dit in
My Wil is om oor julle besorg te wees en julle te help.
Maar roep nie diegene aan wat die menslike oordeel as “heiliges” bestempel
en wie se graad van rypheid nie deur julle ondersoek kan word nie, omdat
slegs Ek weet wie die graad van volmaaktheid bereik het, sodat hy nou deur
My met lig en krag deurstraal kan word en nou in My Wil in My Ryk werksaam
is volgens My wil. Herken die Lig en dit sal digter by julle kom en julle vervul
met sy krag. Amen.
God se liefde is ook in leed te vind

5920 Hoe julle aardse lewe ookal mag verloop, julle mag nooit twyfel
aan My Liefde en sorg vir julle nie, Wie altyd net die beste met julle bedoel.
Maar slegs Ek weet wat vir julle die beste is. Ek weet egter ook welke gevare
julle bedreig en hoe dit van julle afgewend kan word. Sou julle My Liefde, Wie
vir elkeen van julle geld, in Haar volle omvang besef, sou julle waarlik
gerusgestel wees en met ‘n ligte hart deur die lewe gaan, omdat julle dan die
Vader in die Hemel sal vertrou dat Hy alles draaglik vir julle sal inrig en dat
julle nooit sonder hulp sal wees nie, indien julle julleself tot Hom sal wend.
Die diepte van My Liefde sou vir julle waarlik ‘n verklaring moet wees vir julle
lot op aarde, want Ek wil altyd die beste en heilsaamste vir julle hê. Ek wil
julle nie doelloos lyding en nood oplê nie, wat julle belas en aan My laat
twyfel. Julle moet slegs My Woorde glo en julle nie bedruk maak nie, dit wil
sê, julleself berustend aan My toevertrou en My hulp sal nie uitbly nie. En
julle sal ook resultate vir julle siele hê, wat julle sonder leed moeilik sou kon
verwerf.
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Ek probeer steeds om die liefde en die wil van elkeen persoonlik te wen. Die
mense het My nog steeds nie ten volle gekies nie. My teenstander span hom
ook nog in om julle siele te wen en die gevaar is groot dat hy die oorwinning
sal behaal. Daarom maak Ek dit dikwels onmoontlik dat die mense hom
onnadenkend volg. Ek gee hulle aanleiding tot nadenke oor wat hy gee en
wat hy daarvoor verlang. Ek lei die aandag van die mens na homself, om
hom weg te lei van dit wat die teenstander hom verlokkend voorhou. Ek
stuur siekte en nood, kommer en verdriet, want dan is dit slegs tot seën vir
die mens, selfs as hy dit nie insien nie. Maar Ek het hom lief en wil hom nie
verloor aan die teenstander, wat heeltemal sonder liefde is nie, wie julle slegs
valse goedere gee, wie julle wil mislei en wie se plan dit is om julle te
verderf. Hy het werklik slegs een bedoeling, naamlik om julle van My af weg
te hou, omdat hy sonder liefde is. Julle mense ken hom nie en laat julle
daarom deur hom mislei as hy julle met aardse goedere lok en in ruil
daarvoor egter julle siele verlang.
Ek wil egter aan julle goedere skenk wat onverganklik is en wat julle nog nie
na waarde kan skat nie. ‘n Goeie vader gee egter sy kind nie wat hom skaad
nie, al is die oë van die kind begerig daarop gerig. Hy hou die kind veeleer
teë, indien hy, ondanks waarskuwing, tog daarna verlang.
En so ook moet Ek julle dikwels teëhou wanneer julle jul lewe in gevaar bring
deur ‘n verkeerde strewe, wanneer julle doel neig na ‘n ander as Ek. Want Ek
het julle lief en wil julle besit en Ek doen daarom alles om julle nie te verloor
nie. Amen.
Woord van bo, uitstorting van die Gees

5922 My Woord word aan julle van bo gestuur. En dit is 'n sigbare
bewys dat My Gees in julle werksaam is. Dit is niks bonatuurlik nie, veel
eerder heel natuurlik gebeure, wat slegs julle volledige oorgawe aan My
vereis, sodat Ek My Gees in 'n oop houer kan uitgiet, wat julleself gevorm het
deur 'n lewe in liefde. Die uitgieting van My Gees gebeur heel natuurlik. Maar
of julle mense heeltemal vanselfsprekend 'n lewe in liefde lei en dus vooraf
die voorwaardes vervul, is dikwels baie te betwyfel. Want julle is nog te vêr
verwyder van julle oerwese om die liefde vanselfsprekend te beoefen. En
daarom het die uitstort van My Gees vir julle ook 'n onbegryplike begrip
geword. Maar julle sal julle verwonder wanneer julle eenmaal die uitwerking
van 'n lewe in ware liefde leer ken.
Ek is en bly ewig wat Ek was vanaf die begin: Julle Vader wat met julle wil
praat, wat al Sy gedagtes op julle wil oordra en met julle verbonde wil bly.
My Liefde sal waarlik nie ophou nie, maar julle veeleer alles laat toekom wat
julle nodig het om geluksalig te word. En daarom moet Ek julle aanspreek en
julle dus My Woord toestuur.
Maar hoewel Ek ook alle mense aanspreek, is maar weinig in staat om My
stem te hoor. My Gees kan slegs in diegene werksaam word, wat hulle
sonder weerstand aan My oorgee, omdat die geringste weerstand die werk
van My Gees onmoontlik maak. Dit lê dus nie by My nie. Inteendeel, dit lê
slegs by julle, of My Gees julle oorskadu, of julle ongekende gawes ontvang,
of julle bewyse kry van My teenwoordigheid en My werksaamheid by julle.
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Julle sal julleself vooraf so moet vorm dat My Gees in julle kan invloei. Julle
sal self die wil moet hê om deur My beloon te word met genade, krag en lig.
Julle sal self moet glo dat Ek so naby aan julle is, dat My Krag deur julle kan
werk. En julle sal in liefde moet lewe. Want slegs liefde verbind julle met My.
Slegs deur liefde vind die eenwording plaas, waarvan die gevolg onomstootlik
die werksaamheid van My Gees in julle is.
Dit is geen bonatuurlike toestand nie, maar die oertoestand waarin julle
julleself bevind het voor julle afval van My. Poog om dit weer te bereik en
julle sal as gode dinge volbring, wat slegs vir julle kan slaag vanuit die
verbinding met My deur julle omvorming tot My ewebeeld.
Word volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is. Want dit is julle doel,
dat julle julself sal vergoddelik, wat slegs 'n lewe in liefde tot stand kan bring.
Maar dan sal julle ook vervul wees met krag. Want die Liefde is krag. Dit is
My oersubstansie en dit moet vir julle moontlik wees om alles tot stand te
bring, wanneer julle julleself van hierdie krag bedien.
Ek plaas waarlik geen beperking op julle nie. Maar julle stel vir julself grense,
wanneer die liefde en die geloof in julle te swak is. Maar daarom spreek Ek
julle toe. Want Ek wil julle help om tot 'n sterk geloof te kom en Ek wys julle
ook die middele en die weë aan, wat julle die doel sal laat bereik, sodat My
Gees in julle kan werk soos wat Ek julle beloof het. Amen.
Kerk van Christus - ‘n Lewende geloof

5923 Slegs ‘n lewende geloof maak julle lede van My kerk wat Ek Self
op aarde gestig het. Ongeag tot welke denominasie julle behoort, julle moet
‘n geloof besit soos Petrus, want slegs op so ‘n geloof word My kerk gebou,
op ‘n geloof wat lewend geword het deur die liefde.
En hierdie lewende geloof kan julle in elke kerkgenootskap bereik as dit aan
julle onderrig word, julle aanspoor om werksaam te wees in liefde en
wanneer julle nou ywerig werk verrig wat altyd die liefde as beweegrede het.
Dan besit julle ‘n lewende geloof, dan bring julle bewustelik die verbinding
met My tot stand. Ek leef dan m.a.w. in en naas julle en dan eers leef julle jul
aardse lewe bewustelik. Julle sal een doel nastreef en alles wat julle doen, sal
op die doel, op My gerig wees.
En dit is tog wel duidelik vir julle dat elke mens daarna kan strewe om na My
te kom, ongeag tot welke kerkgenootskap hy behoort. Wanneer hy maar aan
My glo, aan My, Wie as die mens Jesus op aarde geleef het om die mense te
verlos, dan is ook die eerste steen aanwesig vir My kerk, wat onverwoesbaar
sal bly as ‘n rots, wanneer hierdie geloof deur die liefde onwankelbaar
geword het. Dan kan die geweldigste storm daaraan ruk, dit sal standhou.
Slegs op so ‘n geloof kan My kerk gegrondves word en dit sal bly bestaan tot
in alle ewigheid.
Wie ‘n ware en lewende geloof het, wat die gevolg is van ‘n lewe in liefde, sal
ook in die Waarheid wandel. Hy sal ook kan onderskei wat Goddelike en wat
menslike leerstellings is. Hy sal steeds meer en meer die Goddelike
leerstellings tot sy lewensbeginsels laat word en aan die menslike
leerstellings geen aandag skenk nie. Hy sal gewaarword waaruit My Wil
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bestaan, ofskoon hy van die kant van die mense tot handelinge aangesê sal
word wat nooit deur My gewil is nie.
Hy staan dan op die rots wat My kerk dra en betree geen grond meer waarop
hy dreig om te sink nie. Hy kom dan slegs op vir die suiwer Waarheid, want
in hom is die Lewe en daarom is sy hele strewe ook op die Lewe gerig en hy
sal die dood ontvlug. Hy sal dan alles vermy wat by die dood hoort, wat
ongeskik is om die ware lewe te wek. Hy sal die dwaling en die leuen
verwerp, omdat hy dit herken, omdat die Waarheid in hom, hom helder
verlig. ‘n Lewende geloof is die rots waarop My kerk gebou is, maar dit vereis
‘n lewe in onbaatsugtige naasteliefde. Waar dit beoefen word, staan die
poorte ook oop waardeur mense My kerk kan binnegaan. En almal kan
binnekom, Ek neem almal op wat ‘n ernstige strewe het om aan My en My
kerk, wat Ekself op aarde gestig het, te behoort. Amen.
Ernstige aanmaning om aan die doel van julle bestaan op aarde te
dink

5926

Julle mense vergeet die doel van julle bestaan op aarde
heeltemal en daarom leef julle ook nie in ooreenstemming daarmee nie. Wat
vir julle belangrik lyk, is sonder nut vir julle siele, om welke rede julle op die
aarde is. En aan dit wat eintlik belangrik is, skenk julle geen aandag nie. Julle
sien om na julle liggame, maar nie na julle siele nie. En tog is julle net weens
julle siele as mens aktief op hierdie aarde.
Alles waarna julle streef, wat julle dink en doen, lewer vir julle geen resultaat
op nie. Want die aardse resultaat is nie vir julle blywend nie. Dit is slegs 'n
droombeeld wat julle nie sal kan vashou nie, wat vergaan en in die niet
verdwyn op die oomblik van julle dood. En solank dit nog vir julle bestaan,
dien dit maar net vir die verganklike omhulsel van die siel, maar nie vir die
siel self nie.
Al julle lewenskrag, julle wil en julle gedagtes, gebruik julle dus vir die
heeltemal waardelose. Maar na die egte goedere streef julle nie en dus
behandel julle jul siel erbarmlik. Julle laat haar in die grootste nood, ofskoon
julle die moontlikheid het om haar te help.
Julle hou van julleself, van julle waardelose uiterlike omhulsel, bo alles. Julle
sit selfs nog erg vas in eieliefde, in 'n liefde wat verkeerd gerig is en julle
nooit na die doel sal kan bring ten behoewe waarvan julle op aarde is nie.
Julle sien tog daagliks hoe verganklik alles is. Julle verloor daagliks mense
deur die dood, met wie julle noue bande het. Julle weet dat julle alles moet
agterlaat en dat julle heeltemal leeg die ryk hierna binnegaan. En tog
verander julle nie julself nie. En al vergaan alles om julle heen, rig julle nie
jul gedagtes geestelik nie. Veel eerder dink julle slegs met weemoed terug
aan wat julle verloor het en probeer julle dit so gou as moontlik weer terug te
kry.
Julle is dwase, want julle gees is verduister. Die wêreld met haar goedere
maak jul oë onbekwaam om te sien, omdat sy julle verblind en julle niks
meer korrek kan onderskei nie. En julle gee julself deur julle denke in die
hande van hom wie se doel dit is om julle siel in sy besit te hou, wat soveel
wil sê as om haar in die duisternis te stort.
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Julle gedagtes is slegs aards gerig en julle vergeet Hom, aan Wie julle jul
lewens te danke het en voor Wie julle julleself eens sal moet verantwoord.
Julle verdring elke geestelike gedagte, elke gedagte aan 'n verantwoording.
Julle wil nie daaraan herinner word nie en julle stomp julle gewete so af, dat
julle spoedig niks meer glo as dit wat vir julle sigbaar en tasbaar is nie en wat
julle met al julle sinne nastreef.
Daar bestaan byna geen verbinding meer tussen die bewoners van die aarde
en die van die geesteryk, wat nog seënryk is nie. Daarenteen is die binding
na benede buitengewoon sterk, want die mense bring dit in vrye wil tot
stand, juis deur die strewe na dit wat verganklik is en nog by die ryk van die
teenstander van God hoort. Julle misken die doel van julle aardse bestaan
totaal en daarom vervul die aarde ook nie meer haar doel nie, naamlik om
blyplek te wees om die gees te vorm. Dit sal 'n uiteenval van die aardse
skepping tot gevolg hê, omdat dit die wetmatige gevolg is van die lewe teen
die Goddelike ordening in. Want julle mense leef in stryd met hierdie
Goddelike orde, wat julle geestestoestand julle andersins helder en duidelik
sou laat insien het, wat julle taak en julle doel op aarde is.
En elke handeling in stryd daarmee moet 'n uitwerking hê, ooreenkomstig die
wet. Daarom het die einde van hierdie aarde ook aangebreek, waarvolgens
die genade van die beliggaming as mens van hulle ontneem sal word en vir al
die geeste wat die uiterlike vorm verkry het en wat die wêreld deur eie wil
nagestreef het. Want die genade van die beliggaming was nie benut nie,
maar misbruik. En aldus bepaal die vrye wil self die lot van die gees. Dit
veroorsaak die einde van die aarde, omdat die wet van die ewige ordening
niks anders meer toelaat nie. Amen.
Navolging van Jesus - Lewe in liefde

5927 Neem almal ‘n voorbeeld van My lewenswandel op hierdie aarde,
van My lewe, wat slegs ‘n lewe in onbaatsugtige naasteliefde was. Probeer
om My na te volg en probeer altyd maar net so ‘n lewe in liefde te lei, dan sal
julle oor dieselfde weg gaan en julle sal verseker julle doel bereik.
Ek het daarom na die aarde neerdaal, omdat die mense verkeerde weë
begaan het wat nie omhoog, maar steeds verder die diepte ingevoer het.
Daarom het Ek julle die regte weg getoon en alle mense opgeroep om My op
hierdie weg te volg. Ek het die mense onderrig omdat alle kennis by hulle
ontbreek het, naamlik dat hulle slegs deur ‘n lewe in liefde salig kon word,
waarom hulle swak en kragteloos was en hoe hulle hierdie kragteloosheid kon
ophef. Ek het hulle oor die “krag van die liefde” onderrig en het hulle ook die
waarheid van My leer bewys deurdat Ek My Krag aan hulle bewys het en
daarmee ook die uitwerking van ‘n lewenswandel in liefde, soos wat Ek dit op
die aarde gelei het.
Ek ken die groot geestelike nood van die mense, maar Ek ken ook die
middele om dit op te hef. En so was dit My voortdurende sorg om die mense
daartoe te beweeg om hierdie middele aan te wend. Die nood is in die laaste
tyd voor die einde dieselfde en ook is die hulpmiddele dieselfde, waarvan die
gebruik daarvan die waarborg is dat die mens uit die diepte kan opstyg na
bo.
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Maar hulle slaan geen ag op wat Ek hulle leer nie. Hulle volg My nie na nie,
omdat hulle nie in My en My leer glo nie. Hulle lei ‘n aardse lewe wat vêr
verwyderd is van Myne. Hulle laat die liefde heeltemal buite beskouing en
bevind hulle derhalwe nie op die weg wat omhoog voer nie. Want sonder
liefde is daar geen verbinding nie, sonder liefde bestaan daar ‘n wye kloof
tussen julle mense en julle God en Vader van ewigheid.
Slegs die liefde oorbrug hierdie kloof. Slegs die liefde is die weg tot die Hart
van die Vader en slegs die liefde is die krag wat julle hierdie weg laat gaan,
wat krag en inspanning kos. Wie die weg van die liefde nie wil gaan nie, sal
nooit uit die diepte opstyg nie. En Ek kan hom ook nie My Hand gee om hom
omhoog te trek nie, want hy sal dit nie vashou solank hy sonder liefde is nie.
Hy moet My uit vrye wil volg, want Ek gebruik nooit dwang as ‘n mens My
nog weerstaan nie. Liefde duld geen dwang nie, maar verlos hulle wat nog
gekluister is. Ek kan julle mense maar net onderrig en julle dringend
aanspoor om julle te oefen in naasteliefde, julle sal moet wil sodat julle My
daarin kan nadoen, sodat Ek julle kan help, omdat julle die wil het om My te
volg.
Stel julle daarom altyd My lewenswandel voor oë en doen moeite om My
daarin na te doen en julle sal dan ook verseker My hulp ervaar. Want wie sy
oë op My rig, sal ook die krag ontvang om die weg van navolging van Jesus
te gaan en hy sal ook sy doel bereik om met My verenig te wees. Amen.
Die wederkoms van God in die woord - Groot geestelike nood

5928

Ek kom weer na die aarde om julle te help in 'n noodgeval,
waarin julle die dood sal vind wanneer julle hom nie betyds herken en My
hulp aanneem nie. Julle is swak en het 'n verduisterde gees. En Ek doen alles
om krag aan julle te besorg en jul oë oop te maak, maar julle wend julle
onverskillig af wanneer Ek nader aan julle kom. En julle het geen vermoede
daarvan dat julle die Goddelike Liefde verwerp, waarsonder julle egter nie sal
kan lewe nie. Hieronder is die lewe van die siel te verstaan, wat in nie al te
lang tyd vry word van die liggaamlike omhulsel en nou, óf die lewe sal
ingaan, óf die dood.
Solank julle nog op aarde is, glo julle dat julle genoeg krag besit. En daarom
vra julle My nie om krag nie. Op die oomblik van die dood verloor julle egter
alle liggaamlike krag en die siel bly hulpeloos agter, wie julle gedurende die
aardse bestaan nie die krag uit My laat toekom het nie. En dan kan sy nie
lewe nie, maar sy is dood. Sy vergaan egter nie, omdat wat uit My is, nooit
meer kan vergaan nie. Sy sal haarself in 'n toestand van die ergste nood
bevind, sonder lig en krag. En tog sal sy van haar bestaan bewus wees. Die
krag uit My, wat julle haar egter gedurende die lewe op aarde kon verskaf
het, ontbreek by haar.
Ek is op die hoogte van die buitengewoon treurige en kwellende toestand van
so `n siel en ek sou haar daarvoor wil bewaar. En daarom kruis Ek op aarde
steeds weer julle pad en probeer Ek om julle bereid te maak om die skenking
van My Krag aan te neem. Ek is voortdurend besig om 'n lig in julle te
ontsteek, sodat julle siende sal word, sodat die totale blindheid sal wyk. En
daarom spreek Ek julle aan. Ek is weer onder die mense in die Woord. Ek
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spreek diegene aan wat van goeie wil is. Maar daar bly vir julle mense nie
veel tyd meer oor nie. En as julle My nie aanneem nie, dan sal julle in 'n
verskriklike toestand beland. Julle sal aan die gruwels van die einde ten prooi
val. Julle sal die liggaamlike en die geestelike dood ondergaan, want in jul
blindheid sien julle nie die enigste weg wat uit die ondergang weglei nie. In
julle blindheid sien julle nie die lig wat hierdie weg verlig nie.
Ek wil vooraf nog 'n verbond met julle sluit. Ek wil almal aanneem, ten spyte
van sonde en skuld, wanneer julle jul hande na My omhoog sal steek,
wanneer julle aan jul God sal dink, van Wie julle moet getuig teenoor Sy
teenstander. En julle sal van My die krag ontvang om My te bely, as julle
julleself maar in jul harte tot My sal wend. Ek sal elkeen aanneem wat hom
by My wil aansluit. Maar julle mense sal ook te swak wees om die regte te
wil, omdat julle Hom nie erken wat aan die kruis gesterf het om vir julle 'n
versterkte wil te koop deur Sy bloed nie, Wie julle verlos het uit die kettings
waarin My teenstander julle geslaan het. Daarom is julle mense ook nog blind
van gees, omdat hy julle die lig, die insig ontneem het en omdat julle die
Heer nie erken Wie hom oorwin het nie. Omdat julle Jesus Christus en Sy
werk van verlossing nie wil erken nie, Wie julle waarlik verlos het van alle
swakhede en gebonde is wanneer julle Hom maar net wil aanroep.
Weer kom Ek julle te hulp en Ek bring vir julle `n lig. Neem dit aan en laat
julle verlig, sodat julle sal weet watter lot julle tegemoetgaan en julle omkeer
en die regte weg betree, waarop Ek langs julle sal gaan en julle veilig na die
ewige vaderland sal lei. Luister na My wanneer Ek met julle spreek. En dink
aan jul siel, dink aan die dood en laat die dag van die liggaamlike dood die
dag van die opstanding van jul siel word. Glo in My, sodat Ek julle die ewige
lewe kan skenk. Amen.
Verlossing uit die hel – Ligstraal in die vorm van ‘n kruis

5929 Die hel wil haar slagoffers nie teruggee nie en vir die wesens in
die duisternis ontbreek dit aan krag om hulself te verset teen My teenstander
wat hulle gekluister hou. En hierdie siele sou dus reddeloos verlore gewees
het, indien daar geen wapen sou bestaan waarteen die heer van die
onderwêreld magteloos was nie, naamlik die wapen van liefde, waarmee elke
stryd gewen en die sterkste vyand oorwin kan word. Hierdie wapen gebruik
Ek en met hierdie wapen sal Ek slaag om die hel te verlos, hoewel in ’n
eindelose lang tyd, omdat ook die Liefde nie die wil dwing nie en daarom eers
werksaam kan word wanneer die siel dit self wil.
Maar hoe kan haar wil verander word, wat nog in die sterkste weerstand teen
My volhard?
My Liefde daal ook af in die hel. En My teenstander kan My nie toegang belet
nie, omdat hy magteloos is teenoor My Liefde. En so kan ook geen wese van
die duisternis teen My optree nie. Hulle kan hulle net van My afkeer en die
strale van My Liefde verwerp.
Hierdie siele is nog onverbeterlik en moet verder in hul smartlike toestand
bly.
Ek is egter op hoogte van die toestand van elke afsonderlike siel. Ek weet ook
wanneer die weerstand afgeneem het, wanneer die siel in ‘n toestand van
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lusteloosheid kom en hoe so ‘n siel dan sal reageer op die strale van My
Liefde. En hierdie siele kom Ek te hulp, omdat hulle hulself nie uit eie krag
kan verlos nie. Hulle word deur 'n lig bestraal in die vorm van 'n kruis, wat
bliksemsnel die herinnering by hulle ophaal aan die Een wat aan die kruis
gesterf het.
En met die opkom van hierdie gedagte sal hulle nou 'n verligting voel. Hulle
sal skielik deur die begeerte vervul word om uit hul omgewing weg te kom.
En omdat die kruis steeds weer vir hulle verlig word, kom daar 'n stille hoop
in hulle op waaraan hulle vasklou. En nou laat hulle die gedagte nie meer los
om hulle tot My te wend om hulp nie.
Hierdie begeerte is die uitwerking van die straling van My Liefde. Maar dit
gebeur slegs waar die wese sy weerstand opgegee het. En ook hierdie
passiewe toestand is die gevolg van die liefde wat Ek die hel laat toekom en
wat in staat is om die golwe van haat in die sfere tot bedaring te bring, die
weerstand te breek en 'n siel gewillig te maak, maar sonder om haar te
dwing. In die wil van die siel is daar oomblikke wat goed aan My bekend is en
wat Ek nie laat verbygaan sonder om verlossingsarbeid by die siel te verrig
nie. Maar wanneer 'n siel eenmaal deur die lig van die kruis van Christus
bestraal is, sal ook die ergste kragte van die duisternis nie meer in staat
wees om haar af te hou van haar voorneme om haar na My te wend nie, van
wie sy hulp verwag, tot sy Hom eens sal aanroep om genade en erbarming.
En dan kan My Liefde, die liefde van Jesus, haar neem en omhoog trek vanuit
die diepte. Dan het haar wil en haar roep na My die weg vir haar vrygemaak.
Want die naam Jesus Christus maak alle kettings los en open elke kerker.
Voor Hom wyk die kragte van die duisternis. En die siel tree na buite in die lig
en word ontvang deur dienaars van die Liefde wat haar verder help op die
pad na bo.
En al gaan daar ook ewighede verby, al is die weerstand van die gevallenes
hoe groot, eendag sal hulle hulleself deur My Liefde laat vasgryp. Want Sy is
oneindig lankmoedig en geduldig en laat geen siel vir ewig verlore gaan nie.
Amen.
Jesus Christus is die poort na die ligryk

5931 Die poort na die ligryk word waarlik vir julle geopen, as julle na
binne wil gaan en julle tot die regte portier wend, tot Jesus Christus, wat julle
Self Sy Ryk sal binnelei. Daar is geen ander poort waar julle die Goddelike
Verlosser Jesus Christus sal kan uitskakel en nog geluksalig word nie. Sonder
Jesus Christus bly die poorte vir julle gesluit en sal julle buite die ligryk bly,
totdat julle besluit om julle aan Hom en Sy leiding toe te vertrou, totdat julle
Hom erken as die enigste weg na die lig, as die Redder en Verlosser van alle
mense wat sonder Hom in nood en ellende lewe, hetsy op aarde of ook in die
geesteryk.
Julle almal sal julle aan Hom moet oorgee en almal sal die weg moet gaan
wat Hy aan julle gewys het ten tye van sy aardse bestaan. Julle almal sal
Hom moet navolg, dan sal julle weg regstreeks na die hemelryk lei. Dan het
julle teruggekeer na die Vader, uit Wie julle eens voortgekom het. Maar
sonder Jesus Christus sal julle voortdurend verdwaal. Sonder Jesus Christus
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sal julle nie die regte weg sien nie. Vir julle sal alles sonder lig wees en julle
sal nie opmerk dat julle na benede gaan in plaas van na bo nie. Julle sal
Jesus moet kies as julle Leier en julle sal Hom sonder verset moet volg. Want
eers deur Jesus Christus en Sy verlossingswerk sal die poorte na die
hemelryk ontsluit word.
Deur Jesus Christus en Sy kruisdood is die weg vir julle mense gebaan. Hy
het dit vir julle gegaan, die weg van versoening en oneindige lyding. Hy het
vir julle al die struikelblokke uit die weg geruim wat die weg na die Vader vir
julle versper het. En Hy het self die las van julle afgeneem, sodat julle nou
vry en maklik opwaarts kan klim, as julle Hom sal volg Wie julle voorgegaan
het.
Daarom sal geen siel wat Jesus Christus verwerp, die Ryk van vrede en lig
kan binnegaan nie, - geen siel wat Hom en Sy verlossingswerk nie erken nie
en daarom ook nie van haar groot sondeskuld bevry is nie, wie altyd weer op
die grond val en net nie kan opstyg tot ligte hoogtes nie. Wie ook geen weg
sien wat opwaarts lei nie, maar voortdurend afgaan, omdat die Goddelike
Leier Jesus Christus haar nie kan bystaan solank sy haar teen Hom verset
nie. Slegs Hy is die poort na die ewigheid. Slegs Hy neem die siele op in Sy
Ryk, of belet hulle om in te gaan, wie na die dood van die liggaam die
geesteryk betree. Slegs Hy sif die siele, na gelang hulle wil. En salig is
diegene wat al op aarde syne was. Salig die wat Hom erken as God se Seun
en Verlosser van die wêreld, wat in Hom hul Vader van ewigheid sien en hulle
by Hom aangesluit het vir alle ewigheid. Hy sal hulle Sy ryk inlei, wat talle
geluksalighede bied. Maar die poorte na die hemelryk sal gesluit bly vir sy
teenstanders wat nog eindeloos lank daarbuite sal moet bly, totdat hulle ook
die Een sal aanroep wat hulle na die lig kan bring, Jesus Christus, wat die
wêreld verlos het van sonde en dood. Amen.
Kruisdood

5932 'n Onvoorstelbare werk van barmhartigheid is voltrek deur My
dood aan die kruis. En die werk van barmhartigheid is vir die hele mensdom:
Die mense van die verlede, die hede en die toekoms. Ek het vir alle mense
gesterf. Ek het die sondelas van alle mense op My geneem, want alle mense
kom met hul oerskuld belaai in die wêreld. Hierdie oerskuld het My beweeg
om vir die mensdom te ly en te sterf, omdat Ek hierdie oersonde wou
goedmaak by Hom, teen wie dit gerig was; omdat Ek aan die Geregtigheid
van God genoegdoening wou verskaf.
Julle mense is onbewus, nóg van die grootte van julle skuld, nóg van die
diepte van My Liefde, Wie vir julle die verlossingswerk volbring het. Maar hoe
My lyding en leed ook al aan julle beskryf word, julle sal tog nie by
benadering die mate van lyding en smart kan besef wat Ek vir julle verdra
het nie, omdat nie net die liggaam nie, maar nog meer My Siel, vir die
sondigheid van die mense gesidder en gely het, Wie Haar nie kon verweer
toe alle kragte van die hel teen Haar was en Haar aangedoen het wat hulle
Haar maar aan kwaad kon aandoen nie. Want My Siel was helder en rein. Die
afstand van Haar tot die mense wat in die duisternis verkeer het, was enorm
en Sy het Haarself te midde van demoniese sfere bevind, waar niks anders as
sataniese werksaamheid Haar tegemoetgetree het nie.
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My Siel, vol van Lig en Liefde, het in die diepste dieptes gekyk en het
gehuiwer vir soveel sonde en duisternis. Die liggaam het ook onuitspreeklik
gely, want wat die mense maar aan kwellings en vernederings kon bedink,
het hulle My aangedoen en het hulle nog verheug oor hul vieslike optrede.
Die hel was teen My losgelaat. Dit was die moeilikste stryd wat 'n mens ooit
gehad het om te veg om oorwinnaar te bly deur die Liefde, wat al hierdie
ongelukkige mense gegeld het wat die satan in sy mag gehad het en aan wie
Ek hul vryheid wou teruggee.
Ek het die oorgrote verdorwenheid gesien van diegene wat My gepynig en
laat ly het en het ook vir hulle gesterf. Want Ek het geweet dat hulle slegs die
handlangers was van hom teen wie Ek gestry het. Ek het geweet dat die
Satan self teen My was en die doel van My verlossingswerk was om hom te
oorwin. Om die mensdom uit sy mag te bevry was die taak wat Ek vrywillig
op My geneem het toe Ek na die aarde neergedaal het. My Liefde vir die
mense was oorgroot en daarom het Ek des te meer gely, omdat My Liefde op
'n manier vergeld is, sodat net haat en liefdeloosheid teen My gespreek het
uit alles wat My aangedoen is. Maar Ek wou ly, omdat Ek die mense wou
bevry van skuld. En Ek het bewustelik die sware weg geneem na die kruis. Ek
het die kelk leeggedrink tot op die laaste druppel.
Ek het geen weldadige bewusteloosheid toegelaat, wat My vir 'n kort tyd van
lyding en kwellinge kon bevry nie. Ek het My Liggaam gedwing om uit te hou
totdat My uur aangebreek het. Want Ek wou ly, omdat daar vir julle mense
geen ander verlossingswerk moontlik was as om die gevolge van alle sondes
op te vang en op My Liggaam en siel te laai, wat elke mens andersins self sou
moes gedra het en sou daaronder geswig het. Ek het vir die hele mensdom
gely en moes daarom onmeetlik ly, omdat die skuld onmeetlik groot was.
Maar julle mense kan vir julleself geen voorstelling maak van My lyding deur
die weg na die kruis en van die kwellinge om te sterf aan die kruis nie. Want
julle sou self ineenstort onder die geweld van die indruk, indien Ek julle slegs
'n blik sou gee op die ure wat My kruisdood voorafgegaan het. Maar eendag
sal julle self daaraan kan deelneem. Eendag sal dit vir julle duidelik word wat
Ek vir julle gedoen het en waarom Ek dit gedoen het.
En julle sal My loof en prys en ewig dankbaar wees, dat Ek julle gered het
van die ewige dood, dat Ek julle deur My verlossingswerk bevry het uit die
hande van hom wat die dood van julle siel wou hê. En dan sal My Liefde ook
vir julle duidelik word, Wie na julle sal uitgaan tot in ewigheid. Amen.
Opstanding

5934

“Verheug julle en jubel dit uit, want Hy het uit die dode
opgestaan” So het dit uit die monde van Myne geklink en hulle het in My
geglo, dat Ek Jesus Christus was, die Gesalfde van God, dat Ek werklik en
waaragtig God was en die wêreld verlos het deur My kruisdood. Ek het
opgestaan uit die dode.
Ek het aan hulle daardeur die bewys gegee van die Waarheid van My
Woorde: “Breek hierdie tempel af en Ek sal hom in drie dae weer opbou”. Ek
het die mag van die dood gebreek.
`299

Maar My opstanding moes ’n bewys wees vir die mense, dat die lewe nie
verby is met die dood van die liggaam nie.
Hulle moes leer om te glo aan ‘n lewe na die dood en daarom het Ek dit
sigbaar laat gebeur vir die mense, naamlik wat elke siel kon verwag na haar
afsterwe op aarde. Want hierdie geloof het by almal ontbreek en selfs die
priesters en skrifgeleerdes het op die dood van die profete gewys as ‘n bewys
dat ook die mees godvrugtige mense ten prooi geval het aan die dood.
Want van die geestelike gevolge van die lewenswandel het hulle niks geweet
nie, die opstanding van die siel het hulle betwyfel en daarom was die leringe
van die mens Jesus vir hulle ook onbegryplik en lastig. En Ek wou die
geestelike gevolge van die nalewe van My leringe duidelik aan die mense
toon.
Ek was Heer oor lewe en dood.
Ten tye van My lewe op aarde het Ek dooies opgewek en die mense het My
nie geglo dat Ek mag gehad het oor lewe en dood nie.
En so het Ek Self aan hulle bewys gelewer dat Ek ook Heer was oor die dood,
dat die lewe nie ontneem kon word van diegene wat die geestelike al gevind
het nie, ook al word die aardse lewe van die mense afgeneem.
Maar Ek het die aardse liggaam ook laat opstaan, as teken dat hy niks aards
meer bevat het nie, dat ook hy vergeestelik was en gevolglik die krag in
homself gehad het om op te staan in vergeestelikte vorm.
Aan My Liggaam het niks aards meer gekleef nie, omdat hy homself deur die
ontsettende lyding volledig gelouter het, omdat al die aardse heeltemal
verander was in geestelike substasie en die geestelike nou kon verrys tot
volle lewe.
En daarom kon die liggaam uit die graf opstaan, want niks kon hom aan
hierdie aarde vashou nie.
Dit was ‘n gebeurtenis waarvan die hele mensdom kennis sou moes neem,
dat en waarom dit moontlik was, om na die dood van die liggaam, weer tot
lewe op te staan, want van die kennisname hiervan, van die geloof aan My
opstanding, het ook die geloof in My Goddelikheid afgehang, die geloof aan
My taak op aarde as God se Seun en die bereikte volledige vereniging met
God, deur die vervulling van hierdie taak.
Ek het werklik en waaragtig opgestaan uit die dode en het My sigbaar aan
Myne getoon en daardeur het Ek die mense bewys gegee dat Ek as mens die
dood oorwin het, dat hy wat die dood in die wêreld gebring het, nie die mag
gehad het om My Liggaam op aarde agter te hou nie, dat Ek al die geestelike
kleed aangetrek het deur die werk van verlossing.
En hierdie werk van verlossing het vir die hele mensdom gegeld.
Dus kan geen siel meer deur My teenstander teruggehou word, - wie deur My
kruisdood verlos is - en aan sy mag ontruk is nie.
Julle sal die dood nie hoef te vrees nie, julle sal opstaan tot die ewige lewe en
julle sal kan jubel en loof, want julle sal weet dat julle Verlosser leef en dat
Hy elkeen die lewe sal gee wat in Hom en Sy opstanding glo. Amen.
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Naderende einde – Die tydsberekening van God

5936 Daar bly nie meer baie tyd vir julle oor nie. En al sou julle ook
teenstribbel om hierdie Woorde van My as Waarheid aan te neem, bevind
julle jul al in die laaste uur en die minute sal vinnig verbygaan. Vinniger as
wat julle vermoed sal die einde daar wees en dan slaan die beslissende uur.
My tydrekening is wel anders as julle s’n en Ek sê vir julle: "Die einde is
naby." So naby, dat julle ontsteld sou raak, as julle die dag en uur sou weet
waarin My aankondigings in vervulling sal gaan en wanneer alles gaan gebeur
wat Ek deur sieners en profete laat voorspel het.
En as julle dit nie wil glo nie, hou dan rekening met die moontlikheid en tref
voorbereidings, deurdat julle sal besin oor julle doel op aarde, deurdat julle
ernstig na julself sal kyk, of en hoe julle jul staande sal bly indien julle skielik
weggeroep sou word van hierdie aarde af. Tref voorsorgmaatreëls, ook as
julle dit nie sal of wil glo nie. Leef volgens My Wil en dit sal net tot julle
voordeel wees, want dan sal julle leer om te glo. Dit sal nie meer vir julle
onwaarskynlik voorkom nie, want die vervulling van My Wil is die vervulling
van My gebooie van liefde. En dit sal vir julle ook beslis insig gee, sodat julle
ook hierdie woorde van My sal kan verstaan en daarin glo.
Die einde is naby en elke dag wat julle nie benut nie, waarin julle nie aan
julle einde dink nie, is verlore. En wie van julle weet of sy lewe ook nie
verkort sal word nie? Wie van julle kan verhinder dat hy voortydig weggeroep
word?
Julle sou slegs daaraan moet dink, indien julle nie aan 'n einde van hierdie
aarde wil glo nie. Vir elkeen van julle afsonderlik kan die dag van môre al die
laaste wees. En elkeen afsonderlik moet homself daarom vra of hy wel
gereed is om voor die Gereg van God te verskyn en of hy die lewe op aarde
korrek benut om die ewige lewe vir homself te verwerf.
Julle mense gaan onverskillig verder en julle dink nie aan die dood, wat
elkeen van julle kan verras nie. In watter toestand is julle siel, indien julle
ook skielik die aarde sou moet verlaat?
Dink aan julle einde, indien julle nie aan die einde van hierdie aarde kan glo
nie. En leef julle aardse lewe bewustelik. Dit wil sê, onthou om die doel
waarvoor julle op aarde is, na te kom, om vir julle siele 'n lewe na die dood te
waarborg. En kyk om julle heen. Let op die tekens van die tyd en julle sal
besef in watter uur julle leef. Want voortdurend maak Ek julle mense daarop
attent. En as julle oplet, sal ook My Woorde vir julle geloofwaardig voorkom.
En julle sal My vra om julle te help. Julle sal My vra om genade en erbarming,
om krag vir hierdie tyd, sodat julle die einde goed voorbereid tegemoet kan
gaan, sodat julle in geloof My bystand sal verwag, sodat die laaste uur vir
julle die uur van verlossing sal wees uit alle nood. Amen.
Gelowige vertroue verseker God se hulp

5940 Ek is naby julle. Net ‘n gedagte van julle roep My na julle toe en
julle sal alle sorge en nood aan My kan toevertrou. Ek hoor julle en staan
steeds met My hulp gereed. Maar julle moet op My vertrou. Julle moet glo dat
julle, as My kinders, voortdurend deur My Liefde omring is, dat Ek julle nooit
`301

aan julleself oorlaat nie, maar oor julle waak soos ‘n goeie vader sorg vir sy
kinders. Dan sal julle ook heeltemal gerusgestel wees dat daar niks tot julle
nadeel sal gebeur nie, dat alles goed is vir julle siele, wat ook al deur die lot
bepaal, oor julle sou kan kom. Maar julle gelowige oproep na My wend ook
weer dit van julle af wat vir julle ondraaglik voorkom, want My Liefde kan
julle niks weier wanneer julle My vol vertroue daarvoor vra nie. Twyfel julle
egter aan My Liefde, of aan My Mag, dan maak julle self die verhoring van
julle gebed onmoontlik.
Maar ‘n sterk geloof laat Ek nie verlore gaan nie. En daarom maan Ek julle
steeds aan: Sorg daarvoor dat julle ‘n sterk geloof verkry, sorg dat julle
geloof lewend word deur die Liefde. Sy is steeds weer My beskikking, My
voortdurende waarskuwende Stem, omdat die liefde die enigste middel is om
van alle nood kwyt te raak, omdat julle deur ‘n lewe in liefde so ‘n sterk
geloof sal verkry, sodat julle dan in staat sal wees om alle nood te verban.
Julle hoef waarlik nie te ly of aardse nood te ondergaan, wanneer julle oor
geloofskrag beskik, wat die gevolg is van onbaatsugtige werke in liefde nie.
Want dan sou die doel van julle aardse lewe al vervul gewees het, indien julle
julle wese sou verander het tot liefde en nou so innig met My deur die liefde
verbind was, dat My aanwesigheid egter alle nood sou uitskakel.
Maar julle mense is nog swak in die geloof en nou eenmaal ook swak in die
liefde. Wend julle daarom steeds soekend na hulp tot My, dat Ek julle sterker
kan maak. Bid van My die krag af wat julle tekort kom en glo dat Ek julle sal
help, omdat Ek julle liefhet en ook julle liefde wil wen. Die innige vereniging
met My deur gebed verseker julle ook die bystand van My kant af, al is daar
ook dae en ure in julle lewe wanneer julle kleinmoedig is of moed wil verloor;
julle word nooit verlaat deur julle Vader in die hemel nie en Hy sal julle
steeds help as die tyd daar is. Amen.
Ongewone Werksaamheid van predikers wat die mense moet
opwek

5941

Eers die geloof in Jesus Christus kan julle sovêr bring om
bewustelik aan julleself te werk, want eers wanneer julle in Hom sal glo, sal
julle ook Sy liefdesleer aanneem en sal julle jul beste doen om volgens
hierdie leer te lewe. Wat daar dus gedoen word om die mense tot geloof in
Jesus te bring, kry geheel en al My toestemming en word deur My geseën.
Jesus moet verkondig word. Sy verlossingswerk moet openlik na vore gebring
word, omdat die mense deur middel van Jesus die weg vind tot hul God en
Vader van die ewigheid.
Die einde is naby en die mensdom is vêr verwyderd van Hom Wie Sy lewe
aan die kruis gegee het vir almal se redding van ondergang. Wie hulle nie
met Hom verbind nie, gaan verlore, dit wil sê,: Die vors van die duisternis
behou sy mag oor hom en die hemelryk is vir hom gesluit, want Jesus is die
Poort na die ewige saligheid. Die einde is naby en ontelbare mense ken Hom
nog nie, of hulle aanvaar Hom nie. Ek alleen weet wat dit beteken vir die
enorme hoeveelheid siele wat sonder Hom voortlewe, sonder Hom sterf en
wat ten gronde gaan.
Op natuurlike wyse is dit nie meer moontlik om hulle na Jesus toe te bring
nie. En dus sou Ek My skepsels moet laat verlore gaan as Ek dit by natuurlike
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gebeurtenisse sou laat, wat glad geen indruk sal maak op die mense nie. Ek
ken egter die weiniges wat Myne is en wie ook vir My en My Naam opkom in
die wêreld; Ek weet dat Ek Self in Jesus Christus herken word deur ‘n klein
kringetjie mense, wat Ek nou sal gebruik as werktuie vir die Krag en Mag van
die Een wat die mense nie wil sien nie. Ek laat hulle die “Woord van Jesus”
predik, Ek laat hulle die leer van Jesus verkondig en Ek sal hul woorde
bekragtig deur ongewone dade, sodat mense hulle sal glo.
Dit vereis egter meer as ’n sterk geloof van diegene wat vir My getuienis aflê
in liefde tot My, Wie ook nou aan hulle die krag gee om ook wonderwerke te
doen in My Naam. Dit is altyd Ek Self wat hierdie wonders laat gebeur, deur
hierdie dienaars van My, omdat Ek wil hê dat die mense opnuut kennis moet
neem van hul Heiland en Arts Jesus Christus. Dat hulle aan Sy
Verlossingswerk, Sy Kruisdood en Sy Opstanding moet dink en leer om Hom
te glo. Dit is ‘n werk van liefde en erbarming van My, dat Ek My nog eenmaal
sal openbaar voor die einde, deur My gelowige dienaars op aarde.
Die mense moet in die laaste tyd nogeens gehelp word om die geloof in Jesus
Christus te vind, omdat hulle dan ook die geloof in My sal gevind het, om dit
nooit weer te verloor nie. Want ofskoon die geloof nou nog nie die korrekte
vrugte sal afwerp nie, omdat dit eers deur ‘n lewe in liefde lewend kan word,
het hulle voorlopige kennis oor Jesus Christus ‘n graad bereik wat daarom ‘n
verdere opwaartse groei sal toelaat, ook as die siel voor die tyd opgeroep
word en op aarde nog nie die volledige verlossing gevind het nie.
Die siel ken Hom en roep Hom aan in nood en omdat hulle Myself in Jesus
aanroep, kan Ek hulle ook help. Maar onvergelyklik waardevoller is dit
wanneer die mens die geloof in My in Jesus gevind het deur My Woord, as hy
Hom glo en geen wonders nodig het om oortuig te word van die Waarheid
van My Woord nie: “Salig is hulle wat nie sien nie en tog glo!”.Ek help ook die
ongelowige Thomas sodat hy tot geloof kan kom. Net so help Ek in die hede
die baie ongelowiges wat nie kwaadwillig is nie; en Ek bewys My aan hulle as
Jesus, sodra ‘n mens met vurige ywer opkom vir My en My leer, om die
aantal gelowiges nog te vermeerder voor die einde kom. Om ook die mense
te wen vir wie die Verlossingswerk nog sonder betekenis is en wie daarom in
groot gevaar verkeer dat die poorte na die ligryk vir ewig vir hulle gesluit sal
bly.
Ek het medelye met hul lot en Ek neem die wil en die liefde van diegene aan
wie hulle naastes wil help. En Ek seën hul voorneme deurdat Ek aan hulle die
krag verleen om te genees en wonders te doen in My Naam.
Want Ek wil dat My Naam openlik genoem word en die barmhartigheid van
My Verlossingswerk duidelik sigbaar word. Ek wil dat die mense die Naam
van Jesus in volle vertroue uitspreek, sodat Ek nou Self met hulle in
verbinding kan tree, om nou weer My Woord werksaam te laat word, sodat
die mens tot insig sal kom oor hoe enorm belangrik dit is om Jesus as God se
Seun en Verlosser van die wêreld te erken, in Wie Ek Myself gemanifesteer
het om vir julle ‘n sigbare God te kan wees. Ek wil julle red vir die ewigheid
en daarom kom Ek julle tegemoet, nog in die laaste uur, want spoedig sal die
einde ‘n feit wees. Amen.
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Barmhartigheid

5943

Julle moet barmhartig wees en steeds daaraan dink dat julle
sonder My Barmhartigheid vir ewig verlore sou gewees het. Maar die
barmhartigheid lê ook ten grondslag aan die Liefde, Wie wil help waar Sy
lyding sien. Die mens wat in homself erbarming voel teenoor sy medemens,
is nie sonder liefde nie, want anders sou hulle noodlot hom nie geraak het
nie. Die barmhartigheid is ‘n ander vorm van die liefde, want die liefde
probeer om gelukkig te maak, die barmhartigheid probeer eers om leed af te
wend en die leed van die medemens wek medelye op by elke gevoelige
mens, hy voel met ander woorde saam en kan tot in sy binneste geraak word
en daarom is hy tot hulp bereid.
Liefde kan ook betrag word sonder tasbare nood en ook in volledige
onbaatsugtigheid kan die mens gee en gelukkig wil maak. Maar ook ‘n mens
wie se hart wat koeler of nugterder is, kan deur die nood van die medemens
aangegryp word en dan kom die erbarming te voorskyn, die liefde van die
mens word ontsteek. Die ellende van die ander gee aanleiding om in liefde
werksaam te wees en ‘n werk van erbarming sal ook aan die mens My
erbarming gee wanneer hy in nood is.
Ek sien al julle sonde en swakhede en julle toestand boesem My medelye in,
ofskoon julle self skuld daaraan het. So ook moet julle erbarming vir diegene
geld wat deur eie skuld in die ellende geraak het, die erbarming moet nie as
regter optree nie, dit moet ook geld vir die mens wat veragtelik is, want die
nood van die medemens is waarlik vereffening vir die se skuld, maar tog
kwellend en beklaenswaardig.
Wat sou julle lot gewees het as Ek geen erbarming gehad het met julle en
selfs julle groot skuld nie tot niet sou gemaak het deur My Liefde nie? Wel
was julle lot regverdig, want julle het dit in vrye wil gekies. Maar Ek het
gekyk en slegs julle swakhede gesien, julle geestelike dieptepunt en julle
boeie wat My teenstander julle aangesit het. Ek het julle onmag gesien om
julle ooit uit hierdie boeie te bevry. En toe neem My Erbarming die plek in
van die Geregtigheid. Ek het julle gehelp om vir goed van hierdie boeie vry te
word, Ek het die Verlosser Jesus Christus na die aarde gestuur, in Wie Ek My
beliggaam het en Wie teen hom stry wat julle gevange hou.
My Erbarming kon en wou julle nie langer in julle kettings laat nie. Die
Erbarming slaan dus geen ag op julle eie sonde nie, maar help julle veeleer
om hiervan vry te word. En so sal julle ook barmhartig moet wees, julle sal
moet help, gedryf deur die liefde om die nood van julle medemens te
beëindig, julle moet erbarming hê met diegene wat skuldig is en daarom
eintlik die reg op julle hulp vir hom verspeel het, maar julle moet nie hulle
skuld ingedagte hou nie, maar wel hul ellende.
Die barmhartige liefde is ‘n bewys dat julle harte nog nie verhard is nie, dat
julle met ander woorde saam ly en julle broederlik verbind voel met hulle wat
ellendig daaraan toe is. Wend daarom julle blik nie af wanneer groot nood
julle voor oë kom nie, dink ook met julle liefde aan hulle wat hulself in die
diepte bevind en neem My Barmhartigheid vir julle tot voorbeeld, wat vir alle
sondaars geld en wat My aangespoor het om die verlossingswerk te volbring,
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want julle almal was skuldig, maar Ek het hierdie skuld op My geneem en dit
betaal met My dood aan die kruis. Amen.
God se hulp in alle nood.

5945 Daar is geen nood so groot dat Ek dit nie sou kon ophef nie. En
daar is geen vyand wat sterker is as Ek nie.
Wees daarom aan My sy en neem saam met My die stryd op teen diegene
wat dreig om julle te vernietig. En wees nie vir ’n sekonde wankelmoedig nie,
dat julle twyfel dat Ek julle sal help nie. Want wie ook maar saam met My wil
gaan, vir hom bly Ek ’n Redder uit alle nood. Wat julle ookal bedruk, hetsy
geestelik of aards, kom na My toe daarmee en probeer daarom nie om dit
alleen baas te raak nie, omdat julle dit in jul swakheid nie sal kry nie, maar
julle sal spoedig moed verloor en in nog groter nood verval.
Wend julle jul egter direk tot My, sonder om julle eers met die, vir julle
kwellende sorge, besig te hou, dan sal julle alreeds van die sorge bevry
gewees het. Want wat julle diep gelowig aan My toevertrou, handel Ek ook vir
julle af en waarlik so dat julle My bystand duidelik sal herken. Maar wat is
diep gelowig? Julle kom wel na My toe, maar meestal met ’n hart wat vra en
ongerus is. Julle kom nie na My toe met die vaste vertroue om jul Vader iets
te vra, Wie julle verseker nie sal weier nie. Hoe groter julle vertroue is, hoe
minder julle twyfel aan My wil om te help en My mag, des te seker is My hulp
vir julle. Want Ek wil julle geloof hê, omdat ’n sterk geloof ook die
verbondenheid met My bewys en die doel van alle nood dan ook bereik is,
naamlik dat julle met alle innigheid die verbinding met My tot stand gebring
het.
Roep My aan in nood. Kom as kinders tot die Vader en lê al jul nood voor
Hom. En wag dan op die hulp wat julle verseker ten deel sal val, indien julle
maar sal glo. Amen.
God sorg vir die geringste - eenvoudigste

5946 Hoe dikwels twyfel mense daaraan dat Ek My ontferm oor die
eenvoudigste en kleinste, dat Ek die lot van elke mens in My hande hou,
ofskoon hy op aarde 'n ondergeskikte rol speel, ofskoon hy onopsigtelik
voortgaan, swak en gebrekkig na liggaam en gees. Hoe dikwels hoor Ek die
woorde: Sal God Hom om elkeen afsonderlik bekommer? Julle mense het
geen regte voorstelling van My as julle hierdie gedagtes in julle laat opkom
nie. Julle gebruik dieselfde maatstaf as vir julleself. Net die groot, geweldige,
verhewe kom julle merkwaardig voor, maar die klein, nederige word deur
julle verag, totdat julle ook daar iets teëkom wat vir julle waardevol lyk. Julle
oordeel na die voorkoms. Julle oordeel volgens menslike goeddunke. Maar Ek
weet hoe waardevol elke afsonderlike siel is. En as Ek vir julle sê dat die
mens die middelpunt van die hele skepping is, dat die skepping net vir hom
ontstaan het, dat elke siel sy oorsprong in My het en dat die ontwikkeling van
hierdie siel tot vroeëre hoogte - tot volmaaktheid - My aanleiding gegee het
om die aardse wêreld te skep, omdat hulle in hierdie wêreld alle
moontlikhede gebied word om hul vroeëre hoogte weer te bereik, dan sal
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julle ook begryp dat Ek My oor die nietigste skepsel sal buig om hom uit die
diepte omhoog te help.
Niks is vir My te gering nie, omdat dit 'n deel van My is, omdat hulle vonke
van My in hulle dra, wat hulle weer met die vuur van die Ewige Liefde moet
verenig. Verder is julle begripsvermoë begrens, maar nie Myne nie. Ek ken
geen begrensing, nóg in My Krag en mag, óf in My Liefde en Erbarming nie.
Ek ken geen begrensing in My gedagtes en My insig nie. Ek is van alles op
hoogte, Ek sien en hoor alles en die armsaligste skepsel kan weet dat Ek hom
vergesel. Hoeveel te meer die mens, wie se siel Ek weer wil besit, wat hom
vrywillig van My losgemaak het. Hierdie siele bevind hulle in baie veelsoortige
en heeltemal van mekaar afwykende situasies, daar is vir hulle heel
verskillende lotsbestemmings uitgestippel en My onoortrefbare Wysheid bring
in alles sukses vir elke afsonderlike siel. Maar dit sal nooit die mate van My
Liefde vir die siele kenmerk nie. Daarom is die gedagte verkeerd, dat hulle vir
My te gering sou wees om deur My Liefde en sorg bedeel te word. Daarom is
ook vir elke mens die genade van gebed beskikbaar, wat die verbinding ook
van die armsaligste mens met My tot stand bring en hom ook verhoring van
sy versoeke verseker.
Hierdie verhouding kan en moet elke mens met My tot stand bring, omdat die
siel dan, totaal ongeag van haar uiterlike vorm, vir haarself haar aards
eenvoudige en erbarmlike lewensituasie positief ontwikkel en sy ook baie
eerder haar doel kan bereik as 'n mens wat in die wêreld groot en verhewe is
en nie die verbinding met My tot stand bring nie, omdat die geloof by hom
ontbreek in die sin en die doel van die aardse lewe en sy daarmee verbonde
taak op aarde.
Ek weet waarlik wat vir 'n siel die beste is. En Ek verloor geen mens uit die
oog nie. Ek stuur en lei hulle waarlik goed, sodat elke siel die doel kan bereik
indien dit maar net sy wil sal wees. En hierdie wil bly vry en is nie afhanklik
van die lewensituasie van die individuele mens nie. Maar al My skepsels,
sonder onderskeid, ondervind My Liefde en genade. En ook aan die mees
nietige skepsel dink Ek, sodat hy die weg omhoog kan vind. Amen.
In die noute bring van die regverdiges

5949 Die lot van die regverdige is dikwels ondraaglik, omdat die kragte
van die duisternis heel in die besonder teen hom woed, omdat hulle hom as
teenstander beskou, wat homself nooit by hulle sal aansluit nie en aan wie
hulle daarom die geloof wil ontneem, sodat hy onstandvastig kan word en
self sonder weerstand aan hulle oorgee. Die mense wat hulself aan God wy,
wat lewe volgens God se Wil, word deur die duistere kragte en hulle meester
gehaat en hierdie haat dra hulle oor deurdat hulle mense wat aan hulle
gebonde is, daarmee vervul en hulle tot dade van groot liefdeloosheid
aanspoor. Julle mense sal dit nie kan begryp nie en ook dikwels geneig wees
om te twyfel aan God se Liefde en Barmhartigheid vanweë sulke dade wat
teenoor regverdige mense begaan word.
Dit is die tyd van die einde en die kragte van die hel is losgelaat en woed op
die mees verskriklikste manier. Dit word hulle nie belet nie, maar niks bly
ongestraf nie en die straf wat hierdie duiwels in mensgedaante tref, is waarlik
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‘n regverdige vereffening, want hulle sal gevange geneem word. Hulle wat
vry en ongeremd kon handel, sal gebind en vir eindelose tye van hulle
vryheid beroof word en onvoorstelbare kwellinge sal hul lot wees.
Maar die mens sal maar slegs ‘n kort tydjie ly, totdat die dood hom sal
verlos, want wat sy siel egter as wins behaal het, kan julle mense nie vir
julleself indink nie, maar dit sou egter vir julle verduidelik het waarom God
toegelaat het dat die bose die oormag gehad het oor die goeie, want hulle
kan slegs die liggaam kwel en dood, maar het geen mag oor die siel van die
mens nie en die mens trek voordeel daaruit, want die weg na God word
korter gemaak, wat anders aansienlik langer sou gewees het.
‘n Besondere swaar aardse lot het egter sy motivering, wat julle mense self
nie weet nie, maar vir God duidelik blyk. Die heilsplan van God is goed
oorweeg en is ontwerp deur God se Liefde en Wysheid. Met elke onreg, elke
sonde, is rekening gehou en elke moontlikheid om meer volmaak te word, is
gesien en lê daarin geslote en daarom kan alles wat ‘n mens oorkom as goed
en heilsaam vir sy siel aangemerk word, ofskoon die menslike verstand
anders sou wou oordeel.
Maar die beloning, die resultaat, is onskatbaar en elke siel wat die swaarste
leed moes deurmaak en daardeur die weg tot die ewige lewe gevind het, sal
haar God en Vader van ewigheid dankbaar wees, - sy sal Hom bedank dat sy
vrygeword het van alle skuld wat haar liggaam op homself geneem het en
daarvoor gely het. Amen.
Mense veroordeel hulself

5950 Dit is nie Ek wat mense veroordeel nie, maar hulle veroordeel
hulself. Hulle sal niks anders kry as wat hulle vir hulself wou gehad het nie en
om hierdie rede lei hulle wil hulle na die lewe of na die dood. Ek wil lewe gee
aan alle mense, maar as hulle die dood verkies, sal hulle ontvang volgens
hulle wil. Die ewige wet van orde sal in plek bly en hierdie wet is in
ooreenstemming met My aard, dit wil sê, My Liefde. Dus sal die mense wat
by die wet van die ewige orde inpas, liefde laat regeer en daarom die lewe
kies, want deur die liefde ontvang hulle die krag wat 'n lewe in saligheid
waarborg, terwyl hartelose mense sonder krag is en dus buite die wet van die
ewigheid staan en hulleself gevolglik tot die dood veroordeel. Want die dood
is 'n toestand sonder krag, wat alle mense, of hul siele, moet verwag wat
sonder liefde lewe en wie dus My ewige orde verlaat het.
Elke persoon het egter die opsie om sy lot te kies, daarom vonnis elke
persoon homself. Ek waarsku egter daardie mense, wat nog buite My ewige
orde lewe, voortdurend van die oordeel, sodat hulle van gedagte sal verander
en hul lot so omvorm dat hulle tot die lewe gewek sal word wanneer die uur
aanbreek, wat almal sal gee wat hulle verdien. Ek waarsku hulle omdat Ek
hulle jammer kry, omdat Ek alle mense liefhet en weet watter verskriklike lot
hulle nader. Ten spyte daarvan kan Ek hulle niks anders gee as waarvoor My
reg voorsiening maak nie, want Ek respekteer elke mens se wil, maar is altyd
bereid om hom hulpvaardig by te staan indien hy weer by My ewige orde wil
aansluit. Want dit is My Wil dat mense tot lewe sal ontwaak op die
Oordeelsdag, dat hulle nie die dood ten prooi sal val nie. Dit is My wil dat
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hulle sterk sal word en voortdurend krag van My sal aanvaar, maar dit is
slegs moontlik wanneer hulle weer die baan van My vloei van Liefde betree,
dit is, as hulle hulleself tot liefde omvorm en daarna lig en krag in oorvloed
ontvang.
Alle mense is vry om hulle deur My te laat verlig, maar enigeen wat buite die
baan van My vloei van liefde beweeg, sal nie in staat wees om My uitstraling
van liefde te absorbeer nie, want hy bly swak en sal uiteindelik voor die dood
swig, - maar deur sy eie toedoen. En daarom veroordeel hy homself. Slegs 'n
lewe binne My orde, 'n lewe van liefde, verseker 'n persoon van die krag vir
sy siel om vir ewig te lewe en enigeen wat so lewe, sal ook nie die laaste
Oordeel vrees nie, want hy kan nie weer verban word nie, want hy het reeds
die ewige lewe beërwe en sal dit nooit weer verloor nie. Amen.
Die eindtyd dissipels se geloof sonder bewyse.

5951 Ek verwag van julle, My eindtyd dissipels, om ’n sterk geloof te
hê, ’n geloof wat My oortuigend voor die wêreld sal bely. Dit kan slegs
gedoen word deur mense wat in opregte kontak met My verkeer, want slegs
hierdie kontak sal hul geloof tot die nodige mate versterk, terwyl ander
mense My maklik sal verlaat, omdat hulle dit moeilik sal vind om te glo in ‘n
tyd wat so vêr verwyderd is van My leeftyd op aarde, dat slegs baie min
positiewe bewyse voorsien kan word omtrent My lewe en dood, omtrent My
lewe op aarde en My lydensweg.
Dus moet ‘n person ‘n besonder sterk geloof hê indien hy My voor die wêreld
wil bely. My dissipels, in die tyd van My lewe op aarde, het My gesien, hulle
het saam met My gelewe en ontelbare wonderwerke gesien; hulle was in
staat om My elke dag te hoor en is deur My onderrig; hulle was deur My
ingelig oor alles, dus was dit vir hulle maklik om in My en My taak te glo.
Tog, ten spyte van die voor die hand liggende bewyse van My Goddelikheid,
het hulle ook soms gefaal. Na My dood was hulle egter so deurdring van My
Gees, dat hulle in staat was om hul taak van die uitdra van die Evangelie in
die wêreld, te vervul en kon My dus so met oortuiging bepleit. Maar wat is die
situasie met My eindtyd dissipels? Hulle was nie in staat om enigiets te sien
en ondervind nie, hulle kan nie van My sigbare teenwoordigheid getuig nie,
hulle moet eenvoudig net glo wat hulle oor My vertel is. Nogtans is My
eindtyd dissipels nie sonder krag nie en hulle herken ook My werkinge. Ek
openbaar Myself ook aan hulle in die Gees, wie presies die opregte hart
verband met My vooropstel. Ek beskou hulle in ‘n uitsonderlike mate, omdat
Ek ‘n uitsonderlike geloof van hulle verwag en hou rekening met die feit dat
meegedeelde kennis hul enigste basis is waarop hulle ‘n oortuigende geloof
moet bou en dat hulle dus uitsonderlike ondersteuning benodig, indien hulle
hul toegewysde taak wil bereik, naamlik die verkondiging van My Evangelie
aan mense gedurende die laaste dae voor die einde. Ek verwag baie van
hierdie laaste dissipels van My, want hulle moet uitsluitlik glo in die Woord,
hulle moet opstaan teen alle teenargumente wat My lewe op aarde en My
taak as ongeloofwaardig uitbeeld. Hulle moet slegs glo.
Maar Ek seën hulle daarvoor en vertel hulle weer: Die laaste sal eerste wees,
want hulle taak is ‘n betekenisvolle een, aangesien dit noodsaaklik is om
aanhoudend siele te red voor die einde, om hulle aan Jesus Christus bekend
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te stel, sodat hulle die aarde nie ongered sal verlaat nie. Hulle moet opstaan
vir My, vir hul Vader en Verlosser, hulle moet My voor die wêreld bely
wanneer satan die bastion van geloof met alle mag bestorm. Dan moet hulle
hulself bewys en hulle geloof in My, dan moet hulle My Naam hardop in die
openbaar bely, omdat hierdie Naam die enigste krag is wat satan se werkinge
sal uitskakel en hom skadeloos maak. Ek verwag ‘n sterk geloof van hierdie
laaste dissipels van My, maar hulle is nie alleen in die stryd teen die vyand
nie, Ek sal met hulle wees, want hulle geloof laat My toe om teenwoordig te
wees en dus sal hulle seëvier, asook almal wat My dissipels volg en eweneens
My Naam voor die wêreld sal bely. Amen.
Niemand kom na die Vader, behalwe deur My nie

5952 Niemand kom na die Vader, behalwe deur My nie. Hierdie woorde
alleen moet die mense die belangrikheid laat insien om Jesus as Seun van
God en Verlosser van die wêreld te erken en tog maak dit heeltemal geen
indruk meer nie, want die mensdom let nie daarop nie, anders sou hulle Hom
nie so onnadenkend verwerp het, Wie Homself as brug na die Vader kenbaar
gemaak het nie.
Die Woorde van die Skrif is vir die meeste mense maar net letters sonder
gees en lewe. Hulle spreek dit uit sonder om self van die betekenis daarvan
bewus te wees, hulle slaan totaal geen ag op die Woorde van die Heer nie en
vind daarom ook nie die weg na die Vader nie, omdat hulle ook nie met
oortuiging in Hom glo nie, wat meer aandag aan die Goddelike Woord tot
gevolg sou hê.
Niemand kom tot die Vader, behalwe deur My nie. Maar dit ontbreek die
mense aan die wil om by die Vader uit te kom, om welke rede hulle ook nie
die weg na Hom soek nie, omdat die Goddelike Verlosser Jesus Christus vir
hulle sonder enige betekenis is. Hierdie ingesteldheid lei tot ondergang, tot
die geestelike dood en omdat hulle nie by die Vader uitkom nie, bly hulle in
die mag van hom wie God se teenstander is en bly hulle in die diepte, omdat
hulle nie verlang om opwaarts te gaan nie.
Dit is ‘n uitermate betreurenswaardige toestand, dat die mense geen enkele
strewe om opwaarts te gaan laat sien nie, dat hulle nie nadink oor hul doel
op aarde nie en dat hulle onverskillig is oor die leer van Christus, die
evangelie (van liefde), dat hulle niks van Sy woorde as belangrik aanneem en
daaroor nadink nie, dat hulle nie tot insig kan kom nie, omdat hulle nie
opheldering soek nie, omdat dit hul volkome onverskillig laat wat God hul
deur die Skrif wil oorbring en wat die mens Jesus, as spreekbuis van God, tot
die mense gepredik het. En niemand dink daaraan dat hy slegs op die aarde
is om die terugkeer na die Vader te bewerkstellig en dat daar aan hom
voortdurend geleentheid daartoe gebied word, wat hy in sy onbuigsame
gemoed verwerp, omdat hy nie glo nie.
Die afstand van die mens tot die Vader is groot, tog bied Een Hom aan om
leiding te gee, om te bemiddel, Een het die brug gebou wat die weg na die
Vader begaanbaar gemaak het en hierdie Een bied alle mense Sy hulp aan.
Dog word daar nie na Hom geluister nie, daar word geen aandag aan Hom
geskenk as Hy dit wil bereik dat die mense Hom nie sal vergeet nie. Blind en
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doof gaan hulle by Hom verby, ofskoon Hy hulle toeroep: “Niemand kom tot
die Vader, behalwe deur My nie”.
Hy sê van Homself: “Ek is die Weg, die Waarheid en die Lewe”. Dus, wie die
Waarheid en die lewe soek, moet die weg neem via Jesus Christus, hy moet
gebruikmaak van Sy bemiddeling, hy moet die krag van Hom vir homself vra
om die weg oor die aarde te kan aflê met die resultaat wat die doel van die
lewe is, naamlik om die vereniging met die Vader te vind, wat eens ‘n lewe in
geluksaligheid sal verseker, ‘n lewe wat ewig sal duur.
Die mense weet nie watter lot hulle tegemoetgaan deur hul onverskilligheid
en hul ongeloof nie, hulle weet nie wat hul daardeur verspeel, as hulle geen
ag slaan op die Goddelike Woord nie, dat hulle nie hul toevlug tot Hom neem
Wie die enigste is om hulle te red van ondergang nie. Hulle weet dit nie en
glo nie die woorde van hulle wat wel hiervan op hoogte is en hulle wil help
nie.
En al klink ook die Woord van bo, hulle neem dit nie aan nie, want hulle
luister na ‘n ander stem, na die stem van die wêreld, waarmee God se
teenstander hulle aanspreek en vir wie hulle gewillig hul ore open. Hulle soek
nie die lewe nie, inteendeel die dood; hulle verwerp Hom Wie hulle die lewe
belowe en hulle sal daarom volhard in sonde en bly in die dood, omdat daar
sonder Jesus Christus geen verlossing is en geen terugkeer na die Vaderhuis
nie. Amen.
Die letter maak dood – Die gees maak lewend

5957 Die letter maak dood, net die Gees kan lewend maak. Dit moet
julle altyd ter harte neem, julle wat aan die mense verkondig wat geskryf
staan. Julle moet weet dat julle sonder My Gees elke woord ‘n ander
betekenis kan gee. Dat julle alles op allerhande maniere sal kan uitlê en dat
julle julself dan vêr van die Waarheid kan verwyder. Dat julle vir julleself ‘n
kennis jul eie sal kan maak wat geen waarde vir die siel sal hê nie. Net die
Gees maak lewend en net die Gees verlig wat tevore donker was.
Net My Gees gee aan julle opheldering welke betekenis My Woord het. En net
‘n verligte denke begryp en verwerk die Woord sodat die uitleg nou sal
ooreenstem met die Waarheid. Wat sal julle almal in die Skrif kan lees? Julle
sal die betekenis daarvan volledig kan verdraai en julle sal ook weer die
helderste lig in julle kan ontsteek, na gelang van julle wil en julle vermoë om
My Gees in julle te laat werk. En dus kan daar ook ’n dwaalleer ontstaan en
ingang vind onder die mense, omdat My teenstander hom oral inmeng, waar
Ek nog nie in die Gees kan wees nie, omdat hy ook nie daarvoor terugdeins
om My Woord te verdraai, wanneer hy die Waarheid maar kan teëwerk nie.
Julle weet self dat die gedagte van elke mens in ‘n ander rigting kan gaan en
dat elkeen tog graag sy gedagte as waar en juis sou wou verdedig. Maar julle
weet ook dat verskillende opinies nie almal kan aanspraak maak op die
Waarheid nie. En julle sal daarom die Een moet raadpleeg wat Self sedert
ewigheid die Waarheid is.
Julle moet Hom om verheldering van jul gees vra, voordat julle met die uitleg
van Skrif begin, wat van My getuig. Julle moet julle nie slegs verstandelik
met My Woord besighou nie. Julle moet weet dat elke word dit toelaat dat
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daar verskeie betekenisse aan gegee kan word. En julle moet prober om die
korrekte betekenis weer te gee, maar nie sonder om vooraf om My bystand
te vra nie.
En indien julle van goeie wil is, indien julle prober om slegs die suiwer
Waarheid te verkondig, sal – ter wille van die Waarheid – julle denke verlig
word. Want Ek wil dat dit lig word in die harte van die mense, sodat slegs die
suiwer Waarheid kan ontsteek.
Die woord self – die letter – kan nie as maatstaf geneem word nie, veel
eerder die betekenis wat in die woord verborge is.
En al het Ek ook hoe duidelik, sonder om misverstaan te word, tot julle
mense gespreek toe Ek op aarde geleef het en ook vantevore, kan die
Woorde tog ook misvorm word, of nie volgens die korrekte betekenis uitgelê
word, wanneer slegs die verstand en nie ook die hart haarself daarmee besig
hou en wanneer daar nie om My bystand gevra word nie. En dan kan die
letter doodmaak, in die ware sin van die word. Hy kan die siel doodmaak, wie
nie aangespreek word nie, waardeur sy sonder enige voeding die geestelike
dood ten prooi sal val. Óf sy word heeltemal verkeerde voeding aangebied,
sodat sy nie kan ontwaak tot die lewe nie. Want net die Gees maak lewend.
En dit wil Ek waarlik aan hulle skenk wat My innig daarom vra. En dan sal
hulle ook goeie arbeiders in My wingerd wees, wat altyd die Wil van die Heer
sal doen en sal dus ook in Waarheid My plaasvervangers op aarde wees, wat
in My plek dieselfde woord sal spreek – met dieselfde betekenis – wat Ek op
aarde onderrig het. Amen.
God se liefdesteken

5961 Laat julle gevange neem deur My Liefde en julle sal vry word van
hom wat ontbloot is van alle liefde en wie julle daarom van My Liefde wil
wegtrek, as julle na hom luister. My Liefde omsluit julle waarlik met ‘n vaste
band en bind julle as’t ware vas aan My en tog sal julle hierdie ketting in
vreugde en geluksaligheid verdra en dit self nie meer wil losmaak nie. Julle
sal julle aan My as julle God en Meester onderwerp en in My ook julle Vader
herken wat julle vrywillig sal tegemoetkom, om ook julle liefde vir My te
betuig.
Die ketting van My Liefde is geen dwang vir julle nie. Julle sal julleself waarlik
vir ewig nie meer van My Wil verwyder nie, maar is tog heeltemal vrye
skepsels. Julle is My “kinders”, wat na My toe kom as erfgename van die
Vader en wie dus saam met My kan werk om skeppend salig te wees. Want
Ek omsluit julle ook nie teen julle wil met die ketting van My Liefde nie. Ek
wag tot julle julleself laat bind, totdat julle met aandrang na My toe kom,
sodat Ek julle kan vasgryp om julle nooit meer te laat gaan nie.
Omdat julle egter wil dat julle met My verbonde is en bly, spreek Ek julle aan,
omdat Ek wil hê dat julle sal leer om My te sien as julle God en Vader, Wie se
liefde aan julle behoort sedert die begin, sodat julle My ook self as Liefde sal
sien. Want julle moet My eers herken om dan ook na My toe te kom en Ek sal
julle opheldering gee, omdat dit nog donker is in julle. Ek is nog so ‘n
verborgenheid vir julle oë, dat julle My nie kan herken nie en daarom ook
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geen verlange het na ‘n vereniging met My nie, totdat julle oë ‘n sagte
straling sal bemerk wat van My uitgaan en weldadig in julle harte sal val.
Dan open julle vir My die deur van julle harte en julle wil dan dat Ek
binnetree. En dan verlang julle reeds na My nabyheid en sal alles doen om
My vas te hou. Dan neem My Liefde julle op en hou julle gevange en julle sal
gelukkig wees en sal julle nie meer van My wil losmaak nie.
Laat julle omarm deur My Liefde en julle sal reeds op aarde al geluksalige
skepsels wees. Tree bewustelik in verbinding met My en julle sal vry word
van die vyand wat julle nie kan volg, indien julle My nabyheid soek nie. Besef
dat slegs die verlange na My julle alreeds vrymaak, omdat Ek julle dan self
kan benader en waar Ek is, vlug My teenstander. Julle sal ‘n kwellende
ketting afwerp en julle sal julleself graag oorgee aan My Mag. Julle sal
julleself dan vrywillig laat bind en sal bly wees oor hierdie gevangenskap,
want in My Liefde sal julle nou ewig salig wees. Amen.
Liefde – “Hy wat in die liefde bly, bly in My”

5963 In eenheid met My sal julle gemoedsrus vind. Julle verlange sal
bevredig word, sodra julle weet dat julle een met My is, wanneer julle verenig
het met My deur die liefde, of ’n opregte gebed in gees en in Waarheid na My
gestuur het. Gebed is die wil om een te word met My. Liefdesdade is die
vervulling daarvan, want “Hy wat in die liefde bly, bly in My en Ek in hom.”
Liefde is die belangrikste en alles wat beskryf word as die volwassewording
van die siel, die terugkeer na die Vader se huis en die ewige saligheid, hang
af van liefdesdade. En as julle steeds net hierdie Woorde in gedagte hou “Hy
wat in die liefde bly, bly in My en Ek in hom.” As julle steeds net onthou dat
Ek Liefde self is, dan sal julle die vervulling van My gebooie van liefde beskou
as die belangrikste ding en dan sal julle poog om 'n lewe van liefde te lewe,
om daardeur vir ewig met My verenig te word.
Liefde is alles, Sy is die verlossende Krag, Sy is Lig, Sy is die Goddelike
Beginsel, die sentrum van die Ewige Orde. As 'n mens sonder liefde bestaan,
het hy hierdie orde heeltemal verlaat en sy gedagtes en werke sal heeltemal
ingaan teen God, want hy is geestelik blind, dus onkundig en hy is ongered in
die hande van die teenstander, wat hom van alle geluk wil uitsluit.
Ek is die Liefde self, harteloosheid is My teenstander en enigiemand wat dus
begeer om met My te verenig, wat My wil verwerf, moet 'n lewe van liefde
leef, want dan moet Ek ook saam met hom wees, want die Liefde is en was
My fundamentele substansie sedert ewigheid.
Ek skenk beslis onbeperkte seëninge, Ek gee julle beslis wat julle nie verdien
nie en nie self na streef nie, maar al My gawes van genade moet net een ding
bereik, naamlik dat julle julself tot liefde sal vorm. Selfs al wil Ek graag alles
aan julle skenk, sou julle nogtans dood bly sonder liefde, want sonder liefde
sal julle geoordeelde wesens bly. Julle sal net altyd My skepsels bly, maar
nooit in staat wees om My kinders te word nie. Slegs liefde kan My lewende
skeppings se vergoddeliking tot stand bring, slegs liefde kan Ons verenig,
anders sal julle maar net altyd 'n miserabele bestaan voer as geïsoleerde
wesens buite My.
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Dit is die rede waarom die eerste en belangrikste gebod is om God bo alles
en jou naaste soos jouself lief te hê. En julle geestelike toestand op aarde,
sowel as eendag in die ewigheid, hang af van julle vervulling van hierdie
gebod. Dit is waarom Ek My dissipels opdrag gegee het om die wêreld in te
gaan en My Goddelike leer van die liefde te verkondig aan die mensdom. Dit
is hoekom Ek Self, as voorbeeld vir die mense op aarde, 'n lewe van liefde
geleef het en My leer van liefde verseël het met My dood aan die kruis, wat
Ek gely het namens My medemens, as gevolg van My groter as groot liefde.
Want Ek het hulle oneindige ellende herken en wou hulle help.
En solank as wat julle mense hierdie gebooie van My ignoreer, solank sal julle
nie in staat wees om saligheid te bereik nie, maak nie saak hoe diep julle
julleself in die stof voor My verneder en pleit vir My genade nie. My Liefde vir
julle kan nie meer oorskry word nie en Ek wil julle almal wen vir My, maar My
geluk bestaan slegs uit julle wederkerige liefde en julle moet haar vrywillig
aan My gee. En julle beroep op genade moet gebaseer wees op jul begeerte
vir My, omdat julle My liefhet en omdat julle besef hoe vêr julle nog van My
af weg is. Julle moet probeer om My te bereik, julle moet eenheid met My wil
bereik en daarom moet julle 'n lewe van liefde leef, of eenheid sal nooit
moontlik wees om te bereik nie.
Oordink die feit dat met elke liefdesdaad julle die Ewige Liefde Self na julle
toe trek, maar Sy kan julle harte nie betree wanneer julle God se
fundamentele aard nog heeltemal weerspreek nie. Julle kan slegs met My
verenig deur die Liefde en dit is wat julle in gedagte moet hou en probeer om
die gebod van liefde as die heel belangrikste te vervul. Julle behoort te weet
dat geen mens geluksalig kan wees sonder liefde nie. Amen.
Die werk van hulle wat die siele in die hiernamaals wil verlos volgens God se wil

5964 Vertrou op My Woorde en glo dat My Liefde oor julle waak. Dat
Ek julle sal beskerm teen alle aanvalle van My teenstander, wanneer julle jul
toevlug tot My neem in aardse en geestelike nood. Julle wil sal julle ook
verseker van My hulp en My beskerming. Ek beoordeel slegs julle wil en
ooreenkomstig julle wil sal julle julleself in My Hande bevind, óf in die hande
van My teenstander.
Indien julle wil op My gerig sal wees en daar ‘n verlange sal wees om volgens
My welgevalle te lewe, dan sal julle ook kan verwag dat Ek julle sal begelei.
Indien julle wil gerig is op die wêreld en haar goed, dan behoort julle aan My
teenstander en dan sal hy ook mag oor julle hê. Hy kan dit egter nie meer hê
wanneer julle julleself na My rig nie, wanneer julle My sal soek en in Gees en
in Waarheid tot My sal bid nie.
Julle geloof is nog swak, maar dit sal versterking ondervind wanneer julle
maar net probeer om in die liefde te lewe. En julle sal steeds meer seker
daarvan wees dat My Vaderliefde vir almal geld wat nog nie verlos is op
aarde en ook onverlos sterf, of gesterf het.
Al hierdie siele bevind hulle in groot nood en My Liefde wil hulle nie vir ewig
in hierdie nood laat nie. Daarom skep Ek vir hulle tallose moontlikhede! sodat
hulle ‘n uitweg uit hul nood kan vind, sonder om egter hul vrye wil te beperk.
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Maar Ek ken die wil van elke afsonderlike mens en elke siel wat hom in die
ryk hierna ophou. Ek weet wanneer hy bereid sal wees om die weg na My te
gaan en Ek laat julle mense deelneem aan hierdie verlossingswerk, omdat
daar ontsaglik baie werk te doen is en omdat elke siel die geleentheid gebied
moet word om haar weerstand op te gee en haar oop te stel vir die ewige
heil.
Dink aan die enorme groot aantal siele wat nog vêr van My af staan. Siele
wat geen geloof het nie en wie Ek nie kan benader nie, omdat hulle nie in My
glo nie. Ek doen egter steeds moeite om moontlikhede vir hierdie siele te
skep, sodat hulle langs omweë na My kan kom. En julle mense kan My
daarmee help deur julle oor hierdie siele te ontferm, deurdat julle hulle vertel
van My. Want hulle sal eerder na julle luister, indien hulle tenminste bereid is
om hul gebrekkige toestand te verander.
Aan die een kant is daar ‘n beklaenswaardige ongelowigheid te bevind, aan
die ander kant egter kan daar ‘n omvangryke verlossingswerk begin, gerig op
die siele in die geesteryk, omdat die verlossingswerk op aarde meestal
sonder sukses gebly het. My teenstander het groot mag oor die mense op
aarde, omdat hulle te veel in die materiële verstrik is en hy hulle met
wêreldse goed lok. In die ryk hierna sien menige siel die waardeloosheid in
van wat sy op aarde nagestreef het, want nou bevind sy haarself in die
grootste armoede en duisternis. En daarom is sulke siele nou dikwels
makliker te wen, indien die geloof in hulle opgewek kan word. En Ek beskik
waarlik oor baie middele wat Ek aanwend en wat ook maar selde sonder
sukses bly.
Die bestaan van hierdie siele in die hiernamaals kan nie aan julle beskryf
word soos wat dit is nie, want daar sal steeds ‘n bedekking bly wat julle ‘n
blik in die hiernamaals belet. Maar julle kan gerus glo dat Ek My oor alle siele
ontferm en vir hul redding ook julle mense daarby betrek, wanneer daardeur
‘n groter moontlikheid tot sukses verseker word. Wie My wil dien, kan My ook
dien en word dan deur My op ‘n plek gesit waar sy werk suksesvol sal wees.
Maar julle moet altyd glo aan My oorgrote liefde en barmhartigheid, dan sal
alles ook vir julle begryplik wees en julle sal dan ook nie meer twyfel aan die
opdrag wat Ek julle gee nie. Julle sal My dan graag dien en sal ook oortuig
wees van die seën van julle arbeid. Julle sal meehelp aan die verlossing van
ontelbare siele uit nood en pyn, julle sal hulle lei op die weg na lig en
geluksaligheid. Amen.
Ontwaakte predikers

5965 My Evangelie word beslis deur die hele wêreld verkondig en tog is
mense nog so vêr van My, omdat dit nie vir hulle aangebied word op ’n
manier wat lewendig genoeg is nie, gevolglik voel hulle nie die krag wat My
Woord veronderstel is om op hulle oor te dra nie. Nie maar net die letter nie,
maar die Gees gee aan mense ware lewe. My Gees moet doeltreffend wees in
die prediker, slegs dan sal hy sodanig praat dat sy luisteraars aangespreek
sal voel deur My, dan sal hulle ook die krag aanvaar wat hulle lewe sal gee.
Hulle sal ontwaak uit hul vorige droomtoestand en hulle aardse lewe
bewustelik leef deur na My te streef.
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Sodra ontwaakte predikers aan die werk is, kan daar ook verwag word dat 'n
ontwaking sal plaasvind onder die luisteraars en eers dan sal die
verkondiging van My Woord 'n seën wees, terwyl slegs die herhaling van My
Woorde nie enige reaksie in mense se harte sal uitlok nie en dus net hulle ore
sal omseil sonder om enige indruk te maak. Dus sal 'n ontwaakte prediker
gekies word onder diegene wat geroepe is, wat nooit aan geestelike kennis
sal ontbreek wanneer hy dit aan sy medemens wil deurgee nie. Want hy sal
direk van My ontvang wat hy ookal nodig sal hê om vir My en My koninkryk
te werk. Hy sal die water van die lewe trek wat hy aan sy medemens wil
bied, direk uit die Bron en hy sal inderdaad na geluister word, omdat die siel
kan aanvoel dat hy My Woord ontvang.
Hoe meer intiem hierdie verkondiger van My leer in kontak met My is, hoe
lewendiger sal hy in staat wees om te praat en, gedryf deur My Gees, hoe
meer sukses sal hy in staat wees om te bereik, uit die siele wat hulself aan
My oorhandig het. Sodanige sukses sal altyd bestaan uit die wen van siele
wat hulle aan My oorgee, wat ’n lewende geloof verwerf het.
Geen lewelose prediker sal in staat wees om mense die lewe in te lei nie en
predikers is leweloos solank as wat Ek nie in hulle teenwoordig kan wees nie,
want dan sal alles slegs die mens se gehoorsintuie beïnvloed, dit sal nie die
hart aanraak nie, hulle sal slegs dooie woorde sonder lewe spreek, want die
lewendmakende Gees ontbreek.
Tog ken Ek oral harte wat gewek is in liefde vir My, wat geen ander begeerte
ken as om vir My te werk nie en Ek kan in sulke harte teenwoordig wees wat
gloei van liefde en Self met die mense praat, wat dan aandagtig sal luister,
omdat hulle My Krag sal voel, omdat hulle gegryp sal voel deur 'n mag wat
hulle nie in staat is om te weerstaan nie, wat moet liefhê, selfs al het hulle
voorheen ‘n vyandige gesindheid gehad.
Dit sal sekerlik verstaanbaar wees vir julle dat Ek - wanneer Ek praat - groter
sukses sal hê as wanneer 'n blote mens praat, selfs al praat hy ook namens
My en My koninkryk. Maar Ek kan net deur 'n menslike mond praat wie se
hart gloei van liefde vir My. Sy groot liefde trek My na Hom en Ek sal nie
sulke liefde weerstaan nie.
Ek praat dan en mense voel self nie in staat om hulle teen My te verset nie,
hulle laat hulle aangryp deur My Liefde en word na My Vaderlike hart getrek.
Ek kan myself net uitdruk deur die mond van 'n ontwaakte persoon en as al
My dienaars op aarde, wat die Evangelie verkondig, ontwaak was, sou daar
nie so 'n groot geestelike ontbering onder die mense gewees het nie en Ek
sou in staat gewees het om hulle aan te spreek en Wie hulle werklik nie vir
lank sou kon weerstaan nie.
Ek het baie geroep om dit te doen. Maar slegs min kan deur My gekies word
as My instrumente, as houers in wie Ek Myself kan beliggaam, deur wie My
Gees kan praat en My Krag na ander mense oorgedra kan word. Waar dit
egter ookal gebeur, daar sal 'n ooglopende oorvloed van seëninge wees en
My teenwoordigheid sal nie verborge bly van die mense wat die Evangelie
aanvaar as gevolg van hulle geloof in My, Wie as Verlosser van dood en
sonde, ook hul vryheid weer wil teruggee aan hulle en dus Myself openbaar
waar My Naam bely sal word voor die wêreld. Amen.
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Siektegenesing - Tekens en wonders - Bewyse

5966 Ek ken Myne en ken ook hulle wil en volgens die wil stel Ek hulle
aan om werksaam te wees vir My en My Ryk. Daarom is sowel die aard van
die werk, asook die wese van die knegte in My wingerd verskillend, want
elkeen het werk wat met die aard van sy wese ooreenkom. Elkeen dien My
volgens sy bekwaamheid en Ek neem die diens aan van elkeen wat van goeie
wil is en wie op weg is na My.
Bowendien is die harte van die mense wat onderrig moet word, ook
verskillend, dus moet die akkers in My wingerd ook op verskillende maniere
bewerk word. Maar dit kan slegs Ek beoordeel, Ek, Wie die kleinste ingewing
van elke mensehart ken wat vir suksesvolle verlossingsarbeid gebruik kan
word.
Ek is in die storm, sowel as in die stille suising van die wind te herken. Die
sterkste elemente bewys My en die sagste asemtog getuig van My. Ek is
altyd die Veroorsaker, die Bron, die oorsprong. Daarom openbaar Ek My nou
eens vaag en dan weer duidelik herkenbaar, dog is Ek steeds te herken deur
hom wat My soek en My wil herken. En Ek gee My steeds so te kenne soos
wat die mense dit nodig het, na mate elkeen se nood en sy geskiktheid om te
verander. Want wat by die een ‘n volledige omkeer van sy wil, sal
teweegbring, kan by die ander glad geen indruk maak nie, om welke rede hy
groter bewyse van My bestaan nodig het, wat My Liefde hom ook sal laat
toekom om hom te red.
Ek is egter ook daar waar geen uiterlike tekens dit bevestig nie. Ek is presies
so teenwoordig in die hart van ‘n mens wat My sy liefde en sy wil skenk.
Maar op hom werk Ek teer en stil in, want hy het geen openlike bewys van
My teenwoordigheid nodig nie. Hy is homself daarvan bewus en hy voel My
so duidelik in sy nabyheid aan dat hy in ‘n innige verhouding staan as kind
tot My, sy Vader, en daardeur reeds alles besit wat vir sy aardse
lewenswandel nodig is. Hy besit dan ‘n onwankelbare geloof in My en My
Liefde, Wie hom heeltemal volgens My wil sal laat handel.
Maar waar die ongeloof nog so sterk is dat woorde alleen nie genoeg is nie,
daar sit Ek nog ‘n handjie by deur tekens en wondere. Maar dit kan vir die
mens ook tot ‘n oordeel word, indien die wil om te verander by hom
ontbreek. Die geloof van siekes en noodlydendes het dikwels maar ‘n
aansporing nodig om die krag te bereik dat hulle My voor die wêreld sal kan
bely. Ek kan My daarom aan baie siekes in My Mag en Heerlikheid openbaar,
omdat hulle al meestal deur hul siekte gelouter is, sodat hul siele My
makliker sal herken wanneer Ek hulle nader.
Hierdie siek mense sal My nie toegang tot hul harte belet nie en wanneer My
Woord aan hulle gepredik word, sal dit hulle met so ‘n mag raak, dat die krag
van My Woord al ‘n genesende uitwerking sal hê. En daarom kan sulke siekes
ook genesing vind, omdat hulle glo.
Maar die ongelowiges wat dit sien, moet die geloof wat daardeur verkry is,
eers deur die liefde lewend laat word. En namate die grootte van hul liefde,
sal hul geloof ook dan ’n uitwerking hê. Maar hul verantwoording word des te
groter, indien hulle ‘n duidelike bewys van My werksaamheid ongeërg by
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hulle laat verbygaan, indien hulle volgens dit wat hulle beleef het, wel sou
moes glo, maar hul lewenswandel tog nie verander het nie.
Verlang daarom nie na al te duidelike bewyse om te glo nie, want julle
ontvang daarmee ‘n buitengewone genade, wat julle egter ook ‘n
buitengewone verantwoordelikheid gee. Wanneer dit egter aan julle geskenk
word, trek voordeel daaruit en benut hierdie genade dan ook om ‘n hoër
graad van rypheid te bereik en ook om dan My en My Naam voor die wêreld
te bely, om vir My getroue knegte in My wingerd te wees, wat Ek dan vir hul
arbeid sal seën wat hulle vir My en My ryk volbring. Amen.
Erfsonde

5967 Daar moet steeds weer vrae in julle opkom wat julle beantwoord
wil hê, dan kan Ek aan julle opheldering verskaf, sodra julle julleself met My
in verbinding kan stel, sodra julle na innige gebed, kan hoor wat Ek aan julle
wil sê, deurdat julle nou die gedagtes wat in julleself opkom, as My antwoord
kan beskou, wanneer julle nie regstreeks deur My aangespreek word deur die
stem van die Gees nie.
Julle verlange en julle roepe na My verseker julle ook van die korrekte denke,
maar sonder My sal julle nie die Waarheid hê nie. Sonder My is julle strewe
na opheldering tevergeefs, omdat sonder My slegs verkeerde gedagtes julle
sal vervul, wat die kragte van benede aan julle kan oorbring, juis omdat julle
My, die Gewer van die Waarheid, uitskakel.
En so moet die volgende aan julle gesê word: Daar kan vir julle slegs deur
middel van beelde opheldering gestuur word, solank as wat julle nie volmaak
is nie. Julle sou nooit die eindelose diepte van die Goddelike Wysheid kon
begryp nie, julle sou nooit die beweegrede vir My bestuur en werksaamheid
kon begryp nie, omdat julle onvolmaaktheid ook gebrekkige krag om te weet
beteken en julle dus op grond van julle verstand geen opheldering sou kon
vind nie, wat egter bliksemsnel na julle gestuur kan word, sodra die Lig van
My Liefde julle in die geesteryk deurstroom.
Op aarde sal julle aanskoulike opheldering moet verkry. Daar kan slegs
gebeurtenisse aan julle beskryf word wat hulleself in My skepping afspeel,
wat pas by julle begripsvermoë. En dus kan ook vir julle die geestelike
verwerkings in die harte van die eerste mense, slegs deur aardse
gebeurtenisse begryplik gemaak word, wat op sigself tog net ‘n swak
vergelyking is, juis omdat julle nog swak van Gees is. Julle mense is gebonde
aan natuurwette, want die volledige vryheid wat julle deur julle vroeëre afval
verspeel het, sal julle eers weer moet verwerf deur julle lewens op aarde.
Ek het daarom aan die eerste mense ‘n beperking van hulle wil opgelê, omdat
Ek wou hê dat hulle eers moes insien dat hulle aan een Mag onderdanig was
en hulle hulself dus vrywillig aan hierdie Mag sou moes onderwerp om nou
hulle uiteindelike vryheid as geskenk te kry.
Eens wou hulle My nie erken het nie en dit was die eerste sonde, die opstand
teen My uit Wie hulle voortgekom het. Slegs die vrywillige erkenning hiervan
kon hierdie eerste sonde weer ophef. En hierdie erkenning van My wou Ek
bereik het toe Ek die totale skepping laat ontstaan het. Daarom was die gawe
dus aan die eerste mense gegee om My te kon herken, maar hulle was nie
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daartoe gedwonge nie. En daarom moes die vrye wil dus besluit, wat weer op
die proef gestel moes word in ‘n “versoeking”.
Die oog van die mense moes op iets gerig word wat hulle begeer en ‘n
verbod en ‘n verleiding moes hulle tegelykertyd tot ‘n wilsbesluit bring.
Begryplikerwys moes die verleiding egter verbonde wees aan ‘n belofte,
waarvoor hulle dan nie moes ingee nie.
Die verbod en die verleiding kom van twee kante af, omdat dit gaan oor die
terugkeer van die gevallene na My toe óf oor die bly by My teenstander, - oor
die bereiking van die doel van die wat deur My geskape is óf oor die hernude
terugval in die diepte.
En gevolglik moes die begeerte ook in die mens gelê word en die
moontlikheid hom ook aangebied word om hierdie begeerte te stil, of dit te
oorwin terwille van ‘n veel hoër doel, naamlik die ewige geluksaligheid by My
wat elke aardse vervulling van die begeerte meer as duisendvoudig oortref.
Waar die terugwen van die afvallig geworde geestelike wesens ‘n stryd was
tussen My en My teenstander, moes hy ook die moontlikheid gegee word om
op die wil van die wesens in te werk, maar net dat hy skyngoedere en
skyngeluk voorspel, sodat die mense die ware geluk, naamlik ‘n salige lewe in
die ewigheid, sou verspeel.
Ek was op hoogte van hierdie verleiding en het daarom aan die eerste mense
‘n gebod gegee met ‘n gelyktydige waarskuwing teen die ewige dood. En
hierdie waarskuwing sou voldoende moes gewees het om elke begeerte in die
mens te verstik om nie die lewe te verloor nie. En My teenstander het hulle
van die teendeel van My waarskuwing oortuig en het hulle die lewe belowe.
Hulle het My as hoogste Mag gesien en tog die leuen gevolg en daardeur het
hulle die dood in die wêreld gebring. Maar wat was dit wat hulle begeerte so
magtig laat word het dat hulle aan hierdie begeerte ten prooi geval het?
Hulle het ‘n salige lewe in die paradys geleef, hulle was meester oor alle
geskape dinge, alles was aan hulle wil onderworpe en hulle het self gelukkig
gevoel in die volle besit van krag en mag. Innige liefde het ook die
eersgeskape mense verbind en al ingevolge hierdie liefde sou hulle hulself
kon verlos uit die boeie van My teenstander. En solank hierdie liefde op My
en op die metgesel gerig was, het daar ook geen gevaar bestaan om te faal
in die wilsproef nie.
Maar My teenstander het geweet hoe om hierdie liefde verkeerd te stuur, hy
het haar in eieliefde verander, deurdat hy valse beloftes aan hulle gemaak
het en dus nou die begeerte in hulle opgewek het om aan hulself genot te
verskaf. Hulle liefde het ‘n liefde geword wat wil hê, ‘n egoïstiese en lae liefde
en daarmee het hulle hulself weer in die mag van hom gevoeg van wie hulle
hulleself moes bevry en ook kon, indien hulle My gebooie bo hulle verlange
gestel het.
Begryp dit mense, die tyd het nog nie gekom dat Ek die eerste mensepaar
wou seën nie, daarom het hulle sondig geword, want niks is sondig wat
hulself by My skeppingsplan aanpas nie, niks kan sonde wees wat in wetlike
ordening geskied en nooit kan die omstandighede van voortplanting teen die
ordening wat deur God gewil is, wees nie. Maar die bevrediging van die
sinne, sonder die wil om lewe voort te bring, is geen daad van liefde wat
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Goddelik is nie, - inteendeel is dit ‘n eieliefde wat deur My teenstander
ontbrand is, wat die mens na benede trek en heeltemal in Sy mag dryf.
Aan hierdie verkeerde liefde het die eerste mense ten prooi geval en hierdie
verkeerde liefde was die sonde wat weer laat dink het aan die oersonde van
selfverheffing, wie haar self nie wou weggee nie, maar veel eerder alles wou
besit en wat die erfgoed was van hom wat haar veroorsaak het, maar wat
niks met die Goddelike liefde in gemeen gehad het nie.
Die Goddelike liefde rus as vonk in julle harte en kan ontvlam tot die hoogste
gloed. Maar die doel van My teenstander was en is om hierdie liefde te
verdraai en hy het daarin geslaag. Die suiwer, Goddelike Liefde was
verontreinig en verander in eieliefde, wat die begrip “Liefde” nie meer verdien
het nie en wat slegs begeerte, selfsug en eieliefde genoem kon word en wat
ook tot alles in staat is wat My teenstander van julle verlang.
En so het die daad van voortplanting ook vir My teenstander ‘n middel
geword wat ontelbare siele na hom toe gebring het, wat nooit moontlik sou
gewees het indien dit onder My seëning sou plaasgevind het nie, waar die
Goddelike Liefde van die skenking en gelukkig maak Haar bekroning moes
kry, in die ontstaan van ‘n nuwe lewe.
Die sondeval het dus bestaan uit die prysgee van die suiwer Goddelike Liefde,
terwille van ‘n onsuiwer selfsugtige liefde. Die vonk van God in die mens was
deur sataniese inwerking uitgedoof en in die plek daarvan het ‘n vuur
ontbrand waaraan al die edele en suiwer ten offer geval het. Die sinne word
geprikkel en tot die hoogste begeerte opgesweep, wat nooit kon strook met
My skeppingsdaad nie, maar vanweë die wilsvryheid van My teenstander en
ook van My skepsels, nie verhinder was nie en waar dit steeds nog
afsonderlik binne die wil van elke mens lê om hierdie versoeking deur Satan
te weerstaan.
Die sondeval was dus nie die voortplantingsdaad nie, maar die verkeerde en
sondige liefde wat deur Satan aangespoor en in vrye wil ontsteek is. Die
skeppingsdaad wat in ‘n Goddelike sin gelukkig sou gemaak het, was omlaag
getrek tot ‘n spel van onsuiwer geeste. My teenstander was toegang verleen
tot ‘n daad waar Ek Self met My seën by die mense wou wees, om die suiwer
Goddelike Liefde in hulle te versterk, sodat Sy ook in die nuut verwekte
wesens sou oorvloei en daar dus so ‘n menslike geslag sou ontstaan wat, in
die steeds helderder Lig van die Liefde, die weg na My sou terugvind, sonder
lyding en kwelling en wat binne ‘n kort tydjie hulle self sou bevry deur die
liefde, omdat hulle My self moes herken waar die liefde straal.
Die eerste mense sou hierdie wilsproef kon deurstaan het, maar waar Ek met
My teenstander geworstel het oor die siele van die mense, kon Ek hom nie
verhinder om middele aan te wend om homself te verseker van oorwinning
nie. Want dit gaan oor die terugkeer van My skepsels in volledige vrye wil,
wat egter gefaal het en die hele menslike geslag ‘n lot gegee het waarvan
hulle nie meer kon vrykom nie, totdat een Mens in suiwer goddelike Liefde,
die werk volbring het wat die totale mensdom van skuld bevry het en vir
hulle weer die weg na Bo vrygemaak het. Want die Liefde het die oorwinning
behaal en die Liefde sal nooit rus alvorens ook die laaste van My afvallig
geworde wesens die weg teruggevind het na My toe nie. Amen.
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God se sekere hulp in die komende nood

5968 Die wêreld sal julle mense nog baie te doene gee in 'n tyd van
onrus, wat die einde sal voorafgaan. Want julle sal die wêreld steeds meer
sien en die geestelike sal op die agtergrond raak, gesien die haglike situasie
waarin julle mense sal beland en wat tog maklik te verdra sou wees, indien
julle julleself op die geestelike sou instel, indien julle slegs by My sou aansluit
en My om bystand gevra het. Julle sou die komende tyd maar op 'n
verdraaglike manier kon deurstaan het met die korrekte ingesteldheid
teenoor My.
Glo hierdie Woorde van My en laat My Beeld in julle nie verdof nie. Dit wil sê,
skuif My nie op die agtergrond ter wille van die wêreld nie, want Ek is ook
Heer van hierdie wêreld en Ek kan julle waarlik uit alle nood weglei en teen
alle gevare bewaar, indien julle My maar net teenwoordig sal laat wees,
indien julle geen dag sal laat verbygaan sonder om julle innig met My te
verbind en om My Liefde en Genade vra nie. Ek wil voortdurend in julle
gedagtes wees en julle moet julle deur niks van My laat skei nie.
Die besef dat Ek julle altyd kan en ook wil help, moet julle in elke aardse
nood stil en met vertroue geduldig laat wag totdat My hulp kom. Want dit sal
kom, indien julle aan My vashou en julle aan My en My Wil oorgee. Wie sal
julle kan help as Ek dit nie kan doen nie? En bestaan daar wel 'n nood wat
groter is as My Mag? En Ek beloof julle My hulp, indien julle Myne wil wees en
bly, indien julle My kies en My die eerste plek in julle harte gee.
Wat kan die wêreld julle aandoen? Solank julle julleself by My aansluit, is
julle tog sterker as die wêreld, as alle bedreigings en laste wat My
teenstander julle toebedeel. Ek kan dit ook vêr van julle hou en Ek doen dit,
indien julle ernstig daarna streef om My en My Ryk te bekom. En al donder
en raas dit om julle heen, julle sal stil en sonder gevaar die grootste storm by
julle sien verbytrek, omdat Ek hom sal gebied om julle nie te tref nie.
Skenk daarom geen aandag aan die wêreld en haar warboel nie. Word nie
angstig en terneergedruk deur sake wat julle aardse lewe betref nie. Rig julle
oë slegs vol vertroue op My en steek julle hande uit na My en Ek sal julle
weglei uit alle nood. Ek sal julle veilig lei, ook oor ongelyke paaie. En sonder
gevaar sal julle siele die doel bereik. Aards en geestelik sal Ek julle onder My
hoede hou en julle krag gee in die komende tyd. Amen.
Wederkoms - Skynbare rus - Ongewone krag

5972 Vir die trou wat julle aan My bewys gedurende die laaste tyd voor
die einde, wil Ek julle beloon met ‘n buitengewone toevoer van krag, sodat
selfs die moeilikste vir julle draaglik sal lyk, sodat julle in staat sal wees om
te volhard totdat Ek sal kom om julle te haal. Julle sal die Liefde van julle
Vader duidelik ervaar, julle sal My teenwoordigheid bemerk en daarom in alle
nood na My toe kom. Julle sal so innig met My verbind bly, dat julle sonder
vrees en met die sekerheid om te oorwin, die einde sal verwag en slegs nog
geestelik dink, dit wil sê, alle belewenisse met die oog op die geestelike
ontwikkeling bekyk en daarom ook begryp waarom alles gebeur het, soos wat
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julle dit beleef het. Julle sal sien hoe maklik selfs die moeilikste te verduur is
wanneer julle jul weg met My baan.
Daarom hoef niemand die laaste tyd te vrees, wie hulleself met My verbind
het, wie aan My wil behoort en My nie tersyde skuif, wat hy ookal doen nie.
Die wêreldgebeure sal sy gang gaan en skynbaar sal daar ‘n rus intree. Maar
dit sal slegs die stilte voor die storm wees, wat sal uitbreek wanneer dit die
minste verwag word. Want Satan sal onder die mensdom woed en sal nie rus
alvorens hy nie alles versteur het nie, totdat hy slaag om die mense te
verwar sodat hulle meer en meer teen mekaar sal draai en in haat strydend
teenoor mekaar sal staan, sodat hulle mekaar in liefdeloosheid sal oortref en
hom daardeur groot mag sal gee wat hy op ‘n verskriklike manier sal benut.
Diegene wat Myne is, sal besonder aangeval word deur hom, wie die mense
sal aanhits om julle te vervolg, terwille van julle geloof. Myne sal ontsteld
raak en angstig word, maar sodra hulle aan My dink, sal die nodige krag
reeds na hulle toe kom. En hulle sal dan die stryd begin, omdat hulle weet
dat hulle vir My stry en dat Ek, as Leëraanvoerder, hulle sal voorgaan, dat
hulle aan My sy sal stry en nooit sal kan verloor nie, selfs wanneer ‘n vyand
in veel groter in getalle teenoor hulle sal staan.
Wie aan My trou wil bly, sal dit ook kan doen, want Ek sal hom nie verlaat nie
en hy sal nie leeg heengaan wanneer hy homself vir krag en bystand na My
wend nie. Wie se wil aan My behoort, is reeds van My en hulle sal Ek nooit
meer in die hande van My teenstander laat val nie.
Julle mense moet met sekerheid reken op ‘n moeilike tyd wat voorlê en wat
julle krag geheel en al sal opeis, maar julle sal nie ongewaarsku bly nie, julle
sal steeds weer ‘n boodskap van Bo kry. En daaruit sal julle reeds krag kan
put wanneer julle sien hoe alles wat Ek voorspel het, vervul word.
Julle geloof sal steeds sterker word en vol vertroue sal julle My koms verwag.
En waarlik nie tevergeefs nie, want as die aardse nood ondraaglik sal word,
sal Ek kom om julle te haal en julle uit die hande van julle vyande te ontruk.
Hulle sal nie die oorwinning oor julle behaal nie, want Ek sal My teenstander
kluister en saam met hom almal wat hom onderdanig is, soos wat dit
verkondig is in Woord en Geskrif. Amen.
Versprei My Woord

5976

“Versprei My Woord in die wêreld”, - so het Ek eens tot My
dissipels gespreek en hulle vervul met My Gees, sodat hulle My en My leer
kon verkondig. Hulle het My Woord voortdurend in hulleself gehoor en was
daarom lewende verkondigers van die Goddelike ryk. Hulle sou nooit die amp
kon beklee het as hulle nie deur My Gees met My in verbinding gestaan het
nie, na Wie se stem hulle geluister het en Wie se leiding hulle gevolg het.
Deur die Woord het hulle My herken en was hulle so van My teenwoordigheid
bewus. Wanneer Ek dus in hierdie tyd van die einde weer die evangelie van
liefde aan die mense wil verkondig, dan moet dit weer op hierdie manier
gebeur, naamlik dat Ek weer vir My dissipels sal kies wat My stem in hulle
kan verneem. Daarom moet hierdie dissipels van die eindtyd My in hulle
aanwesig laat wees en moet My tot hulle laat spreek deur die Gees. Want dan
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praat My dissipels nie met die mense nie, maar Ek spreek Self in My
Vaderliefde My aardse kinders aan om aan hulle die verlossing te bring.
Ek spreek hulle dan Self aan, om hulle nog vóór die einde tot ‘n ommekeer te
beweeg, omdat hulle nie op die regte weg gaan nie en dan weer in die diepte
sal verdwaal. Woorde van mense sou hierdie ommekeer nie meer tot stand
kon bring nie. My Woord kan egter deurdring en in die mens ‘n geweldige
beroering veroorsaak. Want My Woord is ‘n krag met ongekende uitwerking,
indien dit nie openlik weerstaan word nie.
Waar die moontlikheid dus bestaan dat Ek nog ‘n mens kan aanspreek, al is
dit dan ook deur een van My gekose werktuie, bestaan daar nog ‘n kans op
sukses. Maar daarvoor is ‘n mens ook nodig wat met liefde vervul is, ‘n
bemiddelaar wie se liefde alle weerstand kan oorwin. Ek kan ook slegs spreek
deur ‘n mens wat met liefde vervul is, omdat die liefde van die mens My
teenwoordigheid moontlik maak.
My eerste dissipels was vervul met liefde vir hulle medemens en ook in
hierdie eindtyd sal Ek vir My ware dissipels kies, omdat dit nodig is dat My
stem na die aarde weerklink as ‘n laaste vermaning en waarskuwing. Ek wil
nog eenmaal My evangelie aan die mensdom verkondig om hulle voor die
laaste oordeel te red, om aan hulle verlossing te bring.
Derhalwe spreek die Woord julle aan en die Woord is God Self, want Ek is
Self die Woord. As die Woord dus vir julle weerklink, is Ek by julle, julle hoor
dan geen mens wat praat nie, maar julle hoor die Gees van Ewigheid Wie
julle deur Sy Mag en Liefde in die lewe geroep het en Wie deur die Woord
steeds met julle verbonde is.
En aan hierdie Liefdesgees van Ewigheid moet julle wil behoort, want daarom
lok Ek julle voortdurend met My Woord, sodat julle na My kan luister, My kan
herken en julle onvoorwaardelik aan My kan oorgee. Ek het vir julle, wie Ek
vanuit My Liefde geskape het, onbegrensde salighede berei, wat julle egter
slegs sal kan verdra wanneer julle in lig en krag wandel, waartoe My Woord
julle kan vorm. Daarom sal Ek ook steeds en oral tot julle spreek, waar ‘n
liefdevolle hart My toelaat, waar My Gees nie geweier sal word as Hy Homself
wil openbaar nie. Want oral waar die mens My Liefde laat binnekom, sal My
Gees van Ewigheid ook aanwesig wees, wat vir al My skepsels geld vanaf die
begin. Amen.
Belangrike taak - Verspreiding van die Evangelie

5977 Julle taak is so belangrik, want My leer moet in alle suiwerheid
verkondig word, want wat Ek eens aan die mens gegee het, het nie suiwer
gebly nie, maar het geleidelik bederf geraak sodat dit nie meer die krag
bevat wat in My suiwer Woord gevind kan word nie. Maar die mense benodig
dringend hierdie krag wat vanuit My Woord na hulle moet vloei. Hulle is swak
en nie in staat om verder te ontwikkel nie en Ek kan hulle slegs krag gee
deur My Woord aan hulle oorgedra te kry, - so ongerep en suiwer soos wat
dit uit My ontstaan het. Slegs hierdie Woord is in staat om hulle krag te gee,
slegs hierdie Woord is die regte soort voedsel vir die siele wat hulle in staat
sal stel om ten volle volwasse te word, om aan hulle krag te gee.
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Dit is waarom niemand die ewige lewe sonder My Woord kan bereik nie en
daarom dra Ek dit oor aan mense op 'n manier wat ongewoon lyk en tog 'n
heeltemal natuurlike proses is en deur Self deur 'n menslike mond te spreek,
spreek Ek met alle mense en dus affekteer die absolute suiwerheid van My
Woord die ore en harte van diegene wat gewillig daarna sal luister. Inderdaad
hoor julle slegs een persoon wat praat, maar dit is nie haar woorde nie, dit is
nie haar leer wat sy julle aanbied nie, dit is waarlik die uitstraling van My
Liefde wat julle kan aanneem, want dit is Ek Wie met julle praat. Dit is Ek,
van wie daar geskrywe is: “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand
My stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met
hom maaltyd hou en hy met My”. Ek wil aan julle die brood van die hemel
gee, Ek wil julle laat herleef en verfris met voeding waaraan julle siele ‘n
dringende behoefte het.
Ek wil julle versterk en verlossing bring vir julle siele. Ek wil julle voorsien
met wat julle nodig het om geluksalig te word. Daar is geweldige swaarkry op
aarde, dit is 'n droogte wat die siel sonder lewensmiddele laat, sodat sy
verhonger en in haar algeheel verswakte toestand nie in staat is om haarself
van die grond af op te tel nie. En Ek weet van hierdie swaarkry en wil mense
help. Uit My hand sal hulle die verfrissende voeding ontvang. Ek wil hulle lok
na die Bron waar hulle die genotvolle water van die lewe kan trek en dus
hernude krag kry. En alle teëspoed sal opgehou het vir die een wat aanvaar
wat Ek hom bied, naamlik My Woord van Bo, wat Ek oordra aan dié van julle
wat My van diens wil wees, wat deur julle aangegee sal word aan mense, om
hulle te help.
My Woord, wat slegs effektief is indien dit die hart in haar suiwer vorm kan
raak, sal, sonder om bedorwe te wees opnuut oor die hele wêreld versprei
word deur dissipels wat Ek self sal kies. Want die swaarkry is groot en My
Liefde wil help. Sy wil die siekes gesond maak en die swakkes versterk, Sy
wil lewe gee aan diegene wat dood is en dus die vloei van lewe na dorre
lande voer. In hierdie laaste uur wil My Liefde nog die siele wat Haar nie kan
weerstaan nie, van die dood ontruk en hulle deur My Woord geluksalig maak.
Amen.
Verandering van die suiwer evangelie - Navolgers

5982 Julle word onderrig in die ware evangelie en julle leer om deur dit
in te sien hoe verskillend My suiwer evangelie is van dit wat as My Woord op
aarde verkondig word. Julle leer om in te sien dat My Woord ‘n verandering
ondergaan het in soverre dit anders uitgelê word en daarom ook anders
gestalte aan gegee word. Dat die enigste wat belangrik is, te weinig geag
word, waarteenoor die onbelangrike benadruk word en daardeur nie baie
geestelike sukses behaal word nie.
Ek het die mense op aarde die enigste begaanbare weg getoon deurdat Ek
onderrig het en Self aan My leer gestalte gegee het, deurdat Ek die weg
gegaan het wat alle mense moet gaan om na My te kom. Dit is die “weg van
liefde”. Slegs die gaan van hierdie weg verseker die Hemelryk vir die mens,
dit wil sê, om na sy liggaamlike dood in die ligsfeer opgeneem te word, waar
die siel gelukkig sal wees in My nabyheid.
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My leer het egter ontaard. Sy is slegs nog in die verborgene te vinde, in ‘n
stelsel van menslike toevoegings, verkeerde uitlegginge en die nakoming van
onbelangrike gebooie, wat nooit as te nimmer deur My aan die mense gegee
was nie, wat egter ‘n groot gevaar tot gevolg het, naamlik dat die
belangrikste gebod van liefde oor die hoof gesien word en sodoende
onvervuld bly.
Watter nut het dit vir julle mense wanneer julle julleself so kasty, wanneer
julle pligsgetrou handelinge verrig of My met die mond bely, as julle die
gebod van liefde nie as die eerste en vernaamste erken en daaraan gevolg
gee nie? Julle wil My vereer deur tallose seremonies, maar julle kan My tog
maar net eer as julle doen wat Ek van julle verlang. En Ek verlang van julle
julle liefde tot My en tot julle naaste. Solank julle by ernstige selfkritiek nog
‘n tekort aan liefde by julleself ontdek, is julle nog nie op die goeie weg nie,
al buig julle daagliks en elke uur julle knie en slaan julle julleself op die bors.
Dit is ‘n menslike behoefte en het slegs waarde vir mense wie hulle van hul
vroomheid probeer oortuig. Maar hoe vêr is julle nog van die ware vroomheid
af, solank julle nie mense met die liefde omvou wat ook julle liefde tot My sal
bewys nie. Solank julle kan aanskou dat die mense naas julle in uiterste nood
en benarde omstandighede lewe, solank julle nie in die eerste plek hierdie
nood probeer verlig nie - alvorens julle genoeë skep in uiterlike gebare, veral
as julle die wêreld aanhang deur wêreldse praal, deur alles waarvoor julle die
naam bedink het: “tot eer van God”.
Op so ‘n wyse wil Ek nie geëer word nie, solank as wat daar nog ten hemel
skryende nood is tot My, wat julle mense goed sou kon lenig, indien julle My
gebooie van liefde in die hart wou skryf.
Solank as wat Ek op aarde geleef het, het Ek die noodlydendes, arme, siekes
en bedroefdes versorg. Julle wat julleself uitgee as My “navolgers” op aarde,
wat doen julle vir hierdie noodlydendes, armes, siekes en bedroefdes? Solank
as wat julle kan help en tog nie julle hulp gee nie, is julle ook geen ware
navolgers van My nie, ook al sou julle die naam vir julleself toeëien. Ek
beoordeel slegs die vervulling van My gebooie van liefde, omdat al die ander
- ‘n diep geloof, die insien van die Waarheid, die verbinding met My en ten
slotte die Ewige saligheid - uit die Liefde voortkom en nooit sonder die Liefde
verkry kan word nie, waaruit dit blyk waarom daar op aarde so ‘n groot
geestelike nood bestaan, waarom die mense ongelowig is en in dwaling
voortgaan.
My suiwer leer is die leer van liefde, wat Ek op aarde verkondig het. Sodra
hierdie leer verkondig en ook in die praktyk beoefen word, sal julle mense in
die Waarheid leef en het julle die weg van die navolging van Jesus gegaan.
Laat julle hierdie gebooie egter buite beskouing, dan sal julle tog geen sukses
vir julle siele behaal nie, ook al oortref julle julleself in uiterlike dade. Julle sal
dan in dwaling bly en ook daarmee in die geesteryk ingaan, want Ek
beoordeel slegs die graad van liefde wat julle siele bereik het by die uur van
die dood. Amen.
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Laaste Oordeel is ook ‘n Liefdedaad van God

5983

Die laaste oordeel moet eweneens as ‘n liefdesdaad van God
beskou word, want ook daaraan lê die vêrdere ontwikkeling van die
geestelike ten grondslag, wat gefaal het in hulle laaste lewensproef op aarde
en wat in ‘n nuwe proses van voltooiing ingepas moet word om eenmaal die
laaste doel te bereik.
Die laaste oordeel is sodoende ‘n definitiewe ordening van wat in wanorde
geraak het, dit is ‘n regstelling en invoeging in uiteenlopende vorms, wat
saamhang met die graad van rypheid van die geeste. Dit is die beëindiging
van ‘n ontwikkelingsperiode en die begin van ‘n nuwe na My plan van
ewigheid, waaraan die diepste Wysheid en Liefde ten grondslag lê.
Want ook ‘n “oordelende” God bly ‘n God van liefde, omdat My geregtigheid
slegs kan werk soos wat My Liefde dit as nuttig insien vir die gees en tog
vereffen vir die verkeerde denke en handeling van die mense wat aan die
oordeel ten prooi geval het. Ook die grootste skuld moet op die een of ander
manier versoen word, indien dit nie in die hande van Hom gegee word wat
Homself as Soenoffer opgeoffer het nie.
Daar moet ‘n vereffening tot stand kom om hierdie groot skuld te verminder.
En dié oordeel sorg nou juis vir hierdie vereffening, vir die plaas van die
skuldige in die toestand waarin hy weer die skuld sal moet aflos, omdat hy
vrywillig nie die geskenk van ‘n versoening aangeneem het nie.
Die laaste oordeel is dus geensins ‘n optrede van Goddelike toorn nie. Dit is
slegs ‘n daad van liefde waarin ook My geregtigheid tot uitdrukking kom,
omdat dit nie uitgeskakel kan word by ‘n Wese wat heeltemal volmaak is nie.
Ek sou waarlik aan elkeen van hulle My geregtigheid laat voel het en sou elke
sondaar as te ware onmiddellik kon straf, maar dit kom nie ooreen met My
Wysheid nie en My Liefde sou waarskynlik ook nie besef kon word nie, want
Ek is uitermate lankmoedig en geduldig. Ek stel ‘n oordeel, soos wat dit aan
die einde van ‘n ontwikkelingsperiode moet kom, solank as moontlik uit, om
eers nog mense vir My te wen. Ek hou My beskermende hand ook oor die
onregverdige en bose, omdat Ek hulle met My Liefde wil oorwin en nie as
straffende God deur hulle gevrees wil word nie.
Wanneer die tydstip egter aangebreek het waarop Ek die ordening moet
herstel, omdat ‘n vrywillige terugkeer na My heeltemal sonder vooruitsig
geraak het, dan moet My Liefde skynbaar terugtree. En nogtans is slegs Sy
die drywende krag.
My Liefde maak ‘n einde aan ‘n sataniese toestand en verhinder My
teenstander van vêrdere verwoestende aktiwiteite.
Ek red die siele van die val in die diepste diepte. Ek kluister hulle opnuut in
die harde materie en voeg hulle op dié manier weer in die
ontwikkelingsproses, ‘n vonnis wat weer slegs die verlossing ten doel het en
nie die ewige dood nie. En dit bewys te meer My Liefde vir alles wat Ek
geskape het, vir alles wat “dood” is en tot die Ewige Lewe moet kom. Amen.
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Wag julle vir valse profete?

5987 Ek sorg vir Myne en alle geestelike en aardse versoeke sal vervul
word, want Myne sal ook net aardse vrae tot My rig, soos wat die Gees uit My
dit vir hulle ingee. En geestelik sal Ek hulle steeds seën ooreenkomstig hulle
wil, geestelik sal hulle deur My gelei en versorg word, omdat vir hulle die
verwerwing van My ryk - die geestelike welsyn van hulle siele - die eerste
ding is wat hulle nastreef en daarom kan My Gees ook in hulle werk. En
daarom kan hulle hulle weg onbesorg gaan, wat die korrekte is, omdat Ek
hulle Self lei.
Pasop vir valse profete, maar weet dat daar ook egtes is, anders sou Ek nie
teen die valse gewaarsku het nie. Maar egte profete sal julle kan herken aan
die wese van hulle persoon en hulle werke. Hulle sal hulself inspan om maar
net die medemens onselfsugtig teen onheil te behoed, teen die invloed van
Satan en teen hulle geestelike ondergang. Daarom sal hulle Jesus Christus
verkondig, Wie die enigste is wat die mense kan ontruk aan Satan se invloed,
Wie hul enigste Redder en Verlosser is en hulle na die ewige lewe kan lei.
Hierdie profete sal hulle Meester heeltemal onbaatsugtig verkondig en sal
tegelykertyd wys op die strafgerig van God wat die mense sal tref indien hul
woorde nie geglo word nie. Hulle sal vir die mense aankondig wat hulle te
wagte sal staan wanneer hulle verder op hulle verkeerde weë gaan. Maar
slegs die sorg vir hulle sieleheil dryf hierdie dienaars aan, om hulle
vermanende en waarskuwende stem te laat weerklink. Waar julle so 'n
profeet ontmoet, laat My Woorde daar na julle binnedring, luister aandagtig
daarna, wanneer hulle tot julle spreek en verwerp hulle nie, want hulle liefde
dryf hulle daartoe aan en daarom stuur Ek hulle ook onder die mense in,
sodat hulle die nabysynde einde vir hulle kan aankondig, sodat hulle nie
daaraan ten prooi val nie.
Daarom moet julle nie elkeen verwerp wat aan julle die nabye einde
verkondig nie, want hy wil julle maar net red en nie net laat skrik nie. Maar
vele probeer om onder sulke omstandighede ook ‘n bron van inkomste vir
hulself te verskaf. Hulle verbind ‘n aardse doel daaraan en hulle is geen
dienaars van God nie, maar dienaars van Satan. Want My teenstander wil
verwarring stig onder die mense en dus sal hy homself ook van My Woorde
bedien, hy sal ook praat oor die einde om die mense te laat glo dat hy in My
opdrag spreek, om dan die gedagtes van die mense te rig op hulle aardse
lewens, om hulle daartoe te bring om die wêreld meer as ooit aan te hang.
En hy sal die kuns verstaan om die wêreld in sulke skitterende kleure te
skilder, dat die liefde van die mense steeds meer na die wêreld toegekeer sal
wees.
En daar sal voor die einde baie valse profete optree, wat almal sal profyt
maak in die naam van ’n ware profeet, - wie ook van die komende
gebeurtenisse getuienis sal aflê, maar nie met die oog op My ryk nie, maar
inteendeel steeds net hulle aardse doel sal nastreef, maar wie hulleself ook
van My Woorde sal bedien, wie nie onselfsugtig is nie, maar sal veel eerder
probeer om eie voordeel daaruit te trek. En daarom sal hulle prediking nie
beantwoord aan die Waarheid nie, daarom sal die wêreldse nog te veel uit
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hulle spraak duidelik wees, want wie nog deel uitmaak van die wêreld, kan
haar nie verloën nie.
Maar julle mense sal kan voel wie deur My na julle gestuur is, indien julle van
My wil is en in die Waarheid vasstaan. Dan sal julle duidelik insien wie tot
julle spreek en julle sal die roep van die ware profete volg, want hulle wil
julle slegs na My voer, hulle wil niks vir hulself hê nie en hulle verag die
wêreld. Amen.
Belofte van lewe – Jesus Christus

5988 Ek wil die lewe gee aan hom wat die dood ontvlug, wat hom
afkeer van hom wie die dood in die wêreld gebring het en wie glo in My
belofte dat hy vir ewig sal lewe, indien hy homself deur My tot lewe sal laat
opwek. Slegs Ek kan hierdie belofte bewaarheid maak. Slegs Ek kan die dood
gebied om jou los te laat en slegs Ek beskik oor die krag wat jy nodig het om
te lewe.
Laat wie wil lewe daarom na My kom en die lewe uit My hand ontvang. Wie
werklik wil lewe, moet My Krag begeer en hy sal dit dan onbeperk kan
ontvang. Ek wil jou die lewe gee, want Ek het jou lief en wil jou daarom van
die dood ontwring. Ek wil die lewelose toestand van jou siel verander en haar
die vermoë gee om werksaam te wees tot vreugde van haarself. Ek wil dat sy
in lig en krag werksaam kan wees, alreeds op aarde en eenmaal in die
geestelike ryk. Ek kan egter niks teen jou wil doen nie. Eers wanneer jy self
die dood wil ontvlug, sal jy met My Krag gevoed kan word. Eers wanneer jy
jou afgewend het van die vyand van alles wat lewe, het hy sy mag oor jou
verloor en kan jy die ewige lewe tegemoetgaan. Eers wanneer jy jou skrede
na My wend, sal die krag jou toestroom wat die lewe vir jou sal waarborg.
Want dan open jy jou vir die stroom van krag van My Liefde en dan kan jou
hart gevul word met die lewenswater. En dan het jy die ewige dood ontvlug.
Alleen en sonder hulp, sal jy egter nooit jou siel kan losmaak van die vyand
nie, want jou wil is verswak en sal deur hom gebind word. Hy sal jou plat op
die grond hou en jy sal nooit alleen kan opstaan nie.
En jy sou ook nooit tot die lewe kon ontwaak het, indien daar nie Een was
wat voortdurend toegang tot jou sou gehad het nie. Een Wie nie deur die
vyand verhinder kan word om na jou te kom nie, omdat die Een sterker is as
die een wat jou gevange hou. Dié Een kan jou egter slegs help en van hom
bevry, indien jy dit self wil. En wanneer jy dit self wil, sal Sy hand jou
aanraak en jou die weldaad van Sy liefde laat voel. Hy sal jou pad kruis
wanneer jy aan Hom aandag gee en Hom die reg gee om jou te bevry,
naamlik Jesus Christus, Wie deur Sy dood aan die kruis die reg verwerf het
om ook na die teenstander se gebied deur te dring, om die boeie los te maak
van die wat dit wil.
My erbarmende Liefde sal ook na die siele kom wat hulle in die diepte bevind,
hetsy op aarde of in die ryk hierna. Waar die nood groot is, is die Redder
naby. Jesus Christus laat Hom duidelik sien wanneer die mense die weg sal
neem wat lei na die enigste Een wat hulle uit die mag van die dood, na die lig
van die lewe kan lei. Hy is die Lewe self wat op aarde vlees aangeneem het
om lewe te gee aan hom wat ‘n prooi geword het van die dood. In Jesus
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Christus kom Ek julle mense Self tegemoet en Ek bring julle waarlik die lewe,
wanneer julle julself deur My laat help. Rig julle oë op die kruis en julle sal
dan die krag ontvang om op te staan, weerstand te bied en sal julleself met
My hulp bevry uit gevangenskap. Want Ek het julle verlos van die sonde en
van die dood. Ek het vir julle die ewige lewe aan die kruis verwerf. Amen.
Gebreke van die Liggaam - Lyding vir die Siel

5995

Die liggaam sal vergaan, maar die siel sal hom verlaat om die
ewigheid binne te gaan in stralende volheid van lig, wanneer sy die aardse
lewe korrek gebruik het. Wees daarom nie bedroef wanneer die liggaam
gebreke het nie, want die liggaam dra dan ‘n las vir die siel, sodat sy in
vryheid kan opvaar na verligte hoogtes. Wees nie bedroef nie, wees veeleer
bly, want dit is ‘n pluspunt vir die siel aan die einde van die aardse lewe. Dit
is die weg waarvan julle jul eens vrywillig bereid verklaar het om te gaan,
ook wanneer julle gedurende die aardse lewe niks daarvan geweet het nie,
maar waar die siel die moontlikheid ingesien het om ryp te word en die lot op
haarself geneem het, - wat vir julle moeilik te dra voorkom. Maar wanneer
julle liggaam nie meer sy las kan dra nie, wanneer julle te swak voel om die
kruis te dra wat julle opgelê word; kyk dan omhoog na Hom en vra Hom dat
Hy julle las op Sy skouers sal neem en Hy sal julle kruis help dra. Hy sal julle
krag gee en julle ondersteun. Hy sal steeds vir julle gereedstaan wanneer
julle Hom sal aanroep om hulp.
Julle wat op aarde moet ly, sal die Liefde van God in besondere mate
ondervind, ook wanneer julle dit nie begryp nie, ook wanneer dit vir julle
onbegryplik voorkom dat Sy Liefde julle ‘n kruis oplê. Dog ly en vergaan die
liggaam maar net, maar die siel sal onuitspreeklike lyding gespaar bly en die
Liefde en sorg van God sal na hierdie siel uitgaan, van wie Hy ‘n lot sou
verhoed wat heelwat smartliker sou wees as die lyding wat die liggaam sou
dra gedurende sy lewe op aarde. En sodra julle julleself skik binne die Wil van
God, sodra julle geduldig julle kruis dra, sal die omhulsels om die siel oplos
en sy sal ontvanklik word vir lig. Sy sal vrykom en hoef nou ook nie die dood
te vrees nie. Sy sal die dood begroet as toegang na die ryk van die lig, met
vreugde sal sy die liggaam aflê en dankbaar wees dat hy vir haar gely het.
Want nou sal sy lewe in lig en vryheid en ewige geluksaligheid. Amen.
Opstanding van die vlees

6000 Die wil om die Waarheid te ken, verseker die ware denke en die
korrekte insig. Julle wat in die Waarheid wil wandel, julle sal die suiwerste
Waarheid ontvang en geen dwaling hoef te vrees nie – julle sal altyd geseënd
wees wanneer julle die Waarheid wil versprei. Wat egter nog vir julle
onduidelik is – wat julle nog aanleiding tot twyfel gee – lê dit aan My voor,
sodat Ek julle kan onderrig en dit dan kan lig word in julle.
Die leer van die “opstanding van die vlees” soos julle mense dit graag wil
opneem, is ongegrond indien julle al iets van die geestelike weet, wanneer
julle nader aan die Waarheid gekom het en gepoog het om die betekenis van
al My Woorde geestelik te verklaar. Want wat Ek vertel het is Waarheid, wat
ewig onveranderlik sal bly bestaan. Maar die betekenis wat julle meen om
`328

daarin te lees, het Ek waarlik nie in My Woord gelê nie. Vir elke mens wat
ernstig na die Waarheid soek, is dit egter moontlik om die geestelike
betekenis van My Woorde te begryp. Wie My vir opheldering sal vra, wie dus
probeer om tot die Waarheid deur te dring, die sal ook spoedig helder en
duidelik die geestelike betekenis van die Woord insien en hy sal nie meer in
die letter bly vassteek nie.
Die “opstanding van die vlees”. Hierdie woorde beteken vir julle dieselfde as
die lewe ná die dood. En vir julle mense beteken “lewe” dieselfde as om
liggaamlik rond te loop. So sal julle hierdie woorde uitlê, solank as wat julle
Gees nog nie ontwaak het nie en solank julle nog nie weet wat eintlik onder
“lewe” te verstaan is nie. Mense wat nie aan ‘n lewe na die dood glo nie, dink
dat hul bestaan eindig by hul liggaamlike dood. Vir hulle beteken die verblyf
in hul liggaamlike omhulsel “lewe”. Hulle weet dat hulle die omhulsel deur die
dood sal verloor, maar hulle glo nie aan die drie dele nl. liggaam, siel en Gees
nie. Vir hulle bestaan slegs die liggaam, ‘die vlees’ en met die dood daarvan
hou die begrip “lewe” op om vir hulle te bestaan.
Die “opstanding van die vlees” beteken vir hulle die opstanding van die
liggaam. Hulle verstaan daaronder slegs hul liggaamlike omhulsel. En vir
hulle is die leer van die “opstanding van die vlees” moeilik te begryp, terwyl
van kerklike kant geëis word om dit te glo. En tog kan hierdie leer ook nog
tot ‘n seën wees as die mens daardeur aan ‘n “opstanding”, aan ‘n lewe ná
die dood glo. Want deur dit te glo, verander hy miskien ook sy wese en
hierdie verandering kan tot sy ontwaking lei, tot ‘n deurstraling met My Gees.
Dan sal hy ook die woorde “opstanding van die vlees” snap en dan sal hy ook
die geestelike betekenis daarvan verstaan.
Opstanding beteken: Om vanuit die dood tot die lewe te ontwaak, om op te
staan uit ‘n toestand van slaap, - om uit die donker in die lig te tree. En so
sal ook alles aan die lig kom wat voorheen in die donker van die geestelike
nag verborge gelê het. Dit sal opstaan en geopenbaar word, dit sal lewend
word om te getuig. In ‘n toestand van dood kan nie getuienis afgelê word nie.
Maar wat in die lewe gebeur, in die toestand waarin julle op aarde in die
vlees leef, sal dit openbaar word en opstaan om vir of teen julle te getuig. Dit
is nie die materiële vleeslike liggaam wat weer uit die stof opstaan om julle
opnuut te beklee met ‘n nuwe lewe nie.
Want die vleeslike liggaam is slegs ‘n verganklike omhulsel vir die siel, wie
egter onverganklik is en nie kan sterf nie. Die “geestelike dood” kan julle deel
wees, by die skeiding van hierdie aarde, maar julle kan ook in die
hiernamaals nog tot die lewe ontwaak. Julle kan dus nog daar “opstaan”,
indien julle die weg tot My in Jesus Christus kan vind en Ek julle die lewe gee.
In Jesus Christus het Ek ook “vlees” aangeneem toe Ek na die aarde gekom
het en die “vlees” moes die aardse dood deurstaan. Maar Ek het uit die dood
verrys om aan julle te wys dat julle lewe ook nie met die dood van die
liggaam eindig nie, dat julle siele ook kan opstaan en vir ewig lewe.
Ek het egter as teken van die Waarheid van My Woorde ook My Liggaam laat
opstaan. Nogtans was dit geen opstanding van die vlees nie, - want My
Liggaam was vergeestelik. Die Siel het Haarself beklee met die geestelike
kleed, Sy het alle geestelike substansies van die aardse liggaam onttrek,
omdat Sy deur My lewe en dood reeds heeltemal vergeestelik was.
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Die stoflike substansies van die liggaam, wat eintlik geestelike substansies is,
het hul eindbestemming reeds op aarde bereik en kon hulleself by die Siel
aansluit. En omdat Ek dit so wou hê, kon dit sigbaar geskied, tot versterking
van die geloof van My dissipels.
En omdat dit wat geestelik volmaak is, nie aan die aarde gebonde is nie, kon
Ek Myself na geestelike sfere verhef, toe Ek opgevaar het na die Hemel. En
so sal julle mense ook na julle afsterwe ‘n liggaam hê, ‘n geestelike kleed,
maar dit sal soos julle vlees lyk, want wat julle gesaai het, sal julle maai.
Indien julle gesondig het in die vlees, dan sal julle sielekleed dit verraai.
Indien julle goeie dade en werke verrig het, dan sal julle “skyn” en so vir
elkeen kenbaar wees. Maar nooit sal julle siel haarself weer beklee met die
sware aardse kleed wat slegs vir hierdie korte aardse tyd haar blyplek was,
om in die materiële wêreld haar opdrag te vervul nie.
Wie die betekenis en die doel van die materiële skepping ken - die
ontwikkelingsgang van die gevalle geeste deur die skepping, met die doel om
die weg omhoog te gaan, na My, die het nie meer opheldering nodig nie.
Maar hy moet ook die leer van die “opstanding van die vlees”, - wat deur
verkeerde uitleg onsinnig is, kan weerlê. As julle egter beslis van die
opstanding van die “vlees” wil praat, neem dan genoeë met hierdie uitleg,
naamlik dat My Woord sal opstaan om te getuig, vír of téén julle.
Want Ek is die vleesgeworde Woord en Ek benader elke mens in die Woord.
En as die laaste dag aangebreek het en julle almal voor die Regter moet
verskyn, dan sal My Woord vir julle tot ‘n oordeel word, julle wat My Woord
aangeneem het, maar dit volgens julle eie wil gebruik het. Die vlees sal
opstaan, want dit word vir julle as voedsel aangebied. Julle moet “My vlees
eet en My bloed drink” dit wil sê, julle moet My Woord hongerig aanneem en
julle daardeur laat versterk. Want julle sal julleself moet verantwoord voor
My hoe julle My Liefdesgawe benut het.
Hierdie uitleg is heeltemal volgens die Waarheid. Dit moet julle aanspoor om
julle lewe in die vlees op hierdie aarde goed te gebruik, deurdat julle julleself
deur My te ete en te drinke sal laat gee, Ek, Wie die Woord van ewigheid is,
Wie om julle ontwil “vlees” geword het. Uit beide uitleggings sal ware
Wysheid julle tegemoet straal, selfs al het julle nog nie in die geestelike
kennis deurgedring nie. En elke uitleg van My sal julle bereidwillig aanneem,
indien julle ‘n ontwaakte gees sal hê. Want elkeen sal julle kan bevredig,
terwyl die verkeerde uitleg van My Woord ‘n afkeer in julle sal opwek, of sou
opwek, omdat hierdie verkeerde uitleg afkomstig is van My teenstander, wie
se doel dit is om die gedagtes van die mense te verwar, om hulle van die
Waarheid af te bring en hul alle geloof in ‘n lewe na die dood te ontneem.
So 'n verkeerde uitleg getuig ook van die geestelike lae vlak van die mense,
in die besonder hulle wie My Woord aan die mense bring, maar self nog nie
tot die geestelike betekenis van My Woord kon deurdring nie. Die letter maak
dood, die Gees maak lewend. En vir hierdie Gees moet julle almal vra. Julle
moet bid dat julle denke verlig sal word en julle moet strewe na die suiwer
Waarheid en julle gebed sal dan waarlik weerklank by My vind. Amen.
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Eiemagtige beëindiging van die lewe - selfmoord

6005 Daar is aan julle mense ‘n tyd toegeken vir die laaste verlossing
uit julle boeie, om die uiteindelike vrywording vanuit die vorm te bereik. Maar
die tydsduur is verskillend, soos wat Ek dit as korrek insien vir julle siel. Julle
aardse lewe word nie willekeurig deur My beëindig nie. Van elkeen persoonlik
is die rypheid van die siel aan My persoonlik bekend en so ken Ek ook die
gevaar van ‘n terugval, of die moontlikheid van ‘n verdere vooruitgang op
aarde.
En My Liefde en Barmhartigheid maak ook vroegtydig ‘n einde aan ‘n
menselewe, om te verhoed dat die siel agteruitgaan. Óf Ek sien die
moontlikheid van ‘n verandering in die laaste uur en verleng daarom die
lewensduur steeds volgens wyse raadsbesluit, want alles is aan My bekend
wat ‘n siel tot heil strek. En nou sal julle verstaan wat ‘n groot vergryp ‘n
eiemagtige beëindiging van die aardse lewe is. Dat julle 'n sonde begaan as
julle My Liefde en barmhartigheid vooruitloop en die geleentheid nie benut
wat aan julle siele gebied word om tot voltooiing te kom nie. Julle gryp in My
heilsplan in en julle berokken skade aan julle siele wat eens ‘n baie groot
berou en selfverwyt in julle teweeg sal bring en nie meer goed te maak sal
wees in die hiernamaals nie. Want die voordeel wat julle op aarde sou moet
en kon benut, kan julle nooit meer in die ryk hierna gegun word nie. Julle het
vir julself iets onherroeplik verspeel, selfs al slaag julle om jul sieletoestand
ietwat te verbeter indien julle nou julle weg omhoog soek.
Daar bestaan egter ‘n groot gevaar dat die siel kan wegsink, dat sy haarself
sal verset, soos haar eiemagtige beëindiging van die lewe ‘n verset was en
dat sy in haar afwending sal volhard. Sulke siele het vreeslik baie hulp nodig,
sodat hulle nie vir ‘n ewige lang tyd verlore gaan nie, maar dit gebeur ook
slegs volgens hulle wil.
Ek staan waarlik almal by, ook in die grootste nood, wat dadelik sal
verminder as die mens maar aan My sal dink, as hy My om hulp sal aanroep.
En die nood is maar net ‘n middel om julle aandag op My te vestig, sodat
julle nou ook van julle aardse lewe ‘n sukses kan maak. Die nood tref die
mens nie sonder rede nie, want sy siel is in gevaar, waaruit sy deur hierdie
nood ‘n uitweg moet vind. En hoe meer sy haar ten My verhard, des te meer
bring sy haarself in gevaar, om ten slotte My wil te trotseer en die lewe wat
My Liefde en Genade haar geskenk het vir die uiteindelike verlossing, weg te
gooi.
Want die beliggaming as mens is vir die siel ‘n genade, ‘n geskenk van My
Liefde, dit is die laaste tree omhoog wat sy mag gaan, om dan vir ewige vry
en salig te kan wees. Die siel het naby haar doel gekom en is daarom vir haar
optrede verantwoordelik, indien sy nie gebruikmaak van die genadegawe nie,
maar dit weggooi in ’n verblinde denke.
Vir My is elke opwelling van die menslike hart bekend en Ek oordeel waarlik
regverdig. Ek hou rekening met die swakheid van My skepsels, maar dit
bestaan nie buite haar skuld nie en die vrye wil van die mens druk hom ter
neer wanneer die wil verkeerd gerig en dus misbruik was. Die mens kan aan
sy nood geen einde maak deur self in te gryp nie, hy moet daarmee vêrder
gaan. Hy sal geen uitweg uit sy nood vind nie en daarom sal die siel ontsaglik
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ly in die ryk hierna, totdat sy dit op dieselfde wyse oorwin, as wat sy dit op
aarde kon gedoen het, totdat sy haar toevlug geneem het tot Jesus, omdat
Hy oorwinnaar is van sonde en dood. Amen.
Kerk van Christus III

6010 Die gemeenskap van Jesus Christus bestaan uit alle gelowiges
wat in Jesus Christus hul Verlosser sien, wie aan Hom glo as die Seun van
God, Wie na die aarde gekom het om as mens die soenoffer te bring vir die
hele mensdom en wie Hom daarom wil navolg. Onder die kerk van Christus,
wat Hy Self op aarde gestig het, is alle diep gelowige mense te verstaan wat
nie sommer maar vormchristene is nie, maar almal wat ‘n lewende geloof het
en wat hulle bewustelik onder die kruis van Christus geplaas het.
Jesus Christus moet erken word deur die lede van Sy kerk. En uit hierdie
erkenning vloei vir hulle dan ook die plig voort om volgens Sy leer te lewe,
dus bewustelik ‘n lewe in liefde te lei soos wat Hy dit Self aan die mens
voorgeleef het. Hy het hulle daartoe aangemaan deur Sy oproep: “Volg My
na”. En wie aan die oproep gehoor gee en Hom aanvaar, behoort ook tot die
gemeenskap wat as die kerk van Christus aangedui word.
Dit is die onsigbare kerk wat ewenwel in elke kerkgenootskap verteenwoordig
kan wees en ook verteenwoordig is, omdat daar oral enkele mense is wat
met innige liefde in Jesus Christus glo. Wie ook in liefde opkom vir hul
medemens en die ware christene genoem kan word, omdat hulle deur hul
lewenswandel bewys dat hulle aan Hom behoort, Wie Sy werksaamheid in
liefde op aarde bekroon het met Sy dood aan die kruis.
Die gemeenskap bestaan dus oral waar ware christene lewe, want hulle almal
behoort aan die kerk van Christus. En waar daar twee of drie van sulke
christene in Sy Naam vergader is, daar is Hy Self in hul midde en Hy vervul
hulle met Sy Gees. Dus sal die gedagtes en woorde van die mense ook
korrek wees en hulle sal selfs hoër waardeer word as die woorde van ‘n
predikant wat nog nie die Goddelike leer oor die liefde naleef en uitdra nie,
wie se woorde nog geen blyke gee van ‘n innerlike lewe van die Gees nie, wat
die kenmerk van die lede van die kerk van Christus is.
En die Gees sal Haarself altyd sodanig uiter, dat die Woord van God op ‘n
eenvoudige en duidelike manier gepredik en uitgelê sal word, Wie ook in die
kleinste kring waar daar lede van die kerk van Christus byeen is op die mees
natuurlike wyse sal geskied, - selfs in ‘n eenvoudige gesprek.
Want die lidmaatskap word nie uiterlik bevestig nie. Slegs die gees van liefde
van elkeen afsonderlik, wie hom dring om na Jesus Christus te gaan in die
lewende geloof aan Hom as die Seun van God en Verlosser van die wêreld in Wie se menslike omhulsel God Homself beliggaam het - om die mense te
verlos van sonde en dood, is van waarde. Amen.
Bid in stilte - Getuienis aflê vir die wêreld

6012 Hulle

wat My aanbid, moet dit doen in Gees en in Waarheid.
Slegs wat uit die diepte van die hart kom, is vir My welgevallig en sal ook My
oor bereik. Ek kyk dus slegs na die hart van die mens en slaan geen ag op
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die woorde wat die mond uitspreek wanneer die hart nie daarby betrokke is
nie. Julle moet julle nou volledig kan afsluit van die wêreld om met My innige
gesprek te hou, dan loof julle My al sonder woorde deur julle wil om met My
in verbinding te tree.
Dan is dit ‘n stille gebed wat julle in gedagtes tot My rig, ‘n egte aanbidding
wat julle siele ryke seën sal oplewer, want die verbinding met My laat julle in
besit kom van krag en genade wat die siel ervaar as hulp om ryper te word.
Hierdie innige manier van bid is die egte gebed wat My welgevallig is, want
dan het julle vir My uit julleself genader, so naby dat die Krag van My Liefde,
Wie julle steeds inniger na My toe trek, julle kan aanraak. Sou julle met My
wil praat, dan is die taal van die mond waarlik oorbodig, want dit kan kwalik
iets verberg of weerspieël wat Ek goed deursien, maar wat vir die medemens
nie duidelik hoef te wees nie, om welke rede hulle hulself maklik laat verblind
en nou van hulle kant dieselfde vormgebed gebruik.
Gaan in die stilte, wanneer julle wil bid. Trek julle terug in die diepste stilte,
want daar sal julle My baie makliker kan vind en met My kontak hê, soos wat
‘n kind met sy vader kontak het. En julle sal My alles kan vertel, sonder
skroom en in kinderlike vertroue. Julle sal verhoring van julle vrae vind,
omdat julle gebede maar net tot My oor deurdring. Want dit het Ek julle
verseker met die woorde: “Kom na My toe, die wat belas en belaai is, Ek sal
julle verkwik”.
Aan hom wat dus na My toe kom, maak Ek ook My belofte waar en dit des te
duideliker, hoe vertrouliker hy na My toe kom, hoe inniger hy homself by My
aansluit en hom in stille gesprek op My verlaat. Die spreek met die mond
moet deur julle gebruik word om iets aan mekaar kenbaar te maak. Maar Ek
het geen woorde nodig nie, want Ek weet alles. Ek kyk in julle hart en lees
julle gedagtes en dus sal julle My nie om die bos kan lei met hoe mooie
woorde nie, net soos daar ook geen woorde nodig is wanneer julle My wil
prys en loof nie, omdat stille dankbaarheid, ‘n deemoedige roep tot My, ‘n
lewe volgens My Wil, ‘n deur die liefde lewend geworde geloof in My,
waaragtig heuglikheid en lofprysinge sal insluit.
Maar julle moet My met die mond bely teenoor julle medemense. As dit oor
julle ingesteldheid insake die geloof gaan, moet julle julleself vry en openlik
vir My uitspreek en geen vrees voel vir die gevolge van julle moed om te bely
nie, want die getuienis moet weer ‘n aansporing wees vir julle medemense
wat nog swak in die geloof is. En terselfdertyd is dit ‘n bewys dat julle agter
die waarheid staan, dat julle nie ’n indruk na buitentoe wil wek wat nie met
julle innerlike denke, met julle oortuiging, ooreenstem nie.
Julle moet steeds opreg wees en My en My Naam bo alles plaas wanneer
hierdie getuienis van julle verlang word. Maar wat julle vir My te sê het, kan
julle stil en in die verborgene aan My voorlê, want Ek wil die stem van die
hart verneem, nie net woorde wat die mond uitkraam wanneer die hart nie
daarby betrokke is nie. En sulke gebede het ‘n ongehoorde krag, wanneer
hulle verenig na My toe opklink, wanneer mense byeenkom om My aan te
roep met ‘n bepaalde versoek, wanneer almal uit die diepte van hulle hart
dieselfde vra, dieselfde versoek na My opstuur, al is dit maar ‘n kort roep. Ek
sal hom hoor en verhoor sodra hy tot My in Gees en Waarheid bid. Amen.
`333

Verskillende gawes van die Gees.

6013a Die Gees van God uiter Haarself op verskillende maniere, want
volgens begaafdheid, volgens die geestelike rypheid, kan Sy in die mens
werksaam wees. Die aard van die mens is ook bepalend, welke gawe van die
Gees hom ten deel val. Die ontvang van ‘n geestesgawe het altyd die
omvorming tot liefde as voorwaarde, dus ‘n vrywillige verandering van sy
wese. Die Gees van God kan slegs instroom in ‘n houer wat geskik is om Haar
op te neem. ‘n Houer wat dus deur werke van onbaatsugtige liefde voorberei
is om die Goddelike straal van Liefde te ontvang. Daar kan nie op ‘n gawe
van die Gees gereken word deur ’n mens wat nog nie die omvorming tot
liefde volbring het nie. Derhalwe is die gawes van die Gees altyd slegs die
gevolg van ‘n lewenswandel in liefde, maar nooit ‘n willekeurig verleende
gawe nie. Dit moet dus nagestreef word, wat elkeen wel kan doen, maar wat
maar selde gedoen word. Op watter wyse die Gees van God nou werksaam
word, hang af van die taak wat aan ‘n mens in die aardse lewe gegee word,
wat deur die Gees van God oorskadu is, wat deur God se Wysheid wel gesien
word as seënend vir die mensdom, maar nietemin die mens se vrye wil as
voorwaarde het.
God weet waarlik wie Hom wil dien en hoe hy homself vorm. En Hy plaas
daarom die mens waar hy die effektiefste kan werk. Die mense gedurende
die eindtyd moet wakker geskud word, omdat hul denke totaal oppervlakkig
geword het en daarom buitengewoon beïndruk moet word, om uit hul rus
gehaal te word. Maar buitengewone verskynsels het ook ‘n heel natuurlike
verklaring, - wat egter vir een persoon natuurlik voorkom, is vir ‘n ander
onbegryplik, omdat hy geestelik blind is. Dus word daar teenoor hierdie
blindes van gees ’n “siende” geplaas, wat hom van sy gebondenheid aan die
aarde kan losmaak en as’t ware weggeneem word na die geestelike ryk en
wat dan uit die geestelike ryk terugkeer met ’n gawe, wat nie op ’n aardse
manier verkrygbaar is nie. Hy sal met kragte werk wat die skynbaar
onmoontlike, moontlik maak. Hy sal deur middel van die Woord siekes kan
genees, of in staat wees om die toekoms duidelik te sien. Hy sal diepgaande
wysheid besit en dit dus ook aan sy medemens kan oordra, of dit sal vir hom
duidelik wees wat andersins vir ander mense verborge is. Hy sal vreemde
tale kan praat, die werking van die Goddelike Gees sal sigbaar aan die lig
kom, maar slegs wanneer dit gaan om siele van mense vir die geesteryk te
wen. Want die Gees van God werk slegs geestelik in die mense, maar nooit
om aardse belange te bevorder nie. Daarom sal die besitter van ‘n gawe van
die gees altyd ‘n arbeider in die wingerd van die Heer wees.
Hy sal deur hierdie gawe ‘n verteenwoordiger van God op aarde wees, wat Sy
koninkryk wil opbou en vergroot en dit vir hom tot lewenstaak gestel het. Die
Gees van God sal Haarself, slegs vir die medemense duidelik sigbaar, deur
hierdie bereidwillige dienaars uiter, hoewel alle mense met Sy Gees vervul
kan wees en Hom dus ook helder en duidelik kan herken en bekwaam wees
om sy kennis aan die medemense oor te dra. Hulle kan egter altyd slegs
kennis ontvang ooreenkomstig hulle wil. En ‘n voorwaarde vir die ontvangs
van ‘n kennelike gawe van die Gees, is om te wil werk vir God en Sy Ryk.
Want God wil Hom deur mense aan die mensdom openbaar. God wil deur Sy
werke erken word. En daarom moet daar ‘n mens as tussenpersoon te vinde
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wees, solank God nie Self die mense kan tegemoettree nie, solank ongeloof
en geestelike blindheid dit volkome onmoontlik maak.
En so vloei hieruit voort dat God Homself deur Sy Gees openbaar, Wie Hom
deur ‘n mens uiter wanneer dit daaroor gaan om mense gelowig te maak,
hulle lig te gee, om hulle die lig te laat sien wat van Bo op hulle skyn,
wanneer dit daarom gaan om mense die sin van hul aardse lewens bekend te
maak en die weg te verlig na hul doel. Alle gawes van die Gees het slegs een
doel, naamlik om op die siele van die mense in te werk in ’n Goddelike sin.
Dan word daar kragte in ‘n mens in werking gestel wat duidelik van ‘n
Goddelike instroming getuig, naamlik die instroming van krag wat uit God
voortkom, die krag van die Goddelike Gees. Amen.
Spreek in tale - Waarskuwing teen n bedrieglike Gees

6013b

En dan sal die mens dinge volbring wat vir ander mense
onnatuurlik sal voorkom, wat ‘n mens se natuurlike vermoë vêr sal oorskry.
Hy sal op hoogte wees van dinge wat andersins vir mense verborge is. Hy sal
oortuigend en verstaanbaar die mense opheldering kan gee oor sake wat ’n
mens nie met sy verstand alleen kan deurgrond nie. Hy sal gebiede kan
betree wat vir die medemens ontoeganklik is. Hy sal die krag hê om siekes te
genees, wondere te verrig of sal ook in staat wees om die toekoms duidelik
te kan sien. Daar sal in hom vermoëns tevoorskyn kom wat hy nooit in
homself ontwikkel het nie. Hy sal vreemde tale praat en ook kan verstaan,
wanneer dit nodig is en wat dienstig sal wees vir die ontwikkeling van die die
siel van die medemens. Hy sal op alle maniere beïnvloed word deur
Goddelike Krag, maar meestal slegs een van hierdie gawes van die Gees
besit, omdat die vereiste vir elke Geestesgawe anders is. Maar hy sal oor die
algemeen net een van hierdie gawes hê, aangesien die vereiste vir elke
Geestesgawe anders is. Alle vereistes is egter selde by een mens te vinde.
Elkeen van hierdie gawes van die Gees moet haar doel vervul, dit wil sê,
elkeen moet tot nut gemaak kan word.
Die gawe van genesing van siekes sal – behalwe vir liggaamlike genesing onteenseglik ook tot die genesing van die siel bydra, omdat die mense sal
leer om te glo in die krag van die Gees, wat deur die sterke geloof van die
geneser, asook van die sieke, daartoe gebring word om genesing te bewerk.
Netso kan voorspellings van toekomstige gebeurtenisse die mense beweeg
om hul manier van lewe te verander tot boetedoening en terugkeer, omdat
hierdie voorspellings altyd slegs op die aardse gevolge van die geestelike lae
vlak van mense betrekking het.
Die verkondiging van die Waarheid deur die Goddelike Gees, dra tewens
daartoe by om die geloof tot lewe te wek en tot omkeer van die leefwyse en
moet ook as ‘n geestelike faktor, wat van groot belang is, beskou word. Slegs
dit wat daartoe bydra om geestelike resultate te behaal, kan as die
werksaamheid van die Gees beskryf word, omdat dit wat ookal sy oorsprong
in God het, niks anders as vol lig kan wees nie. Dit moet lig bring en die
onduidelike blootlê. Dit kan nie nog meer duisternis bring as wat daar reeds
onder die mense is nie.
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Maar die Gees van God kan egter ook op ‘n mens inwerk om sy toestand van
duisternis te verwyder, om ‘n lig in die hart van die mens te ontsteek, om die
omhulsel van die siel te verwyder, sodat die siel sal jubel en juig en met
lofprysinge aan haar God en Vader sal dink, Wie aan haar verligting geskenk
het. Hierdie inwerking raak die siel meer as die verstand van die mens, om
welke rede hierdie gawe van die Gees nie vir die mense herkenbaar hoef te
wees nie, maar soms die uiterlike mens so sterk tref dat hy probeer om hom
met onbegryplike woorde uit te druk. ’n Gebeurtenis wat die mense 'spreek in
tale' noem, maar wat altyd slegs oor die mens self gaan. ‘n Gawe van die
Gees, wat byna elke gewekte sy eie kan noem, maar wat slegs in hoogs
uitsonderlike gevalle so sterk is dat die medemense ‘n verandering opmerk.
Want elke mens wat deur die Gees gewek is, bespeur die aanraking van sy
siel op sodanige wyse dat sy siel haar lofend en dankend tot God verhef en
haar aan Hom oorgee en dat sy innerlike vrede en geluksaligheid vind. Dan
praat sy “ek” in gedagtes met God. Dan praat hy onafgebroke sonder woorde
met God.
Almal moet self na hierdie gawe van die Gees streef, om dan ook vir God en
Sy Ryk op te kom, om dan self as Sy medewerker die verlossingswerk, wat
geseënd is, uit te voer. Maar daar moet gewaarsku word teen die bedrieglike
gees, want sy laat haarself ook voel, waar sy kan binnesluip, - waar
hoogmoed, selftevredenheid en selfgelding nog in die siel oorheers, wat
hierdie gees dan ook die moontlikheid bied om haarself op ‘n manier uit te
druk wat net so ongewoon sal lyk, maar in plaas van lig, slegs verwarring en
onrus agterlaat, deur omstandighede wat ernstige mense afsit en slegs
vreugde en goedkeuring aan hulle gee wat self aan hierdie gees behoort.
Daarom: Glo nie elke Gees nie en ondersoek haar deur te let op die
ligskynsel, - hoe sterk die lig is. Want God is Lig, wat van God uitgaan is Lig.
En so moet die Goddelike gawes van die Gees onvoorwaardelik stralende Lig
agterlaat, anders is dit misleiding van die satan, waarmee hy in die besonder
tydens die eindtyd die oë van mense, asook hul siele, wil verblind om hulle in
‘n nog groter duisternis te werp en hulle onbekwaam te maak om die ware lig
te herken. Amen.
Alles dien om volmaaktheid te bereik

6015 Ongeag van wat julle in die lewe konfronteer, dit sal julle help om
geestelike volmaaktheid te bereik. Tog is dit vir julle om te besluit of julle
gebruik wil maak van alles wat julle teëkom. Die korrekte houding teenoor
alle gebeure wat julle en jul omgewing aangaan, sal julle ontwikkeling
bevorder, terwyl die verkeerde gesindheid dit tot stilstand sal bring. Die regte
gesindheid bestaan egter uit die feit dat julle ’n band met julle ewige Vader
verlang, of dit versterk indien julle dit al verwerf het. Dan sal alles vir julle 'n
seën wees, selfs die grootste hartseer.
Geestelike vooruitgang kan slegs moontlik wees deur oorkoming, veg of
nederig daaraan toe te gee as dit nie moontlik is om dit te oorkom nie. En My
Krag moet altyd hiervoor gevra word, want julle is nie sterk genoeg op jul eie
nie. Die versoek vir My Krag vereis julle kontak met My en sal ook julle
geestelike vordering verseker. Ek poog werklik altyd om julle na My te trek,
julle gedagtes na My te keer en as julle dit nie uit eie beweging doen
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wanneer julle deur jul hart aangemoedig word om My te soek nie, dan sal Ek
julle sodanig beïnvloed, dat teenspoed julle sal aanmoedig om na My te kom,
of, as julle wilskragtig reeds Myne is, wil Ek hê dat julle al meer opreg aan My
moet vashou, - in daardie geval sal teenspoed oor julle kom, sodat julle jul
innig met My sal verbind. Die verbinding met My waarborg jul siele se ewig
toenemende vergeesteliking, want waar Ek ookal teenwoordig is, word alles
anders uitgesluit, waar My teenwoordigheid verlang word, is daar nie meer
plek vir aardse begeertes nie.
En dit is al wat Ek wil bereik wanneer Ek toelaat dat julle in probleme beland,
om lyding te verduur en swak en sonder krag te voel. Die Gewer van Krag is
altyd tot julle beskikking, maar My Krag kan slegs in julle vloei wanneer Sy 'n
ontvanklike houer vind, wat julle wil dus self moet oopmaak. Dit is waarom
julle nie aardse swaarkry hoef te vrees nie, want julle kan dit self oplos met
My Krag, wat meer as ruim aan julle beskikbaar is. Gee oor aan julle lot en
weet dat Ek bo dit alles staan, Wie alles in 'n oogwink kan verander. Wat julle
vandag bekommer, kan môre vir julle vreugde bring, wanneer julle jul aan
My toevertrou, wanneer julle jul in gebed met My verenig en so sal die
geestelike doel van alle teëspoed bereik wees, deur weer 'n stap nader aan
My te gekom het, Wie na gestreef wil word deur al My kinders, sodat die Krag
van My Liefde hulle kan deurdring en hulle veilig omhoog kan gaan. Amen.
Medelye

6017

Julle verwag medelye van My en moet dit daarom ook aan
diegene gee wat julle daarvoor vra. Julle moet in ag neem dat julle almal
sondig is en dat My genade en medelye julle beskerm teen die lot van vir
ewig verlore gaan. Neem in ag dat My dood aan die kruis ’n groot daad van
medelye was, want Ek het medelye gehad met julle teëspoed, wat deur julle
eie skuld veroorsaak is. Ek het medelye met julle swakheid en julle
duisternis, selfs al was dit die regverdige gevolge van julle sondes. My Liefde
vir julle is groter as My Geregtigheid en My Liefde het 'n daad van groot
genade uitgevoer, Sy het julle sondeskuld opgeneem en versoening daarvoor
gedoen. Daarom moet julle ook genade beoefen, julle moet ook jul
medemens se fout oorsien en net sy geweldige swaarkry sien en hom help
om weer daarbo uit te styg, terwyl julle altyd moet onthou dat julle ook My
genade ervaar het of aanspraak daarop moet maak indien julle vergifnis wil
kry vir julle sondes. Julle liefde moet so groot wees dat julle alle skuld tot
niet sal maak om julle broer te help. Julle medelye moet begin waar
geregtigheid na vore wil kom, want almal van julle, sonder uitsondering, het
My genade nodig om verlos te word van julle skuld. 'n Daad van medelye is
die bewys van ware naasteliefde, dit is 'n bewys van 'n sagte en simpatieke
hart wat altyd kan reken om ook genade van My te ontvang, want waar Ek
ookal suiwer en onselfsugtige liefde bespeur, is My Liefde altyd gewillig om te
help. Daarom moet julle nie julle harte verhard nie, selfs as 'n verwerping
geregverdig lyk. Beoefen genade en tree op soos julle sou optree teenoor 'n
medemens wat onskuldig in armoede verval het. Verleen liefde aan hom en
wees gewillig om hom in alle opsigte te help. Probeer om sy lot te verlig en
weet dat julle daardeur wederliefde sal opwek en baie meer sal kan bereik en
dat julle hom geestelik ook 'n guns doen, want sy siel sal julle liefde voel en
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aangemoedig voel om daarop te reageer. En waar liefde ontvlam, daar is ook
hoop vir verlossing. Amen.
Ewigheidsbegrip - Volmaaktheid

6019 Oneindige lang tydperke het verbygegaan, waarin My Wil om te
skep besig was om al die wesens, wat van My verwyder was, weer terug te
bring.
Oneindig baie skeppings het so ontstaan, wat hierdie terugkeer moontlik
moes maak en ontelbare siele het hul doel bereik, sodat hulle weer by My
kon verblyf kry in die lig. Maar nog baie langer tydruimtes word vereis,
alvorens al die wesens die weg terug na My sal afgelê het. Want ontelbaar is
die wesens wat uit My voortgekom het en hulleself in vrye wil eens van My
weggekeer het.
Dit duur ewighede, tydperke wat vir julle mense onvoorstelbaar lank is en
daarom kan die woord "ewig" wel gebruik word, sonder om vir julle 'n
verkeerde begrip te wees, ofskoon daar ook eens ‘n tydstip sal aanbreek
waarop aan elke tydperk 'n einde gemaak sal word. Want vir My is ook die
langste tydsduur slegs 'n oomblik, - vir al die geskapene egter, in 'n toestand
van onvolmaaktheid, oneindig lank.
En nou sal julle verstaan, dat daar net in die toestand van onvolmaaktheid 'n
begrensing van tyd bestaan, dat daarenteen die volmaaktheid geen
begrensing ken nie, dat vir al die volmaakte die begrip "tyd" nie meer gebruik
kan word nie en derhalwe is dit vir My onbelangrik wanneer die algehele
terugkeer na My voltrek is. Maar vir julle, My skepsels, wat deur eie skuld
onvolmaak geword het, is dit van die grootste betekenis, hoe lank julle julself
in 'n toestand gaan bevind wat vir julle kwellend is en waarvan die tydsduur
dus deur julself verkort kan word, of langer gemaak kan word. Hoe meer
sondig julle is, hoe verder julle nog van volmaaktheid verwyder is, des te
meer beangs maak die begrip van tyd en ruimte julle, juis omdat dit vir julle
onvoorstelbaar is en tog nie ontken kan word nie, omdat julle tyd van lewe
op aarde baie begrens is en daar tog eindelose tye van die verlede en net so
eindelose tye van die toekoms vir julle tot 'n sekerheid geword het.
Laasgenoemde is selfs julle vaste oortuiging, sodat julle geen beëindig van 'n
tydperk as moontlik beskou nie. Julle oortuiging is in soverre reg, dat daar
geen einde bestaan nie, dat die gees altyd en ewig sal bly bestaan, dat dit
egter net die werklike is wat vergaan, wat nie werklik is nie, maar wat net
hulpbronne is om na My terug te keer.
En al te dikwels reken die mens homself tot die onwerklike, tot dit, wat geen
volhoubaarheid het nie, wat nie vergaan, soos die tyd vergaan nie, omdat hy
nie aan die gees in homself dink waarvoor geen begrensing gestel is nie en
wat ewig nie kan vergaan nie, maar wat ewighede kwellings kan ondergaan,
omdat daar ewighede voor nodig is om volmaak te word om dan eindeloos
gelukkig te wees in volle vryheid, onafhanklik van tyd en ruimte, omdat hy
weer by My sal verblyf, Wie sonder begin en einde en oral is, Wie van
ewigheid tot ewigheid is. Amen.
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In die huis van die Vader is vele wonings

6022 In die huis van die Vader is vele wonings. Vir alle siele het Ek
wonings gereed, wat ooreenkom met hul rypheid by hul skeiding van die
aarde. En daarom is hulle dan ook baie verskillend en is hulle so lank die
verblyfplek vir die siele, as wat hulle daarmee genoeë neem, terwyl hulle ook
van verblyfplek kan verander, na gelang die siel homself hierop toelê.
Soos die gesteldheid van die siel is by haar liggaamlike dood, so is ook die
omgewing waarin sy haarself in die geesteryk bevind, stralend, lig, wat die
geestelike oog heerlikheid bied in pragtige harmonie, sodat die siel vervul
word van ‘n onbeskryflike geluksaligheid, of ook donker en koud, armsalig en
beangs, stormagtig, doods en bedruk, sodat die siel haar ongelukkig voel en
begeer om uit hierdie omgewing weg te gaan. En tog kan sy slegs dit gebied
word wat sy verkry het op aarde, sy kan nie in geluksalige sfere geplaas word
wat sy nooit nagestreef het nie en daar kan ook geen lig aan haar geskenk
word nie, omdat dit haar in haar onvolmaakte toestand sou verteer.
Maar dit staan elke siel vry, of sy haar verblyfplek wil verbeter. En om die
verlange in haar aan te wakker, is die werk van ontelbare geestelike wesens,
wat hulle in die Lig bevind en afdaal na die liglose wonings, om hul bewoners
aan te spoor om hul lot en hul verblyfplek te verbeter. Maar ook dit moet
sodanig gebeur, dat dit nie die wil van die siele forseer nie, maar tot ‘n eie
verlange lei. En daarom is die Ligwesens nie aan hulle bekend nie, maar voeg
hulle hulself by die in dieselfde omhulsel, hulle smeek om opgeneem te word
en probeer dan die gedagtes van die siele na ‘n verandering van hul huidige
situasie te lei.
Die wil van die siele moet aangespoor word om self hul lot te verbeter; en as
die wil nou opgewek is, dan bevind die siel haar plotseling te midde van
noodlydende siele, wat haar om hulp vra en nou beslis sy of sy aan die
hulpvraende gehoor gaan gee, of sy gewillig sal wees en hulle probeer help.
Hoe sterker die drang in haar is om hulp aan te bied, des te kragtiger sal sy
voel en die duisternis sal wyk vir ‘n swak skemerlig, wat die siel oneindig
gelukkig sal maak en haar wil om lief te hê sal laat toeneem. En haar
omgewing sal ongemerk verander, omdat die skemerlig deur alles heen skyn,
totdat die siel alles duidelik kan sien en haar toestand aansienlik beter lyk.
Maar dit word altyd aan die wil van die siel oorgelaat, of sy haarself vêrder
helpend besig sal hou, of dat sy met die verbeterde situasie genoeë neem,
wat dan weer sal versleg wanneer sy ophou om haar bes te doen. Elke siel
sal vind wat sy begeer; en verlang sy na lig, na liefde en saligheid, dan sal sy
ook haar doel bereik en in uitermate lieflike streke aankom waar alles met lig
deurstraal is en waar sy kan bly solank dit haar geval. Want sy sal ook
dieselfde gee as wat sy verlang en die liefde wat sy geskenk word deur die
Ligwesens, sal haar wese verander indien sy nie volledig weerspannig is en
haar uit die liglose dieptes wil oprig nie, maar as sy haar verset teen alle
hulpverlening en elke voorstel verontwaardig verwerp, dan kry sy ook wat sy
begeer, naamlik die duisternis, wat steeds meer kwelling daarmee saambring
om ook sulke siele tot verandering van hul wil te beweeg.
En daarom het Ek die Woorde gespreek: “In die huis van My Vader is vele
wonings”. Want daar is rekening gehou met die toestand van elke siel, maar
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nie een siel word gedwing om daar te bly waar sy heengevoer word na haar
liggaamlike dood nie, want sy sal steeds daar opgeneem word waar haar wil
haar heenvoer, sy sal self haar woning gestalte kan gee volgens haar wil en
so sal sy uit die diepste sfere kan opstyg tot die ligste hoogtes, as sy ag slaan
op die wat haar tegemoet kom as boodskappers van Bo, wat nie deur haar
herken sal word solank sy nog sonder lig is nie, maar deur haar wil om lief te
hê so geroer sal word, dat die liefde ook in haar ontsteek word en die weg na
bo dus ook nou oop is.
Die Ewige Liefde Self daal af in die diepte, om hulle op te trek wat hulle nie
verset nie. Ek verlos ook die siele uit die duisternis en ontelbare Ligwesens
neem deel aan hierdie werk. Hulle bou almal saam aan die wonings, om die
lot van die siele te verbeter; hulle straal almal lig en liefde uit en lok daarmee
ontelbare siele uit die duisternis in hul gebied in, waar lig en krag en
saligheid is. Amen.
Eindopenbaring van God

6023

Julle gaan met sekerheid die einde tegemoet en daarom
openbaar Ek My aan julle om julle nie in onwetendheid te laat oor wat die
einde vir julle inhou nie. Ek openbaar My aan julle sodat julle die aardse lewe
in die regte sin kan lewe, sodat julle die einde nie hoef te vrees nie.
Julle mense glo egter nie aan ‘n einde van hierdie aarde nie en daarom
verwerp julle alle vermaninge en waarskuwings wat julle deur My
openbaringe gegee word. En julle bespot en lag hulle uit wie julle die
naderende einde aankondig, julle meen dat julle wys is en voel julle verhewe
bo die kennis wat deur My op ongewone wyse aan ‘n mens gegee was. Julle
is geestelik blind en kan self niks sien nie, maar julle glo hulle nie wat siende
is en wie julle wel kan sê in welke uur julle leef nie.
Dit is net soos in die tyd van Noag, waarin Ek die mense ook die naderende
onheil aangekondig het en ook geen geloof gevind het nie. Toe word ook die
verkondigers van die oordeel bespot en gehoon, totdat die dag aangebreek
het waar die spotters onder die oordeel beland het.
En nou sal dit ook weer so wees. Weer word die oordeel al lank voor die tyd
aangekondig en dit sal ook steeds vêrder verkondig word. Maar die laaste
dag sal skielik en onverwags kom vir hierdie aarde en al haar ongelowige
bewoners, want My Woord is Waarheid en sal vervul word wanneer die tyd
aangebreek het.
Maar wie glo dat julle mense julleself te midde van hierdie tyd bevind en dat
julle nog net ‘n kort tydjie het tot die einde? Wie glo dat julle voor ‘n
omwenteling staan, voor iets wat geen mens op hierdie aarde ooit beleef het
nie?
Wie laat homself nog beïnvloed deur Goddelike openbaringe en voorspellings
wat die naderende einde betref? Wie van julle mense verwag die einde
bewustelik en berei homself voor daarop? Daar is slegs weiniges wat glo wat
deur profete en sieners verkondig word en hierdie weiniges ontvang slegs
spot en hoon wanneer hulle hul geloof daarin bely en probeer om op hul
medemens in te werk. Slegs weiniges luister na My stem en lewe so dat die
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einde hulle nie verskrik nie, maar baie eerder vreugde by hulle losmaak met
die oog op die salige tyd wat op die einde van hierdie aarde sal volg.
Ek wil egter hul getal vermeerder en sou graag wou gehad het dat nog baie
mense tot insig sal kom voor die tyd vervul is. Ek wil My ook nog openbaar
aan hulle wie totaal sonder kennis is, want hul wil trotseer My nog en Ek
oefen nie dwang uit nie.
Daarom stel Ek My tevrede met hulle wat My Woorde glo en daarvoor
instaan, want aan hierdie mense gee Ek die outoriteit om in My plek te
spreek. En ofskoon hulle weinig sukses sal hê, sal die wêreld tog kennis neem
van die aankondiging oor die nabye einde. Dit sal dus nie aan verkondiging
ontbreek nie, want oral in die wêreld sal van die einde gepraat word. Op
weiniges sal dit egter so ‘n indruk maak dat hulle dit sal glo en hulleself
daarop voorberei.
En Ek sal diegene ondersteun wat dit vir hulle as opdrag gestel het om
ophelderend besig te wees. Ek sal dus elke poging seën wat ten doel het om
dit te versprei wat in die vorm van openbaringe aan julle mense gebring
word. En op hierdie manier sal die boodskap van die nabye einde oral bekend
word, want spoediger as wat julle dink, sal My voorspellings waar word.
En die mense sal dae vol verskrikking belewe en daardeur gewys word op die
Waarheid van My Woord. Maar hulle sal ook dan nog tyd hê om hulle voor te
berei op die einde, wat onherroeplik op hierdie dae van verskrikking sal volg.
En of die mense julle, wie My openbaringe versprei, glo of nie, julle moet jul
nie aan hulle steur nie. Laat nie na om te verkondig wat sal gebeur nie.
Waarsku en vermaan julle medemens, bring aan hulle My openbaringe en
verkondig die nabye oordeel wat elke mens sal aanraak, ook al wil hulle julle
woorde nie glo nie. Amen.
Barmhartigheid - Verhard nie julle harte nie

6025 Wat julle wil hê dat die mense vir julle moet doen, doen dit ook
vir hulle. Plaas julle steeds in die situasie van julle medemens wat in nood is
en dink daaraan hoe dankbaar julle sou gewees het as julle uit hierdie nood
gehelp sou word en handel dan soos julle by magte is en dit sal reg wees
voor My oë. Maar as die nood van julle broeder julle koud laat, dan is julle
harte al verhard en dan sal dit vir julle moeilik wees om toegang tot die
hemelryk te kry, want dan is julle sonder liefde, dan vervul julle nie My
gebooie nie en kan julle siele nie rypword nie. Die verandering in julle wese
vind geen deurgang nie, wat egter die sin en doel van julle aardse lewe is.
Die nood van julle medemens kan ook wel sy eie skuld wees en tog moet
julle hom help, want julle sal ook in sonde kan val en daardeur in nood raak
en julle sal ook aanspraak kan maak op My Liefde en Barmhartigheid,
aangesien julle ongelukkig voel. Wanneer julle harte verhard is, wanneer julle
onverskillig verbygaan by ‘n mens wat in nood is, verplaas julle dan in
gedagtes in dieselfde noodsituasie en die ys sal smelt, daar sal ‘n golf van
erbarming oor julle vloei indien julle tenminste nog in staat is om te
verander. Want weet dat julle almal in dieselfde noodsituasie sal kan beland,
weet dat julle jul noodlot nie self bepaal nie en dat julle daarom niks van julle
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sal kan afkeer wat Ek oor julle wil laat kom met die doel om julle op te voed
nie.
Wat vandag julle naaste oorkom, kan more al julle eie lot wees en dan sal
julle hulp verwag, - skenk dit dan ook aan julle naaste en julle sal goeddoen.
Dink nie selfgesentreerd nie, voel julle nie verhewe nie en kyk nie op julle
medemens neer nie, omdat julle aards beter af is of skynbaar die noodlot se
baas is nie. Want dit bring My daartoe om julle in dieselfde omstandighede te
laat beland, sodat julle kan voel wat julle tevore nie wou begryp nie. Verhard
julle harte nie, laat julle veeleer tref deur alle nood en probeer om hulp te
bied. Want julle gee en ontvang ryklik terug wat julle uitgedeel het. En julle
wen die harte van hulle wat geskenke ontvang het en dit is julle grootste
wins, dat goeie gedagtes julle sal navolg, dat daar in liefde aan julle gedink
sal word, wat julle siele as krag sal ervaar om self ryp te word.
En dink steeds aan My Woorde: “Wat julle aan die geringste van julle
broeders doen, het julle aan My gedoen”. Dan sal julle maklik help om nood
te lenig. En as julle God bo alles liefhet, sal julle ook julle naaste nie die liefde
ontsê nie en julle sal My gebooie nakom en julle siele sal volmaak word.
Amen.
Onverskilligheid van mense verg harder slae

6030 Hoe hopeloos is die toestand van tallose mense op aarde nie,
omdat hulle niks doen om hulle siele tot volwassenheid te bring nie. Hulle
gedagtes is altyd net aards gerig en hulle klim nooit opwaarts omhoog nie.
Nooit betree hulle die geestelike gebied, nooit vra hulle hulself af waarom
hulle op aarde is nie. En elke gesprek daaroor vermy hulle, omdat hulle niks
meer wil weet as net dit wat vir hulle liggaamlike lewe nuttig blyk te wees. En
so is die meeste mense op aarde ingestel, ten spyte van ywerige arbeid van
die dienaars van God om hulle wakker te skud uit hul verkeerde denke.
Die Woord van God word oral heen gelei. Oral weerklink vermanende en
waarskuwende stemme. Maar die mense sluit hul ore, want die lokstem van
die wêreld is sterker en hulle volg dit gewillig na. Die ergste gebeure in die
wêreld raak hulle skaars. Die skielike sterfte van mense is vir hulle geen
aanleiding om na te dink oor die verganklikheid van die aardse nie. Hulle
hoor dit en spandeer verder geen aandag daaraan nie. Katastrofes van die
grootste omvang verstoor nie hulle rus nie, solank as wat hulle net nie self
daardeur getref word nie. En die nood van hul medemens beroer hul harte
nie genoeg, dat die wil om te help, gestimuleer word nie. En dit is 'n vreeslike
en troostelose toestand, omdat die uitwerking daarvan geestelik is, omdat die
siele van hierdie mense hulself in die grootste duisternis bevind en moeilik tot
die lig sal kan kom, solank as wat die mense hulself tevrede gestel voel met
aardse goedere en genietinge.
Die satan het waarlik die mag op hierdie aarde, want die mense self het dit
aan hom gegee. Elke gedagte behels slegs die bewerkstelliging van wêreldse
doeleindes en van vroeg tot laat werk hulle vir hul liggame, wat egter
vergaan. En al sou die dood ook ryklik oes in hul omgewing, word min
daardeur geraak, omdat hulle nie getref was nie.
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En dus kan die mense deur niks meer ontsteld raak en daartoe gebring word
om hulle wil te verander nie, omdat alles van hulle wegskram en geen indruk
agterlaat nie. Daarom moet die gebeure steeds smartliker op die mensdom
afkom. Die verwysings na die verganklikheid van die lewe en besit moet altyd
duideliker gegee word. Die elemente van die natuur moet altyd met meer
geweld uit hul ordening tree, sodat die harte van die mense kan skrik en om
die doel en die oorsake vra van dit wat die wêreld in opskudding bring.
En God sal sulkes ook toelaat. Hy sal aan die mense tekens stuur. Maar of
hulle daarop sal ag slaan, bly aan hulself oorgelaat. Hy wil red, maar Hy sal
niemand oorhaal om sy wil te verander nie, maar altyd weer in 'n duidelike
taal praat wat almal kan verstaan.
Die aarde gaan haar einde tegemoet en ook die kennis daarvan sal in die
wêreld versprei word. En hulle wat op die tekens let, sal hulle nie afsluit vir
hierdie aanwysings nie. Hulle sal glo en hul voorberei. Maar waar duisternis
is, daar help die tekens en leidrade niks nie en die mense sal die liggaamlike
en geestelike dood tegemoetgaan deur eie skuld. Amen.
Die weg van liefde en geloof

6033 Julle moet die weg van die liefde en geloof gaan indie julle na My
toe wil kom en die ewige saligheid bereik. Julle moet maar net glo dat julle
geskape was deur ‘n Mag, Wie julle liefhet en Wie julle daarom in ‘n toestand
van volmaaktheid wil sien. Want slegs wat volmaak is, kan met die Mag
verbind en salig wees en Hy wil ook hê dat julle salig moet wees, omdat Hy
julle liefhet.
Julle moet in My glo, Wie julle uit My Liefde geskape het. Deur dit te aanvaar
wat julle nog nie kan glo nie, sal julle daartoe aanspoor om julleself aan
hierdie Mag te onderwerp en met steeds meer oortuiging sal julle dan leer om
te glo, omdat hierdie erkenning reeds ‘n uiting van julle oerwese is, omdat
julle volmaak van My uitgegaan het en ook solank volmaak sal bly, indien
julle My sal erken as julle God en Skepper van ewigheid.
Maar julle het julle volmaaktheid vrywillig opgegee toe julle julleself van My
afgekeer het en julle tot hom gewend het wat wel deel gehad het aan julle
skepping deur sy wil, maar die krag om te skep van My ontvang het. Julle het
‘n ander erken en My daardeur verloën. En eers wanneer julle My weer in
vrye wil sal herken en erken as julle God en Vader van ewigheid, eers dan sal
julle weer die toestand van volmaaktheid binnegaan wat dit vir julle moontlik
sal maak om in My nabyheid te vertoef.
Dus verlang Ek vereers die geloof in My. Maar julle kan slegs die regte geloof
ontvang as ’n lig in julle ontsteek word wat aan julle helder insig sal gee. Wat
julle moet glo, moet julle ook met oortuiging as waarheid daarvoor kan
instaan en dit moet in die eerste plek duidelik deur julle ingesien word. Daar
moet iets wat tot dusvêr vir julle verborge was, deur ‘n lig helder verlig word
en die lig is die liefdesvonk wat in julle ontsteek moet word en wat ook
maklik ontsteek kan word, indien julle julleself tot My sal wend sodat die
straal van My Liefde in julle harte kan val en ontbrand, dit wil sê, dat julle
nou reeds maar net sal doen waartoe ‘n stem in julle jul sal aanspoor, sodat
julle dit sal doen wat julleself wil hê moet geskied.
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Elkeen van julle mense kan julle verplaas in die toestand van sy medemens
wat hom in nood bevind en hy sal weet wat vir hom begerenswaardig sal
wees. Dus moet hyself ook so handel teenoor sy naaste. Die gevoel sal in alle
mense aanwesig wees, sodat hy dit self as ‘n weldaad sal ondervind, indien
hy gehelp word, - dus weet hy ook in homself dat hy net so moet handel. En
wie toegee aan hierdie innerlike aandrang, open sy hart en kan deur die
straal van My Liefde getref word. En dan sal daar ‘n lig in hom skyn wat hom
die helderste insig sal gee.
Dan word sy geloof lewend deur die liefde, terwyl dit voorheen slegs ‘n
suiwer verstandelike geloof was, wat wel My bestaan as God en Skepper
aanvaar het, maar wat hom tog nie die weg gewys het na My, sy Vader van
ewigheid nie. Hierdie insig word slegs verkry deur die liefde in die mensehart
en daarom sê Ek dat julle die weg van die geloof en die liefde moet gaan,
want die geloof sonder liefde kan nog nie ‘n ware geloof genoem word nie en
dat die liefde die geloof eers lewend moet laat word en dat daar sonder liefde
ook geen insig moontlik is nie, omdat die verstand alleen nooit die samehang
sou kon deurgrond nie, maar wat die liefde in die hart van ‘n mens egter
maklik begryp.
‘n Geloof sonder liefde kan ook weer baie maklik opgegee word, terwyl ‘n
deur die liefde lewend geworde geloof vir ewig nie meer prysgegee sal word
nie. Want die kennis het dan tot oortuiging geword, waarvoor van die mens
vereers net ‘n geloof verlang word, sodat die mens hom en sy gevoelens kan
orden met die oog op die Mag Wie hom geskape het en na gelang van die
krag van sy verlange, self met die Skepper in verbinding kan tree en dan sal
die toeskyn deur My Liefde ook kan plaasvind. Maar die mens moet in volle
vryheid van wil na My toe kom, in volle vryheid van wil moet hy die weg van
liefde en geloof gaan, wat dan ook onherroeplik na My en die ewige saligheid
sal voer. Amen.
Die daad self gee nie die deurslag nie, maar die wil

6036 Die

daad self gee nie die deurslag nie, maar die wil wat aan
hierdie daad ten grondslag lê. 'n Goeie wil kan 'n daad verrig wat vir ander ‘n
seënryke uitwerking sal hê. Maar daar kan ook 'n bose wil ten grondslag lê
aan 'n daad wat deur die oë van die medemens as goed gesien word. Slegs
die wil word deur God gewaardeer.
Tog moet die verstand van die mens elke daad oorweeg. En die mens wat
van goeie wil is, sal dan insien of hy reg of verkeerd handel. Maar die mens
wie se wil goed is, sal ook 'n daad agterweë laat wat hy as teen sy wil sien.
Die mens moet bid dat sy denke korrek sal wees. Slegs die mens wat 'n goeie
wil het, sal dit doen, maar hy sal ook nooit 'n daad doen wat 'n bose
uitwerking op sy medemens sal hê nie.
Julle het weliswaar 'n vrye wil, daarom word julle nie gehinder met wat julle
ookal beplan of doen nie. Julle sal egter verantwoording moet doen vir julle
dade en daaraan moet julle dink. Dan sal julle nie ligsinnig handel nie. Julle
sal gewetensvol te werk gaan en altyd die gebooie van God as rigsnoer neem
en sal ook nie sondig nie. Want hierdie gebooie skryf aan julle jul
lewenswandel op aarde voor. En as al julle denke en handel deur die liefde
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tot God en die naaste bepaal of gelei word, dan sal julle aardse bestaan net
'n seënryke uitwerking op jul medemens hê.
Want die liefde skakel alle dwaling uit, omdat die ware liefde ook die gees
verlig en 'n korrekte denke waarborg. Dus sal julle moet nagaan of 'n daad
wat julle wil doen, die liefde tot beweegrede het en dit eers doen, wanneer
die liefde vir God en die medemens julle daartoe bring. Dan sal dit goed wees
en hoef julle nie 'n verantwoording te vrees nie.
Maar sonder liefde sal daar altyd die gevaar wees dat julle sal sondig. Want
sonder liefde is die wil nie goed nie. En wat julle dan sal doen, sal ook in
ooreenstemming daarmee sy uitwerking hê. Want julle sal wel julle
medemens om die bos kan lei, maar nooit vir God wat in julle hart insien nie.
Die lof van jul medemens moet julle nie tot dade verlei wat nie voor God kan
standhou nie. Slegs liefde maak 'n daad waardevol en die liefde sal ook altyd
korrek handel. Die liefde sal wil help en elke hulpvaardige daad is vir God
welgevallig en sal deur Hom geseën wees. Amen.
Die koms van die Heer is letterlik te verstaan

6037 Die uur van My wederkoms kom steeds nader, want die einde
van die aarde is naby. En wanneer die laaste dag aanbreek, sal Ek in die
wolke kom om diegene te kom haal wat Myne is, voordat die aarde haar
ontbinding tegemoetgaan. Dit beteken egter nie dat die aarde as
hemelliggaam sal vergaan nie, maar dat ‘n verandering van haar totale
oppervlak sal plaasvind, wat vir julle mense gelyk is aan ‘n algehele
vernietiging, omdat niks wat lewend is, aan hierdie vernietiging sal ontsnap
nie, omdat al die geskapenes daardeur getref sal word.
En daarom kan Ek ook Self na die aarde toe kom om diegene wat Myne is,
van daardie vernietigingswerk te ontruk, want daar sal buiten My gelowiges,
niemand wees wat die laaste vernietigingswerk sal oorleef en later daaroor
kan berig nie.
Ek sal kom wanneer Myne geen uitweg meer sien nie, wanneer My
teenstander openlik teen hulle sal optree vanweë hulle geloof, want hulle sal
tot aan die einde groot verdrukking ondervind. En slegs hulle vaste geloof sal
hulle staande hou en hulle in staat stel om te weerstaan, want hulle sal My
koms verwag en hulle geloof sal Ek nie teleurstel nie. In stralende lig sal Ek
verskyn, maar tog My Glans omhul, sodat Myne hierdie Glans sal kan verdra.
Maar wat by Myne groot vreugde en jubeling teweeg sal bring, sal vir die
ander tot ontsetting, tot ‘n oordeel wees.
Hierdie mense sal My weliswaar nie kan sien nie en tog die ongewone
gebeurtenisse waarneem, wanneer hulle die wat hulle vervolg het, voor hulle
oë in die hoogte sien verdwyn.
Hierdie belewenis sal vir hulle tot ‘n oordeel word, want skielik sal hulle
boosheid vir hulle duidelik word en ook die sekere einde wat hulle nie sal kan
misloop nie, staan nou vir hulle vas. Sou hulle My in daardie uur kon sien,
dan sou hulle beide hande na My toe uitgestrek het.
Maar hulle oorgawe aan My sou doelloos wees, omdat dit ‘n gedwonge geloof
in My sou beteken, teweeggebring deur die bonatuurlike verskyning van
Myself.
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Ook die wegneming van diegene wat Myne is, kon hulle geloof in My nog laat
oplewe het en Ek sou hulle nog in die laaste uur genadig gewees het, maar
hulle is te sterk vasgeketting aan die teenstander. Hulle kan hulle nie meer
van hom losmaak nie en sal daarom in die aarde versink en die lot van die
hernieude kluistering in die materie sal vir hulle beskore wees.
My koms op die dag van die oordeel word deur byna alle mense betwyfel en
tog sal My belofte vervul word wat sê: “Ek kom na julle toe en julle sal My in
Glans en Heerlikheid kan aanskou”. Myne het waarlik die redding uit die
diepste nood verdien, omdat niks meer vir hulle bonatuurlik lyk wat met die
einde, wat as verseker herken word, saamhang nie. Die einde sal kom en Ek
sal neerdaal na die aarde soos wat Ek eens in alle glorie opgevaar het na die
Hemel, slegs sigbaar vir hulle wat in My geglo het, wie My dissipels was in die
laaste tyd voor die einde.
Dit is geen figuurlik opgeneemde woorde en geen gelykenisse oor komende
gebeurtenisse nie, - dit is die gebeurtenisse self en sal letterlik gebeur soos
wat Ek julle beloof het. En julle kan hierdie dag verwag, elke dag wat julle
buitengewoon gekwel sal word deur hulle wat aan My teenstander behoort.
Sodra die geloofstryd begin, sal julle weet dat die laaste uur spoedig sal
aanbreek. Want dit is sy laaste daad, wat met sy uiteindelike nederlaag sal
eindig.
En dan sal daar weer ‘n tyd van vrede op die nuwe aarde aanbreek, want met
My koms na die aarde en met julle wegneming sal hierdie aardse periode
beëindig wees en begin daar ‘n nuwe.
Die aarde sal omvorm word en in ‘n algehele nuwe verander word. En julle,
wie Ek sal kom haal, julle sal die bewoners wees van hierdie paradysagtige
wêreld. Julle sal ‘n tyd van vrede en van hemelse geluksaligheid smaak in die
paradys van die nuwe aarde. Amen.
Nuwe openbaringe - Motivering – Bybel

6038

Dit is 'n groot gevaar wanneer My Woord verkeerd uitgelê word,
wanneer die betekenis van My Woord verdraai word en daar dan weer op
hierdie verkeerde uitleg voortgebou word. Want dan het My teenstander
maklike toegang, deurdat hy die gedagtes van die mense nou eers goed in
verwarring kan bring en hulle steeds verder van die Waarheid verwyder.
Nooit sal dit vir 'n mens moontlik wees om een woord uit die Skrif aan te haal
wat bewys dat die Vader nooit meer Sy kinders sal aanspreek, omdat Hy Sy
Wil al deur die Skrif bekend gemaak het nie. Daar is geen woord wat die
mense die reg kan gee om hernude woorde van liefde van God te ontken nie,
daar is geen enkele uitdrukking waarop die teenstanders van My nuwe
openbaringe hulle kan beroep nie, want Ek sou nooit so ‘n opmerking gemaak
het nie, omdat Ek alleen weet dat My skepsels op aarde altyd weer My
aanspreking nodig het om die doel te bereik om My kinders te word.
My aanspreking is wel baie verskillend en daarom hoef nie elke mens My
Stem regstreeks te verneem nie, maar as Ek die mense nie steeds weer sou
aanspreek nie, dan sal daar waarlik slegs weiniges wees wat hul doel bereik.
Want sonder die werksaamheid van My Gees, sou die mense nie in staat
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gewees het om korrek te dink om die Waarheid van die dwaling te onderskei
en ook die Skrif reg te verstaan nie.
So spreek Ek die mense ook aan wanneer Ek hulle korrek leer dink en aan hul
gevoelens die korrekte doel stel, maar wat 'n mens wat deur My Gees gelei
word, dink, sal hy ook kan uitspreek en so 'n uitspraak deur die mond van 'n
mens is ook 'n openbaring van My kant af, want dit is dan My Woord wat My
Gees aan die mens oorgedra het. Want Ek wil tot die mense spreek en as 'n
mens hom gewillig opstel tot My beskikking, omdat hy My Woord aan die
mense wil verkondig, dan sal My Woord deur die mond van hierdie mens
klink. Elke ware verkondiger van My Woord gee My die moontlikheid om My
opnuut te openbaar.
En net so kan Ek My Woord laat klink, wanneer iemand gewillig is om My aan
te hoor, wanneer 'n mens binne-in homself luister en deur My aangespreek
wil word. Sal 'n liefdevolle Vader niks sê as sy kind verlang om Hom te hoor
nie? Stel My Liefde grense? Is Ek nie 'n Heer van onbeperkte rykdom, wat Ek
voortdurend bereid is uit te deel nie? Wil julle mense grense aan My stel of
My belet om te praat wanneer en tot wie Ek wil? As julle daarin glo dat Ek by
julle teenwoordig kan wees, dan sal julle ook moet glo dat Ek My kan uiter
wanneer Ek by julle aanwesig is en tog sal julle nog wil stry dat Ek spreek tot
die mense wat My wil hoor.
Ek het julle egter My teenwoordigheid belowe met die woorde: “Waar twee of
drie in My Naam saam is, daar sal Ek in hul midde wees”. En waaroor sal julle
dan praat? Sal julle wêreldse dinge praat? Nee, julle sal My tot onderwerp
van julle bespreking maak, julle sal Waarheid praat, julle sal spreek wat Ek
julle in die mond lê, want Ek Self sal deur julle praat, sodat julle My
teenwoordigheid kan besef. En so sal Ek Self oral wees waar die mense
bymekaarkom om My Woord te hoor, oral waar mense My sal laat praat, oral
waar My Gees werksaam kan wees en dit sal altyd dieselfde Woord wees wat
julle mense ontvang, omdat julle verlang om My te hoor.
Ek weet hoe dringend die mense My aanspreking nodig het en daarom sal Ek
ook nooit ophou om julle My Woord te laat toekom nie en Ek sal die mense
opheldering gee oor dwaling en verkeerde uitleg van die Skrif, Ek sal My
suiwer evangelie Self aan diegene oordra wat hulle self vir My oopstel vanuit
die wil om My en hul medemens daarmee te dien, want elke goeie wil en elke
verlange na die Waarheid seën Ek en My seën bestaan daarin dat Ek Self tot
hulle sal spreek soos wat Ek eens met My dissipels gepraat het en dat Ek al
diegene wat in staat is om My te hoor, die opdrag sal gee om My suiwer
evangelie te versprei, want deur hulle spreek Ek tot almal wat My wil hoor.
Amen.
Die ingesteldheid van die wêreldse mense teenoor die evangelie

6041 Die wêreldse mense sal julle nie kan verander nie, al het julle nog
soveel kennis tot julle beskikking. Hulle erken dit nie en volhard in hul
ingesteldheid teenoor die lewe en teenoor God. Om die wêreldse mense die
evangelie te bring, sal eers sukses hê wanneer hulle ingesien het dat hulle
hul slegs die verganklike ten doel stel en dat al hul aardse strewe vir hul
nutteloos voorkom. Dan sal julle woorde ook weerklank vind en hulle tot
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nadenke stem. En dan bestaan daar ‘n moontlikheid dat hulle kan verlang na
duursame besit en dat hulle hulleself ernstig sal besighou met die toestand
na die dood.
Daarom is dit dikwels seënryk wanneer sulke mense deur groot verliese
getref word, wanneer hulle die verganklikheid van aardse dinge en ook van
die mens self, voor oë gestel word. ‘n Skynbare ongeluk wat die mense van
hul besittings beroof, is heel dikwels juis die omstandigheid wat in ‘n mens
die verandering van sy denke teweegbring en dit in heel ander bane lei. En
juis in die eindtyd moet hierdie drastiese middel dikwels aangewend word. En
daarom sal daar nog baie mense wees wat aansienlik getref sal word.
Moontlikhede van aardse suksesse sal verdwyn. Die skielike dood van
medemense sal smart en ontsteltenis teweegbring en natuurrampe en
ongevalle sal aardse besittings verwoes. Op alle maniere sal die mense die
verganklikheid voor die gees gestel word van dit wat hulle begeer en wat
hulle as aardse doel stel. En enkeles sal daaruit leer. Hulle sal hul aardse
inspanning opgee en hul krag slegs gebruik om geestelike resultate te
behaal. Daar sal egter steeds maar min wees, omdat die heer van die wêreld
die ander verblind en hul begeerte prikkel, sodat hulle nog meer ernstig
aardse skate sal najaag en ook deur hom ondersteun sal word, hoe meer
hulle sy eiendom geword het. Om aan hulle die evangelie te bring, sal geen
vrugte afwerp nie.
Maar dit gaan oor die weiniges wat nog gered kan word en daarom moet daar
oral pogings aangewend word, veral in tye waarin die verval en die
verganklikheid duidelik sigbaar raak. Want dit gaan maar net daaroor om die
blik van die mense van die materie af te wend en op die geestelike te rig. En
dit is moontlik as hy deur verliese van welke aard ookal getref word. En in die
komende tyd sal die mensdom nog erg geskok word, want daar moet nog
baie van haar weggeneem word, sodat sy kan leer om die waardeloosheid in
te sien van dit wat haar hele denke en strewe volledig in beslag neem. Amen.
Uur van die dood sonder vrees - Gereedheid

6042

Wees altyd gereed om julle aardse lewe vir ‘n lewe in die
geesteryk te ruil, dan sal die uur van oorgaan vanaf hierdie aarde nie vir julle
as ‘n verrassing kom nie, dan sal julle dit ook nooit hoef te vrees nie. Met
alles wat julle dink en doen, vra julleself altyd af of dit reg is in My Oë, dan
sal julle bewustelik lewe en werk aan julle siele. Julle sal dus lewe vir die Ryk
hierna en die Ryk hierna sal vir julle die ligryk wees, waarvoor julle graag
julle aardse lewe sal opgee, omdat die ligryk julle ware Vaderland is.
As al julle mense dit tog alles kon begryp, dat julle slegs ’n lewe van
beproewing lei op hierdie aarde, dat dit nie die eintlike lewe is nie, maar slegs
‘n voorbereiding vir die eintlike lewe en dat julle daarom altyd net julle
aandag daarop moet vestig om goed daarvan gebruik te maak. Maar julle
beskou slegs die aardse lewe as belangrik en julle gee te min aandag aan die
eintlike lewe in die geestelike Ryk, wanneer julle tenminste aan so ’n lewe
sou glo. Julle gebruik al julle krag vir heeltemal onbelangrike sake en berei
julleself nie genoeg voor op die lewe wat voor julle lê nie.
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Die uur van die dood sou vir julle mense tot uur van verlossing moes geword
het, waarin julle jul aardse kleed sou aflê om lig en vry in die Ryk van vrede
en saligheid in te gaan. Julle sou bewustelik en bly die uur tegemoetgaan en
sou die aardse lewe graag opgegee het om dit in te ruil vir ‘n baie beter lewe.
Maar julle sou hierdie bewustheid eers besit het, indien julle in die ware
lewende geloof ‘n lewe in navolging van Jesus gelei het, omdat julle dan eers
duidelik die doel van julle lewe op aarde en julle bestemming sou insien,
omdat julle dan eers op hoogte sou wees van alle samehang en dus ook van
’n vry en geluksalige lewe in die geestelike Ryk. Dan sou julle gees gewek
gewees het en dan sou julle maar weinig waarde geheg het aan die lewe op
aarde en bewustelik gestreef het na die lewe in die geestelike Ryk van lig en
geluksaligheid.
Julle word wel daarin onderrig maar julle sal dit eers as waarheid aanvaar
wanneer die liefde ‘n lig binne-in julle aangesteek het. Dus sal julle eers in
liefde moet lewe. Dan sal julle ook nie die dood meer vrees nie, want dan sal
julle reeds die verbinding met die geesteryk hê, dan sal daar van hier so baie
hande na julle uitgestrek word om julle te lei tot aan die einde van jul lewe.
En dan sal julle elke dag op aarde lewe volgens My Wil. Dan sal julle jul
voorberei op ’n gelukkige afloop en die uur van julle afskeid van hierdie aarde
sal vir julle die ontwaking tot ’n lewe in lig en heerlikheid wees. Amen.
Onmeetlike lyding van Jesus Christus

6045 Wat Ek vir julle verduur het, sal julle nie in volle omvang kan
besef solank julle op aarde is nie. Maar eens sal dit vir julle duidelik word en
dan eers sal julle My oneindige Liefde verstaan, Wie die offer vir julle gebring
het om julle te verlos uit die nag van die dood. Dit was wel die werk van een
Mens en julle mense beskou daarom “My offerdood” aan die kruis as 'n daad
van menslike fanatisme, as julle nie in die taak van die Mens Jesus glo nie, of
as 'n daad van genoegdoening vir die mensdom, wat die totale krag en
oortuiging van 'n Mens vereis het. Maar julle weet nie waar die Mens Jesus
hierdie buitengewone krag vandaan gehaal het nie. Julle weet nie dat dit die
Oneindige Liefde was wat Hom tot die offer in staat gestel het nie en dat Hy
slegs deur die Liefde 'n oormaat van lyding op Hom kon neem. En Hy het die
lyding vrywillig op Homself geneem om die groot sondeskuld van die mense
tot niet te maak.
Die uiterlike vorm van die Mens Jesus, in wie Ek My beliggaam het, het Hom
bereid verklaar om bomenslike kwellings te verduur, omdat die Liefde Hom
vervul het, omdat Ek Self as die ewige Liefde alles vir julle wou verdra, wat
julle andersins, as gevolg van julle sonde, self sou moes verdra het vir
ewighede lank. Die Liefde vir julle, My skepsels wat van My afgeval het, kon
ook deur julle afval nie minder geword het nie. En daarom het Ek hierdie
enigste weg gevind om julle weer terug te wen: My Liefde wou julle skuld
skrap en daarvoor Self boete doen, wat egter net moontlik sou wees indien
hierdie Liefde Haarself in 'n Mens kon beliggaam, sodat hierdie mens alle
lyding op Hom kon neem wat julle mense self sou moes verduur ter wille van
julle sondes.
Op julle mense het die dood gewag. Julle het in vrye wil julle lewe verspeel.
En hierdie dood moes 'n Mens vir julle verduur, indien julle weer tot lewe
`349

gewek wou word. Hy het Sy lewe vir julle gegee, om julle weer die lewe terug
te gee. En die Liefde vir julle, wat oorgroot was, het Hom daartoe gedryf.
Want Ek - as ewige Liefde - was Self in Hom. En die Krag van die Liefde het
die Mens Jesus daartoe in staat gestel om die ergste pyne te verduur en
bewustelik die dood in te gaan.
Maar welke kwellings Hy moes deurstaan het, watter geestelike en
liggaamlike leed Hy verdra het, sal julle mense nie in volle omvang kan besef
nie. Want Hy het nie vir een mens gesterf nie, maar vir almal. En Hy het die
sondes van alle mense op Sy skouers geneem.
Hy het geboet vir alle mense en daarom was Sy lyding bomenslik en sal alle
voorstellings oortref wat julle van sy lyding en sterwe kan maak. En dit alles
sal vir julle eendag duidelik word. Wat julle nou nog nie kan verstaan nie, dit
sal julle eens tref as 'n buitengewoon helderder straal, wat julle teen die
grond sou slaan, as My oorgrote Liefde julle nie sou vashou en hierdie insig
vir julle tot geluksaligheid laat word nie. Tot 'n geluksaligheid wat lofprysing
en dank en vurige wederliefde in julle sal ontsluit, omdat julle nou eers die
soenoffer - die verlossingswerk van My Liefde en Erbarming - in sy volle
omvang sal kan besef. Maar hierdie ligstraal kan julle nie tref, alvorens julle
in die ryk hierna 'n bepaalde graad van volwassenheid bereik het nie,
wanneer die verlossing deur Jesus Christus in julle voltrek is, wanneer julle
vergifnis van alle skuld verkry het deur die lewende geloof in Hom, wanneer
julle dus vry van alle skuld in My Ryk sal kan vertoef en deur My Liefdeskrag
deurstraal word.
Solank julle mense nie verlos is nie, is ook die kruisdood van die Mens Jesus
vir julle nie van groter betekenis as die dood van enige ander mens nie,
omdat julle geen voorstelling vir julleself sal kan maak van die onmeetlike
lyding nie, waarvan die rede die groot sondeskuld van die hele mensdom
was. Maar eendag sal hierdie insig 'n groot indruk op julle maak, wat hierdie
Mens vir julle gedoen het, Wie My Sy liggaam as woning gegee het, sodat Ek
Self - die Liefde - julle mense kon verlos van die ewige dood. Amen.
“Trek terug in julle binnekamers”

6050 Onttrek in julle binnekamer wanneer julle wil bid, want slegs in
die stilte kan julle die verbinding met My vind, slegs in die stilte sal julle
julleself so innig met My kan verenig, dat Ek julle stem sal kan hoor, dat julle
gebed in gees en waarheid op My gerig sal wees. En selfs wanneer julle in
erge nood verkeer, wanneer julle te midde van mense vertoef, of van buite af
erg in die noute gedryf word, dan sal julle julleself vir enkele oomblikke moet
afsonder van julle omgewing. Julle sal My kort, maar innig, moet aanroep en
Ek sal julle hoor en verhoor – want Ek wil julle hart hoor praat en nie slegs
julle mond nie.
En daarom moet julle in die kamertjie van julle hart gaan, julle moet uit die
wêreld terugtrek en van alles wat julle aandag sou kon versteur. Julle moet
alles vermy wat die oog prikkel, wat so 'n indruk op julle maak dat julle
gedagtes van My afgelei kan word. Julle moet julle heeltemal afsluit van alle
indrukke van buite. Julle moet terugtrek in die stilte en julle gedagtes op My
rig. Dan eers sal julle in gees en Waarheid kan bid en dan eers sal julle as
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kinders na die Vader kan kom en al julle probleme aan My toevertrou. En dan
sal julle Vader altyd bereid wees om te help. Julle gee dan self aan julle
gebed krag, julle bepaal self die vervulling van julle versoeke, want as julle
met My praat soos 'n kind met sy Vader, kan Ek julle geen wens weier nie en
dan sal julle verseker wees van My hulp. Maar as die woorde slegs deur die
mond gevorm word en al gebeur dit selfs ure lank, bereik dit nie My oor nie,
dit sterf ongehoord weg, want ’n gebed van hierdie aard het geen krag nie.
So 'n gebed is vir My ‘n gruwel.
Dit is dus aan julle self oorgelaat of julle gebede verhoor sal word, want Ek
het julle belowe dat Ek julle sal gee wat julle van My vra. En My Woord sal
ook vervul word. Maar Ek gee slegs ag op wat julle hart uitspreek. Maar julle
glo dikwels dat julle genoeg gedoen het deur die gebabbel met die mond en
is dan teleurgesteld wanneer julle gebede nie verhoor word nie. Trek terug in
die binnekamer van julle hart en praat dan sonder skroom en vol vertroue
met My en julle sal vervulling kry. Amen.
Laaste oordeel – Daad van Liefde en Geregtigheid

6052 Dit is nie net My Geregtigheid alleen wat ‘n vereffening eis en
daarom die laaste oordeel oor die mense uitspreek nie, dit is nog baie meer
My Liefde, wat die onstuitbare afgly van die mense in die diepte voorsien en
dit wil verhoed. Want ofskoon die aarde in haar ou vorm sal bly bestaan, selfs
wanneer Ek die oordeel sou uitstel, sou dit slegs tot skade wees vir die siele
van die mense, wat daarmee geen weldaad ontvang nie, maar slegs dieper in
die duisternis sou beland, wat dan vir hulle vir ewige tye ondeurdringbaar sou
wees.
Dus is ook die laaste oordeel op aarde ook maar net ‘n werk van liefde van
My kant af, dit is ‘n daad wat Ek as enigste redding vir die mense sien, as Ek
hulle nie geheel aan hul noodlot, dit wil sê, aan My teenstander wil oorlaat
nie. Dit is in die waarste sin van die woord ‘n reddingswerk wat julle eens
goed sal kan begryp, waarvoor julle egter nou op julle geestelike lae vlak nog
geen begrip het nie. My Liefde is waarlik meer bepalend vir die laaste oordeel
en die ontbinding van die skeppings van hierdie aarde as My Geregtigheid,
wat weliswaar ook na vore sal tree om die orde te herstel, maar wat nou
volledig geminag word en wat ook tot die grootste chaos sal moet lei.
Elkeen kan wel self afsonderlik die orde deur homself herstel, hy kan hom
van sy doel en sy bestemming bewus maak en hom inspan om in
ooreenstemming daarmee te lewe, maar die hele mensdom is tot geen
ommekeer meer in staat nie. Maar gelukkig is hy wat nog betyds omdraai, hy
sal deur die laaste oordeel nie so erg getref word dat hy dit moet vrees nie.
Vir hom sal die oordeel dan ook slegs ‘n bewys van liefde van My kant wees,
omdat hy in ‘n ander lewe geplaas word, hetsy op die nuwe aarde of in die
geesteryk, in elk geval in ‘n lewe wat hom gelukkig sal maak.
En om dit nog met enige mense te bereik, maak Ek steeds weer bekend wat
die aarde en haar bewoners kan verwag. En gelukkig is hy wat hierdie
aanwysing ernstig opneem en sy lewe omdraai, - gelukkig is hy wat sy bes
doen om binne die Goddelike orde te lewe. Hy sal ook My laaste
reddingsdaad begryp en dit as ‘n daad van liefde insien, omdat hy deur sy
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ten goede veranderde lewe nou ook begrip sal kry vir alle gebeurtenisse wat
deur My Wil en My Mag sal plaasvind.
Die uitwerking van ‘n algehele goddelose lewenswandel ken slegs Ek en
daarom moet Ek ingryp, omdat My Liefde redding wil bring aan almal, of hul
die moontlikheid verskaf om vry te kom uit die mag van Satan, wat egter
slegs kan gebeur deurdat Ek hom sal kluister en aan sy konkelry ‘n einde
maak.
Dat as gevolg van die laaste oordeel op aarde, ontelbare mense sal omkom,
mag vir julle mense wel wreed voorkom. Dit is egter slegs ‘n gewelddadige
afbreking van dit wat onherroeplik na die ewige dood sou voer, sodat daar vir
hierdie siele minstens die moontlikheid oorbly om eendag weer ten lewe op te
staan, terwyl dit daarenteen die doel van Satan is om julle vir ewig in sy besit
te kry. Uiteindelik is My Liefde dus die aanleiding vir die einde van hierdie
aarde en die ondergang van alles wat daarop geskape is. My Geregtigheid
plaas dan die geestelike oor in die uiterlike vorm wat beantwoord aan sy
huidige gedrag op aarde. Ek bring dus alles weer in orde, volgens My ewige
orde en Ek gee al die geeste weer die uiterlike vorm wat hulle regmatig
toekom.
Slegs wanneer julle mense die sin en die doel van julle aardse lewe en julle
opdrag ken, sal julle ook My bestuur en werksaamheid begryplik vind. Dit
gaan om meer as slegs julle liggaamlike lewe, dit gaan oor die hele ewigheid,
dit gaan oor die lewe van die siel vir wie die geestelike dood die verskriklikste
is. En teen hierdie dood wil Ek haar bewaar en Ek moet daarom na middele
gryp wat julle aan My Liefde laat twyfel, maar wat egter tog maar net op My
Liefde gebaseer is.
Ek kan julle nie deur dwang tot ‘n ander lewenswandel bring nie, Ek kan julle
slegs deur My Woord vermaan en waarsku, deur My Woord, wat in 'n
regstreekse aanspreking na die aarde kom en waardeur alle mense deur My
kan toegespreek word deur die mond van ‘n dienaar wat My heeltemal
toegewyd is. Ek kan julle steeds maar net weer van die gevolge van julle
verkeerde lewenswandel bewus maak en probeer om julle met woorde van
liefde na die regte weg te lok. Indien al hierdie teregwysings egter nutteloos
is, moet My Vaderhand, wat alles in orde bring, ingryp om julle teen die
ergste te beskerm. Want op aarde moet die orde herstel word, sodat sy weer
‘n verblyfplek kan word waar die geeste geskool word, waar die siele
ooreenkomstig hul bestemming voltooi kan word. Amen.
Die weg van navolging van Jesus

6053 Die weg wat julle gaan, moet die weg wees van die navolging van
Jesus. Julle moet Hom tot voorbeeld neem, julle moet lewe op aarde soos Hy
vir julle die voorbeeld gestel het, julle moet ‘n lewe in liefde lei en ook die
leed wat julle opgelê word, berustend op julle neem, sodat julle siele ryp kan
word. Die mens Jesus het julle voorgegaan op die weg, om welke rede julle
Hom nou sal kan volg en julle dan ook verseker julle doel sal bereik, naamlik
om terug te keer na die Vader van Wie julle eens uitgegaan het.
En Jesus het julle hierdie weg laat sien, deurdat Hy julle die gebooie van die
liefde tot God en die naaste gegee het, waardeur julle, deur hierdie na te
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lewe, die weg sal gaan waardeur julle Jesus navolg. Maar daarvoor is julle wil
nodig en ‘n oorwinning oor julleself, ‘n ter syde stelling van die eie wense en
begeertes en om die naaste te help wanneer hy hulp nodig het. Die liefde
moet in julle ontsteek word, anders kan die doel nie bereik word nie, naamlik
die vereniging met God, Wie Self die Liefde is en daarom ook slegs deur die
liefde verkry kan word.
Die mens Jesus was vervul van Liefde tot Sy medemens en daarom kon Hy
Homself ook met God verenig, Hy kon die ewige Godheid in Homself opneem,
Wie Hom slegs kan verenig met ‘n mens wat hom tot liefde gevorm het. En
slegs dit is die sin en doel van die mens gedurende die aardse lewe, naamlik
dat hy sy hele wese sal verander tot liefde, dat hy die eieliefde sal opgee, dat
hy steeds sal wil gee en gelukkig maak en homself dus vergoddelik, omdat
die liefde goddelik is en die mens wat hom tot liefde omvorm, ‘n goddelike
wese word.
Hoe minder die mens aan homself dink en hoe meer hy in liefde uitdeel aan
sy medemens, des te nader kom hy aan sy doel en des te nader kom hy ook
aan God Self, want dan gaan hy die ware weg na Hom en God kom hom
tegemoet. Hy sal dan egter ook leed dra sonder om te mor, hy sal self voel
as ‘n draer van die kruis en die kruis met graagte op sy skouers neem, want
hy het dan Jesus tot voorbeeld geneem, hy volg Hom na, hy gaan die weg
wat Jesus hom voorgegaan het, wat almal moet gaan om die ewige
geluksaligheid te bereik. Amen.
Die lot in die hiernamaals beantwoord aan die denke en strewe op
aarde

6054 Soos wat julle denke en strewe op hierdie aarde is, so sal ook
julle lot na julle liggaamlike dood in die ryk hierna wees. Soek julle die Lig en
die Waarheid op hierdie aarde, dan sal ook daar lig op julle wag. Gee julle
egter voorkeur aan die duisternis, omdat die aardse stof julle oë verblind,
dan sal julle verblyf ook daar in ‘n donkere omgewing wees, in ‘n sfeer waarin
julle ongelukkig sal voel, omdat die lig by julle ontbreek. Maar julle kry die
loon van wat julle begeer het.
Hier op aarde word julle voortdurend in kontak gebring met die lig en word
die weg tot die Ewige lewe vir julle helder en duidelik verlig, sodat julle dit
slegs moet volg om na julle liggaamlike dood in die ryk van lig aan te kom.
Wanneer julle egter nie die lig aanneem nie, wanneer julle donker weë gaan,
sal julle ook maar net in donker gebiede beland.
Julle mense hou julle tog so weinig besig met wat na julle dood met julle
gaan gebeur. Julle gooi hierdie gedagtes, wanneer dit in julle opkom, van
julle af en rig julle oë steeds weer op die wêreld en op die materie daarvan.
Omdat dit egter verganklik is, kan julle dit nie saamneem na die ryk hierna
nie. En as stoflike goed julle enigste rykdom op aarde is, kom julle arm en
naak in die ryk hierna aan.
Waarom versamel julle op hierdie aarde geen besittings wat bly bestaan en
julle begelei op julle weg na die ryk hierna nie? Waarom is julle maar net
begerig na die verganklike goed van hierdie wêreld? Julle word steeds weer
die resultaat van julle lewenswandel onder oë gebring, julle word bewus
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gemaak van julle toestand na julle afsterwe op hierdie aarde. Julle skenk heel
weinig aandag aan waarskuwings en vermanings, julle leef sonder die las van
julle gewete, van die een dag na die ander en tog kan julle môre reeds
opgeroep word om julle laaste gang te moet gaan. En dan sal julle ontvang
wat julle nagestreef het op aarde, lig of duisternis.
Daar kan vir julle niks anders gegee word as dit wat julle deur julle aardse
lewenswandel verwerf het nie. Maar solank julle op aarde leef, dink aan die
tyd na julle dood, dink aan julle siele wat onverganklik is en ook aan julle lot
in die hiernamaals wat julle vir julleself op aarde berei. Streef op aarde na die
lig en besorg julle siele die saligheid in die geesteryk. Amen.
Die tyd van die nabye einde

6059 Daar is wel deur My aangekondig dat die einde naby is, maar
julle ken nie die dag of die uur nie. En daarom is ook julle, My gelowiges, nie
ywerig genoeg in julle arbeid aan julle siele nie. Want julle reken ook daarop
dat daar nog tyd moet verbygaan totdat My aankondigings vervul word. Julle
verwag ook nie die einde so gou nie, anders sou julle aardse aangeleenthede
waarlik nie meer so belangrik gevind het nie, julle sou anders opgetree het,
soos in afwagting van iets ongewoons waarop julle moet voorberei.
Julle moet wel tot op die laaste die take vervul wat julle aardse werkterrein
verg, maar die sorg vir julle siele moet eerste wees. En die gedagte dat julle
môre al van elke aardse sorg bevry kan wees, dat julle môre al beoordeel
word volgens die rypheid van julle siele, - hierdie gedagte moet julle
aanspoor tot ywerige werksaamheid. Want steeds sê Ek vir julle: Die dag
kom gouer as wat julle vermoed. En julle sal tot die laaste op uitstel of
vertraging reken, omdat die gedagte aan 'n skielike einde vir julle
ondenkbaar is. En daarom sal ook julle verras wees, al staan julle ook nie
ongelowig teenoor My aankondigings nie.
Maar julle medemense is heeltemal ongelowig, om welke rede hulle ook nooit
sal glo dat die tyd baie naby is nie. Julle sal daarom dubbel ywerig aan julself
moet werk, want julle sal nog een en ander voor die einde kan help om te
glo, indien julle geloof self onwankelbaar sal wees en julle kragtens die geloof
weerstande sal kan oorwin wat onvermydelik sal wees, omdat die einde naby
is. Hoe meer julle hierdie gedagte jul eie maak, naamlik dat die laaste dag
baie spoedig sal aanbreek, des te rustiger sal julle wees, ook in aardse
aangeleenthede, by mislukkings en sorge van allerlei aard, omdat julle dit as
noodsaaklik insien en julle die toestand van julle siele as belangrik beskou.
Laat julle nie van koers af bring deur die skynbare rus nie. Geen mens sal
lank van hierdie rus kan geniet nie, want skielik sal alles verander en skielik
sal ook die wêreldgebeure 'n onheilspellende wending neem. En dan sal die
die einde met rasse skrede tegemoetgegaan word. En gelukkig is hy wat
homself daarop voorberei het, wat My Woorde ernstig geneem en geleef het
asof daar nog maar weinig dae vir hom beskore is. Want hy sal nie verbaas
wees wanneer alles gebeur soos wat Ek dit lank tevore verkondig het nie.
Amen.
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Lig is waar God se gees werksaam is (1)

6061a

Lig is oral waar Ek My Gees kan uitgiet. Want daar is die
duisternis deurbreek en dit sal ook nooit meer terrein kan wen nie. Lig is
waar Ek Self die mense kan onderrig, waar My Woord in ag geneem word,
waar die mense vurig verlang na die verbinding met My en My Woord
aangehoor word asof tot hulleself gespreek. Lig is waar die mense dit
moontlik maak dat Ek My Gees oor hulle kan uitstraal. Maar ook slegs daar is
die lig, want anders as deur die werksaamheid van My Gees, kan dit nie aan
julle mense geskenk word nie. En daarom is daar baie meer duisternis oor die
aarde versprei, want My Gees kan maar selde werksaam raak. Die helderste
lig sou uitgestraal kon word en die diepste kennis sou aan die mense
oorgedra kon word. En hulle sou goed gevoel het in die lig van hierdie insig.
Maar wie kennis wil hê, probeer om dit langs ander weë te bereik. Hy dink
dat hy deur middel van sy verstand kan deurdring in gebiede in wat slegs
geestelik nagespeur kan word. Die ware weg is gewoonlik vir hierdie mense
onbekend. Hulle weet niks daarvan dat Ek Myself openbaar deur My Gees nie.
Die "uitgiet van die gees" is vir hulle 'n heeltemal onbekende begrip. Al wat
hulle daarvan weet, is die Pinkster belewenis van die eerste dissipels, wat
hulle as eenmalig beskou en hulle wil nie glo dat hierdie gebeure homself
steeds weer en by alle mense kan herhaal nie, indien hulle aan dieselfde
voorwaardes sal voldoen as my eerste leerlinge. Ek staan steeds in ’n baie
noue verbinding met My skepsele, maar Ek uiter Myself slegs wanneer hulle
ook die verbinding met My tot stand wil bring, deur werke van liefde, of deur
innige gedagtes. Vir die meeste mense is Ek slegs 'n verre God en hulle kan
nooit self deur My aangespreek word sodat hulle My stem kan verneem nie.
Want hulle het nie die verlange om My te hoor nie en slaan daarom geen ag
op wat aan hulle deur hul gees oorgedra word nie.
Dit uitgiet van die Gees is die vermoë om gedagtes te ontwikkel as die ware,
sodat die insig in ’n vreemde gebied vir hom vergroot word, sodat hy
duidelikheid sal verkry oor probleme wat tevore onopgehelderd gebly het. Hy
ontvang dus kennis wat My Gees aan hom oordra. Dit uitgiet van die Gees is
'n oordrag van die krag wat hy self nie besit het nie en wat Ek hom nou laat
toekom. "My gees sal uitgegiet word oor alle vlees." Dit is Lig- en Kragstrome
vanuit My oor in 'n mens wanneer hy homself oopstel, wanneer hy homself
voorberei as 'n houer wat waardig is om Myself - My lig en My krag - in
homself op te neem.
En die mense word nie oor hierdie gebeure onderrig nie. Hulle kan dit ook nie
sien nie, omdat hulle dit slegs sal kan verstaan onder sekere voorwaardes,
wat hulle nie kan aantoon dat hulle hieraan voldoen nie. Want om jouself
gereed te maak tot opnamehouer van die goddelike Gees, beteken soveel as
om jouself tot liefde te omvorm. En alle mense by wie die liefde ontbreek,
wat hierdie eerste en vernaamste gebod nie nakom nie, kan ook nie glo dat
Ek My Self kenbaar maak nie. Die werksaamheid van My Gees beteken om
direk met My in verbinding te staan en om My aan te hoor. Daar kan
wederom slegs oor die uitgiet van die Gees gepraat word deur mense wie se
gees gewek is. Die verbinding met My wat toelaat dat My Gees nou besig kan
word, moes al tot stand gebring gewees het. En daarom kan die uitgiet van
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die Gees nie as leerstelling verdedig word nie, omdat daar geen begrip
daarvoor sal wees, solank die ordening van die gedagtes nie deur die gees
plaasgevind het nie.
Maar die mense sou dit wel kon glo en hulle kan probeer om hulleself deur
werke van liefde so te omvorm dat Ek My Gees oor hulle kan uitgiet. Maar
ook is hierdie geloof nie daar nie, omdat die mense sonder enige liefde lewe.
Daarom is hulle geestelik blind. Hulle wandel in die duisternis en hulle sien
nie waar daar 'n lig opvlam nie. En as dit nader aan hulle gebring word, dan
draai hulle daarvan weg.
Maar hulle sal slegs geluksalig kan wees wanneer hulle in die lig staan. En al
sien hulle op aarde ook nie hul duisternis in as 'n gebrek nie, in die
hiernamaals sal die donker hulle egter onuitspreeklik kwel. En salig is hulle
wat dan daar sal afstuur op die ligvonke wat soms vir hulle sal opflits. Salig is
hulle, want ook daar sal hulle nog die lig kan bereik. Amen.
Lig is waar God se gees werksaam is (2)

6061b Maar wanneer die helderste lig julle by die binnegaan van die
hiernamaals tegemoet sal straal, dan sal julle aansienlik voordeel hê in
vergelyking met die ander siele. Want julle sal vry, gelukkig en uitermate
vrygewig voel. Want julle sal iets besit wat julle sal kan uitdeel. En julle sal
voortdurend kan ontvang, sodat julle geluksaligheid sal toeneem hoe meer
julle uitdeel. Al die moeilike, belastende sal van julle afgeval het. En omdat
julle insig sal hê, sal julle ook weet wat die siele in die duisternis kortkom. En
julle sal julleself ook daarom inspan om die lig aan hulle te bring, omdat julle
hulle graag uit die duisternis sou wil verlos. En weer is dit My Gees van Liefde
wat julle sal deurstraal en wat ook die siele in die duisternis moet beroer,
indien dit in hulle helder moet word. Maar ook nou moet sy haarself vrywillig
daarvoor oopstel. Dit wil sê: Sy moet in verbinding wil tree met My as die
Ewige Lig. Sy moet die kontak met My tot stand bring, as sy wil hê dat Ek My
oor haar sal ontferm.
Sodra as wat sy onder die duisternis ly en na die lig verlang, sal sy die
kontak ook tot stand bring. Sy sal haarself tot Diegene wend Wie haar uit
haar toestand kan bevry en dan sal haar verlossing ook gewaarborg wees.
Maar op aarde sou sy dit heelwat makliker kon bereik het, indien sy haarself
nie afgesluit het vir die lig nie. Want oral op aarde ontsteek Ek die lig. Oral op
aarde lei Ek My Woord na die mense. Ek straal self My Lig van Liefde uit,
omdat Ek die mense wil bevry uit die donker, solank as wat hulle nog op
aarde is, omdat Ek hulle na hul heengaan vanaf die aarde, graag wil opneem
in die Ligryk om vir hulle onbegrensde geluksaligheid te berei. Amen.
Aardse en geestelike aangeleenthede – inwoners van ander
planete (vlieënde pierings)

6065 Slegs dit wat die beste sal wees vir julle siele, sal as kennis aan
julle gestuur word. Julle sal nooit mag binnedring in gebiede wat skadelik is
vir julle siele nie, solank as wat dit julle wil is om met My in verbinding te
staan. Maar met die hulp van sataniese kragte kan julle egter sulke kennis
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onregmatig ontvang. In daardie geval sal julle egter nie aan Myne behoort
nie, wie Ek behoed teen alle skadelike beïnvloeding deur My teenstander.
Julle word deur My Gees onderrig en so sal julle kennis ontvang wat julle
hoër ontwikkeling sal dien. Julle kan weer met hierdie kennis werk, julle kan
dit deurgee aan julle medemens, julle kan hulle daardeur op die goeie weg
lei, julle kan dus help om lig in die duisternis te bring, soos wat dit My wil is.
En julle sal ondersteun word, solank as wat julle ook maar die wil sal hê om
lig te versprei en die kennis wat julle sal ontvang, sal ooreenkomstig die
gebruikmaking daarvan wees. Wat ookal nodig sal wees om ’n lig in ‘n siel,
wat in die duisternis ronddwaal, te ontsteek, dit sal julle toestroom en hoe
meer vrae aan julle gestel word, hoe oorvloediger sal julle deur My onderrig
word, indien julle hierdie vrae wil beantwoord. Maar Ek sal nie loutere
nuuskierigheid bevredig nie, - Ek sal geen kennis uitdeel wat op geen enkele
wyse nodig of geskik is vir geestelike ontwikkeling nie, maar terselfdertyd sal
Ek ook nie swyg wanneer ‘n kind My smekend vra nie, want hy moet dan sy
vertroue aan My skenk en hy sal daarom nie teleurgestel word nie.
Daar is geheime wat die menslike verstand nie kan deurgrond nie, maar wat
tog ‘n heel natuurlike verklaring het. Daar is wette, natuurlike kragte, wat
werksaam kan word indien die voorwaarde daarvoor nagekom word. En
hierdie voorwaarde is: Ongewone ontwikkelde intelligensie van mense, wie
dus die effekte van die natuurkragte kan bereken en hierdie berekeninge van
hulle nou ook toepas op proefnemings, waardeur die kragte van die natuur
nou skynbaar aan hulle diensbaar word. Hierdie mense is dus min of meer in
beheer van hierdie kragte, deurdat hulle die bekende resultate vir hulle eie
doel benut.
Vir die mense wat minder intelligent is, skyn sulke ondernemings onmoontlik
te wees en wat hulle nie verstaan nie, verplaas hulle graag na die gebied van
die “bonatuurlike”. Dan gee hulle meer bereidwillig hierdie tree om die
geesteryke binne te gaan, as wanneer hulle geadviseer sou word om die
geesteryke binne te gaan vir hulle eie geestelike rypwording.
Waar die menslike verstand sy grense bereik, maak die mens toegewings en
begin moontlikhede te oorweeg. Maar sy denke raak die weg kwyt, want hy
vermeng die aardse met die geestelike en daar bly ‘n gaping tussen die twee.
Geen mens sal ooit in staat kan wees om met wesens buite hierdie aarde in
verbinding te tree nie, behalwe op geestelike wyse. Dus kan die mens
homself wel verbind met bewoners van ander wêrelde, mits dit geestelike
vooruitgang ten doel het, maar nooit sal hierdie verbinding op sigbare wyse
plaasvind, sodat bewoners van daardie wêrelde, bewoners van hierdie aarde
sal ontmoet nie. Dit is totaal onmoontlik, want elke lewende wese vereis ’n
ander sfeer, wat bepaal word deur My fundamentele wet.
Ook hier is die sataniese invloed herkenbaar om die denke van die mense
nog meer te verwar, want hierdie valse gevolgtrekkings bevorder nie die
geestelike strewe van die mense nie, - wie nou ook die bonatuurlike met
suiwer verstandelike argumente probeer beredeneer en sal ook slegs
wetenskaplik die sogenaamde bewys van lewende wesens op ander
hemelliggame verwerk, maar glo nie dat hierdie wesens ook geestelik
ontstaan en ontwikkel het nie.
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Volgens die wet van ewigheid is die hemelliggame van mekaar geskei en sal
hulle geskei bly, want hulle doel bly die ontwikkeling van die siele en dit vind
op elke afsonderlike hemelliggaam plaas en wel onder heeltemal verskillende
omstandighede. Die uitlê van ongewone fenomene in hierdie opsig is dus ook
foutief, maar dat ‘n ongewone uitwerking van krag benut kan word op ‘n
wyse wat nog onverstaanbaar is, moet julle mense egter laat dink.
Want ook dit sal ’n teken van die eindtyd wees, naamlik die feit dat
ongewone kragte aktief sal word en dat die doel waartoe hierdie kragte
gebruik word, ook die oorsprong van hierdie kragte sal verraai. Ook sal My
teenstander teen die einde baie krag besit en hy sal dit tot sy eie voordeel
benut. Indien die mense slaag om die kragte wat vir hulle tot nou toe nog
onbekend was, diensbaar te maak tot heil van hulle medemens, dan sal My
seën ook op hulle inspanning rus. Maar as die doel egter bepaal word deur
onedele motiewe, dan is dit ook die werk van die een wat julle wil vernietig.
En hy sal ook nie die sluier lig oor sy praktyke nie. Hy sal die mense in
verwarring bring en hy sal alles verhinder wat sal help om die situasie te
verklaar. Maar dit wat goddelik, opreg en waar is, sal egter tevoorskyn kom
en sal hulleself nie verborge hou nie. Amen.
Komende tyd van ellende

6067 Julle gaan ‘n groot tyd van ellende tegemoet en ‘n sterk geloof
sal vereis word om meester van hierdie droefnis te word. Want met julle
liggaamlike krag sal julle dit nie kan afweer nie, maar wel met geestelike
krag. Dit sal egter ‘n nood wees wat julle terwille van julle geloof sal tref,
omdat die laaste tyd aangebreek het, waarin die beslissing van julle almal
geëis sal word.
Die aardse nood wat dit sal voorafgaan, sal weliswaar ook onafwendbaar
wees, (omdat dit die laaste periode op hierdie aarde sal ingelei) en sal wel
alle mense tref en ‘n wekroep wees vir almal. Maar hierdie nood sal deur ‘n
natuurramp veroorsaak word en sal daarom ook meer berustend gedra word.
Maar die groot nood wat die mense terwille van die geloof aangedoen sal
word, sal geestelike oorsake en geestelike uitwerkings hê. Want nou eis beide
die mense en God se teenstander ‘n beslissing; en dus ook God Self. En jou
lewe in die Ewigheid sal van hierdie beslissing afhang.
Daar word van die mense gevra om die geloof in God te verloën en hulle
word dus gedwing tot ‘n beslissing deur die soewereine mag. En dan sal ‘n
buitengewoon sterk geloof nodig wees om hierdie eis te trotseer en om God
openlik voor die wêreld te bely.
Wie egter die wil daartoe sal hê, sal ook die krag hê om dit te weerstaan.
Want dit sal diegene van God toestroom wat Hom sonder vrees sal bely.
Groot nood sal ontstaan deurdat God se getroues bomate verdruk sal word
deur hul teenstanders en aards baie benadeel en verkleineer sal word, sodat
die weiniges ‘n mikpunt sal wees waarteen op goddelose wyse tekere gegaan
sal word.
‘n Sterk geloof weer alle aanvalle af, ‘n swak geloof is wankelmoedig en het
hulp nodig. Maar dit sal ook verkry word indien die wil na God verlang. En
hierdie tyd moet aanbreek, omdat die dag van die einde steeds naderkom en
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die skeiding van die geeste moet voor hierdie tydstip plaasvind. Baie mense
sal nog uit dié lewe opgeroep word, wat ongetwyfeld sou gesink het tydens
so ’n ellende. Daarom laat God slegs die sterkes in die lewe, wat kragtens hul
geloof weerstand sal kan bied.
Hy weet egter ook wie onweerstaanbaar na die diepte streef en waarby elke
wilsverandering onmoontlik sal wees. En ook hulle laat Hy in die lewe, omdat
hulle sal vervul wat verkondig is, dat die bokke van die skape geskei sal
word, omdat die groot reiniging sal plaasvind op hierdie aarde, waarop dan
weer ‘n tyd van vrede en geregtigheid sal volg. Amen.
Sonde is ‘n vergryping teen die Liefde

6071 In ‘n wêreld van liefdeloosheid moet die sonde ook hand oor hand
toeneem, want sonde is alles wat in stryd handel met die liefde. Sonde is
alles wat teen die Goddelike ordening, wat gebaseer is op liefde, ingaan. Hoe
minder die mense nou in liefde lewe, des te duideliker tree hulle uit die
Goddelike ordening, hulle sondig en gee hulleself oor in die hande van hom
wat die sonde in die wêreld gebring het. Sonde is elke onreg wat sy
oorsprong het in liefdeloosheid.
Elke sondaar staan op teen God, teen die Ewige Liefde, want hy doen
bewustelik iets waardeur hy hom teen God verset en sy eieliefde verlei hom
daartoe. Hy hou meer van homself as van God, hy het ook wel ‘n liefde in
hom, maar sy is verkeerd gerig, hy het haar van die teenstander van God
oorgeneem, wat ook gesondig het teen God, omdat hy homself bo God wou
stel en daarom geval het.
‘n Mens wat in liefde leef, kan nie sondig nie. Hy kan wel val, dus in swakheid
vir die versoekings van die teenstander swig; maar die liefde sal hom steeds
weer laat opstaan. Hy sal sy onreg wil goedmaak, hy sal sy misstap insien en
daaroor berou hê en hy sal vergifnis kry, omdat sy wese hom verset teen die
sonde, teen ‘n bewustelike oortreding van die liefde. ‘n Sondaar is sonder
liefde en hy sal eers sy sondes besef en daaroor berou hê, wanneer die liefde
in hom ontsteek word. Dan eers wend hy hom af van die sonde, dan eers
tree hy binne die wet van die ewige ordening.
Solank as wat die mense deur liefdeloosheid beheer word, sal die onreg
homself uitbrei, die mens sal sy eie voordeel soek ten koste van die
medemens, die sterkere sal die swakkere in die noute dryf en uitbuit, die
eiendom sal nie eerbiedig word nie; daar sal geen broederlikheid meer onder
die mense bestaan nie, veeleer sal die een die ander as vyand beskou en
openlik of in die geheim teen hom optree.
Die mense is knegte van Satan, maar nie meer kinders van God nie, wat
hulle is en moet word. En daarom neem die sonde hand oor hand toe, hoe
nader dit aan die einde kom, omdat die liefde afneem onder die mense en
daarom trek die sonde self die dag van die oordeel na hom toe. Want as alles
uit die ordening getree het, moet daar ook ooreenkomstig die wet ‘n einde
kom, sodat die ordening weer herstel kan word volgens die Goddelike plan,
sodat die liefde en die geregtigheid weer sal heers op die aarde. Amen.
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God se vermanende stem - Nuwe tydperk

6079 Laat die stem van God nie ongehoord by julle ore wegsterwe nie,
want daar breek ‘n nuwe tyd aan, ‘n nuwe tydperk wat julle wel sal kan
meemaak, wanneer julle sal ag slaan op dit wat God Self aan julle sê,
wanneer julle aan Sy Stem gehoor gee en julle korrek vorm soos wat die
nuwe tydperk dit sal verg. Want slegs hierin sal die mense, wie in die nouste
verbinding staan met God, op aarde vertoef, Wie dan ook (geestelik) te
midde van Syne sal vertoef op aarde.
En hierdie omgang met God sal ook ‘n ingesteldheid van die mens verg wat
so 'n noue verbintenis sal toelaat. Maar dit sal julle mense nog in hierdie
laaste tyd kan bereik, want daarom spreek God julle Self aan, sodat julle uit
Sy Woorde die noodsaaklikheid kan insien en ook die krag kan put om
julleself te omvorm tot wesens van liefde, waarsonder ‘n lewe op die nuwe
aarde ondenkbaar is.
Wat julle nie uit eie beweging sal doen nie, moet julle doen wanneer God dit
vir julle op die hart druk, so nadruklik en begryplik dat julle onder die indruk
daarvan sal kan wees, wanneer julle maar net na Sy stem sal let, wanneer
julle Sy woorde ter harte sal neem en dit navolg.
Om in die lawaai van die wêreld die Stem van God te hoor, verg eerstens
julle wil, dan sal Sy Stem in julle klink, regstreeks, of julle sal tevrede gestel
luister wanneer God deur Sy boodskappers tot julle spreek, - julle sal die
stem van die Vader herken, Wie besorg is oor julle en julle wil help om die
weg uit ‘n toestand van dood te vind, Wie die lewe vir julle toeganklik wil
maak.
Maar julle sal self die weg moet gaan wat na die lewe voer. En op hierdie weg
toon God julle deur Sy Woord. Hy onderrig julle Self en Sy onderrigting is
waarlik duidelik en ondubbelsinnig en dit kan in julle ‘n helder lig ontsteek,
wanneer julle maar daarop sal ag slaan en dit nie by julle ore laat wegsterwe
nie. Of julle dit wil glo of nie, die aarde gaan ‘n nuwe tydperk van
ontwikkeling binne en ook hierin sal sy deur mense bewoon wees, maar wie
in ‘n ander toestand sal moet wees as julle wat tans op aarde is. Maar daar is
vir julle nog ‘n verandering moontlik, want julle sal self die graad kan bereik
wat verblyf op die nuwe aarde sal toelaat, maar steeds net met God se hulp.
Daarom klink Sy stem steeds weer vir julle en spoor julle aan om hierdie
verandering van julle wese na te strewe en so 'n innige verbinding met Hom
aan te gaan, sodat julle geskik sal wees om op hierdie nuwe aarde geplaas te
word, wanneer die uur geslaan het. Want dit staan vlak voor die deur,
spoedig is die termyn verby wat God vir julle mense op hierdie aarde gestel
het en spoedig sal Hyself die omvorming van die aarde voltrek, wat ‘n nuwe
tydperk van ontwikkeling gaan inlei.
En met alles wat ongeskik sal wees vir die nuwe aarde, sal dit uitgeloop wees
en passend tot sy geestelike rypheid, weer gekluister word in nuwe vorms.
Luister na God se stem, wat julle aanmaan en waarsku, sodat julle tot
diegene kan behoort wat deur Sy Wil gered sal word, wie Hy op die einde sal
plaas in die paradys van die nuwe aarde. Amen.
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Die teenstander se invloed - Verwoestings

6080 Dit behoort vir julle genoeg wees om te weet dat alles in My
skepping voortgaan volgens My wil. Daarom sal My teenstander nie in staat
wees om die skepping op die een of ander manier te beïnvloed nie, want hy is
net in staat om die geestelike wese wat in besit is van 'n vrye wil, die mens,
te beïnvloed, maar dan is dit andermaal sy doel om laasgenoemde so te
beïnvloed dat die mens self sal probeer om die werke van die skepping in My
teenstander se guns te verander. Wat die mens dus ookal in staat sal wees
om te bereik, mag volgens My wil wees, maar dit kan ook ooreenstem met
My teenstander se wil, omdat die mens van beide kante beïnvloed word.
Maar enigiets wat buite die mens se invloedsfeer lê, kan nooit deur My
teenstander geïmplementeer word nie, dit moet geheel en al toegeskryf word
aan My aktiwiteit, want My teenstander het alle mag oor die skepping
verloor, oor die geestelike substans wat nog gebind is. Maar juis as gevolg
hiervan sal My teenstander al sy invloed uitoefen om die mense vernietigend
aktief te maak, want dit kan die gebonde geeste vrystel, wat hy glo om weer
besit van te kan neem. Dit sal ook onmoontlik wees vir hom, nogtans het die
vrygestelde geestelike substans 'n ongunstige uitwerking op alles
daarrondom, want dit het die orde verlaat en skep dus wanorde in sy
omgewing. Dit kan dus 'n bestaande natuurlike wet ontwrig. Dit is dus indirek
inderdaad My teenstander se werk, maar altyd deur die menslike wil, terwyl
slegs My wil voldoende is om die orde te hervestig en om skeppend en
konstruktief in die totale heelal te werk.
Dus sal My teenstander se onvermoë hom planne van 'n waarlik sataniese
aard laat bedink, deur mense te motiveer om die wêreld te vernietig, maar
met die oog op verskillende doelwitte wat hulle aanhits tot intense aktiwiteit.
Nie in staat om self vernietiging te bewerkstellig nie, sal hy dit slim verbloem
as benutting van onbekende energie wat die moeite werd is. En hy sal
genoeg mense op hierdie aarde vind om te voldoen aan sy wil en wat dus ook
krag van hom sal ontvang vir alle soorte ontdekkings en resultate. Alhoewel
die daaropvolgende natuurrampe slegs die skeppings sal affekteer wat deur
My wil ontstaan het, kan dit nogtans nie beskou word as 'n direkte
uitdrukking van Satan nie, maar dit sal altyd ontwrigtings van die orde wees
wat deur die wil van die mens veroorsaak is, al sou hulle van groot belang in
die fase van geestelike ontwikkeling wees, vir beide diegene van vrye wil,
asook die wat nog gebonde is, want hulle weg van ontwikkeling sal
onderbreek word en sal dus My teenwerking benodig, sodat die ontwrigting
weer herstel sal word, sodat die onderbreekte ontwikkeling kan voortgaan.
My teenstander se plan sal beslis misluk, want hy sal nie die vrygestelde
geeste kan herwin nie, maar hy sal die mense wen wat deur hom verslaaf sal
wees, die siele wat reeds verder gevorder het, maar hy sal alle reg op hulle
verloor deur die komende hernieude verbanning. My teenstander se invloed
op die mens se vrye wil is groot, maar hy het geen beheer oor enige geskape
wese, behalwe die mens nie. Hy kan niks implementeer as 'n persoon se wil
weier om aan hom oor te gee nie. En alles wat ontoeganklik is vir 'n mens,
wat nie deur menslike wil beïnvloed kan word nie, is altyd My bestuur en
werke in die heelal en nooit My teenstander, wat van alle gesag gestroop is,
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se uitdrukking van mag nie, maar hy sal doen wat dit ookal sal verg om die
menslike wil onderdanig te maak, ten einde sy plan deur die mens te laat
implementeer en so julle ondergang veroorsaak. Amen.
Wetenskaplike “suksesse” aan die einde van ‘n aarde-periode

6081 Die einde van ‘n ontwikkelings periode sal aanbreek wanneer die
mense so vêr uit die goddelike ordening weggegaan het, dat hulle hulself
bevoeg voel om in die skeppingsplan van God in te gryp, omdat hulle nie
meer aan God as die alles voortbringende Mag glo nie en daarom dink dat
hulle al die bestaande self kan beheer.
Die mense het weliswaar as erfdeel van God ook ‘n skeppende Gees gekry en
kan selfs hierdie erfdeel in hulle nog meer laat toeneem. En met hierdie
skeppende gees kan hulle, met God se hulp, die skynbaar onmoontlike tot
stand bring en bereik – en daarby sal hulle tog in God se ordening bly, solank
hulle die krag om self te skep uit God verkry. Hulle sal egter dadelik uit
hierdie ordening tree, indien al hulle planne slegs aards gerig sal wees,
wanneer hulle hul van God as die voortbringende Mag afskei en slegs suiwer
verstandelik eksperimenteer. Wanneer hulle dus die goddelike skepping as
proefobjek gebruik, sal hulle hulself so tot handlangers van satan maak, wie
hom ten doel gestel het om alle skeppings te verwoes.
En aan die einde van ’n aardse periode is die mensdom steeds vol aardse
wysheid. Dan glo die wetenskaplikes dat hulle die sleutels tot alle gebiede
gevind het - en maar selde was die geestelike weg gevolg wat God aangewys
het om tot ware kennis te kom. Sonder God is alle weë egter gevaarlik,
sonder Hom is alle suksesse twyfelagtig en sonder Hom betree die mense
gevaar sones, omdat hulle dan gelei word deur hom wat nie opbou nie, maar
slegs die ondergang wil hê. Hy laat die mense weliswaar glo dat hulle
opbouend besig is, terwyl hulle eintlik hul eie graf grawe, dus bydra tot die
ondergang van die ou aarde. Want die skynbare vooruitgang van die
wetenskap is die werk van satan, die werk van God se teenstander, wie die
mense aanspoor tot die grootste verstandelike inspanning, maar met
uitsluiting van goddelike ondersteuning.
Die mense van die eindtyd sal daarom probeer om alle kragte van die natuur
vir hulle nuttig te maak, maar hulle sal dit nie volgens God se wil doen nie.
Hulle sal inteendeel uit die goddelike ordening tree en die gevolge daarvan
sal baie gou sigbaar wees. God het egter die wil en handeling van die mense
sedert ewigheid voorsien en daarom wys Hy steeds weer op dit wat gaan
kom, want Hy weet wanneer, waar en hoe die verkeerde menslike denke
homself sal openbaar.
Daarom onderrig Hy die mense oor hul verkeerde denke en Hy wil hulle
daardeur beweeg om hulle aan Sy Mag, Wie bo alles staan, toe te vertrou. Hy
wil hulle waarsku teen die invloed van Sy teenstander. Hy wil hulle aanraai
om in Sy goddelike ordening te bly en Hy sal almal beloon wat na Hom sal
luister en Hom sal erken as hul God en Skepper van ewigheid. Amen.
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Ernstige woorde van die Hemelse Vader - Arts - medisyne

6084

Wat Ek julle gee, is vir julle siele waarlik heilsame medisyne
waardeur sy gesond kan word, waardeur sy bekwaam word om vir haar die
ewige lewe in saligheid te verwerf. Maar wat se nut het medisyne as julle wel
haar genesende krag ken, maar nie daarvan gebruikmaak nie? Wat se nut
het dit vir julle, as julle My Woord wel aanhoor, maar nie daarvolgens leef
nie, dat die krag van My Woord dus nie in julle werksaam kan word nie?
Julle besit ‘n heel doeltreffende geneesmiddel, maar julle beproef nie sy
werksaamheid nie. Julle laat julle deur My, julle siele-arts, adviseer, maar
julle volg nie My voorskrifte op nie. En sodoende kan julle ook nie gesond
word nie, ofskoon julle in die hande van die beste Arts is. Julle wil voer dit nie
uit wat Ek julle aanraai nie en daarom bly julle in julle armsalige toestand.
Die nood van julle siel verminder nie daardeur nie, sy moet vêrder ly, omdat
julle die hulp van haar weerhou. En die leed van julle siel het ook sy
uitwerking op julle deur aardse nood, omdat Ek julle daardeur tot nadenke
wil bring, sodat julle kan bemerk dat julle lewenswyse nie korrek is nie. Dat
dit ‘n gevaar is vir julle siel, dat sy daarom op haar hoede moet wees om nie
haar lewe te verloor nie.
Ek kan julle altyd net dit aanbied wat julle siel sal help. Maar as julle My
middele nie aanneem nie, dan sal julle siel siek en ellendig bly en haar nooit
in ‘n geestelike lewe kan verheug nie. Dit sal julle dus nie baie help as julle
My Woord wel aanhoor, maar julle geen moeite sal doen om daarvolgens te
lewe nie. Want eers as julle volgens My Woord begin werk, deurdat julle My
gebooie van liefde vervul, eers dan kan julle ook My Krag ontvang. Eers dan,
wanneer julle in liefde werk, word julle met My Liefdeskrag vervul en dit
beteken genesing vir julle siele, dit beteken ‘n lewe in lig en krag. En daartoe
sou Ek julle almal wil help, daarom vermaan Ek julle almal dringend om My
Woord in julle hart te oorweeg en ook daarvolgens te handel.
Ek vermaan julle om nie ligweg met die lewe van julle siel om te gaan nie,
maar haar onverwyld die krag te laat toekom wat haar sal help om gesond te
word. Ek vermaan julle om My om hulp te vra as dit julle nie slaag nie, as
julle te swak is om julle wil te verwesenlik. Ek sal aan julle die nodige krag
verskaf as julle julself maar vol vertroue tot My sal wend, as julle My in julle
hart aanroep en aan My julle swakheid bely. Want Ek is julle Arts, Ek is julle
Helper, Wie julle nooit eensaam aan julle lot sal oorlaat nie en Wie almal wil
red wat siek is na liggaam en siel. Amen.
God se hulp om saligheid te bereik – Vrye wil

6085 Per slot van sake wil Ek julle slegs help om saligheid te bereik en
omdat Ek sien dat julle mense verkeerde weë neem, benader Ek julle om
julle reg te help. Ek kan julle egter slegs die regte wegwys en julle slegs
vermaan om dit te neem, maar dan moet julle wil instem om My raad te volg.
Maar julle wil is swak en wisselvallig, want sodra iemand julle lok om saam
met hom te loop, onthou julle nie meer My Woorde nie en sluit julle aan by
die versoeker, julle volg die een wat julle weglei van die regte doel af. Die
mens se gedrag word van beide kante beïnvloed, maar hy besluit self volgens
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sy wil. Dit is waarom Ek, afgesien van My Woorde wat mense aanmoedig om
die regte besluit te maak, ook swaarkry en ellende moet stuur aan 'n
persoon, om hom te verhoed om die versoeker te volg, dit vir hom
onmoontlik maak om saam met die versoeker te gaan, maar dit beteken nog
nie met sekerheid dat hy My sal volg nie, want hy kan ook onaktief bly langs
die pad en kosbare tyd verloor, wat hy kon gebruik het om aan te beweeg.
Maar dit is ook aan sy vrye wil oorgelaat wat nie geskend moet word nie.
Waar hy ookal is, My Liefde sal hom nie verlaat nie en altyd 'n uitwerking op
hom hê en geen persoon sal kan sê dat Ek nie sy weg gekruis het en keer op
keer My Woord aan hom gebring het, wat hom sal help om sy wil in die regte
rigting te gebruik nie. Mense sal gereeld deur My aangespreek word en veral
gedurende aardse teëspoed openbaar Ek Myself as 'n liefdevolle Vader wat sy
kinders se gebede verhoor. En daarom is dit beslis vir hulle moontlik om te
voldoen aan My Woord en die regte weg opwaarts te volg, om die
waardeloosheid van die verleier se verlokking, wat hulle aangebied word, te
herken en My gevolglik te kies as hul leier Wie hulle graag wil volg en met
Wie se hulp hulle die doel sal bereik. My enigste doel is om julle gelukkig te
maak, maar julle wil moet dit ook aanvaar, want Ek kan julle nie in saligheid
indwing nie, anders was julle reeds geseënde wesens, maar sonder die
vryheid van wil. Dus sou julle onder die wet van dwang moes optree en dit
sluit volmaaktheid uit. Julle sal julle egter vrywilliglik omvorm tot My kinders.
Slegs dan sal julle in staat wees om geluksalig te wees en vir ewig te bly.
Amen.
Aardse doel: Die vervulling van die gebooie van die liefde

6086 Aan almal van julle is ‘n opdrag gegee en almal moet dit volgens
eie wil nakom, want almal se wil is vry. Dit is egter nodig dat julle hierdie
opdrag ken en hierdie kennis sal na julle toe kom deur My Woord, wat nou
weliswaar aangehoor en opgevolg kan word, maar ook verwerp kan word.
Maar julle sal self ook, ooreenkomstig daarmee, die gevolge dra. Wie doen
wat My Wil verlang, vervul My Wil, dus ook sy aardse opdrag en hy kan dus
ook van ‘n geestelike vooruitgang praat.
Maar ook die wêreldsgesinde mens moet weet dat hy hom eens sal moet
verantwoord vir sy val. Dat die Woord, as verkondiger van My Wil, hom nie
verniet aangebied was nie, dat hy dit ook ter harte moes geneem het, indien
hy sy aardse opdrag wou vervul. Hy moet weet dat sy lewe nie ewig
voortduur nie en dat hy die kort aardse lewe moet benut vir die ewigheid. En
benut wil sê: In die eerste plek, My gebooie van liefde nakom waardeur hy
nou ook My Liefde waardig raak en krag sal ontvang om aan homself te werk,
om die werk aan sy siel te verwesenlik, wat die doel is van sy aardse
bestaan.
Almal wat moeite doen om in liefde te lewe, sal ook weet dat hulle nie
sommer, of sonder doel, op hierdie aarde gesit is nie, maar dat die bereiking
van ‘n doel daaraan verbonde is. En hulle sal ook ernstig na hierdie doel moet
strewe, na die vereniging met My. Wie die liefde egter buite rekening laat,
wie slegs eie voordeel soek, versper sy toegang tot die ewige lewe. Want die
liefde ontbreek by hom, Wie die enigste sleutel is tot saligheid, die insig
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ontbreek hom ook, hy sal niks weet van die sin en die doel van sy bestaan op
aarde nie en hy sal ook geen verklaring daaroor aanneem nie.
Die nakoming van My gebooie van liefde vir God en die naaste verseker alle
mense van hierdie insig. En daarom moet alle mense ook tot die lig kom, wat
My gebooie vir hulle tot rigsnoer van hul aardse lewe maak. Hierdie sal nie
kan verdwaal nie, want hulle weg sal onherroeplik voer na die ryk van die
ewige saligheid, want hulle het hulleself heeltemal aan My Wil onderwerp.
Hulle sal ‘n lewe lei in My ewige orde, hulle sal in voortdurende verbinding
met My wees en sal daarom krag in oorvloed in ontvangs neem. En hulle sal
hierdie krag weer slegs gebruik om in liefde werksaam te wees, want hulle
word deur My Gees daartoe gedryf, Wie in regstreekse verbinding met My is
en nie anders as goed op hulle kan inwerk nie.
Hulle sal dus hul aardse opdrag vervul, omdat hulle hulself en ook hul
medemens, die ewige orde probeer binnelei, deurdat hulle die Goddelike orde
in hulle tot stand bring en op grond van hul liefde en insig ook die buite orde
getrede medemens weer help om hom aan My Wil te onderwerp, sodat ook
hy ‘n verbinding met My tot stand kan bring en die doel van sy aardse lewe
bereik. Amen.
Oersonde - Uitstraling van liefde – Jesus Christus

6087 Die eerste sonde van rebellie teen My het die groot afstand, wat
My skepsels van My af is, tot gevolg gehad, want met hul verwerping van My
het hulle ook My Liefdeskrag verwerp. Hulle het self uit die sirkel van My
Liefde getree en verwyder hulle steeds meer van My.
Weerstand teen My is dus dieselfde as die verwerping van My Liefdeskrag.
Om hierdie rede kan geen mens, wat hom nog innerlik teen My verset, deur
My Liefdeskrag deurdring word nie. En dit kan as weerstand beskou word as
hy nie in My glo en daarom geen verbinding met My het nie. Hy staan dan
dus buite die sirkel van My Liefde. Hy kan nie van My Liefde bewus word nie,
omdat hy hom nie vrywillig daarvoor ontvanklik gemaak het nie en nie geneig
is om met My in verbinding te tree nie. Om My nie te erken nie, beteken om
heeltemal in die mag te wees van die een wat eens in opstand gekom het
teen My en daardeur My teenstander geword het. En sy plan is om alle
skepsels so te beïnvloed dat hulle My as nie-bestaande sal ervaar, dat hulle
nie sal glo in 'n Wese wat hulle geskep het en begeer om 'n verhouding met
hulle te hê nie. Maar hierdie ontkenning het ook ’n volledige kragteloosheid
tot gevolg, asook duisternis in denke.
Lig en krag kan slegs van My verkry word. En hulle minag die lig en krag,
omdat hulle die Gewer van lig en krag minag, omdat hulle geen geloof het in
die Oerbron van lig en krag waaruit hulle ook voortgekom het nie. Maar in
dieselfde mate as wat hulle hierdie Oerbron verwerp, maak hulle hulself
onbekwaam om deur hierdie Oerbron gevoed te word. En so sal hulle dus
sonder lig en krag bly totdat hulle self uit vrye wil na hierdie Bron keer,
totdat hulle die Mag sal erken Wie hulle geskape het en hulleself vrywillig
oopstel om voorsien te word van Goddelike liefdeskrag, totdat hulle hul
verenig het met die Gewer van lig en krag. En sal hulle onbeperk ontvang

`365

wat hulle nodig het om geluksalig te word, om weer die oorspronklike
toestand te betree wat hulle eens vrywillig verlaat het.
Elke mens wat hom na My keer, sal ryklik mag ontvang, want My Liefde raak
nooit op nie. Sy wil ononderbroke gee en gelukkig maak en vra bloot oop
houers waarin Sy kan instroom. En sodra die opregte wil in die mens ontwaak
het om in verbinding te tree met die Mag wat hom geskep het, keer hy hom
af van die oorspronklike oersonde, die opstand teen My en hy sal verseker
die doel bereik met die hulp van die Goddelike Verlosser Jesus Christus, Wie
Sy bloed ter wille van hierdie groot oerskuld vergiet het, Wie oneindig gely en
gesterf het aan die kruis, om vir die verswakte mensdom 'n skat van genade
te verwerf, versterking van die wil en die besef van hulle skuld.
Alle mense kan nou die groot afstand wat hulle van My af is, verklein. Alle
mense kan vergifnis verkry vir die groot skuld van die vroeëre opstand teen
My. Alle mense kan weer die sirkel van My Liefde betree en lig en krag in
oorvloed ontvang, wanneer hulle hulself van die genade bedien wat hulle
deur die verlossingswerk van Jesus Christus ryklik beskikbaar geword het,
wanneer hulle My erken, Wie as die mens Jesus, vir julle die skuld afgelos het
deur My dood aan die kruis. Amen.
Jesus het vooraf kennis gehad van Sy kruisiging

6088 Ek wou namens julle ly en het My dus bewustelik voorberei om
aan die kruis te sterf. Ek was bewus van die uiters moeilike weg van lyding
wat Ek moes neem om julle uit jul nood en dood te verlos. Ek het alles
vooruit gesien, niks wat Ek moes verduur was vir My ’n geheim nie. En tog
het Ek daarmee voortgegaan. Ek het My nie verset nie. Ek het nie die gevaar
ontvlug nie, maar dit doelbewus betree. Want Ek het nie slegs die verloop
van My verlossingsdaad gesien nie, Ek het die swakheid en gevangenskap
gesien van My skepsels wat in die grootste nood platgeslaan gelê het en aan
wie Ek slegs bevryding kon bring deur My lyding en sterwe aan die kruis.
Alles het My helder en duidelik geestelik voor oë gestaan, naamlik die
gruwelike mag van My teenstander, die geweldige verwydering van die wat
van God afgeval het en wat steeds groter geword het. Ek het die pikswart
duisternis aan die een kant gesien en die helderste lig en geluk aan die
anderkant. Ek het uit die lig gekom en wou die lig ook in die duisternis indra,
maar daarvoor was daar 'n brug nodig. Ek moes iets aanbied vir die reg om
die gekwelde siele uit die diepte op te hef na die lig.
Ek moes My lewe op die spel plaas om die lewe van die ongelukkige skepsels
te koop. Daar was maar net die een weg van selfopoffering, van die opgee
van die belangrikste van wat Ek besit het, naamlik My lewe. Uit liefde vir
diegene wat dood was, as gevolg van die sonde, moes Ek met My lewe vir hul
lewens betaal. Alles het My helder en duidelik voor oë gestaan en Ek het
vooraf al ontsaglik gely, omdat Ek as mens met dieselfde gevoelens geskape
was as julle, met ’n vrees vir die dood, vir die vreeslike lyding en vir Myself,
dat Ek swakker sou kon word, ook dat My Krag te swak sou wees en dat My
gevalle broers in die grootste nood sou moes bly indien Ek sou misluk. Maar
My Krag het toegeneem, hoe nader die dag gekom het dat dit moes
plaasvind.
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My Krag het toegeneem soos wat My Liefde toegeneem het vir die
ongelukkige mensdom van wie se nood Ek daagliks meer bewus geword het.
En My wil om die werk te voltooi wat Ek begin het, het nie swakker geword
nie, ondanks die feit dat Ek soms deur ’n swakheid oorval was by aanskoue
van diegene wat vir My gelag het. Want die menslike in My het altyd in
verbinding gebly met die Vader, Wie My met krag vervul het, sodat My Liefde
steeds sterker geword het en Ek uiteindelik die dood met volle bewussyn
ingegaan het, omdat Ek toe ook besef het dat die dood oorwin moes word en
dat dit ook My taak was.
Die weg na die kruis was bitter en pynlik, want Ek moes deur die diepste
duisternis gaan om die poort na die ligryk oop te maak vir almal wat uit die
diepte omhoog wou klim na die lig. Maar, as mens moes Ek die bitterste
lyding en pyniging verduur om julle te help, wat sonder My daad van
verlossing, sonder My dood aan die kruis, reddeloos verlore sou wees.
En daarom was My bestaan as mens op aarde ontsettend smartlik. Want
vanaf die oomblik wat die Vader Hom in My omhulling openbaar het, was Ek
ook bewus van alles wat My te wagte gestaan het. En tog het Ek vrywillig die
weg na die kruis gegaan, want nie die wil van die Vader nie, maar My Liefde
vir die gevallenes, het My aangespoor om die verlossing te volbring. En
hierdie liefde het My die krag gegee om vol te hou tot die uur van die dood.
Amen.
Stry met die swaard van die mond

6089 “Wat julle in daardie uur ingegee word, spreek dit uit!” Hierdie
woorde het Ek op aarde gespreek met die oog op die ellende wat oor julle sal
kom voor die einde, omdat julle verantwoording sal moet doen voor aardse
magte, omdat julle vir julle denke en handeling sal moet verantwoording
doen en daar van julle verwag sal word om My te verloën. Vrees dan nie en
wees nie besorg oor wat julle moet spreek nie, maar spreek sonder skroom,
soos dit vir julle gegee word om te spreek.
Want deur die tussenkoms van My Gees sal Ek julle woorde in die mond lê,
juis bestem vir hulle wat julle tot spraak aanmaan. Almal wat My trou wil bly,
sal Ek bystaan en sal hulle krag gee om te kan weerstaan. Alle vrees sal
verdwyn en julle sal van My bewus word en julle sal vol vertroue wees dat Ek
julle nie verlaat het in hierdie nood nie. En julle sal diegene nie vrees wat
julle bedreig nie, omdat julle sal weet dat Een sterker is as hulle en dat
hierdie Een aan julle sy staan en julle waarlik geen onreg sal laat oorkom nie.
Maar julle sal moet stry met die swaard van die mond. Julle sal alle
teenwerpings moet weerlê en ook kan, omdat dit nie meer julle sal wees wat
spreek nie, maar Ek wat Self deur julle sal spreek. En My Woorde sal waarlik
nie hul uitwerking mis nie. Want dit gaan daaroor om ook nog vir hulle tot
nadenke te bring, want ook onder hulle sal nog swak en besluitelose mense
wees wat op ‘n kruispad beland het en nie weet waarheen hulle hulself moet
wend nie. En aan hulle sal die weg gewys moet word. Indien hulle die weg sal
wil gaan, sal hulle salig geprese wees. Indien hulle dit egter oor die hoof sien,
sal hulle moeilik weer ’n keer die genade kry dat ‘n leier hulle sal aanspreek
om hulle op die goeie weg te probeer bring.
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Want in hierdie tyd kan nie anders as met die swaard van die mond gestry
word nie en hoe oortuigender My verteenwoordigers op aarde sal spreek, des
te meer sal hulle diegene wen wat hul nog vyandiggesind sal wees. En dit is
ook volgens My wil dat julle julself dan innig met My sal verbind, omdat Ek
nou Self deur julle kan spreek tot hulle wat Ek nog vir My wil wen.
Ek weet dat die tyd sal aanbreek waarin dit uiters moeilik sal gaan, waarin
julle uitermate verdruk sal word en julleself sal moet verantwoord. Maar dink
dan aan My Woorde, sodat julle julself nie angstig sal afvra wat julle moet
spreek nie. Laat julle gelowig oor aan My en My werk en julle spraak sal wys
wees, sodat geeneen van julle teenstanders iets daarop sal kan antwoord nie.
Julle wat My wil dien, het geen vyand te vrees nie. Want julle stry vir My en
aan My sy en Ek sal julle waarlik ook tot die oorwinning lei. Amen.
Goddelike vonk - Die korrekte verhouding tot God

6090 Julle dra almal die Goddelike vonk in julleself, Wie julle Leier wil
wees op julle weg oor die aarde, indien julle Hom die reg daartoe sal verleen,
indien julle dit vir Hom moontlik sal maak, sodat Hy homself kan uiter en
julle onderrig. Daar is geen mens wat op homself aangewese is nie. Elkeen
kan My ondersteuning verwag. Elkeen hoef hom maar met My te verbind en
Ek sal op die mens inwerk deur My Gees.
Julle is onlosmaaklik met My verbonde vanaf die allereerste begin, juis deur
hierdie Geesvonk wat julle in julleself dra en wat een deeltjie is van die Gees
van die Vader. Dus kan julle voortdurend met My in verbinding bly. Maar Hy
hou Homself stil in julle, solank julle julself nie bewustelik aan sy leiding
oorgee nie, solank julle julself nog in gedagtes en in julle wese van My
afsonder. En dus lê dit by julle self, of julle julself as 'n deel van My voel, of
julle julself deur My sal laat lei en raad gee. Dit lê by julle of julle die korrekte
verhouding met My tot stand gebring het, naamlik die verhouding van 'n kind
tot die Vader of van ’n skepsel tot sy God en Skepper.
Reeds die erkenning om aan My, as julle Skepper van ewigheid, ondergeskik
te wees, is ’n tree van toenadering tot My, wat julle beslis ook daarheen sal
lei, sodat julle My eendag as julle Vader sal sien en julle na My sal wend.
Want dan laat julle al My Geestesvonk in julle toe, sodat hy op julle kan
inwerk, sodat hy julle kan waarsku en aanmaan om die kwaad te los en die
goeie te doen. Ek kan dan al met julle praat deur die Gees, sodra julle My
maar sal erken. En My Woorde sal steeds liefdevoller wees. Die invloed van
God se Gees sal altyd meer liefde opwek, hoe meer julle julle Vader in My sal
sien en dan as My kinders ook gehoorsaam die innerlike stem sal volg wat
julle waarlik net tot julle voordeel sal onderrig.
Die verbinding met My bestaan voortdurend. Maar of julle julself daarvan
bewus wil maak, hang van julleself af. Sodra julle gedagtes in gebed na My
opstyg, sal julle ook die verbinding met My bewustelik tot stand bring. En dan
kan Ek ook in julle werksaam wees deur My Gees. En so staan geen mens
geïsoleerd van My in die skepping, wanneer hy nie isolasie verkies nie. Wend
hy homself van My af, denkend om vry te wees van alle bande met die Mag
wat hom geskape het, dan is hy ook geïsoleerd en dan sal hy nie deur My
beïnvloed word nie. Dan sal die Goddelike vonk in hom sluimer. Hy sal
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Homself op geen enkele wyse uiter nie, want die vrye wil van
nie aangetas word nie. Die mens word nie beïnvloed in sy
teenoor My nie. Hy moet die band uit homself tot stand bring,
seën van so 'n verbinding wil ervaar, wat egter onherroeplik na
voer. Amen.

die mens sal
ingesteldheid
indien hy die
voltooiing sal

Aardse bestaan, - daad van genade – Terugkeer na God

6096

Dit is 'n daad van onmeetlike genade van God dat julle as mense
op hierdie aarde mag lewe. Want julle het onverdiend 'n moontlikheid om
weer in besit van lig en krag te kom, wat julle eens vrywillig weggegee het.
Julle sonde teen die ewige Liefde was so enorm, dat die ewige verdoemenis
‘n regverdige straf daarvoor sou gewees het. Want julle het in opstand
gekom teen die hoogste en mees volmaakte Wese, aan Wie julle jul bestaan
te danke gehad het, Wie se oorgrote Liefde julle in die lewe geroep het. Julle
het hierdie Liefde verwerp. Julle bring Hom Wie julle slegs onbeperkte Liefde
geskenk het, vyandskap toe. En julle het daardeur 'n kloof tot stand gebring
tussen Hom en julle, wat vanuit julself nooit oorbrug sou kon word nie. En
ten gevolge sou julle lot ewige skeiding van God gewees het, wat dieselfde is
as ewige verdoemenis in duisternis en kwelling.
Maar die Liefde van God het julle nie opgegee nie. Sy het middele en weë
gevind om die afstand tussen Hom en julle te verklein, om julle weer na Hom
toe te lei. En daartoe behoort ook die lewe op aarde as mens, wat daarom 'n
besondere daad van genade van God is, omdat julle sonder julle eie
verdienste op 'n weg gelei word wat regstreeks na God terugvoer, indien julle
dit so sal bewandel soos wat dit God se wil is; as julle gedurende die tyd van
julle aardse bestaan julle wil onder die wil van God geplaas het.
Alle herinneringe aan julle val is van julle ontneem. Julle word nou as
selfstandige wesens slegs voor een keuse geplaas, naamlik om goed of
kwaad te wil, te dink en te handel. Julle is sondig deur julle vroeëre opstand
teen God. Maar julle sal hierdie sonde weer kan goedmaak. Julle sal vry kan
word daarvan, indien julle julself nie tydens jul aardse lewe teenoor God
plaas nie, maar julleself bewustelik op Hom rig, wanneer julle wil goed is.
Dan sal julle wandel op aarde goed wees. Dit sal ooreenstem met die wil van
God en julle sal dan die beproewing van julle wil deurstaan het. Julle sal julle
vir God uitgespreek het, teenoor Wie julle eens vyandig gestaan het.
Die oorgrote Liefde van God het hierdie geleentheid vir julle geskep om weer
na Hom terug te keer, om lig en krag in volheid in ontvangs te kan neem om
weer julle oertoestand te bereik. Dit is 'n daad van genade. Julle sal dit slegs
vir julleself waardig kan maak, deurdat julle dit ten volle sal benut, deurdat
julle Sy oneindige Liefde op julle sal laat inwerk en Haar beantwoord deur
julle volledige onderwerping aan Haar. Want julle sou uit eie krag nooit die
terugkeer na Hom kon voltrek nie. En slegs hierdie onverdiende genade van
die beliggaming as mens, kan die terugkeer na God moontlik maak, wat
daarom nie hoog genoeg waardeer kan word nie en wat eers werklik besef sal
word wanneer die siel haarself weer in die toestand van lig en krag sal
bevind. Dan eers sal sy insien wat sy was, wat sy is en nog moet word. Dan
eers sal sy ook die oneindige Liefde van God besef, Wie sy eens weerstaan
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het. En dan sal sy Hom liefhê met alle innigheid en sal ook in hierdie liefde
haar geluksaligheid vind. Amen.
God in Jesus Christus

6098 Ek wil ‘n waaragtige Leraar en Raadgewer vir julle wees en julle
lei op die weg na voleinding.
Maar julle wil moet My aanneem en erken as julle Leier en Leraar, omdat My
onderwysinge andersins sonder uitwerking sal bly en julle geen stap vooruit
sal kom in julle ontwikkeling nie. Wanneer Ek julle nou tegemoet tree in
Jesus Christus, vir Wie julle julself met julle hele hart moet uitspreek, dan
word julle terselfdertyd ook die korrekte weg gewys, want alleen via Jesus
Christus is die weg wat na die doel voer.
Dit is onmoontlik om ‘n verbinding met God tot stand te bring sonder die
erkenning van Jesus Christus, omdat Ek slegs in Hom gesoek en gevind kan
word, omdat daar naas Jesus Christus geen ander God is nie. En die groot
nood op aarde bestaan daarin dat die mense My as’t ware verwerp, dat hulle
nie wil weet en glo dat Hy, die ewige Godheid, die alles vervullende Krag, wat
in Jesus Christus gemanifesteer het, nou egter ook erken wil word, sodat Ek
Self in Jesus Christus hulle tegemoet kan tree, wanneer die geloof in My van
hulle verlang word.
En steeds sal julle in hierdie sin onderrig word, wanneer julle in die Waarheid
onderrig word. Enige ander voorstelling van My, van julle taak, van die ewige
Godheid, kom nie ooreen met die Waarheid nie. En tog word ander
voorstellinge veel eerder geglo en daarom gaan die mensdom op verkeerde
weë, gaan hulle nie die weg oor Golgota nie, gaan hulle nie die weg wat Ek as
die Mens Jesus na omhoog gebaan het nie, gaan hulle nie die weg van die
Liefde nie, tensy hulle Jesus Christus as die beliggaming van die ewige Liefde
sou verstaan en erken.
Die geloof in slegs ‘n skeppende mag is nie voldoende nie, want dit kan nie
deur ‘n weldenkende mens ontken word nie. Dat hierdie skeppende Mag
Homself egter aan hulle kenbaar gemaak het in Jesus Christus, dat Ek en Hy
dus één is en dat die mens homself derhalwe met Jesus moet verbind indien
hy homself met God wil verbind, dit moet dan as waar en vasstaande
aangeneem word, omdat die mens andersins ontbreek aan geloof in My,
hoewel hy nie die bestaan van ‘n God ontken nie.
Ek verlang die geloof in Jesus Christus, want Hy bewys eers ‘n ware geloof, ’n
geloof wat deur die liefde tot lewe gewek word, want wie Jesus Christus vol
oortuiging erken as die Seun van God, in Wie Ek My beliggaam het, hy het in
homself ook reeds die liefde ontsteek, wat aan hom die Lig van die
erkenning, die krag van die oortuiging, gegee het, waarsonder daar egter nie
van ware geloof gepraat kan word nie.
Ek neem egter geen genoegdoening met ‘n blinde geloof nie. En daarom
onderrig Ek julle Self en bied Ek Myself vir julle aan as leier, sodat julle
korrek gelei kan word in julle denke en deur die Waarheid ook die geheim
volledig kan leer begryp van die menswording van God in Jesus Christus. ‘n
Korrekte onderrigting aan-aan julle Lig gee en julle sal Haar ook aanneem. En
hierdie onderrigting kan slegs Ek aan julle gee, op voorwaarde dat julle julself
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deur My laat onderrig, dat julle tot die Ewige Godheid, wat julle in julleself
erken, bid vir duidelikheid, vir korrekte denke en vir regte leiding. Hierdie
gebed sal Ek waaragtig verhoor en Ek sal steeds bereid wees om julle die
Waarheid binne te lei, sodat julle vol oortuiging sal kan glo en deur die geloof
salig word. Amen.
Die bestemming van die mens – Strewe na Waarheid
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Die bestemming van die mens is die rypword van sy siel op
aarde. ‘n Geestelike rypwording is vir julle as doel gestel, waarna julle in vrye
wil moet strewe. Julle kan dit ook volbring om aan die einde van julle aardse
lewe geskik te wees vir die ryk hierna. Baie min mense neem egter hierdie
onweerlegbare Waarheid aan en stel hulle lewenswyse daarop in. Die
merendeel van die mense is nog geestelik blind en hulle laat hulle nie oorhaal
wanneer hulle nader aan die Waarheid gebring word nie. Hulle siele het nog
‘n lae ontwikkelingsgraad, maar hulle doen niks om dit te verhoog nie. Hulle
glo nóg aan ‘n lewensdoel van die geskapene op aarde, nóg aan ‘n Skepper
en probeer ook om geen opheldering te verkry oor wat baie belangrik is nie,
byvoorbeeld wat met hulle sal gebeur wanneer hulle die aardse liggaam
verlaat het. Hulle glo dus ook nie aan ‘n voortlewe na die dood nie.
Maar hulle ongeloof neem nie hulle verantwoordelikheid weg nie. Hulle het ‘n
vrye wil en word nie tot ongeloof, of hulle sienswyse teenoor God, gedwing
nie, aan Wie hulle hulself kan oorgee om dan, deur ‘n korrekte houding
teenoor God, geleidelik deur Hom gelei te word in hulle denke en handelinge.
Want alle mense kan hulle tot God keer en het vir sy afwending van Hom
geen ander verontskuldiging as die dat hy nie wil nie. Want sodra hy die
Waarheid wil weet, word Sy ook vir hom gegee en dan bring die mens self
weer die korrekte verhouding met God tot stand.
Dat die mense so verskillend dink en wil, lê in hulself, want die verlange na
die Waarheid waarborg ook die korrekte denke. Daarom moet elkeen homself
afvra hoeveel hy na die Waarheid verlang. Neem hy alles onverskillig as
geloofwaardig aan wat hom gebied word, dan het hy self geen verlange na
die Waarheid nie, want anders sou hy Haar ondersoek het. En weer hy alles
af wat hom aangebied word, dan kan dit ook onverskilligheid wees teenoor
die Waarheid, wat hy nie soek nie en daarom ook nooit as Waarheid sal
herken nie.
Wanneer die mens onwetend is en geestelik blind voortgaan, is dit sy eie
skuld, omdat in hom geen verlange na die Waarheid is nie. En geen mens
kan hom verontskuldig dat hy nie weet wat Waarheid is en dat hy dit nie self
kan beoordeel nie, om welke rede hy alles verwerp. Dit is wel op sigself nie
vir hom moontlik om kennis van die Waarheid te ondersoek nie, omdat sy
verstand alleen nie so 'n ondersoek sal kan onderneem nie en hy God se hulp
daarvoor moet vra.
Maar sodra hy homself tot God wend om hulp en om geestelike opheldering,
sal hy ook duidelik Waarheid van dwaling kan onderskei. Daarvoor is die
geloof in God egter nodig en hierdie geloof kan selfs die verstand aanvaar,
indien die wil van die mens goed is. Want die hele skepping getuig van die
aanwesigheid van ‘n wyse en almagtige God en Skepper en om tot hierdie
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skeppende Gees van ewigheid om hulp te bid, sal vir elke wyse en denkende
mens moontlik wees wat die Waarheid wil binnedring. Die mens sal ook
spoedig opheldering ontvang oor sy bestemming op aarde en hy sal dan sy
lewensloop die korrekte betekenis toeken en nie meer verder in
onverskilligheid lewe nie. Hy sal dan van die verantwoordelikheid vir sy siel
bewus wees en haar tot die hoogste moontlike volmaaktheid probeer bring.
Amen.
Dekmantel van vroomheid – Satan se aktiwiteit

6102 Onder die dekmantel van vroomheid word baie sondes op aarde
gepleeg. Dit is Satan se aktiwiteite, wat onder 'n skynheilige kleed skuil om in
staat te wees om die mense wat hulle laat vang deur uiterlike prag en praal,
nog meer verraderlik te beïnvloed. Mense het nie hul eie lig nie en aanvaar
dus die lig van diegene wat self geen lig het nie en wie gebruikmaak van
denkbeeldige lig. En in hierdie denkbeeldige lig sal hulle die weg wat hulle
moet neem met moeite vind en maklik dwaal deur te glo om op die regte weg
te wees.
Dit is baie makliker om 'n vyand te herken wat mense openlik konfronteer.
Die teenstander verberg homself egter en gee te kenne dat hy aan Myne
behoort, deur namens My te praat asof hy gesag van My ontvang het, sodat
dit vir hom maklik is om volgelinge te vind, liggelowige mense by wie die
regte soort liefde ontbreek. Want met die regte soort liefde sal hulle so verlig
wees, dat die bedrieglike lig nie in staat sal wees om die oorhand te kry nie.
Maar mense skenk meer aandag aan voorkoms, aan namaaksels, as aan die
Waarheid wat van My kom, juis omdat hulle 'n gebrek aan liefde het. En My
teenstander weet beslis hoe om liefde te voorkom, deur dit te probeer
vervang met iets anders, deur wette te maak en die vervulling van hierdie
wette as meer belangrik as enigiets anders uit te maak.
Maar hy weet hoe om My gebooie van die liefde so slim te vervang dat mense
skaars bewus is van hul hartelose manier van lewe, omdat hulle gretig die
menslike gebooie aanvaar en glo hulle het genoeg gedoen. 'n Mens kan dit
beslis self besef, indien dit sy ernstige wil is om 'n lewe te leef volgens My
Wil. Maar sy visie is vertroebel deur die prag wat diegene omgeef wat hulself
as My verteenwoordigers op aarde voorhou en wat eintlik die verteenwoordigers is van die een wat My teenstaan en wie ’n veldtog teen My voer.
Enigeen wat die lig van die liefde in homself laat ontvlam het, kan alles
helder en duidelik sien en draai met afkeer weg van gedrag wat nooit My Wil
kan wees nie. Maar iemand wat nog in die duisternis leef, omdat hy nie
innerlike lig het nie, sal homself verlustig in denkbeeldige ligte en sal weer en
weer agter hulle aanjaag, maar sonder om ware lig daardeur te ontvang.
Slegs goedheid van die hart, onselfsugtige naasteliefde, steek 'n ware lig aan
en enigeen wat in hierdie lig sal loop, sal die regte weg neem, want Ek sal
langs hom loop op hierdie weg en dan sal die vals lig hom nie langer skade
berokken nie, want hy sal haar vermy, daarvan wegdeins, want dan sal hy
deur sy hart gewaarsku word teen die een wat hom onder die dekmantel van
vroomheid verberg. Hy sal ontmasker word wanneer die tyd reg is. Maar eers
sal almal volgens My gebooie van die liefde moet lewe, dan sal al die prag en
praal van die wêreld hulle nie meer skaad nie, want dan sal hulle innerlike lig
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baie sterker skyn en hulle sal ongedeerd die regte weg neem, waarop, gelei
deur My, hulle hul doel sal bereik. Amen.
Laaste dag - Uur van rekenskap - Vergelding

6103 Of julle hoog, of laag, arm of ryk, jonk of oud is, eendag sal julle
rekenskap moet gee vir jul manier van lewe op aarde wanneer julle laaste
dag aangebreek het. Niemand sal in staat wees om hierdie aanspreeklikheid
te vermy nie, want eendag sal die uur van afrekening kom, die uur van
oordeel wat sal beslis oor die toestand van julle siele en julle daaropvolgende
lot. Alhoewel julle mense die siel se lewe na die dood betwyfel, alhoewel julle
meen dat die lewe beëindig is na die dood van die liggaam, sal julle ook nie
die laaste Oordeel ontsnap nie en tot julle afgryse sal julle besef dat julle
verkeerd gedink het en dat jul lewe 'n vermorsing van tyd was, want net
enkeles van hulle wat die lewe na die dood ontken het, sou 'n lewe van liefde
geleef het. En hierdie enkeles sal begin om te verstaan en die begeerte hê
om reg te maak wat hulle verkeerd gedoen het. En hulle sal gou helpers vind
om hulle te help in hulle geestelike ontbering.
Maar waar alle geloof ontbreek en min liefde teenwoordig is, sal dit ’n bitter
uur van oordeel wees, want die lot wat hulle beskore is sal ooreenstem met
hul toestand van volwassenheid, sonder krag en lig en hulle sal hulpeloos
vegeteer in folterende duisternis. Geen siel kan hierdie lot ontsnap nie, selfs
al het sy die mees betroubare posisie van onderskeiding op aarde beklee,
want almal wat nie vir hulself 'n geestelike kleed op aarde geskep het nie, sal
arm en naak aan die anderkant kom. Dit is hulle wie slegs gesorg het vir die
liggaam, maar nie vir die siel nie, wie se bedoelings en gedagtes net oor
aardse besittings gegaan het en wat hoegenaamd geen geloof in vergelding,
in 'n lewe na die dood, gehad het nie.
Om vir haar geestelike bekleding te skep in die Ryk hierna, wat op
verbetering dui, is ongelooflik moeilik vir die siel, maar nie onmoontlik nie.
Maar dit neem dikwels 'n lang tyd voordat sulke siele die wil daarvoor kan
bymekaarbring. En omdat die siel die omvorming self moet aanpak, kan dit
dikwels ewighede neem voordat sy besluit om dit te doen. Mense op aarde
oorweeg nie hul einde en die verantwoordelikheid wat hulle nader nie,
gevolglik berei hulle hulleself nie daarvoor voor nie en indien, na hulle dood,
hulle hul situasie net vaagweg besef, sal hulle nie meer in staat wees om dit
te verander nie, omdat hulle nie die krag sal hê wat hulle op aarde in
oorvloed tot hulle beskikking gehad het nie. Want net soos liefdevolle dade
die siel help om op aarde volmaaktheid te bereik, so is dit ook in die Ryk
hierna, maar liefdevolle dade beteken: Die wil om te gee, te help en te
bevredig. Die siele kom egter in 'n baie swak toestand daar aan en besit niks
wat hulle in staat sou stel om te gee nie, hulle het geen krag ten einde in
staat te wees om te kan help nie, hulle is self beroerd en kan dus nie geluk
skenk nie. Hulle is arm en ellendig en het self hulp nodig.
Mense besef nie dat hulle eendag sal maai wat hulle op aarde gesaai het nie.
Maar volgens die goddelike geregtigheid, moet alles vergoed word en almal
sal volgens meriete ontvang. Elke siel sal die lot moet aanvaar wat sy bekom
het deur haar lewe op aarde. En die uur sal vir elkeen aanbreek om homself
te regverdig, die uur van oordeel kom vir elke siel op haar laaste dag. Amen.
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Spoedige einde - Vervulling van die voorspellings

6106 Moenie mislei word nie en glo My Woorde wat die nabye einde vir
julle aankondig. Julle is nie in kennis gestel van die dag en die uur nie, want
dit sal nie vir julle voordelig wees indien julle dit weet nie. Maar nie een van
julle voorsien die dag van die einde as so naby soos wat dit vasgestel is vanaf
ewigheid nie. Elkeen van julle hou sy oë nog steeds so stewig op die wêreld
gerig dat die feit dat dit alles tot 'n spoedige einde moet kom, nie vir hom
moontlik lyk nie, want elkeen van julle is nog baie aardsgesind, selfs al
behoort hy tot Myne en het hy geestelike aspirasies. Want julle lewe in die
wêreld en moet nog julle werk doen. En dit is die rede waarom julle gedagtes
dikwels so vêr verwyder is van wat Ek nog altyd en ewig voorspel het.
Keer op keer is daar aan julle gesê dat die einde skielik en onverwags sal
kom. En julle mense sal nie die tyd kan bepaal nie, want Ek sal kom soos 'n
dief in die nag. Maar moenie die spot 1. daarmee/2. hiermee wat vir julle
voorlê, net omdat julle dit nie glo nie, sodat julle dit nie eendag sal hoef te
betreur nie.
Keer op keer het Ek sieners en profete opgewek met die doel om julle deur
hulle te waarsku en te vermaan om julleself voor te berei vir die
onvermydelike. En tog sal Ek julle nie inlig oor die dag en die uur nie, sodat
dit julle nie kan verwar nie, sodat dit nie julle gedagtes en aksies sal beperk
nie. En selfs wanneer die dag aanbreek, sal dit mense onverwags vang, want
niks buitengewoon sal vooraf gebeur nie en die wêreldse mense sal meer as
ooit plesier hê en hul lewens geniet. Net 'n paar sal die lig sien, maar hul
vermanings sal afgelag word, totdat Ek sal ingryp en My Woord vervul word.
Aanvaar dus alles wat deur die stem van die Gees aan julle oorgedra word as
suiwer Waarheid. Verwag die einde baie gou, want die tyd is vervul, die
oestyd het aangebreek. Amen.
Doel van god - Ewige lewe – Vrye wil

6108 Om aan julle die ewige lewe te gee, is die doel wat Ek vanaf die
allereerste begin vir My gestel het. Ek wil julle tot wesens omvorm wat in
ewige geluksaligheid werksaam sal wees, wat dus sal lewe en skep en ten
volle beskik sal oor lig en krag. My doel is dat julle hierdie geluksaligheid sal
bereik. En tog sal julle hierdie omvorming self – wat die voorwaarde is vir 'n
ewige lewe - in julle moet voltrek. Want ofskoon My Mag onbeperk is, kan Ek
julle tog nie vanuit My Mag so vorm nie, omdat dit nie My doel is om willose
skepsels in My nabyheid te hê nie. Inteendeel, Ek wil kinders om My hê, wat
hulle volmaaktheid vry bereik het, wie se geluksaligheid Ek voortdurend kan
vergroot en in wie se geluksaligheid Ek My Self ook kan verheug. Julle sal uit
vrye wil kinders van My Liefde moet word.
Dit is My heilsplan van ewigheid, wat Ek ook sal nastreef totdat Ek My doel
bereik het. Maar daar sal nog eindelose tye verbygaan totdat alles wat uit My
voortgekom het, naamlik al die geskapenes, die voltooiing bereik het. Maar
omdat dit nie net My werk, maar julle eie werk bly, is My Liefde steeds
daarop bedag om julle te help, julle op die korrekte weg te lei, julle kennis te
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verskaf oor julle taak en op elke wyse so op julle in te werk, dat julle wil nou
sal uitvoer, wat julleself en ook vir My, geluksaligheid tot gevolg sal hê.
En dit is steeds net moontlik deur My Woord, wat My wil helder en
verstaanbaar aan julle bekendmaak, waarvan die vervulling ook dieselfde is
as die vervulling van julle taak op aarde. As julle God en Skepper van
ewigheid, bly Ek deur My Woord voortdurend in verbinding met julle, My
skepsels. En My aanspreking wys julle ook op Hom, Wie julle geskape het. My
aanspreking gaan uit na My kinders, wie in My hulle Vader moet herken, wie
My Liefde moet voel, sodat hulle kan leer om My lief te hê en na My verlang.
Wanneer Ek dit bereik het dat hulle My Liefde betuig, dan sal hulle ook
daarna streef om by My te wees. En dan het Ek hulle vir ewig gewen. Want
dan sal hulle ook die graad van volmaaktheid bereik wat hulle geluksalig sal
laat word. Dan omvorm hulle hul wese uit vrye wil tot liefde en dan het Ek My
doel bereik.
Maar Ek dwing egter geen mens om My Woord aan te neem nie. En daarom is
nog so baie mense terughoudend teenoor My. Hulle gee My nie die
moontlikheid om My Liefde by hulle te laat inskyn nie. Hulle vermy elke
genadevolle geleentheid. Hulle vermy die plekke waar hulle onmeetlik sou
kon ontvang, indien hulle net gewillig sou gewees het.
Hierdie mense verleng self die tyd wat hulle van My verwyder is en Ek moet
hulle wil respekteer. Maar eens sal Ek verseker My doel bereik. Maar tot hul
eie leedwese verleng My skepsels die tyd van hulle ongelukkige toestand,
want hulle bevind hulle in 'n toestand van dood. En eers wanneer hulle
begeer om te lewe, sal hulle lewenskrag onttrek van My Woord. Eers wanneer
hulle My tot hulle sal laat spreek, sal hulle deur My Liefdeskrag deurstraal
word en begin om te lewe. Maar dan sal hulle ook geluksalig wees en bly tot
in alle ewigheid. Amen.
Vraende gedagtes is die eerste stap omhoog

6109 Dit is 'n belangrike stap wat julle mense neem, wanneer julle jul
gedagtes na My verhef, na die oneindige Gees Wie oor alles regeer. Wanneer
julle julself vraend tot hierdie Wese sal wend, van wie julle glo dat Hy julle
geskape het, want met hierdie stap betree julle al die geesteryk. Julle betree
'n gebied wat nie vir julle deur mense ontsluit kan word nie.
Inteendeel: Dit moet deur My Self ontsluit word, ofskoon Ek My daarvoor ook
weer van mense bedien, wanneer julle nog nie so gevorm is dat julle My en
My antwoord kan hoor nie.
Tog het julle voorlopig deur middel van gedagtes die verbinding met My tot
stand gebring. En julle is geseënd as julle nie hierdie band breek nie,
wanneer julle julself sal losmaak van die wêreld en na My soek. Julle sal
geseënd wees wanneer julle in gedagtes vrae sal stel en Ek julle dan deur
middel van gedagtes kan antwoord. Want so begin daar “’n sekere
verheldering van julle gees” en daarmee ontstaan daar ook 'n steeds hegter
band met My.
Dink tog net daaroor na, of en wat daar buite die aards sigbare bestaan, sal
neem al die belangrike stap julle, want dit sal julle ontwikkeling beslis. Dit is
die stap omhoog wat geneem moet word deur elke mens wat hom wil
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vervolmaak. Maar daarvoor moet die mens hom kan losmaak van die wêreld,
hy mag nie met al sy sinne daaraan verslaaf wees nie, hy moes die
waardeloosheid van die aardse materie ingesien het, want hierdie materie
versper sy weg omhoog. Maar wie eenmaal sy gedagtes laat dwaal in
geestelike hoogtes, vir hom kom die aardse materie spoedig nie meer
begerenswaardig voor nie. Maar die verlange moet vanself in hom opkom om
meer te wete te kom oor die gebied wat vir hom nog vreemd is. En sy
verlange sal verseker vervul word.
Daarom word aan elke mens aanleiding daartoe gegee deur sy aardse
bestaan, waarvan die verloop, deur die lot bepaal, hom hierdie gedagtes kan
gee. Deur geskrifte of gesprekke word hy op die geestelike gebied gewys. En
hy sal altyd saggies deur My aangespreek word in die vorm van gedagtes wat
in hom sal opkom, wat gerig sal wees op die geestelike doel. En nou moet sal
sy wil hom moet stuur en hy sal geseënd wees as dit die regte rigting kies.
Vrae wat in hom sal opkom rakende My, is dikwels beter as 'n geloof in My
wat nog nie lewendig is nie. Want iemand wat vra deur middel van gedagtes,
kan Ek deur middel van gedagtes onderrig. En Ek kan My so aan hom
openbaar, sodat hy 'n oortuigde geloof in My kan bekom, terwyl iemand wat
slegs 'n vormgeloof het, geen vrae stel nie en daarom nie so onderrig kan
word sodat sy geloof lewend kan word nie. Vanuit My word werklik alles
gedoen sodat die mens aangespoor kan word om na te dink. Maar Ek tas nie
die vrye wil aan nie. Wie hom egter in gedagtes vrywillig met My, of met die
geesteryk wat nog nie vir hom ontsluit is nie, verbind, sal Ek nie oorslaan nie.
My Liefde sal dit aan hom openbaar en hy sal duidelik en helder leer sien. Sy
gees sal verlig word en hy sal vir ewig Myne wees. Amen.
Kragtige geloof – Sukses - Liefde

6110 Met ‘n sterk geloof en My hulp sal julle enigiets kan bereik, selfs
as dit vir julle onmoontlik lyk, want niks is vir My onmoontlik nie. Maar die
Gees van Liefde moet in julle werksaam wees, - alles wat julle doen of wil
bereik moet op liefde gegrond wees. Dan sal My Liefdeskrag, wat julle deur
julle liefde bereik het, onbetwisbaar aktief moet word. En so sal julle in staat
wees om alles te bereik wat julle vir My en My Koninkryk wil doen, want dan
sal jul liefde vir My en julle medemens die dryfkrag wees wat gevolglik die
invloei van My Liefdeskrag in julle sal waarborg, indien julle slegs glo. Vaste
geloof is ’n belangrike faktor vir julle sukses, wat nietemin sekerlik aanwesig
sal wees waar daar liefde is. En as julle geloof in My hulp begin verswak,
oordink dit dan ernstig in julle hart dat Ek, na alles, die Liefde self is, dat Ek
julle liefhet en julle daarom niks sal weier nie, behalwe wat julle siele sal
skade doen, wat julle in elk geval nie sal vra wanneer julle begin het om in
liefde te leef nie. Want dan sal julle verligte Gees ook besef waarom julle nie
so ’n versoek moet rig nie.
Wanneer julle egter aardse teenspoed ondervind, wanneer julle swaar gebuk
gaan onder jul kruis, wanneer julle jul in gevaar van liggaam en siel bevind,
kom dan na My toe met vertroue en julle sal My Liefde ondervind en julle
gebede sal aan julle gegun word, omdat Ek julle liefhet. Keer op keer moet
julle My diepgaande liefde in gedagte hou, wanneer julle gevaar loop om
vertwyfeld te raak, wanneer julle geloof swak is. Ek sal nie My rug op julle
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draai nie, selfs al sou julle sondig, selfs nog minder as julle in die moeilikheid
is. Daarom, glo en vertrou en julle sal aardse hulp ontvang en glo en vertrou
dat Ek julle ook geestelik sal ondersteun sodra julle My van diens wil wees.
Julle moet nooit twyfel dat julle sukses sal behaal nie, want julle kan altyd
gebruikmaak van My Krag, wat vir almal beskikbaar is wanneer julle planne
gegrond is op liefde vir My en julle medemens. Met My en My Krag sal julle
alles bereik wanneer julle slegs vas en sonder twyfel glo. Amen.
Vrees nie!

6111 Vrees nie – maar glo net! Niks sal julle beangs kan maak nie,
niks sal julle ontstel nie, wanneer julle slegs vas en onwankelbaar sal glo. En
so kan ‘n sterk geloof vir julle ‘n makliker lewe op aarde beteken, omdat daar
dan niks is wat julle vrees nie en julle sorgeloos sal kan voortgaan, - die
gedagtes altyd slegs op Hom gerig, Wie julle sal help in alle nood.
Julle sal innerlik steeds vas oortuig daarvan moet wees dat julle ‘n Vader in
die hemel het wat oor Sy kinders waak en hulle nie in hul nood sal verlaat
nie, omdat Hy Sy kinders liefhet. Hierdie vaste oortuiging is reeds die
sekerheid dat dit so is. En wat sou daar nou sterker kan wees as julle Vader
in die hemel? Geen mens op aarde en geen wese van die duisternis is in staat
om Hom weerstand te bied nie en daarom hoef julle nie te vrees dat enige
mens op aarde of enige wese van die duisternis julle skade kan berokken nie,
wanneer julle in God se oorgrote liefde glo en in die beskerming wat Hy julle
beloof het. Want Sy Woord lui: “Kom almal na My toe, vra en vir julle sal
gegee word, klop en vir julle sal oopgemaak word!” Hef julle oë op na My,
van Wie julle hulp kom [Matt. 7:7].
Wanneer julle sal slaag om hierdie Woorde van Sy liefde jul eie te maak,
wanneer julle jul daarmee deur die Vader aangespreek voel, dan sal julle
geen twyfel meer daarteen inbring nie en ten volle gelowig wag totdat daar
vir julle hulp sal kom. Daar bestaan niks wat Hy nie sou kon wegneem, niks
wat vir Hom onmoontlik is nie. En daarom is daar altyd ‘n oplossing, ook
wanneer julle dit self nie sien nie. Hy vind waarlik die middel om die saak
mee op te los, Hy vind ‘n uitweg uit alle nood. Bedink hierdie woorde diep in
julle hart, totdat alle twyfel verdwyn, totdat julle julself onbevreesd aan Hom
kan toevertrou en geduldig wag, want Sy Liefde gaan uit na julle, Sy kinders.
En hierdie Liefde hou nooit op nie. Amen.
Stryd met die swaard van die mond

6112 Ek wil vir julle vrede bring en tog ook weer die swaard. Maar julle
sal nie sodanig mag stry dat julle jul medemens skade berokken nie, dat hy
liggaamlik of geestelik moet ly nie, - inteendeel moet julle stryd slegs daartoe
dien dat die medemens vrede vind in homself. Julle stryd moet teen die leuen
en die dwaling wees, die duisternis, wat julle wel sal kan verjaag, wanneer
julle stry met die swaard van die mond, wanneer julle spreek in My Naam.
Indien julle ernstig van plan is om ‘n egte stryder vir My en My Ryk te wees,
sal julle spreek, gedryf deur My Gees, dan sal julle nie hoef na te dink oor dit
wat julle sal sê nie, maar: “Ek sal dit vir julle in die mond lê”. En julle sal stry
met die swaard van die mond, omdat Ek Self die swaard hanteer. Maar ‘n
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stryd met die wapen in die hand is vêr van julle. Want so iemand sondig teen
die naasteliefde en sonder liefde sal julle nooit vrede kan skenk nie, dit sal
slegs die hart van die mens in geweldige beroering bring en haat en
liefdeloosheid sal probeer om vergelding te vind.
Glo My dat julle julself op ‘n harde stryd sal moet voorberei, want mense sal
julle aanvat deurdat mense dit wat julle glo as niksseggend en
ongeloofwaardig sal voorstel en julle dus ook sal uitdaag om julleself te
verdedig. En dan sal julle slegs op My moet vertrou, sodat Ek julle die
korrekte aanwysings kan gee. En as julle nou aan My kant staan, dan kom
daar vir julle van My kant af ook die insig, dan sal julle spreek in My Gees,
omdat julle My en My Naam verdedig het. Dan sal julle ware stryders vir My
wees, wat in julself die vrede het en dit ook aan julle medemens kan bring.
Want slegs Ek kan die vrede laat neerdaal in die harte van die mense, maar
vir hierdie vrede sal ‘n stryd dit voorafgaan en vir hierdie stryd maak Ek julle
geskik, as julle maar net wil toetree tot die leër van My stryders en My erken
as julle Leëraanvoerder. Die stryd wat julle vir My en My Naam sal stry is en
bly steeds ‘n heilige stryd waartoe Ek julle oproep, terwyl daarenteen, ‘n
geveg met die wapens in die hand, nie My Wil is nie, solank as wat dit slegs
gevoer word uit ‘n sug na mag en eieliefde, solank as wat elke edele motief
ontsê moet word. Stry met die swaard van die mond, sodra My teenstander
julle aanval, voer die stryd teen die duisternis, teen die onwaarheid, dan stry
julle vir ‘n regverdige saak en My ondersteuning sal vir julle verseker wees.
Amen.
Lewende skeppings word kinders van God

6114 Dit het My behaag om julle te voorsien van al julle vermoëns,
maar die ontwikkeling van hierdie vermoëns word aan julle oorgelaat. Ek het
julle geskep met al die begaafdhede om julself te omvorm tot gode. Maar
julle moet gebruikmaak van hierdie begaafdheid. Want Ek het an julle die
vrye wil gegee, wat nou moet streef na dit wat My plan is: Julle omvorming
van lewende skeppings tot kinders. Dit is iets wat Ek nie uit hoofde van My
Krag kan doen nie, want dan sal julle vrye wil, die eienskap van goddelikheid
en volmaaktheid, uitgesluit wees.
Dus is al die voorvereistes om kinders van God te word in plek, net vrye wil
moet nou aktief word, dus moet julle jul wil omvorm tot My kinders, julle
moet die vergoddeliking van julle natuur self doen. En vir hierdie doel is julle
lewe op aarde gegee. Julle is in volmaaktheid geskep en in staat om julle
vrye wil van die begin af te gebruik, wat ook aan 'n volmaakte wese behoort
het. Julle, wat beliggaam is op die aarde, het julle vrye wil misbruik, julle het
dit nie op 'n positiewe, maar op 'n negatiewe manier gebruik, alhoewel, as
volmaakte wesens het julle volle bewustheid gehad, wat egter nie toegelaat
was om die uitdrukking van jul vrye wil te belemmer nie. Julle het vrywillig 'n
ander heer gekies en weggedraai van My af, met ander woorde, julle het
vrywillig die volmaaktheid wat julle Goddelike natuur gekenmerk het, verbeur
deur nie goddelose gedagtes en drange te weerstaan nie, deur plesier daarin
te vind en dus die beginsel van liefde uit te sluit, die toonbeeld van
volmaaktheid en julle het julleself daardeur ook gedistansieer van My, die
Ewige Liefde. Julle vrye wil het dit reggekry, want die vermoëns wat aan julle
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gegee was, was genoeg om julle te vergoddelik. Julle kon net so maklik
vrywillig toegelaat het dat julle beheer word deur alles van edele, goeie en
volmaakte aard, - julle kon julle liefde vir My gegee het en gestreef het na My
as 'n Vader met al julle sintuie en julle sou bewys het dat julle volmaakte,
goddelike wesens was en wou bly.
Dus het julle uit eie vrye wil geval, wat gevolglik die gevolge moes aanvaar,
om weer vanuit die afgrond die vorige hoogtepunt te bereik, onder baie
moeiliker omstandighede. Vroeër of later sal julle die wilstoets moet slaag,
dus het julle 'n oneindige lang weg gehad om te gaan, omdat julle so
oneindig laag geval het deur julle eie toedoen. Tog Ek het julle uit die afgrond
gehelp, omdat julle nie in jul swakheid in staat was om dit self te doen nie.
Maar Ek het julle voorheen vrye wil beperk, om te verhoed dat julle terugval.
Julle het die weg gegaan deur die werke van die skepping, met julle gebonde
wil, totdat julle die vlak van ’n mens bereik het. Maar nou is julle vrye wil aan
julle teruggegee en moet julle bereid wees om weer die wilstoets te
ondergaan, dieselfde taak word van vooraf van julle verwag: Om julle
vrywillig te vergoddelik en dit is slegs moontlik as julle julself sal omvorm tot
liefde, wanneer julle jul inherente selfsugtige liefde verander tot
onbaatsugtige naasteliefde, wanneer julle die beginsel van liefde die leidende
beginsel maak van julle bedoelings, gedagtes en aksies.
Julle het die vermoë om dit te doen, maar julle moet dit self ontwikkel. En
met die regte wil, sal julle beslis kan slaag en dan sal julle die doel bereik
het, al is dit deur 'n lang ompad, na 'n oneindige lang tyd. Dit is egter
moontlik vir julle om te misluk om nie weer die wilstoets te slaag nie en dan
sal julle vir 'n oneindige lang tyd moes vertoef het in 'n toestand van
onvolmaaktheid en weer vêr weg van My af. Ek sal julle altyd die geleentheid
bied om julle doel te bereik, alhoewel julle wil vry is en dit bepaal hoe lank dit
julle sal neem om volmaaktheid te bereik. Amen.
God se antwoord op gedagtes
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Julle sal altyd van My teenwoordigheid oortuig kan wees,
wanneer julle gedagtes met My besig is, wanneer julle 'n gebed tot My stuur,
wanneer julle deur gedagtes julle nood aan My toevertrou. Dan sal julle ook
deur My aangespreek voel en julle sal slegs daarop hoef te let, welke
gedagtes julle aanspreek wanneer julle stil binne-in julle luister. Want Ek
antwoord julle, hoewel julle sal glo dat die antwoord julle eie gedagtes is.
My wil en doel is dat alle mense in gedagte die verbinding met My tot stand
bring, maar slegs weiniges doen dit. En daarom is dit tog vanselfsprekend dat
Ek hulle met My teenwoordigheid gelukkig maak, omdat hulle hul in hul
gedagtes op My rig. Want elk van sulke gedagtes tref My as 'n kinderlike roep
wat Ek nie ignoreer nie, omdat Ek immers daarop wag. En die aard van die
gedagtes bepaal My antwoord, solank julle nog nie so innig met My verbonde
is deur werke van liefde, dat Ek julle ook heeltemal onafhanklik van julle
denke kennis kan oordra nie, wat egter ook geloof vereis dat Ek deur die
Gees met julle praat. Maar dan sal julle ook heeltemal oortuig wees van My
teenwoordigheid, wat duidelik aan julle bewys word.
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Maar dat julle denke aan My aanleiding gee tot My teenwoordigheid en dat Ek
My dan ook teenoor julle sal uiter, dit weet julle mense nie. Ook nie hoe
maklik julle My daarom tot julle sal kan trek en ook steeds inniger kontak
met My sal kan onderhou indien julle onbaatsugtige naasteliefde verrig,
waardeur julle My, as die ewige Liefde, na julle toe trek. Dan sal julle die
verbinding met My kan versterk en uiteindelik ook die graad van liefde bereik
wat vereis word vir 'n duidelike werksaamheid van die Gees in en by julle.
Julle moet slegs glo dat julle self julle God en Vader daartoe kan bring om by
julle teenwoordig te wees deur gedagtes wat op Hom gerig is.
Indien julle jul daaglikse lewe so beskou, dan sal julle spoedig elke uur wat
julle nie aan My dink nie, as waardeloos beskou. Want as julle weet dat Ek by
julle teenwoordig kan en wil wees, sal julle maar net gelukkig wees in stille
verbinding met My, deur middel van gedagtes. En My sagte aandrang om
werksaam te wees in liefde, sal julle nakom. En julle sal dan ook bewus word
van die lig en die krag wat uit sulke kontakte met My na julle voortvloei.
Amen.
Geestelike wedergeboorte –Tevergeefse aardse lewensweg

6117 Julle aardse lewensweg sal tevergeefs wees wanneer dit geen
geestelike vooruitgang aan julle siele verskaf nie, wanneer julle in hierdie
periode nie sal slaag om julle in geestelike sfere te begewe en los te kom van
die te noue verbinding met die aarde nie, met haar materiële besit, indien
julle nie op aarde die geestelike wedergeboorte bereik nie. Julle siele moet uit
’n donker gevangenis na buite tree, na ‘n lewe vol lig, julle moet vry word
van alle materiële verbintenis, want julle is gees en julle sal slegs tevrede
voel in die geesteryk, wanneer julle deur geen enkele kluistering gehinder
word nie.
Die aardse liggaam is ‘n kluistering vir die siel en sy begeerte is altyd van
materiële aard. Indien die siel haar deur die liggaam laat lei, dan bly sy in
onvryheid, sy bly aardsgesind en elke geestelike verlange in haar word
gesmoor. Sy moet haar losmaak van liggaamlike begeertes, sy mag die
liggaam nie gee wat hy verlang nie, want sy is die draer van die wil en beslis
oor haarself. Indien sy slaag om haar liggaam te oorwin of hom selfs na haar
eie wense, of aan die van die deur haar ingesiene “betere” te laat oorhel, dan
sal sy selfs ’n geweldige ondersteuning vind vanaf die kant van die gees wat
in haar geborge is, wat haar meer en meer in die rigting van die geesteryk
sal stu, wat haar die rykdomme van die geesteryk sal aanbied en dit vir haar
as uitsluitlik begerenswaardig voorstel.
Sodra die siel haarself vir die geestelike leringe toeganklik bewys, sal haar lot
in die ewigheid reeds beslis wees, sy sal verseker wees van die gang
opwaarts en die aardse lewensweg het sukses vir haar opgelewer vir die
ewigheid. Maar die stryd van die siel wat dit voorafgaan, is swaar, wanneer
die liggaam op elke wyse op haar inwerk, wanneer sy te swak is om hom
weerstand te bied, wanneer die liggaam die oorheersing behou en die siel
benewel, omdat sy haar nou willoos aan hom oorgegee het.
Sodra die wêreld julle bekoor, sodra julle alles daarop probeer verower, sodra
julle alle geestelike gedagtes verjaag, wanneer hulle in julle opduik, is julle in
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groot gevaar, want julle deursien nie die doel van julle lewens nie; julle
strewe heeltemal ander doele na as die waarvoor julle op aarde is. Julle
aardse lewe sal spoedig verbygaan en alles wat julle aan aardse materiële
goedere verkry het, moet julle agterlaat by die uur van dood. En julle sal
ongelukkig wees wanneer julle nie in besit sal wees van geestelike goedere
wanneer julle die geesteryk ingaan nie.
Laat julle gang op die aarde nie onbenut wees nie, probeer om julle los te
maak van alles wat slegs die liggaam dien, maar vir die siel geen voordeel
oplewer nie. En streef na die ryk wat julle ware tuiste is en wat julle
onafwendbaar ook opnuut sal betree, wanneer julle liggaamlike einde
aangebreek het, wat baie kan verskil, na gelang die geaardheid van julle siele
is. Verander julle daarom en streef en werk vir die geesteryk, solank julle nog
in die aardse lewe toegelaat word, want julle berou sal groot wees wanneer
dit te laat is. Amen.
Die gees van liefde is die beskerming teen versoeking en die
vyand

6118 Bly voortdurend in die gees van die liefde. Slegs dan sal julle
gevrywaar wees van die aanvalle van die vyand. Want hy vlug weg vir liefde
en hy gaan nie na 'n mens wie altyd gevul is met liefde nie. Maar sodra daar
maar 'n vonkie liefdeloosheid in die hart van 'n mens merkbaar is, kan hy
insluip en probeer hy alles om vir hom nog meer ruimte te verskaf. Hy bring
die mens daartoe om onverdraagsaam, eiewys en hoogmoedig te wees, om
die liefde in die mens te onderdruk, om dan ‘n vrye hand te hê en die wil van
die mens aan hom te onderwerp. Hy sal nooit slaag waar liefde is nie. Want
daarop het hy geen greep nie. Die mens verweer hom so en sal ook die krag
hê om hom af te weer.
Die mens beland egter steeds weer in situasies waarin hy vas moet staan,
omdat hy slegs opwaarts kan gaan wanneer hy stry of dien. En dus sal hy
weerstand moet oorwin. Hy sal homself moet buig na die hulpelose om
homself orent te help. Hy sal dus in dienende naasteliefde werksaam moet
wees. Doen hy dit, dan sal sy stryd minder word, omdat die liefde hom krag
gee om vas te staan wanneer hy weerstand ondervind.
Maar die mens moet daarvoor oppas dat die liefdesvuur nie minder word
wanneer hy hom nie aan die verleier wil oorlewer nie, wat dan direk bereid is
om hand by te sit om die liefdesvuur heeltemal te smoor. Hy is vol lis en
bedrog en hy is ‘n meester om vir julle strikke te stel, waarin julle
niksvermoedend trap wanneer die lig van liefde nie so helder in julle harte
brand dat julle hom kan herken nie, al vermom hy homself ook hoe goed.
Daarom kan julle altyd maar net toegeroep word: “Bly in die gees van liefde,
dan sal julle verbind wees met God en sal julle die vyand nie hoef te vrees
nie.” En julle sal ook elke versoeking suksesvol met liefde die hoof kan bied,
wat dit ookal is.
Wanneer mense julle wil verneder, wanneer hulle julle tot ongeduld wil
aanspoor, wanneer hulle in julle afguns en nyd probeer wek, is dit altyd die
verleier wat daaragter sit en sal julle hom kan verslaan en verjaag indien
julle in die liefde bly. Dan sal alles sonder uitwerking op julle bly. Dan sal
julle die medemens maar net as ’n siek siel beskou, wat hom met sulke
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pogings aan die vyand oorgegee het. En julle moet hulle met liefde
tegemoettree en sal dit soms ook bereik dat hulle in hulself sal keer en ophou
om onbeskof te praat en te handel. Want liefde is krag en bly nie sonder
uitwerking waar dit geen weerstand ondervind nie. Daarom sal julle vir julle
medemense as voorbeeld 'n lewe in liefde moet leef, wat dikwels meer
resultate sal behaal as woorde wat nie deur dade bewys kan word nie. Bly in
die liefde en dink daaraan dat julle dan in Hom sal bly, Wie self die Liefde is
en dat Sy teenwoordigheid vir julle 'n veilige beskerming sal wees teen alle
aanvalle van die vyand van julle siele. Amen.
Ware naasteliefde
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Om ‘n offer te bring ten gunste van julle medemens is ware
naasteliefde, dan het julle jul naaste meer lief as julleself. En wanneer julle
hom dieselfde gee as wat vir julle begerenswaardig is, dan het julle hom lief
soos julleself. Ek verlang slegs hierdie naasteliefde; maar dit moet ook
vrywillig beoefen word en dan sal dit vir julle geestelike seën oplewer.
Indien julle tot offer bereid is, indien julle vrywillig afstand sal doen om aan
julle naaste te kan gee, dan sal hierdie naasteliefde nog heelwat waardevoller
wees en dus dan ook aansienlik groter vir julle siele. Die mens is ‘n sekere
mate van eieliefde toegestaan, want dit is nodig vir die vervulling van die
aardse opdrag, dat die mens sy liggaamlike lewe in stand sal hou, dat hy
homself sal gee wat die liggaam nodig het om die aardse lewe te kan
volbring. Hierdie eieliefde mag egter nie die maat oorskry, sodat hy nie aan
sy naaste sal dink nie, sodat hy alles maar net vir homself sal toeëien en sy
liefde dus verkeerd gerig word.
Daarom het Ek die woorde daaraan toegevoeg: “soos jouself”. Die mens kan
nou self die maatstaf kies vir sy denke en handeling. Hy moet, wanneer dit sy
doel sal wees om My Wil te vervul, op dieselfde wyse aan sy naaste dink as
wat hy bedag is op sy eie welsyn. En na gelang van die bereidheid van die
hart om liefde te skenk, sal die mens nou makliker of moeiliker My gebod kan
vervul.
Wie sy naaste egter bo homself stel, sy hart is uitermate bereid om liefde te
skenk en hy sal heel maklik tot voltooiing kom. Maar by alles word julle die
vrye keuse gelaat. Ek het julle wel die gebod van die liefde gegee, maar wie
dit nie nakom nie, ag nie hierdie gebod nie. En wie die liefde in hom het, het
My gebod nie nodig nie. En dit is nou die korrekte liefde wat vanuit homself
werksaam word, sonder om deur gebooie daaraan gehou te word.
Die mens wat egter oplettend gemaak word op My gebod van die liefde, kan
ook sonder innerlike drang werke van liefde verrig, in die begin egter slegs
aangespoor deur die gebod, totdat die liefdesvonk in hom meer en meer
ontvlam en dit die mens nou self gelukkig maak as hy teenoor die naaste in
liefde handel. Maar dit het eers waarde wanneer die liefde die beweegrede
daarvan is.
Jy moet julle naaste liefhê soos jouself. Alle mense besit eieliefde en dit is
ook reg so. Maar dit mag die liefde tot die medemens nie oortref nie, wat
egter die geval is wanneer die mens by die nood van sy medemens
verbygaan en glo dat hy niks kan gee nie, omdat hy self nie baie besit nie. Hy
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moet ook die weinige met hom deel en hy sal geen skade daardeur ondervind
nie, want wanneer hy dit uit liefde doen, sal dit hom ryklik beloon word. Want
Ek sal hom weer in dieselfde maat gee waarmee hy gemeet het. ‘n
Liefhebbende mens bedink dit egter nie eers nie, maar gee ook wanneer dit
opoffering verg. En sy loon sal waarlik groot wees in die hemel, want hy sal
steeds ryker word, hoe meer hy die mense verbly. Hy sal baie liefde mag
ontvang en met My verbind wees, omdat hy homself tot liefde verander het.
Amen.
Trooswoorde vir lyding -Siekteverbinding met God
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Vertrou steeds op My dat Ek julle op die regte weë sal lei. Al lyk
dit ook asof julle julle lot self bepaal, asof julle jul aardse weg deur julle wil
op ander weë kon lei. Solank julle julself met My verbind, solank julle verlang
om met My kontak te hê, sal Ek julle lei en dan voer julle slegs My wil uit,
wat Ek julle dan as’t ware in julle hart sal plaas, omdat julle dit moontlik
gemaak het deur julle wil, wat op My gerig was.
Wie hom eenmaal by My sal aansluit, wie met My in verbinding wil staan, hy
kan onbesorg wees oor sy vêrdere lot, want dit sal so verloop dat sy siel uit
alles voordeel sal kan trek, indien die mens hom gelowig aan My sal
toevertrou, indien hy homself vrywillig aan My en My leiding sal oorgee,
indien hy sy lewe saam met My leef, indien hy steeds aan My sal dink en
probeer om My Liefde te wen. Dan behoort My ganse Liefde ook aan hom,
Wie slegs die heil van sy siel wil hê en dat sy in bereik van die ewige
saligheid sal staan.
Glo My, dat julle slegs in die aardse lewe sal moet stry, indien julle nie
vrywillig werksaam is nie. Stryd kan julle dus gespaar bly, indien julle aktief
sal wees in dienende naasteliefde. Maar lyding en siekte kan nog tot loutering
van die siel bydra, maar tog vir julle draaglik wees, wanneer julle jul toevlug
tot My neem. Ek is altyd daar vir julle in alle aardse en geestelike nood en Ek
wil dat julle julself daardeur steeds inniger met My verbind, totdat julle so
vas aan My verbind sal wees dat Ek voortdurend langs julle sal kan gaan en
julle steeds gesprek met My kan voer, dat julle ook steeds van My nabyheid
bewus sal wees en dus ‘n lewe in en met My sal lei.
Alles wat julle meemaak, moet slegs daartoe bydra dat julle julleself
onlosmaaklik met My sal verbind. Dan sal niks julle meer ontstel of verontrus
nie, want die bewustheid van My voortdurende nabyheid sal julle krag en
sekerheid gee in alles wat julle sal onderneem. En julle wil sal My Wil wees,
omdat julle julleself geheel en al aan My Wil onderwerp het en daarom slegs
nog wil, dink en handel soos wat dit goed is in My Oë. Amen.
Die wil om die waarheid af te wys

6125 In watter nood bevind die mense hulle nie op aarde nie, dat hulle
ontoeganklik geraak het vir die Waarheid van God? Hulle kan slegs in die
Waarheid hulle heil vind en hulle verset hulle daarteen om die Waarheid aan
te neem. Hulle verset hulle met ‘n uiters sterk wil teen die Waarheid, omdat
hulle in dwaling en leuens vasgevang is. Slegs die suiwer Waarheid sou hulle
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lig kon gee, maar die mense sluit hulle daarvoor af en kan tog nie gedwing
word om hulle weerstand op te gee nie.
Dit is ’n bewys dat die teenstander van God groot mag het oor die mensdom
en in die besonder gedurende die tyd van die einde. Dit is ’n bewys dat die
hemelse ryk onder geweld ly en wie dit na hom toe wil trek, sal geweld moet
gebruik. Hy sal ’n kragdadige stap moet neem en homself losmaak van alle
bedrog, alle onwaarhede. Hy moet ook bereid wees om sy kennis op te gee,
indien hy suiwer Waarheid wil ontvang. Bo alles moet hy die Waarheid begeer
met al sy sinne. Dan sal hy die teenstander van God kan weerstaan en dan
sal die mag van die teenstander gebreek wees.
Wie gee julle mense die versekering dat die oue wat aangeneem is,
ooreenstem met die Waarheid? Waarom klou julle so vas aan dit wat
menslike onvermoë verbasterd weergee en julle dink nie aan die Woorde wat
die Heer Self op aarde gespreek het nie?
En Sy Woorde kan waarlik goed begryp word, wanneer dit nie net deur die
intellek nie, maar ook deur die hart nagedink word. Sy Woorde kan inderdaad
ook verkeerd uitgelê word, maar dit sal altyd die betekenis toelaat wat met
die suiwer Waarheid ooreenkom. Maar dit is nie van toepassing op die
woorde wat deur mense by die suiwer Evangelie van Jesus Christus bygevoeg
is nie, want menslik gesproke woorde lê vas volgens hul betekenis. En dit is
menslik gesproke woorde wat lei en gelei het tot groot dwaling en
verwarring, maar was gelykgestel met die Woorde van die Heer, en sou slegs
gelykwaardig gewees het, indien dit ‘n regstreekse werksaamheid van die
Goddelike Gees was. Sulke woorde kom egter heeltemal met die Woord van
die Heer ooreen.
Julle sal vir julleself geen groter skade kan berokken as wanneer julle julleself
vaslê in woorde wat die menslike menslik behandel het nie. Julle sal moet
weet dat die gees van ooreenstemming, in die tyd toe Jesus Christus op
aarde geleef het, baie meer duideliker merkbaar was as vandag, maar dat die
mense mekaar daarom kon verstaan, omdat byna almal die sleutel van die
ooreenkomste geken het en daarom was daar ook soms figuurlike
vergelykings gebruik, wat egter in latere tye deur die mense woordeliks
uitgelê was.
Maar sodra julle die Woord van die Heer Self, in alle gevalle van twyfel,
daarteenoor sal stel, sal julle ook die betekenis van figuurlike vergelykings
verstaan. Maar nooit mag julle hierdie figuurlikhede vooropstel bo die Woord
van die Heer nie. Hy het aan julle mense die suiwer leer gebring, Hy het julle
uitsluitsel gegee en Sy Woord het nog suiwer bewaar gebly, maar word net
dikwels ook verkeerd verstaan. Maar so is dit nie met die Woorde wat aan Sy
suiwer evangelie bygevoeg is nie, want dit het nie onveranderd gebly nie. En
menslike wil vervang af en toe die werksaamheid van die Gees deur
verstandelike denke. En dit het byna onsigbare veranderinge teweeggebring,
wat egter voldoende was om verwarring te stig, verkeerde leringe te laat
ontstaan, wat waarlik 'n groot gevaar is vir die mensdom wat nog geestelik
blind is. En dit is ook 'n rede dat God Hom steeds weer opnuut teenoor die
mense uiter, - dat Hy, as die ewige Waarheid -, steeds weer die suiwer
Waarheid na die aarde stuur, dat Hy Sy evangelie in alle suiwerheid aan
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diegene oorbring, wie in die verlange na die Waarheid, Hom daarom vra en
bereid is om die Waarheid te verbrei.
Weliswaar het die Gees van God steeds aan Sy dienaars die suiwer waarheid
oorgebring, maar steeds weer sal die verstandsmense die werksaamheid van
die Gees ongedaan maak, omdat ‘n vrye wil aan die mens gegee is, wat dan
ook nie deur God aangetas sal word nie, wanneer hy homself - daartoe
aangespoor deur sy teenstander - aan die suiwer Waarheid vergryp. Maar
God sal steeds weer reinig wat mense verontreinig het. Die ewige Waarheid
sal Haarself steeds weer openbaar, steeds weer sal die Lig van die Waarheid
diegene toestraal wat – indien hy van goeie wil is - homself vir Sy straal van
Liefde oopstel. Amen.
Motivering vir die menswording van Christus – Daad van
erbarming

6130 Vol erbarming het Ek op die aarde neergekyk na die geknegte
mensdom.
Ek het hulle groot nood gesien, waaraan hulle weliswaar self skuldig was,
maar Ek het ook die groot swakheid van die mense gesien, wie deur hul laste
terneergedruk was en uit eie krag nie meer kon opstaan nie.
En My Liefde het so geweldig groot geword, dat Sy die lydende mensdom
hulp wou bring.
My Liefde was so groot, dat Ek Self na die aarde neergedaal het om die
mense van hul sondelas te bevry en vir hulle die weg na My weer vry te
maak. My menswording op aarde was 'n daad van liefde en barmhartigheid
van julle Skepper en Vader van ewigheid.
Ek wou aan die mense die vrede en verlossing bring.
Ek wou dat hulle hulself weer kon verheug oor die lig en die krag, wat hulle
verloor het deur die sonde van die vroeëre weerspannigheid teen My.
Die mensdom het hulle so diep in die duisternis bevind en hulle kon die weg
hieruit na buite nie meer vind nie, omdat hulle ook heeltemal sonder krag
was.
Dit was 'n toestand van die grootste rampsaligheid, want hulle was gevange
gehou deur 'n gebieder wat hulle in sy mag gehad het, wat hulle vir ewig nie
meer wou vrylaat nie.
Maar Ek het ook reg gehad op julle, omdat julle eens uit die krag van My
Liefde voortgekom het.
En My aanspraak gee Ek nie op nie. Ek was bereid om met My teenstander vir
julle te stry en het na die aarde gekom, nie omdat die Godheid hierdie stryd
wou voer nie, maar die Liefde. En hierdie Liefde het Haarself nou beliggaam
in 'n mens. 'n Mens wat as wapen slegs gebruik gemaak het van die Liefde,
het dus as’t ware die stryd teen die teenstander opgeneem.
Die Liefde het dus die stryd gevoer. Die Liefde het My beweeg om na die
aarde neer te daal en My intrek te neem in die Mens Jesus.
Jesus, Wie My met Sy hele Siel toegedaan was, Wie met al Sy sinne na die
aaneensluiting met My gestreef het, Wie Self die Siel van die Lig in Homself
gedra het, Wie Haar gevalle broers wou help, sodat hulle weer opwaarts kon
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klim na die Vader om geluksalig te word. Wat volmaak gebly het, wil dit wat
onvolmaak geword het, help om weer volmaak te word.
Die Liefde Self wou Haarself verbind om aan die geknegte mense vryheid te
bring.
En daarom het Ek Self neergedaal na die aarde. Daarom het Ek Myself nie
langer afgesluit vir die noodseine om hulp, wat van die aarde na My opgestyg
het nie. Ek het as Redder en Verlosser gekom om almal wat van goeie wil is,
vrede te bring.
Want die tyd het gekom waarin die mensdom so diep gesonke was, dat daar
hulp aan haar gebring moes word, indien sy nie heeltemal ten prooi sou val
aan die verderf nie. En so het in vervulling gegaan wat lank tevore al
aangekondig was.
Die Lig het na die aarde gekom en skyn in die duisternis.
Maar die duisternis het die Lig nie herken nie en daar was maar weinig wat
Hom herken het as die Redder wat van Bo gestuur was om die mense te
verlos en vrede te bring aan almal wat van goeie wil was. Amen.
Raaiselagtige Ligverskynsels

6134 In die donker wat oor die aarde versprei is, het die mense baie lig
nodig en al is hulle meestal nie bereid om lig aan te neem nie; al loop hulle
ook gewoonlik eerder in die duisternis, My Lig van bo sal tog aan hulle
gestuur word, want die liefdevolle erbarming van die ligwêreld verleen
homself daartoe om aan julle mense hulp te bring.
Op aarde is daar ontelbare Ligwesens naby julle mense, steeds bereid om ‘n
lig in julle aan te steek, julle saggies te vermaan om werke van liefde te
verrig, sodat in julle ‘n lig kan instraal en julle Gees verlig. Ek het dit Self aan
My leërskare opgedra om die drang van hulle liefde by julle in dade om te sit
en My Wil is ook hulle s’n.
Juis in die laaste tyd voor die einde, waarin die duisternis steeds erger word,
is die aarde deur Ligwesens omgewe, wat hulle kragte na die aarde laat
stroom en ook oral geopende harte vind, vir wie hulle lig kan bring. Voor die
einde word hulle wil om liefde te gee steeds magtiger en gee hulle soms
aanleiding om ongewoon werksaam te wees sodat ligverskynsels hulle
aktiwiteite duidelik bewys, verskynsels wat geen satanies verblindende ligte
is nie, maar duidelik dui op ‘n ander Mag. Verskynsels wat Myne gelukkig sal
maak, maar wat egter My teenstanders, wat niks glo nie en tog iets
meemaak wat slegs deur die geloof verklaar kan word, met vrees en
verbasing vervul.
Aan My Ligbodes is opgedra om hulle krag vanuit My Wil te gebruik en waar
dit daarom gaan om ‘n reddingswerk te volbring, daar skaar hulle hulself
bymekaar en werk hulle met verenigde krag, sodat hulle werksaamheid oral
duidelik te sien is, sodat die oorvloed van hulle lig na die aarde straal en op
‘n duidelike wyse vir alle mense sigbaar word.
Ligverskynsels van raaiselagtige aard sal die gedagtes van die mense voor
die einde besighou en dit sal nie maklik wees om hierdie verskynsels op ‘n
natuurlike wyse te verklaar nie, wat die wetenskap egter weliswaar sal
probeer. Ligverskynsels van raaiselagtige aard sal ook aanleiding gee tot
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vermoedens wat volkome verkeerd is, maar wie lig soek, sal haar ook vind,
want die inwoners van My ryk sien die gedagtes van elke mens en hulle
bekommer hulle oor diegene wat in goeie wil ondersoek en na lig verlang. Die
hemel en die aarde, die ryk van die lig en dié van die duisternis, is
onderhewig aan My en al die volmaakte, die deur lig deurstraaldes, help
saam om die duisternis op aarde te verdryf. En dit sal hulle ook laat sien,
omdat dit My Wil is dat alle hulp aan die mense op die aarde gebied moet
word, wat hulle kan red, waartoe alle ligwesens altyd bereid is. Amen.
“Neem en eet”
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“Neem en eet” – so het Ek tot My leerlinge gespreek toe Ek hulle
die brood aangereik het, as 'n simbool van die brood uit die hemel, van My
Woord, wat, nadat dit vlees geword het op aarde, te midde van hulle vertoef
het.
Neem en drink, het Ek gesê toe Ek hulle die wyn aangebied het, wat – net
soos My bloed, die Krag van My Woord - vir hulle tot versterking gebring
moes word.
Brood en wyn was simbole vir vlees en bloed. En omdat Ek die vleesgeworde
Woord Self is, kon Ek ook sê: Dit is My Liggaam wat vir julle geoffer word, dit
is My bloed wat vir julle uitgestort word. Want eers deur My dood het Ek dit
vir julle moontlik gemaak om My Woord in julle te verneem. Eers deur My
dood het Ek die kettings wat julle in die duisternis gebind het, verbreek.
Verstaan dit tog, My Woord moet vir julle weerklink indien julle gelukkig wil
word. En My Woord moet gretig deur julle in ontvangs geneem word. Julle
moet dit eet en so aan julle siel voeding besorg, sodat sy kan lewe. Want My
Woord bevat die krag in homself, wat aan haar die lewe gee.
Vlees en bloed behoort tot die lewe en Ek het vir julle gesterf sodat julle kan
lewe. Die brood van die lewe is My Woord. Ek Self is die Woord en die Woord
het vlees geword.
Is daar 'n meer verstaanbare verduideliking vir die avondmaal wat Ek met My
dissipels gehou het? En steeds wanneer julle My Woord ontvang en dit gretig
in julle opneem, sal julle ook aan My dink. Julle sal My Woord nie anders in
ontvangs kan neem as denkend aan My nie, omdat Hy wat tot julle spreek,
nie in die vergetelheid kan raak solank julle Hom aanhoor nie.
Toe Ek vir My dissipels die brood gebreek het, toe Ek vir hulle die wyn
aangereik het, het Ek geweet dat slegs My Woord die verbinding tussen My
en die mense tot stand kon bring en bewys. Ek het geweet dat hulle slegs die
doel kon bereik, indien hulle My voortdurend met hulle laat spreek het.
Verder het Ek geweet dat hulle moes glo in My verlossingswerk. Ek het
geweet wat vir My voorlê, dat Ek My lewe moes sou gee om die mense te
verlos en met die oog daarop het Ek die woorde gespreek: “Wat vir julle
aangebied word, sal vir julle vergiet word.” Die ewige Woord het Self tot die
mense gespreek: “Neem en eet, neem en drink”.
En julle mense moet die innige verbinding met My tot stand bring om My
stem te verneem, om deur My gespysig te word met die brood van die
hemel, om avondmaal te hou met My.
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En julle sal hierdie innige verbinding met My alleen tot stand kan bring deur
werksaamheid in liefde. Dan eers sal julle My in julleself kan opneem, dan sal
julle deurstroom word met die Krag van My Liefde.
My bloed waarborg julle die lewe.
Dan deel Ek met volle hande aan julle uit, dan sal julle siel nooit honger en
dors ly nie, want Ek sal haar Self versadig en te drinke gee. Ek Self sal aan
haar die avondmaal aanbied. Ek sal die brood breek en die wyn aanbied vir
almal wat dit wil ontvang en hulle sal My vlees en My bloed geniet en hul
siele sal vir ewig lewe. Amen.
Die aanbied van die hemelse brood aan siele aan die anderkant
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Versprei My geskenke oorvloediglik wat julle deur My Liefde
ontvang het. Ek gee oorvloedig aan almal wat bereid is om te ontvang, egter
slegs sodat hy dit weer sal uitgee aan die behoeftiges wat nie in hul teëspoed
na My Self wil kom nie, maar wat Ek deur julle wil help. Daar is 'n groot
honger vir geestelike voeding, alhoewel julle min mense op aarde sal vind
wat daarna verlang; nietemin sal nie die geringste stukkie verlore gaan
wanneer julle die Brood van die hemel uitdeel nie, want behoeftige siele aan
die anderkant sal dit met 'n geweldige eetlus ontvang en hulle sal julle
aanmoedig om julle liefdevolle aktiwiteit van leniging van die geestelike nood
gretiglik uit te voer, want aangesien julle baie ontvang, kan julle ook baie
gee. As julle geweet het hoe naby die geestelike ryk en die bewoners daarvan
verbind is met die aarde en julle mense, as julle geweet het hoeveel siele
julle omring, sou julle ook aandag gegee het aan elke gedagte, woord en
daad, vanuit die oogpunt dat julle voortdurend deur hulle waargeneem word
en dat julle ook ‘n sekere verantwoordelikheid teenoor hierdie siele het,
naamlik om ‘n goeie voorbeeld vir hulle te wees en dit sodoende vir hulle
makliker te maak om te vorder, wanneer hulle hulself steeds in die laer sfere
bevind.
En dit geld veral vir julle gesprekke wat, as dit geestelike onderwerpe betref,
uiters voordelig vir hierdie siele kan wees. Wanneer die inhoud van My Woord
dus die onderwerp van julle gesprek is, sal julle baie honger siele aantrek,
wat dan 'n pragtige Brood vanuit die hemel aangebied sal word, want julle sal
hulle voorsien van die voedsame voedsel waaraan hulle ‘n dringende
behoefte het in hul steeds ellendige toestand.
Geen woord gaan by die siele in die hiernamaals verby sonder dat hulle
daarop ag slaan nie en dit raak hierdie siele baie dieper, want hulle deel alles
wat hulle ontvang, want die krag van My Woord het hierdie uitwerking en dus
lok My Woord eindelose aandag uit en beïnvloed ontelbare siele gunstig.
Maar die nood in die geestelike ryk is beslis ook eindeloos, want elke dag
kom siele in 'n treurige toestand daar aan, omdat hulle nog veels te geheg is
aan die materiële wêreld, want hulle het nie geestelike voorraad op aarde
verkry nie en kom dus deur armoede geteister aan die anderkant aan en
hulle is van hulp afhanklik indien hulle nie verder wil afdaal nie.
Julle mense kan hierdie siele help deur My Woord aan hulle oor te dra, wat al
is wat hulle kan beskerm teen die val in die afgrond in. Hulle kyk vir hulp
waar daar ’n lig skyn en voel ook die krag wat na hulle vloei vanuit My
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Woord, want hierdie siele kan nie op enige ander wyse gered word as om My
Evangelie van liefde te aanvaar nie, wat julle vir hulle, waar en wanneer dit
ookal vir julle moontlik is, moet aanbied. Ek deel oorvloedig uit, sodat julle
kan gee aan diegene wat in nood verkeer, sodat julle lewensmiddele kan gee
aan die wat honger is, aan wie jul liefde wil voorsien. Amen.
Kom almal na My toe wat uitgeput is en onder laste gebuk gaan,
Ek sal julle verkwik
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Julle almal wat julleself in kwelling en nood bevind, verseker Ek
van My hulp, as julle maar net die weg na My sal neem, wanneer julle in julle
toestand van benoudheid aan My sal dink, wanneer julle na My toe kom. Julle
moet glo dat Ek julle kan help en wil help en met hierdie vertroue na My toe
kom, julle moet julleself op My verlaat en aan My belofte dink, dat Ek julle sal
gee wat julle afsmeek. Niemand sal daar by My weggaan wat geen troos en
krag van My ontvang het nie, wanneer hy maar vol geloof tot My sal bid,
wanneer hy na My toe sal kom en hulp by My verwag.
Ek ken julle nood goed, maar tog vra Ek julle dringend, dat julle julleself aan
My sal toevertrou, omdat Ek julle dan eers kan help, wanneer julle My
daarom vra, wanneer julle die weg na My gevind het, want dit is My doel om
naby aan julle te wees en julle om hierdie rede daartoe te bring dat julle met
My ‘n verbinding sal soek. Eers wanneer julle julleself uit eie wil met My in
gedagtes verbind het, - wat gebeur deur innige gebed tot My, - sal Ek hierdie
doel bereik het: Die erkenning van My as God en Vader van ewigheid, Wie
julle eens geweier het en waardeur julle daarom ongelukkig geword het.
Steeds sal Ek aan julle sê: “Kom na My toe” of ook “vra, sodat julle gegee
kan word” of “roep My aan in nood”, omdat dit steeds My Wil is dat julle
julself met My verbind. Dan eers kan Ek My regte vir julle laat geld, dan het
julle julself heeltemal aan My oorgegee en dit beteken vir julle ‘n losmaak
van My teenstander. En dan sal julle ook verstaan waarom Ek julle so dikwels
in nood en benoudheid laat beland het, waarin daar steeds net ‘n uitweg sal
wees wanneer julle My sal aanroep om hulp, wanneer julle julself nie
heeltemal aan hom oorgegee het wie julle na benede wil trek nie, - wie julle
dan ook sal help, maar op ‘n wyse wat julle duidelik skade sal berokken, want
hy verlang julle siele in ruil daarvoor. Hy sal julle aards alles laat toekom,
maar in die plek daarvan sal julle die lewe van julle siele verloor, want julle
raak steeds meer in sy mag, julle sal slegs nog maar aards-materiële
gedagtes hê en My heeltemal vergeet. Julle sal My verloën en hom opnuut as
julle meester erken en dit sal met julle goed gaan op aarde, maar julle sal
verlore wees vir ewige tye. Verlang nie na hierdie welsyn op aarde nie, kom
inteendeel na My toe in julle benarde toestand en Ek sal julle waarlik gee wat
julle nodig het vir liggaam en siel. Julle sal nie spaarsaam in gedagte gehou
word nie, want My Liefde deel ryklik uit, egter slegs dit wat julle siele tot heil
sal strek, maar Ek sal ook altyd aards vir julle sorg, soos wat Ek julle beloof
het. Julle hoef nie in nood te wees nie, want julle het ‘n Vader in die hemel,
Wie maar net verlang dat julle julself tot Hom sal wend in julle hart en Wie
dan ook vir julle sal sorg, net soos vir kinders aan wie Hy niks weier nie,
buiten dit wat vir hulle skadelik sal wees, maar julle sal vrywillig na Hom toe
moet kom. Amen.
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Lewende water - die Weg na die Bron

6140 Waar Ek My Woord ook maar kan heenlei, daar sal dit ook klink.
Want Ek bedien My daartoe deur diegene wat My Woord regstreeks kan
ontvang, maar Ek bring die mense wat verlang om geestelike spyse in
ontvangs te neem, na hulle, sodat hierdie ook met spys en drank bedien kan
word, sodat hul siele volmaak kan word.
Want Ek weet wie hom deur My Woord sal laat aanraak. Ek weet wie in staat
is om My Woord aan te neem. Ek weet ook waar My saad op goeie bodem sal
val en waar ‘n goeie oes behaal kan word. Maar daar is maar weiniges op wie
My Woord indruk sal maak, wat hulle deur My aangespreek sal voel wanneer
hulle My Woord aangebied word. Maar Ek wil ook hierdie weinige siele vir My
wen, Ek wil dat hulle hul geheel en al aan My sal oorgee en daarom spreek Ek
hulle aan.
Julle almal wat My aanhoor, sal groot voordeel uit My Woord trek en julle
siele sal dit verheug ervaar dat iets kosbaars vir haar gebied was, sodat sy
krag kan ontvang. Want My Woord is met My Krag geseën. Julle sal dit orals
in ontvangs kan neem en steeds sal dit vir julle seën oplewer, indien julle van
harte sal begeer om deur My aangespreek te word.
Maar nog baie sterker sal My Woord julle tref, indien julle My tot julle laat
spreek deur die mond van ‘n mens wat Ek vir Myself uitgekies het om deur
hom tot julle te spreek. Julle moet lewende Water drink, julle moet skep uit
die Bron wat Ek vir julle ontsluit het en waar die Lewenswater suiwer en
onvervals uitstroom, wat daarom ook 'n uitermate lewenswekkende
uitwerking op julle sal hê.
Neem die weg na My Bron, sodat julle verkwik kan word en julle siele kragtig
gemaak kan word en let nou ook op diegene wat julle die weg gewys het na
die onuitputlike Bron van My Liefde. Wens ernstig om deur My gevoed te
word en te drinke gegee te word en Ek sal My dienaars na julle toe stuur, wat
julle in My opdrag sal bring wat julle siele dringend nodig het, naamlik die
Brood van die hemel, waarsonder julle die ewige saligheid nie sal bereik nie.
Versmaad nie sulke gawes wat julle siele tot heil strek nie, gee haar ook
ryklik voeding en laat haar geen gebrek ly vanweë julle liggaam wat julle
oorvloedig bedeel met aardse spyse nie, want die liggaam is slegs aan julle
gegee sodat julle aan die siel die geestelike volwassenheid kan verskaf
gedurende die aardse lewe. En daarom moet julle haar ryklik bedink, want
julle sal ryklik ontvang, sodra julle maar net die Brood van die hemel sal
begeer. Ek sal dit steeds vir julle aanbied, omdat Ek ‘n goeie Huisvader en
ook ‘n goeie Arts is en presies weet wat julle nodig het om salig te word.
Amen.
Die oproep tot Jesus Christus is redding - God se Woord

6143 Daar kan aan julle geen ander hulp van bo gestuur word as My
Woord nie, wat julle sal waarsku en aanmaan en wat julle sal wys op die
regte pad en op Hom van Wie die verlossing uitgaan, Wie julle vry wil maak
van nood en leed, maar julle wil daarvoor nodig het. Ek kan julle maar net
steeds roep om na My toe te kom, na Jesus Christus, julle Heiland en
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Verlosser uit elke nood. Ek sal steeds na julle oproep luister, indien julle tot
My in Jesus Christus sal bid. Want My belofte lui: Wat julle die Vader in My
Naam sal vra, sal Hy julle gee. En daarom laat Ek julle My Woord toekom,
sodat julle deur hierdie Woord tot insig kan kom, sodat julle maklik sal glo in
My as Verlosser van die wêreld, Wie in Jesus Christus beliggaam het, om met
julle in duidelike verbinding te kan tree, om vir julle die verlossingswerk op
aarde te volbring.
Ek kan julle u nie anders help as deur My Woord nie. En julle bring dan die
vrywillige verbinding met My tot stand, wanneer julle My Woord ontvang of
aanhoor. En dan kan Ek julle help, ook in aardse nood, soos wat Ek dit aan
julle beloof het. Maar solank as wat die mense baie ver van My af staan en
nie glo nie, maar alleen aardse belange het, solank kan Ek ook nie nader aan
hulle kom in die Woord nie. Solank moet Ek hulle ook My hulp ontsê, omdat
hulle dit nie van My vra nie. En daarom is daar baie nood en ellende op
aarde, want dit het 'n klaarblyklike uitwerking dat die wêreld deur die
teenstander beheers word Dit is duidelik dat die mense nie andersins tot
nadenke gestem sal kan word as deur nood nie. En dus kan hulle nie vir so
lank gespaar bly nie, alvorens hulle hulleself nie met My sal verbind nie, My
Woord aanneem en daardeur tot insig kom waarom hulle op aarde moet ly.
Ek kan en wil steeds help, maar julle sal My daarvoor moet vra en My deur
julle oproep bewys dat julle in My glo en My as julle Heer erken. Dan sal Ek
ook steeds tot hulp bereid wees. Dan sal die aardse en geestelike nood
opgehef word. Want laasgenoemde is die aanleiding vir die aardse nood wat
julle pynlik ondergaan, terwyl julle die geestelike nood waarin die mensdom
homself bevind gedurende die laaste tyd voor die einde, nie sal kan oorsien
nie. Verwonder julle daarom nie wanneer julle nog baie leed sal moet verdra
nie. Verbaas julle nie, maar probeer om dit op te hef, deurdat julle julleself
innig by My sal aansluit en om krag en hulp sal vra in Jesus se Naam, wat
dan ook aan julle gestuur sal word, soos wat Ek dit aan julle beloof het.
Amen.
Vrede vir alle mense wat van goeie wil is

6144 Vrede op aarde vir mense van goeie wil. Onthou die nag toe die
Goddelike Verlosser in die wêreld gekom het. Onthou Sy geboorte, maar ook
Sy dood, Sy verlossingswerk, ter wille waarvan Hy na die aarde neergedaal
het. Onthou Sy groter as groot liefde wat Hom gemotiveer het om in die
vlees te lewe en om Hom daarna aan die kruis te offer om verlossing aan die
mensdom te bring vanuit hul gevangeskap. Hy wou aan julle vrede bring,
naamlik die verlossing van julle siele. Hy wou julle red van die ewige dood,
Hy wou julle lewe gee. Hy wou dat Sy lewende skeppings kinders word en
wou hulle terugbring na die Vaderhuis. Hy is deur Sy oneindige liefde
gemotiveer om na die aarde neer te daal om 'n werk van bevryding uit te
voer te midde van die mense, ten einde Sy klein skapies in te samel, om die
verlore kinders uit die kloue van die wolf te red wat ingebreek het in Sy
kudde, want niemand was in staat om hom te keer nie.
Alle mense was onder die beheer van die een wat Sy vyand is en daarom het
die Verlosser van bo gekom om hulle uit sy beheer te gryp. Maar in ruil moes
Hy egter 'n offer vir die teenstander maak, want hy wou nie sy gevangenes
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vrylaat nie, omdat hulle hom vrywillig gevolg het in die diepte in en so sondig
geword soos wat hy geword het. Hulle sou die losprys self moes betaal het en
was te swak om dit te doen. Maar hulle moes ook hul eie regstelling met God
gedoen het as gevolg van die ondenkbare groot sonde van hulle weerstand in
die verlede teen God.
Hulle sou nooit in staat gewees het om dit te doen nie en sou hulle dus vir
ewig verslaaf gewees het deur God se teenstander, indien hulle nie hulp
ontvang het nie, indien God hulle nie genadig was nie. En Hy het namens
julle versoening gedoen vir die skuld, Hy het die losprys vir julle betaal. Hy
het aan die kruis gesterf vir julle sondes. Hy Self het julle mense verlos van
sonde en dood.
Slegs liefde kon julle mense verlos, daarom het die Ewige Liefde Haarself in
'n Mens beliggaam, in 'n Kind wat sonder sonde en in alle reinheid gebore is
en Wie ook suiwer en sonder sonde gebly het solank as wat Hy as 'n mens
gewoon het tussen mense. Die mens Jesus het die goddelike Liefde in
Homself aanvaar en hierdie groter as groot liefde vir sy medemens het
gemaak dat Hy 'n daad van genade volbring het, soos wat net een keer in die
wêreld gebeur het. Hy het gely en gesterf aan die kruis, want die Liefde het
Hom gemotiveer om die offer van versoening vir God aan te bied. Hy het die
hele mensdom se sondes op Homself geneem en versoening daarvoor
gedoen.
Liefde het alles verdra ten einde die mense te verlos. 'n Groot daad van
medelye het ’n aanvang geneem toe die Verlosser in die wêreld ingekom het.
'n Ligstraal het op die aarde geval en helder in die harte van die enkeles
geskyn wat in hul teëspoed weggekwyn het en wie 'n beroep op God gedoen
het om hulp. Die baba Jesus het lig uitgestraal en enkeles het Hom herken as
die Messias, Wie sieners en profete aan die wêreld verkondig het. En hulle
het hulde gebring aan die klein kind. Hulle het God geloof en geprys, Wie
hulle jammer gekry het en hulle het vrede in hulle harte gevind.
Maar daar was slegs enkeles en selfs vandag is daar maar min mense wat in
hul harte met liefde en dankbaarheid dink aan die een wat Homself vir die
sondige mensdom geoffer het. Maar slegs hierdie enkeles sal vrede vind,
slegs hierdie weinig sal verlos kan word, wie in Jesus Christus as God se Seun
en Verlosser glo en toelaat dat die lig in hulle harte inskyn. Wat nederig
neerbuig voor hul Verlosser, Wie in die wêreld gekom het as die baba Jesus,
ten einde die mensdom te verlos. Amen.
Jesus het die Woord van God gehoor – Middelaar tussen God en
die mense

6145

Toe Jesus as mens op aarde gewandel het, was daar ’n
verbinding tussen die aarde en die geesteryk tot stand gebring. God kon
weer Self met die mense praat deur die mond van die mens Jesus.
Sy Woord kon weer gehoor word, wat tevore onmoontlik was, as gevolg van
die groot afstand wat daar tussen die mense en God bestaan het. Dit is slegs
moontlik om Sy Woord regstreeks te verneem wanneer die siel van die mens
haarself so gevorm het dat sy in staat is om die stem van die Goddelike Gees
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in haarself te verneem. En die vorming van die siel tot hierdie staat geskied
deur werke van liefde.
Die mens Jesus was die Liefde Self.
Sy enigste denke en strewe was slegs daarop gerig om goed te doen aan sy
medemens, om hulle te help in alle nood van liggaam en siel. Sy Siel was lig
en suiwer en Sy wandel op aarde was 'n wandel in liefde.
Alle voorwaardes was aanwesig wat die Goddelike Gees die geleentheid
gebied het om Haarself te uiter. Want die Siel van die mens Jesus het hierdie
uitinge helder en duidelik gehoor en kon dus die Woord van God aan die
mense oordra.
Deur Hom kon God Self tot die mense spreek. Die verbinding van God tot die
mense was herstel. Jesus was die middelaar tussen God en die mense.
En Jesus het nou die mense geleer om te strewe na dieselfde wat Hy Self
bereik het.
Hy het hulle geleer om liefde te beoefen, ten einde hulle voor te berei tot
houers van die Goddelike Gees, waarin die krag van die Gees uitgestort kon
word. Want elke mens moes en kon die stem van God in homself hoor. En die
Weg was aan hom getoon deur die mens Jesus, wat ook eers die graad van
Liefde moes bereik, wat Hom die teenwoordigheid van God gewaarborg het,
sodat Hy in staat was om Hom Self in Homself te hoor. God spreek wel met
elke mens, maar Hy sal dit nooit doen tensy die voorwaardes nie eers
nagekom is nie, naamlik ’n hart deur liefde gelouter, wat nou vir God Self in
homself kan opneem, Wie dan ook Sy teenwoordigheid sal bewys deur Sy
toespreek.
Die mens Jesus het 'n buitengewoon hoë graad van rypheid van siel besit,
omdat Hy algeheel deurdring was deur die liefde.
Dus was dit vir God moontlik om Hom geheel en al te vul en so het God
vanuit die mens Jesus gespreek en nie meer die mens Jesus Self nie. Hy het
uit Sy eie dit bereik wat gelei het tot die eenwording met God.
Hy het egter Sy medemens onderrig, Hy wou hulle ook help om die sukses te
behaal wat Hy verwerf het deur Sy liefde en daarom het Hy hulle eerstens die
liefde geleer en steeds weer slegs die liefde.
Uit Sy groot Liefde het die Wysheid voortgekom. Want die Gees van God het
die mense onderrig deur Jesus.
Uit die vuur van Sy Liefde het die Lig van Insig gestraal.
Jesus het geweet dat mense ook deur die lig van insig deurdring sou word,
wanneer hulle net in die eerste plek die liefde sou ontplooi. Dit is waarom
mense nie in meer diepgaande kennis onderrig was nie, aangesien dit eers
die gevolg word van ’n lewe in liefde, waarsonder dit sonder nut sal bly vir
die mens se siel. Slegs die liefde verbind die mens met God. Slegs die liefde
lei daartoe dat God in die mens woning kan maak en slegs die liefde gee Hom
aanleiding om Homself te uiter.
En dus sal iemand wat in die liefde leef, die Woord van God in homself
verneem. Hy sal met die diepste kennis vertroud gemaak word en hy sal kan
sê dat hy deur God onderrig word. Hy sal Sy Woord hoor en sal daardeur met
Hom verenig deur die liefde.
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Die mens Jesus het aan die mense bewys dat dit moontlik was om hierdie
graad te bereik en het hulle dus die weg gewys wat weer vanuit die diepte
omhoog gelei het, na die Vader.
Hy het mense van liefde geleer, Hy het liefde gelewe en uiteindelik Sy
lewenswandel bekroon met Sy dood aan die kruis, ten einde mense vry te
maak van alle swakhede wat hulle deel geword het a.g.v. hul sonde van
weleer, sodat die mense nou ook self die krag kon kry om die weg te gaan,
sodat die Gees van God Haarself nou in almal kon uitstort wat gewillig was
om Hom na te volg, wie 'n lewe in onbaatsugtige naasteliefde lei, soos wat
Hy aan hulle die voorbeeld voorgeleef het op aarde. Amen.
Buitengewone nood - Buitengewone hulp

6147 Buitengewone nood vra vir buitengewone hulp. Daarom sal daar
in die laaste tyd nog baie gebeur wat vreemd sal lyk en wat as geestelike
werksaamheid herken sal word deur diegene wat op hoogte sal wees van die
nabye einde en wat daarom ook op alle tekens sal let wat vir hulle die einde
aankondig. Die mense sal nog baie meemaak, wat hulle wetenskaplik nie sal
kan verklaar nie, maar waarvoor hulle egter die verklaring dadelik sal vind
indien hulle alles sal beskou vanuit die oogpunt van die geestelike
ontwikkeling, wanneer hulle beide aan die lae geestelike vlak van die mense,
asook aan die nabysynde einde sal dink.
Dan sal hulle ook kan verstaan dat die Liefde van God nog alles sal probeer
om die mense wakker te maak, om hulle op hul vervreemding te wys, sodat
hulle van hul verantwoordelikheid bewus kan word. Daar sal weliswaar ook
maar by weinig resultaat te behaal wees, maar God het elke afsonderlike siel
lief en Hy stel alles in werking om haar nog vir Hom te wen.
Maar al is God ook duidelik besig, al probeer Hy ook dat hulle Hom deur
ongewone verskynsels nie sal vergeet nie, is dit moeilik om op die mense
indruk te maak, omdat hulle vir alles 'n verklaring het, ofskoon dit ook vêr
van die waarheid afwyk. En wat hulle vandag nog besighou, het môre al sy
aantrekkingskrag en belangstelling verloor. Die harte van die mense is
afgestomp en slegs aardse voordeel of mislukkings kan hulle nog aanspoor
tot denke en handeling. Maar al die geestelike is vir hulle ’n fantasie,
onwaardig vir 'n denkende mens met verstand.
En so kan heeltemal onnatuurlike sake hulself afspeel in die heelal. Die mees
duidelike tekens van bo sou aan hulle gegee kan word en hulle sal alles maar
slegs vir kennisname aanneem, daaroor glimlag, of alles aards-natuurlik
probeer verklaar, maar hulle origens weinig daardeur laat beïndruk. En ook
hierdie reddingspoging sal tevergeefs wees. Die resultate sal baie gering
wees. En tog word alles nog gedoen, al sou dit daardeur maar net vir een siel
moontlik wees om aan die ewige verderf te ontsnap en voor die einde nog na
God terug te keer. Amen.
Verdere ontwikkeling op die nuwe aarde

6148 Al die geeste wat in staat is om te ontwikkel, sal hul weg van
ontwikkeling voortsit, ook wanneer die einde van hierdie aarde aangebreek
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het, wanneer 'n totale omvorming hiervan plaasgevind het, terwyl die geeste
wat bewys het dat hulle nie in staat was om die laaste fase van ontwikkeling
af te lê nie, weer teruggeplaas sal word en die gang van ontwikkeling
nogmaals moet gaan volgens goddelike wet, wat alle geeste in die toestand
verplaas wat pas by hul graad van rypheid.
En so word daar 'n tydperk van ontwikkeling beëindig, maar die kringloop
van ontwikkeling word nie onderbreek nie.
Die geeste wat hulle nog in gebonde wil bevind, sal voortdurend opwaarts
gaan en ook die mens kan in vrye wil opwaarts gaan en homself beslis bevry
uit die vorm.
Maar hy kan ook op grond van sy vrye wil wegsink en dan moet hy weer van
onder af opwaarts gaan. Die verlossing van die gevallenes ondervind geen
onderbreking nie, ook nie wanneer die aarde geestelik en ook aards voor 'n
keerpunt staan nie.
Die Goddelike ordening wat aansienlik deur die vrye wil van die mens
versteur is, word slegs herstel. Alles word slegs daarheen verskuif waar dit
volgens sy rypheid tuishoort. Die gekluisterde geeste wat nog in die vorm
van die verskillende skeppingswerke is, sal dus ook 'n verandering van
blyplek ondergaan en dit vereis 'n oplossing van die sigbare skeppingswerke
en die ontstaan van 'n nuwe aarde.
Dit is nie vir die mense geloofwaardig nie en tog sal dit plaasvind volgens
God se raadsbesluit, wat altyd die positiewe ontwikkeling van die geeste ten
doel het, wat vanuit die diepte omhoog na God moet kom. Indien die geeste
in die stadium van die vrye wil - as mens - heeltemal in God se orde sou
gelewe het, dan sou daar nooit meer 'n totale verandering van die aarde
nodig gewees het nie, omdat die positiewe ontwikkelingsproses volgens plan
voltrek sou word en 'n verlossing van al die geeste ook baie vinnig sou kon
plaasvind. Maar die vrye wil van die mens het so dikwels teen die Goddelike
ordening ingehandel, dat die hele ontwikkelingsgang van voorheen daardeur
in gevaar gekom het en daar altyd weer 'n gewelddadige ingryping van God
nodig was om die wat uit die orde geraak het, weer in die regte rigting te lei.
En dit beteken steeds die einde van 'n verlossingsperiode en die begin van 'n
nuwe. Dit beteken steeds 'n omvorming van die aarde, dus ook 'n vergaan
van alle skeppingswerke en die ontstaan van heeltemal nuwe skeppings.
Dit beteken 'n vry word van die geeste wat in die harde materie gekluister is
en 'n hernude gebondenheid in ’n aansienlik meer versoepelde vorm, wat nou
ook die positiewe ontwikkeling van hierdie geeste, wat al vir ewige tye
gevange gehou was, aan die gang sit en wat dus deur hierdie geeste
dankbaar as ’n verligting ervaar sal word.
So 'n omvorming van die aardoppervlak beteken vir al die geeste 'n
vooruitgang, egter nie vir die geeste wat in menslike liggaam was en gefaal
het nie, deurdat hulle hul wilsvryheid misbruik het en voortdurend omlaag
gestrewe het, in plaas van na bo, gedurende hul lewe op aarde. Hierdie
geeste word verplaas na waar hulle begerig na verlang. Hulle word harde
materie. Hulle word gekluister daarin waar al hul strewe en begeertes gerig
was.
Dit is 'n regverdige vereffening vir die buitengewone genade van die vryheid
in die beliggaming as mens. Want die mens het hierdie genade verontagsaam
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en dit in ’n verkeerde sin gebruik, sodat hulle hulself al verder van God
verwyder het, ter wille van die materie wat hulle nou as loon ten deel val.
En dat julle mense voor die einde van 'n verlossingstydperk staan, word
steeds weer nadruklik aan julle voorgehou.
In alle liefde het God julle hierdie kennis laat toekom oor alle samehang, oor
oorsaak en gevolg, oor die gevolge van 'n goeie, sowel as 'n verkeerde
lewenswandel.
Hy het julle hierdie kennis laat toekom deur Sy Woord. En met ‘n goeie wil
sal julle dit ook kan glo.
Maar Hy kan julle nie dwing om Sy Woord as Waarheid aan te neem nie.
Alleen die vryheid van julle wil bepaal julle geloof. Dit bepaal julle denke, wil
en handeling en daarom ook julle lot na die omvorming, wat waarlik heerlik
kan wees in die paradys op die nuwe aarde, maar dit kan julle ook
onuitspreeklike kwellinge oplewer, indien julle opnuut gekluister sal word in
die materie, in ooreenstemming met julle wil en julle liefde. Amen.
Dra julle kruis geduldig

6149 Elke persoon ontvang die kruis wat hy nodig het om hom te help
om volledige rypheid van siel te bereik. Maar dit is werklik nie My Wil dat julle
te veel belas moet word nie, maar die las stem ooreen met julle vrye wil.
Julle kan dit vir julle moeiliker maak as julle My Wil teenstaan, of makliker
wanneer julle dit volg. Sodra julle jul kruis geduldig dra, sal die las begin
ligter voel, indien julle egter in opstand daarteen kom, sal dit selfs meer van
'n las vir julle wees. Om die weg van die kruis op aarde te neem is wat nodig
is vir julle siele, totdat haar bereidwilligheid om lief te hê, haar nie langer die
lyding laat voel nie. Totdat sy dankbaar is vir die klein kruis wat Ek haar
opgelê het en dit erken as 'n genade en dit dus geduldig sal dra sonder om te
kla.
Hou in gedagte dat Ek bewus is van alles wat julle moet dra, dus weet Ek ook
wat geskik is vir julle siele se rypwording. En aanvaar nederig wat nog oor
julle moet kom, want dit moet oor julle kom, omdat die einde naby is en min
tyd oorbly vir julle siele om ryp te word. Dra julle kruis nederig, want dit is 'n
seker weg vir opgang en julle kan julle eie las verlig as julle julself aan Jesus
toevertrou, die Draer van die kruis, en 'n beroep op Hom doen vir
ondersteuning. Wat Ek ookal op julle lê, is nie so swaar dat julle daaronder
sal meegee nie. Want Ek belas niemand met meer as wat hy kan dra nie,
maar of hy dit wil verduur, bepaal hoe swaar hy dink sy kruis is.
Die einde is naby en dit beteken dat elke mens se lewe tot 'n einde kom
wanneer die laaste dag aangebreek het. Maar baie is nog vêr agter in hul
volwassenheid van siel en tog kan hulle volmaaktheid binne 'n kort tydjie
bereik as hulle dit net ernstig wil. Hulle siele kan nog gesuiwer word deur
lyding en swaarkry en almal sal hierdie geleentheid gebied word waar daar
die geringste moontlikheid bestaan dat dit suksesvol kan wees. En Ek neem
hulle lot in My Hand en deur lyding en hartseer lei Ek hulle na die doel, indien
hulle net sal toelaat om gelei word, solank hulle nie weerstand sal bied nie,
dus nie in opstand kom teen hul lot en hulself selfs verder van My distansieer
nie.
`396

Dra julle kruis met geduld, almal van julle, want dit is net die middel wat
deur My Liefde gebruik word om julle te help, om julle te beskerm teen die
dood, om in staat te wees om die lewe aan julle te skenk. Aanvaar alles wat
uit My hand kom met dankbaarheid, want niks gebeur sonder My wil en
sonder My toestemming nie en alles wat julle opgelê word, sal julle slegs lei
na die Een wat julle kan help. Alles sal julle na My lei, Ek is julle Vader van
die ewigheid en sal dus ook My kinders soos 'n Vader help in alle nood.
Amen.
Wet van ewigheid: Liefde - Goddelike orde
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Daar bestaan ‘n ewige wet waaraan almal van julle julleself moet
onderwerp indien julle geluksalig wil wees. Julle sal wel daarvan kan afwyk,
julle sal ook in stryd met hierdie wet kan handel, maar dan gee julle ook julle
geluksaligheid op, dan beland julle in ‘n toestand waarin alle harmonie
opgehef is, waarin julle onsalig is.
Die wet van ewigheid heet liefde. En nou weet julle ook dat wanneer julle in
stryd met hierdie wet handel; julle sondig teen die liefde. Waar liefde is, is
orde, harmonie en volmaaktheid. En daarom ook geluksaligheid. Word die
liefde egter buite beskouing gelaat, dan word ook al die ander geruïneer. Uit
die liefdeloosheid ontstaan ander eienskappe wat in stryd is met die wet, wat
maar slegs daartoe bydra om ‘n ellendige toestand teweeg te bring en kwaad
voort te bring, wat steeds toeneem en dus alle harmonie uitsluit, wat ‘n
vereiste vir geluksaligheid is.
‘n Lewe in stryd met die wet van die Goddelike ordening, ‘n lewe in stryd met
die liefde, sal sy uitwerking in ‘n chaotiese toestand hê, omdat dit nooit
opbouende, maar steeds verwoestende, gevolge sal hê, totdat hierdie
toestand uiteindelik ‘n vlak bereik het waarin hierdie verwoestende effek
sigbaar word, waarin daar ‘n gewelddadige terugvoering na die Goddelike
orde moet plaasvind, omdat die lewe van die mense op die aarde andersins
in groot chaos, onmoontlik sal word en daardeur ook die hoofdoel van die
skepping, naamlik die rypwording van die geeste in hierdie skepping, nie
meer nagekom sou kan word nie.
Maar God bring alles in orde. Hy herstel die orde sodra die tyd aangebreek
het waarin die grense oorskry word, waarin dit die mensdom aan liefde
ontbreek en hulle daarom heeltemal uit die Goddelike orde beweeg het. Maar
so ‘n tot stand bringing van die Goddelike orde is uitermate smartlik, dit
vereis ‘n harde hand, wat in orde bring wat verkeerd is, wat reg buig wat
krom was. En die slagoffers sal die mense wees wat hulle verset en
weerstand bied, wat deur hul liefdeloosheid bewys het dat hulle geheel uit die
orde beweeg het.
Hierdie moet deur ‘n louteringsvuur gaan wat hul weerstand nog kan breek
voor die oordeel plaasvind, of hulle moet gedwing word om hulle te hou by
die ewige orde, deur kluistering, waarteen hulle hulself nie meer kan verset
nie.
Die orde moet herstel word, terwille van die verlossing van die geeste. Die
liefde moet weer heers op aarde, harmonie en geluksaligheid moet weer
gewaarborg wees aan die bewoners van die aarde, wat hulle onderwerp aan
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die ewige wet, wat dus lewe in liefde en innige verbondenheid met God, Wie
die ewige Liefde Self is. Die nakoming van God se wet bevry eers die geeste
van hul kettings, wat hulle egter opnuut om die geeste sluit wat in stryd
handel met die wet van liefde, tot die mate soos wat dit voor die einde van ‘n
verlossingsperiode duidelik sigbaar raak, dat geestelik en aards slegs van
chaos gepraat kan word, wat eens 'n totale vernietiging aan die gang sal sit.
Eens sal die Goddelike orde herstel word, sodat die goeie die geluksaligheid
kan bereik en die kwade verban kan word. Want God is die Heer oor hemel
en aarde en voor Hom moet alles buig wat uit Hom voortgekom het. Sy Wil
moet vervul word en Sy Wil is Liefde. Amen.
Daar bestaan geen ewige verdoemenis nie!
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Daar bestaan geen ewige skeiding van God nie. Daar bestaan
geen ewige verdoemenis, geen ewige dood nie. Want die oneindige Liefde
van God skakel so-iets uit, Wie Homself bekommer oor elke wese, Wie
Homself oor elke wese ontferm, al is hy nog hoe diep versonke en Wie ook
nooit vir ewig dit aan Sy teenstander sal afstaan, wat uit die ewige Liefde
voortgekom het nie.
Dog daar bestaan ‘n skeiding van God gedurende oneindige lang periodes,
wat egter nooit God se Wil is nie, inteendeel, dit is die wil van die wese self,
dus kan daar ook nie van ‘n verdoemenis deur God gepraat word nie.
Wanneer die wese so oneindig ver van God verwyder is, dan is dit sy eie
skuld, sy eie wil en hy kan te alle tye hierdie skeiding verklein, hy kan te alle
tye na God terugkeer, omdat God hom alle hulp ten deel laat val, sodra die
wese maar self die wil het om na God terug te keer. Die wese skep dus die
rampsalige toestand vir homself en die ongelukkige toestand bestaan daarin
dat dit die wese aan lig en krag ontbreek, hoe vêrder hy homself van God
verwyder, omdat hy die Liefde van God afwys, Wie Lig en Krag beteken vir
die wese.
Maar die Liefde van God span Haarself onophoudelik in om die wese, wie
deur kragteloosheid dood is, weer terug te roep tot die lewe. Die Liefde van
God is steeds bereid om krag en lig op die wese uit te straal, maar steeds
met inagneming van Sy ewige ordening, van die wet wat op Sy Volmaaktheid
gebaseer is. En daarom kan die tydsduur van die verwydering van God vir ‘n
wese eindeloos lank wees. Die begrip “ewigheid” is dus nie heeltemal
verkeerd nie, daar moet net geen toestand daaronder verstaan word wat
nooit ophou nie. Maar vir die wese wat hom van God verwyder het, bestaan
daar altyd die moontlikheid om ‘n einde te maak aan sy ongelukkige
toestand, want hy bly nooit aan homself oorgelaat nie, maar word steeds
deur God met Sy Liefde gevolg.
Steeds word die moontlikhede gebied om homself te red en steeds is dit aan
sy vrye wil oorgelaat om dit te benut. Want God se Liefde ken geen grense
nie, Hy is nie haatdraend nie, Hy is steeds bereid om te help, te red, te
verbly en gelukkig te maak, want dit is altyd Sy skepsele wat eens deur die
krag van Sy Liefde in die lewe geroep is en wie Hy nooit as te nimmer sal
opgee nie, al is ewige tye daarmee gemoeid.
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Maar dit is onmoontlik om vir ‘n wese ‘n lewe vol lig en krag terug te gee, wat
homself afsluit vir die Oerbron van Lig en Krag. Die vrye wil is die kenmerk
van al die goddelike en die uitskakeling van die vrye wil sou beteken dat die
wese van sy goddelikheid ontdaan word, hom ewig onvolmaak te laat en
daarom ook ewig ongelukkig, in ‘n rampsalige toestand wat God se Wil sou
wees. Maar God wil aan Sy skepsele ewige geluksaligheid besorg en daarom
het Hy hulle ‘n vrye wil gegee, gevolglik kan die wese nou self bepaal, of en
hoe lank hy homself van God verwyderd wil hou of na God se Liefde en
teenwoordigheid verlang. Maar vir ewig sal geen wese voor die Aangesig van
God verstoot word nie, want Sy Liefde is so sterk, dat Hy weer alles na Hom
sal terugvoer wat eens van Hom uitgegaan het. Amen.
Voorbidding vir siele in die duisternis
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Ek wil barmhartigheid beoefen teenoor almal wat julle in liefde
aan My toevertrou. Daar is 'n groot nood in die ryk hierna, in die besonder vir
die siele wie geen voorspreker het op aarde nie, wie vergeet is deur die
mense, of so min liefde verwerf het, dat daar slegs met misnoeë aan hulle
gedink word. Al hierdie siele het 'n bittere lot. Hulle bevind hulself in
kwellende duisternis en is heeltemal sonder krag, sodat hulle hulleself net nie
kan red nie, maar aangewese is op hulp. Hulle maai wat hulle gesaai het en
hul lot is nie onregverdig nie. Dit is nie onverdiend nie, want sulke siele kan
niks anders verwag as wat hulle self verwerf het gedurende die lewe op aarde
nie, waar hulle heeltemal sonder liefde was. Tog moet hulle ook gehelp word.
En hul vermiste liefde moet van ’n ander kant gebied word, wat Ek egter ook
aanneem en ten gunste van hierdie siele laat kom. Wat julle hierdie siele aan
liefde skenk, kom hulle weer as krag toe, wat hulle nou kan gebruik in
ooreenstemming met hul wil.
'n Siel wat deur julle liefde krag toegevoer kry, weet egter ook met watter
doel dit haar toekom. En sy is so dankbaar vir die hulp, dat sy ywerig haar
bes sal doen om die krag te laat toeneem, sodat sy nou ook die krag sal
gebruik om in liefde werksaam te raak. Sy sal nooit die liefde van 'n mens
verwerp, terwyl sy dieselfde pogings van die kant van die ligwêreld af gereeld
weerstand bied, omdat sy nie glo aan dit wat hulle vir haar sê nie. Want die
ligwesens staan in dieselfde hoedanigheid voor hulle en daarom word daar
nie na hulle geluister nie. Maar mense op aarde, in die besonder hulle met
wie hulle noue bande gehad het, bereik baie meer. Want die ongelukkige
siele kyk op na hulle, omdat hulle die liefdeskrag as 'n straal van hulle sien
uitgaan, wat vir hulle 'n weldaad is.
Julle mense het groot mag oor die siele in die duisternis, wanneer julle in
liefde aan hulle dink, wanneer julle hulle wil help. Want hulle voel dit en hulle
het vertroue in julle en luister na julle as julle hulle verwyt of aan hulle die
evangelie verkondig. En al is 'n siel nog hoe hardkoppig, al is sy nog hoe
blind en onkundig, julle liefde sal hierdie toestand verander. Sy verstaan julle
dadelik wanneer julle gedagtes vervul is met liefde en dan neem sy dit ook
aan. Sonder liefde is daar geen vooruitgang nie, nie op aarde nie en ook nie
in die geestelike ryk nie. Sonder liefde is daar geen verlossing vanuit die
diepte nie. En Ek skenk die siele in die duisternis hierdie groot genade, sodat
die liefde wat vanaf die aarde aan hulle geskenk word, duidelik as lig sigbaar
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raak, as lig wat hulle hoop gee en wat nooit tevergeefs straal nie. Diegene
waaraan julle dink, wie se nood julle aanspoor om na My om hulp te roep, is
waarlik nie verlaat nie. Want wat julle My gee deur julle liefde vir hierdie
siele, gee Ek ook deur. En Ek dra my boodskappers in die geestelike ryk op
om hulp te bied van besondere aard. En dit sal nie sonder sukses wees nie.
Aan die siele in die ryk hierna word daar van die kant van die mense slegs
weinig gedink. Die geloof aan 'n verdere lewe is nie so sterk verteenwoordig
nie en daarom is die verbindings ook vir die meeste mense opgehef. Sorg vir
die geestelike welsyn hou hulle nie besig nie en daar volg die siele maar
weinig gedagtes na. Ook om die mense op aarde heen is dit duister en die
siele keer nie terug na waar hulle niks vind wat hulle goed doen nie.
Dink ook aan die siele wat geen voorbidding kry nie. Roep hulle na julle toe
met die wil om hulle te help. Laat julle liefde ook in die diepte skyn, want
steeds sal 'n siel aan hierdie ligstraal vasklou en omhoog klim en sy sal na
julle kom vanwaar die lig na haar toe skyn. Gee haar dit waaraan sy gebrek
ly: Lig en Krag. Leer haar om My Woord te ken en julle sal slaag om redding
aan haar te bring, omdat My woord hierdie krag het, sodat sy dit steeds sal
wil hoor en haarself daarom steeds daar sal ophou waar voedsel en drank vir
haar aangebied word, wat julle liefde vir haar toeganklik kan maak. En
hierdie verloste siele sal julle ewig dankbaar wees. Amen.
Verandering van natuur geskied slegs van binne af
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Julle innerlike lewe kan nie bevorder word deur iets uiterlik nie;
geen formaliteite sal julle sielsvolwassenheid en volmaaktheid kan bevorder
nie. Die omvorming van julle wese kan slegs van binne verwesenlik word,
daarom moet julle mense dikwels in afsondering in julle innerlike keer, - vir
selfondersoek en verwydering van alles wat julle nog van binne af bederf, watter onvolmaakthede julle nog in julleself huisves. Julle kan natuurlik van
buite bewus gemaak word van hoe om die werk aan julle siele te
verwesenlik, julle kan onderrig word waaraan om aandag te gee en hoe om
dit te vermy wat aan julle kan skade berokken en wat julle moet doen om
volmaak te word; maar julle moet dit self doen en slegs deur julleself af te
sluit van alles van buite af, alhoewel julle julleself in die wêreld bevind en
julle jul verantwoordelikhede moet nakom.
Hierdie werk aan die siel moet gelyktydig gedoen word, aangesien dit ten
volle onafhanklik van julle aardse beroep is, omdat dit slegs julle innerlike
wese betref, julle foute en slegte gewoontes. Dit raak die mens se innerlike
lewe, sy denke, wil en gedrag, wat, selfs al word dit in ’n wêreldse wyse
uitgestraal, liefde behoort uit te straal, anders kan daar geen sprake wees
van ’n persoonlikheidsverandering nie.
Die werk aan julle siele moet daarom uit die suiwering van al julle denke en
strewe bestaan en die lei daarvan na goddelike doelstellings, waar julle
aanhoudend sal moet strewe na ’n lewe van onselfsugtigheid, na
selfopoffering, teerheid, geduld en vreedsaamheid. Julle moet alle goeie
eienskappe in julle ontwikkel en die bose gedagtes en eienskappe verdryf. En
dit alles vereis ‘n ernstige begeerte om korrek vóór God te lewe. Dit hoef nie
uiterlik duidelik te word nie, d.w.s. dit hoef nie uiterlik vertoon te word nie,
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tog sal so ‘n lewe ooreenkomstig die wil van God altyd die medemens
affekteer. Dit sal navolging stimuleer en sal altyd meer effektief wees as baie
toesprake en formele gebruike, wat nog nie getuig van ‘n innerlike
persoonlikheidsverandering nie.
’n Mens kan slegs verander indien hy ernstig na binne keer en oor sy
tekortkominge en foute nadink en besluit om homself te verbeter. En hierdie
innerlike verandering moet deur elke mens self onderneem word, indien hy
sy doel op aarde wil bereik om volmaak te word. Die besluit moet ook deur
dade opgevolg word; anders is die wil nie ernstig nie.
En hieraan sal julle kan sien dat die bereiking van geluksaligheid nie deur
kerkverband bepaal word nie, maar slegs deur die mens se wil om liefde in
homself te laat ontvlam, wat hom dan heeltemal sal omvorm en wat alle
slegte eienskappe in goeies sal verander, wat die enigste weg tot
volmaaktheid is, maar wat deur alle mense beoefen kan word, ongeag aan
watter kerk hulle behoort. Want alle kerke onderrig egter liefde. Dit is
waarom hulle almal tot volmaaktheid kan lei, tog kan geen kerk dit waarborg
nie; slegs die mens self kan dit bereik deur ernstig te werk om homself te
verbeter. Amen.
Vir ‘n ware kneg moet die oordeel van die wêreld geen enkele
waarde hê nie
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Trek nie die oordeel van die wêreld vir julle aan nie, soek haar
instemming nie, maar wees julle inteendeel slegs daarop bedag om My
goedkeuring te vind oor alles wat julle dink, praat of doen. Want die wêreld
wil julle steeds teenstrydig teen My Wil beïnvloed, die wêreld sal steeds
veroordeel wat vir My welgevallig is: Die kloof met die wêreld en ‘n geestelike
ingesteldheid. Daarom kan My ware kneg slegs hy wees wat niks omgee oor
die oordeel van die wêreld nie, wat slegs vir My alleen as sy Meester erken en
slegs trag om My Wil te vervul. En hy sal ook met sukses kan arbei vir My en
My Ryk, want daar sal altyd mense wees wat, net soos hy, die wêreld die rug
toekeer en wat ontvanklik sal wees vir geestelike woorde en wat slegs te wen
is deur sulke bodes, wat hulle self van die wêreld teruggetrek het om My te
dien.
Ofskoon julle, My dienare, ook nog midde in die wêreld staan, so moet tog
elke verlange na die goedere van die wêreld in julle gesterf het, om geestelik
voorwaarts te kan gaan, om julle ongestoord aan die geestelike arbeid te kan
oorgee. Want wat nog aan die wêreld behoort, gaan tog verlore vir die
geesteryk. Dit is onmoontlik om tegelykertyd beide ryke aan te hang, dit is
onmoontlik om iets geestelik te ontvang, wanneer die hande na die wêreld
uitgestrek is. Dit is twee baie verskillende ryke wat die voet van die mens
steeds dan betree, wanneer sy gedagtes dit soek. Behoed julle daarteen om
julle gedagtes aan die wêreld te verloor. En behoed julle daarteen om nog
baie meer waarde te skenk aan die oordeel van die wêreld, want sy sal
steeds minagtend wees, ook teenoor die kosbaarste gawes, omdat dit nie
ingesien word deur diegene wat nog tot die wêreld behoort nie. Julle sal wel
deur die wêreld heen moet gaan, maar dit kan slegs gedoen word met ‘n na
bowe gerigte blik, sodat julle siele onaangeraak kan bly vir die verlokkinge
van die wêreld.
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Maar netso sal julle ook julle blik op alles kan rig wat vir julle wêrelds
verlokkend voorkom; dan hou die wêreld julle geketting en verhinder julle
siele om opwaarts te vlieg en dan is julle in gevaar om ‘n verkeerde doel na
te strewe. En al is die mense van die wêreld vir julle ook lief wanneer julle
met hulle verbonde is in liefde en vriendskap, laat hulle oordeel julle dan nie
daartoe bring om van die geestelike weg af te wyk nie. Weet dat hulle slegs
spreek in opdrag van hom wat julle van My wil losmaak, dat hulle
onbewustelik dienare is van hom wat teen My werk. Sien hulle oordeel in as
verkeerd en doen slegs julle bes om hulle ook iets beters te leer en wanneer
julle nie slaag nie, vermy hulle terwille van julle siele. Bly op die weg wat
julle gekies het, waar julle siele oprys na die geestelike sfere. Gaan vêrder op
hierdie weg, want slegs dit voer julle na die doel, slegs dit is die weg na My,
Wie My nie in die wêreld bevind nie, maar in die geesteryk wat steeds maar
net in besit geneem kan word deur die wêreld prys te gee. Laat die wêreld los
as julle daarbinne wil gaan na My ryk. Amen
Slegs aansluiting by Elohim gee krag in die komende tyd
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Julle sal julleself altyd nouer by My moet aansluit. Want steeds
geweldiger sal My Mag en My Wil hulleself uiter, hoe nader dit aan die einde
kom. Die hele wêreld sal in beroering gebring word, al is dit ook oral deur
ander gebeurtenisse. En alles wat gaan gebeur, sou die mense na My kon
laat vlug. Hulle sou by My troos en hulp kon kry en deur die verbinding met
My alles makliker verdra, of alle gevolge beperk. Maar nie almal soek die
verbinding met My nie, want dit ontbreek hulle aan geloof in ‘n Mag Wie
alleen kan help, en aan die Liefde wat wil help.
Maar wie homself innig by My aansluit, vir hom is Ek die Beskermer in alle
nood en sy lot sal in My Hande lê. Wie hom innig by My aansluit, hoef hom
vanaf daardie oomblik geen sorge meer te maak nie, want Ek neem alle sorg
vir hom op My. En baie sal na My toe gebring word, omdat hulle in groot
benoudheid gaan kom, deels deur menslike-sataniese inwerking, maar ook
deels deur ongelukke, deur katastrofes van allerlei aard, deur noodlottige
gebeure wat die mense sal bangmaak en hulle die weg na My laat vind.
Maar baie meer mense kom egter nie onder die indruk van al die gebeure en
nood wat Ek slegs oor die mense laat kom om hulle gesindheid te verander
nie. Hulle doen net ywerig hulle bes om die ontstane skade so gou as
moontlik weer te herstel, sonder om My gebod van Liefde in ag te neem. Ten
koste van hul medemens sal hulle vir hul weer alles opbou wat My Wil van
hulle afgeneem het, want in My en My Mag sal hulle nie glo nie en die
eieliefde sal hulle hele wese beheer. Hulle sal nooit die Hand van Elohim wil
erken in alles wat met hulle gebeur nie. Hulle sal My eerder betwis. Hulle sal
geen skeppende Elohim erken nie, omdat die al te duidelike verwoesting van
skeppings hulle bewyse daarvoor blyk te wees. Hulle bou 'n groot kloof en hul
afstand na My raak eindeloos ver. Hulle bevind hulle nog in die ryk van My
teenstander, wat al hul geestelike vermoëns en gedagtes in die war bring en
hulle nie tot insig van die waarheid laat kom nie.
Slegs die wat hulself met My verbind in hul hart, ken ook My heilsplan van
ewigheid. Vir hulle is alles verstaanbaar wat daar in die laaste tyd oor die
mensdom kom. Hulle hou aan My vas en Ek sal hulle waarlik nie verlaat nie.
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Ek sal elke roep hoor wat uit 'n angstige hart kom. En Ek sal Krag uitdeel,
sodat Myne nie te erg sal moet meemaak wat ter wille van hul medemens oor
die aarde gaan kom nie.
En dit sal vir hulle duidelik word waartoe 'n diep geloof in staat is en wat dit
tot stand kan bring. Hulle sal altyd 'n uitweg vind. Hulle sal altyd die krag
besit om alles baas te raak. Want Ek sal hulle nie verlaat nie, omdat hulle
hulleself innig met My verbind het. En hulle sal bewus wees van My
teenwoordigheid en hulle sal My bely voor hul medemens, wanneer hierdie
getuienis van hulle gevra word. Amen.
Die verspreiding van die Goddelike leer van die liefde is belangrik
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Al julle sorg moet slegs uitgaan na die verspreiding van die
Goddelike leer van die liefde. Dit gaan oor niks anders nie, - as die
omvorming van die mense tot liefde. En hulle hoef slegs te weet dat die
gebooie van die liefde vir God en die naaste nagekom moet word, om die
doel van hul lewe op aarde te bereik, naamlik om na die dood die ewige
geluksaligheid in te gaan in die ryk van die lig. Die mense glo weliswaar nie
aan 'n verder lewe nie, tog sou hulle 'n lewe in liefde moet lei, omdat dit aan
hulle al die bewyse sou lewer van dit wat hulle nie kan glo nie, omdat die
liefde by hulle ontbreek. Elke mens moet toegee dat sy kennis gebrekkig is,
dat hy nog voor onopgeloste raaisels staan wat die sin en die doel van sy
lewe op aarde, sowel as van die skepping betref. En elke mens kan daarom
slegs die ernstige raad gegee word om die liefde in homself te laat ontvlam,
omdat dit dan ook in homself lig en helder sal word, omdat dit vir hom dan
meer verstaanbaar sal word wat vir hom sonder liefde nog onbegryplik was.
Elke mens moet hierdie "proef op die keper" neem, en hy sou dit in ewigheid
nie betreur deurdat hy hierdie raad opgevolg het nie. Want alleen deur die
liefde kan hy dit bereik wat hom op aarde al gelukkig sal maak en eendag in
die ewigheid. Die liefde is die sleutel tot die insig, die liefde is die sleutel van
die poort na die ligryk. Die liefde is alles: Lig, krag en geluksaligheid. Daarom
moet die liefde steeds gepredik word wat die mens Jesus tot inhoud van sy
leer het, toe Hy op aarde gewandel het. Hy het geweet wat die uitwerking
van 'n lewenswandel in liefde sou hê. Hy was op hoogte van die nood van die
mense wat sonder liefde voortgegaan het. Hy het geweet van die geestelike
duisternis wat slegs deur werke van liefde gebreek kon word, omdat die
Liefde self Lig is wat ook die donkerste nag helder verlig. Daarom het Hy die
mense 'n lewe in liefde voorgeleef en hulle tot navolging aangemaan. Daarom
het Hy Sy leerlinge die wêreld ingestuur met die opdrag om die evangelie te
verkondig. Hy het steeds die liefde gepredik en het die mense so die korrekte
weg na die waarheid en na die lewe getoon.
Die mensdom bevind hulleself in die donkerste nag. Hulle leef in verwarde
denke, in dwaling, en gevolglik in die geestelike dood. Die mense moet
steeds daarop gewys word dat hul aardse bestaan doelloos is, wanneer hulle
sonder liefde lewe en dat hulle die hoogste doel kan bereik wanneer hulle
heeltemal verander, wanneer hulle steeds maar aan Diegene sal dink wat die
liefdesleer verkondig het en wat dit ook self ten volle ontplooi het. Die
duisternis word steeds groter, hoe meer dit na die einde toe gaan, omdat die
liefde onder die mense steeds meer verkoel. En daarom moet alles gedoen
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word om die mense op die regte weg te bring, op die weg van die liefde wat
begaan moet word om lewend te word. Die mense moet aangespoor word tot
hulp waar hierdie hulp nodig is, tot geduld en barmhartigheid. Hulle moet ag
slaan op die nood van hul naaste en nie daarby verbygaan nie. Uit liefde
moet hulle mekaar wedersyds dienste bewys. Hulle moet hul bes doen om die
naaste teen skade te bewaar en hom as 'n vriend en broer te beskou wat
aanspraak kan maak op liefdevolle sorg. Want alle mense is kinders van één
Vader. En ter wille van hierdie Vader moet hulle mekaar ook liefhê en so die
doel van hul bestaan op aarde vervul. Hulle moet hul wese verander, die
eieliefde verander in naasteliefde, en hul siel die rypheid verskaf wat nodig is
vir 'n lewe in die lig, vir 'n geluksalige lewe in ewigheid. Amen
Vryheid van wil - Goddelike orde
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Deur 'n oneindige lang tydperk van ontwikkeling het julle siel 'n
mate van rypheid bereik, wat haar toegelaat het om te beliggaam as 'n
mens, sodat sy nou as haar ware self, bewus van haarself is en in staat om
op aarde in haar eie vrye wil te lewe. Wel met 'n taak, maar sy word nie
gedwing om dit te bereik nie. Julle mense behoort te weet wat die vrye wil vir
elke wese beteken. Julle behoort te weet dat vrye wil aan julle oorgelaat
word, want dit is die eienskap van Goddelike lewende skeppings.
Tydens julle vorige tyd van ontwikkeling was hierdie vrye wil inderdaad
beperk, maar net omdat julle julle goddelikheid self verbeur het, want julle
het vrywillig wegbeweeg van My, julle Elohim en Vader van ewigheid en het
sodoende goddeloos geword. Toe bind Ek julle wil om julle terugkeer na My
moontlik te maak. Deur julle wil te beperk, het Ek julle net gehelp, sodat julle
in staat sou wees om weer julle vryheid van wil in die goddelike orde te
gebruik, wat in die vorige toestand van ontwikkeling onmoontlik was. Julle wil
het die verkeerde weg geneem en Ek het dit weer volgens My wil gerig.
Die geestelike wesens het die weg van My ewige orde in 'n toestand van
dwang gegaan. Maar dit was nie bedoel dat hulle vir ewig sonder 'n vrye wil
sou bly nie, want hulle moes weer goddelike wesens word, soos hulle was in
die begin, wat ook onteenseglik ‘n vrye wil vereis het. Julle bestaan as mens
is dus aan die geestelike wesens verleen vir die toets van julle wil. Die sonde
van die verlede, toe die vrye wil misbruik was, moet in die toestand van vrye
wil herken word en deur die korrekte gebruik van hierdie wil, moet
vergoddeliking weer bereik word. Die wese moet vrywillig streef na hoër
vlakke, net soos wat sy eens vrywillig geval het.
Vrye wil is dus die verduideliking vir baie dinge wat vir julle mense
onverstaanbaar lyk, alhoewel Ek julle sekerlik altyd kan help en dit in elke
opsig doen. Maar julle moet die omvorming van julle natuur tot goddelike
skepsele self bereik, anders sal julle nooit in staat wees om die graad te
bereik wat vereis word vir vergoddeliking nie.
Want Ek wil kinders wen, Ek wil nie diere sonder wil toerus met vermoëns
wat hulle moet gebruik volgens My wil nie. My doelwit is om Myself te omring
met kinders wat in staat sal wees om vrylik te skep en te werk, wie se wil in
totale ooreenstemming met Myne sal wees, maar nogtans vry. My doel is
geluksalige lewende skepsele vol lig en krag wat sal streef na hulle geluk,
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hulle lig en hulle krag vanuit hul eie vrye wil en wat vir hierdie doel, deur die
aardse lewe as mens moet gaan, ten einde hul wilstoets te slaag, wie Ek
sekerlik altyd sal ondersteun, maar nooit sal dwing nie, want dit sou die
ewige vryheid en saligheid onmoontlik maak. Ek laat julle jul vrye wil behou,
maar Ek help julle altyd om dit korrek te gebruik en dit sal altyd moontlik
wees om julle doel te bereik. Dit is waarom die aardse lewe ‘n gewigtige
betekenis vir julle het, want dit bepaal julle toestand vir die ewigheid, wat
julle self skep vanuit julle eie vrye wil. Amen
Geloof in Jesus Christus verminder leed
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Daar hoef nie soveel ellende en nood op aarde te wees, as die
mense meer sou dink aan hul Heiland en Verlosser, wat die leed van die hele
mensdom op Sy skouers geneem het en daarvoor gely en gesterf het aan die
kruis. Hy het dit vir die mensdom gedra, maar hulle moet in Hom en Sy
verlossingswerk glo. Want die sondeskuld kan net tot niet gemaak word, as
hulle na Hom sal kom - onder Sy kruis - en in geloof en in die hoop dat Jesus
Christus Sy bloed daarvoor geoffer het, dat ook hierdie skuld uitgewis is.
Maar wie nie in die verlossing deur Jesus se bloed glo nie, sy sondeskuld
belas hom nog steeds. En hy moet self daarvoor boet. Hy moet self al die
leed dra, wat die gevolg is van sy vroeëre sonde, naamlik nood en siekte,
kommer en leed.
Jesus het geweet dat die mensdom onnoemlik moes ly weens hul groot
sondeskuld. En sy medelydende liefde het die leed, die gevolg van die sonde,
op Homself geneem. Hy wou dit aflos deur Sy lyding en pynlikste dood. Hy
wou boete doen, sodat die mense vry kon word van ellende en nood, sodat
hulle in hierdie vryheid weer die weg na God sou terugvind, van wie hulle
hulleself eens vrywillig geskei het. Jesus Christus het gesterf vir alle mense.
Dus kan alle mense hul sondes na Hom toe bring. Hulle sal vergifnis kry.
Hulle sal vry word van hul sondelas, omdat die Goddelike Verlosser alle laste
van hulle afgeneem het en dit op Homself geplaas het uit oorgrote liefde.
Maar dit is maklik te verstaan dat Hy ook as Verlosser van die wêreld erken
wil word. Dit is verstaanbaar dat net diegene vry kan word van hulle skuld,
wie in Jesus Christus glo as God se Seun en Verlosser van die wêreld. Dat net
hulle vergifnis kan kry wat met hul skuld na Hom toe kom en Hom vra om
ook aan hulle te dink, wie hulself bewustelik onder die kruis van Christus
plaas om deur Sy bloed gereinig te word van alle skuld.
Maar hoe staan die mense nou teenoor Hom? Kan daar nog van 'n lewende
geloof in Hom, in wie God Homself beliggaam het, gepraat word? Die
mensdom wil Hom nie meer erken nie, op enkeles na wat aan Hom behoort.
Die verlossingswerk van Christus beteken niks meer vir die mense nie en
daarom bly hulle, wat Hom nie erken soos Hy erken word wil nie, onverlos.
En die sondelas hoop ontsaglik op. Die mense moet ly onder die uitwerking
van die sonde, omdat die Goddelike Geregtigheid versoening eis van die
mense self, wat nie tot die skare van verlostes behoort nie, omdat hulle
hulself van Hom afgesonder het, omdat hulle nie tot diegene wil behoort wat
Jesus Christus verlos het van sonde en wat nie tot die verlostes behoort nie,
omdat hulle die Goddelike Verlosser nie erken nie, dus nie daarin glo dat die
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ewige Liefde Self die kruisdood op Hom geneem het om aan die mense
verlossing te bring nie.
Geen mens is uitgesluit van die verlossingswerk nie. Maar wie homself
uitsluit, kan ook geen aanspraak maak op die barmhartigheid van die
verlossingswerk nie. En hy sal daarom nie 'n verskriklike lot van hom kan
afwend, wat met sekerheid op hom wag in die ryk hierna nie, as dit hom nie
al op aarde tref nie. Want boete moet gedoen word volgens Goddelike
geregtigheid deur elkeen wat sy sondes nie na Jesus Christus neem nie, wat
vir alle mense gesterf het aan die kruis om hulle te verlos. Amen.
Jesus se Naam oorwin die duiwel

6169 Julle kan die duiwel in My Naam beveel om julle te verlaat en
julle sal vry wees van hom.
Julle het 'n veilige genademiddel in die Naam van julle Heer en Heiland wat,
as dit met volle geloof uitgespreek word, enorme groot krag het teen al die
bose magte wat julle beset op instruksies van die een wat My teenstander is.
Hulle moet julle verlaat as julle hulle konfronteer met die krag van My Naam,
want hiervoor vlug hulle om nie vernietig word nie.
Daarom hoef julle julleself maar net aan die Goddelike Verlosser en Redder
Jesus Christus oor te gee. Julle moet net altyd 'n beroep op My doen of wil
dat Ek by julle teenwoordig is en julle beskerm teen die bose en niks boos sal
in staat wees om inbreuk op julle te maak nie, want My wil stoot al die magte
weg wat julle wil benadeel, mits julle Myne wil wees en die opregte wil het
om My en My welgevalle te verkry, sodat julle bewustelik na My sal streef.
Natuurlik sal My teenstander julle in daardie geval selfs feller aanval, hy sal
probeer om julle weg te trek van My deur alle middele tot sy beskikking en sy
koninkryk uitbeeld as waardig om na te streef. Hy sal julle vermom nader en
wat hy van julle verwag so aantreklik as moontlik aanbied om julle gedagtes
te verwar, sodat julle sal glo dat dit julle nie kan skaad nie. Hy sal altyd die
regte middele vind om julle te verlei, maar julle sal hom sekerlik herken,
asook sy intriges, solank as wat julle met My 'n verbinding soek.
Julle moet My altyd aanroep, julle moet altyd die Naam van Jesus met innige
opregtheid uitspreek wanneer julle self in twyfel verkeer of deur My
teenstander bedreig voel.
Moet My net nie uit julle harte uit verdring nie, want dan sal My teenstander
'n maklike spel met julle hê en julle sal swig voor sy wense.
Op julle eie is julle te swak om Hom te weerstaan en daarom moet julle die
Een aanroep om hulp wat hom ken en Wie sy Meester is.
'n Innige aanroep sal julle van hom bevry, want die Naam van Jesus bewerk
wondere, wanneer dit in diep gelowige vertroue uitgespreek word, want in
Hom roep julle My Self aan, julle God en Vader van ewigheid, Wie werklik nie
sal toelaat dat julle die prooi word van die een teen wie Hy veg vir julle siele
nie, wanneer julle siele self na My verlang. Amen.
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Innerlike weerstand - Hindernis om die waarheid aan te neem

6170 My Woord moet sonder weerstand aangeneem word wanneer dit
weerklink in die hart van ‘n mens. Die geringste weerstand maak die mens
nie by magte om dit in sy suiwerheid te hoor nie, want weerstand beteken
om teenoorgesteld te dink, wat My teenstander die moontlikheid gee om
binne te sluip, - al is dit maar om afkeer in die mens op te roep om die
ontvang van die waarheid te verhinder. Vêrder sal sy krag nie reik nie, omdat
die ontvanger van My Woord hom bewustelik met My verbind en sy
weerstand meer uit verlange na die waarheid voortvloei en hy dan slegs
weerstand daarteenoor stel wanneer die waarheid volgens hom in gevaar is.
Tog is hierdie weerstand nie korrek nie, omdat ‘n mens wat hom met My
verbind om My Woord te ontvang, homself nou ook heeltemal aan My moet
oorgee om seker daarvan te wees dat Ek hom sal beskerm teen onware
geestelike leringe.
Daarom is daar maar weinig mense wat geskik is om My Woord te ontvang,
omdat die meeste kennis besit wat hulle nie graag bereid is om op te gee nie.
Daarom moet daar ‘n sterk geloof wees om slegs dit as waarheid te laat geld,
wat Ek Self na die aarde stuur deur die werksaamheid van My Gees. Mense
wat ‘n bepaalde kennis in hulle opgeneem het wat nie in ooreenstemming is
met die Woord wat regstreeks deur My gespreek is nie, is moeilik bereid om
dit aan te neem, omdat hulle dan hul hele denke moet verander, maar ‘n
buitengewone sterk verlange na die waarheid is daarvoor nodig. Om hierdie
mense met My regstreekse woord te seën, sou daarom onmoontlik wees,
omdat in hulle steeds die weerstand sou ontwaak, sodra My Woord afwyk van
hul kennis en denke tot nou toe en dan sal My teenstander weer ‘n maklike
spel hê om die mense te laat twyfel. Die mens moet glo dat Ek Self tot hom
spreek en alle dwaling daarom uitgesluit is. Eers dan is dit moontlik om weer
‘n volledig misvormde leer te suiwer, eers dan is dit moontlik om die
teenstander onskadelik te maak. Maar hoe dieper die dwaling al in ‘n mens
gewortel is, des te moeiliker bevry hy homself daarvan en daarom sal hy My
Woord nie regstreeks kan hoor nie, omdat enige weerstand so iets
onmoontlik maak.
Die stryd tussen Lig en duisternis word juis besonder heftig gevoer waar die
Lig wil deurbreek. En slegs ‘n sterk wil wat op My gerig is, verjaag die
vyandige kragte wat van benede is. So 'n wil sal Ek egter seën en nooit meer
toelaat dat hy verswak word deur vyandige kragte nie. Maar ook sal Ek die
mens steeds die insig gee wanneer hy aangeval word, sodat hy homself sal
bewapen en homself nog inniger met My verbind, om dan ook beskerm te
wees teen enige invloed wat van benede kom.
Wie daaraan glo dat Ek tot die mense spreek, hoef ook nie te twyfel aan die
waarheid nie, omdat hy andersins ook aan My Liefde en Mag sal twyfel, Wie
dit wel sal en kan verhinder dat onware idees insluip en die waarheid dus in
gevaar bring. Maar solank hy twyfel, is hyself nog nie in staat om My stem in
hom te hoor nie, want daartoe hoort onvoorwaardelik ‘n sterk geloof aan My
Liefde, My Wysheid en My Mag. Dan weet hy ook dat Ek die mense die
waarheid wil bring, dat Ek die regte weg daarvoor kies en dat Ek waarlik die
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mens sal behoed teen dwaling wat homself aanbied om My en die medemens
te dien. Amen.
Werksaamheid van die teenstander - afwysing van God se Woord

6182 Dat die mense hulle afwysend gedra teenoor God se Woord is
verstaanbaar, omdat die teenstander van God hulle net solank kan beïnvloed
as hulle na sy ryk streef, dus deur die verlange na aardse goedere self sy
mag oor hulle toelaat, wat hy goed gebruik, deurdat hy invloed op hulle
uitoefen teen alle ware ligvolle goedere, sodat hulle hulleself ook afwerend
opstel teen die Woord van God, wat op aarde egter die waardevolste is
waarna hulle moet streef.
Die aardse wêreld is nog die magsgebied van die teenstander van God, want
sy bestaan uit die afgevallenes van God, uit die in materie gebonde gees in
die aardse skeppings wat deur hul wil op die teenstander van God gerig is,
maar wat nie gedwing kan word om die wil van die teenstander te vervul nie.
Maar die mens is in die toestand van vrye wil wat vir hom 'n geseënde gawe
is, wat die teenstander nou aan sy wil probeer onderwerp. Want hy wil dat
hulle hulself weer geheel en al op hom rig, dat hy sy weerstand teen God
opnuut kan laat blyk. En omdat die mens nog swak van wil is, omdat hulle
nog nie vir God besluit het, wie se ryk hulle nie kan sien nie, lok die
teenstander hulle met sy ryk, wat vir die mense heelwat meer
aantrekkingskrag het, omdat hulle alles kan sien. Maar deur God se Woord
word hulle gewys op die verganklikheid van die aardse. Deur God se Woord
word aan hulle voorgehou wat die uitwerking van 'n lewenswandel kan wees,
wanneer dit goed of verkeerd gebruik word. Deur God se Woord word die
mens gewaarsku en vermaan. En hy kan sy doel met gemak bereik, as hy die
woord van God vir hom tot rigsnoer van sy denke en handeling maak.
Maar dit probeer die teenstander van God teen te gaan, omdat hy nie wil
verloor wat syne is nie. Hy weet dat God se Woord, as die ewige Waarheid,
ook die krag het om die mense korrek te beïnvloed en dat hulle dan definitief
vir hom verlore sal wees. Daarom geld sy hele inspanning altyd net om die
mense te verhinder om die Goddelike Woord in ontvangs te neem. Daarom
gee hy hulle die gevoel om die Woord af te wys. En hulle luister na hom,
omdat die wêreld terselfdertyd met sy goedere lok.
Wie homself al meer van die materie losgemaak het, rig sy aandag eerder op
die geesteryk en laat hom eerder deur die Woord van God boei, selfs
wanneer hy in die begin nie bewus was van die verlange na die ryk van God
nie. Maar hy neem dit sonder weerstand aan en dit sal nie sy uitwerking op
hom mis nie, omdat die Woord van God krag in Homself dra, sodra die
weerstand opgegee word.
Gedurende die eindtyd word daar om elke afsonderlike siel geworstel en die
teenstander van God het ’n groot voordeel, omdat die mense dit vir hom gee,
omdat hulle so materieel is, dat alles wat geestelik is voor hulle verbleek, dat
hulle dit nie eers ondersoek nie. Inteendeel, hulle wil niks weet van die
Goddelike nie, omdat hulle dan die wêreld moet agterlaat, wat vir hulle egter
eindeloos meer werd is. En tog is die Woord van God die enigste redding vir
die mense, omdat dit vir hulle opheldering verskaf en terselfdertyd lig en
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krag gee. Maar die vryheid van hul wil word nie geraak nie en daarom kies
die mens self na wie hy hom wil wend. En dus skep hy self sy lot vir die
ewigheid. Amen.
Die korrekte benutting van die tyd op aarde

6185 Die lewe op aarde is kort, maar eindeloos lank is die tyd daarna.
Daarom moet julle mense hierdie tyd op aarde goed benut, julle sal alle laste
op julle moet neem en alle krag moet benut vir die heil van die siele. Julle sal
moet afsien van die aangename van die lewe, om deur die afsien die reg op
geestelike goedere te verseker, wat vir julle lot sal bepaal in die ewigheid, na
die dood van die liggaam, wat slegs die voordeel het van aardse goedere,
maar dit nie vir altyd mag behou nie.
Die duur van die aardse lewe is soos ‘n oomblik, vergeleke met die ewigheid
en aan hierdie oomblik moet julle nie soveel belang heg en dit tog as
uitermate belangrik vir julle siele beskou nie en julle moet dit dus slegs
geestelik probeer benut. Vir julle aardse bestaan het julle weliswaar ‘n
tydsbesef, waar die dae en jare vir julle as lank voorkom. Dink egter daaraan
dat eindelose tye reeds die aardse lewe voorafgegaan het en dat die ewigheid
volg.
Julle is egter slegs van die tyd van die aardse lewe bewus en dit beteken
daarom alles vir julle. Maar julle weet dat julle liggaam moet sterwe; julle
weet dat alles wat wêrelds is, verganklik is, julle weet dat na julle dood niks
vir julle tot nut kan wees wat vir die liggaam onontbeerlik was, wat hom
welbehae verskaf het nie.
Hou dus eerstens rekening daarmee en wees besorg oor wat julle na die
liggaamlike dood te wagte staan. Julle kan tydens die aardse lewe ‘n
buitengewone heerlike bestaan vir julle siele voorberei, maar ook ‘n toestand
van kwelling en duisternis. En steeds weer word aan julle gesê dat julle
vêrder lewe. Julle is nie onwetend daaroor nie, ook nie as julle dit nie wil glo
nie.
Hou daarom tog rekening met die moontlikheid en neem voorsorg. Lei ‘n
opregte lewe op aarde en heg julle harte nie aan materie nie, wat tog weer
afgeneem word. Sorg nie vir die liggaam ten koste van julle siele nie. Sorg
eerstens vir die siel en dan sal ook die liggaam niks hoef te ontbeer nie, maar
laat julle gedagtes nie verkeerde weë gaan waardeur julle vanweë die
liggaam die siel gebrek laat ly nie, want die siel is julle eintlike ek, die ek wat
onverganklik is en wat eens salig kan wees, indien julle op aarde vir die
geluksaligheid besig was en gewerk het.
Die mooiste ure op aarde gaan soos in ‘n roes verby, die aardse genot maak
julle nie vir ewig gelukkig nie, die lewe op aarde gaan vinnig verby, maar die
lot in die ewigheid sal julle nie ontgaan nie en dit sal wees ooreenkomstig die
lewe wat julle op aarde gelei het, - ewige lewe of geestelike dood. Julle alleen
kies die toestand in die ewigheid, want julle is vry om te kies welke lewe julle
op aarde wil lei. Skat julle aardse lewe op die korrekte waarde, dat dit julle
siele volmaaktheid oplewer en nie net vir die welbehae van die liggaam benut
word nie, want julle verblyf is slegs kort op hierdie aarde, maar die ewigheid
is eindeloos lank. Amen.
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Die werk van verlossing - Losprys – Vrye wil

6189 Ek het aan die gevange siele hulp in hul nood gebring, want hulle
voel die slawerny en kan hulself nie bevry nie. Hulle was gevange geneem
deur 'n gebieder wat sterk en genadeloos is, by wie alle liefde ontbreek en
wat sy slawe in harde boeie geslaan het wat hulle nie sonder hulp kan
losmaak nie.
Hierdie hulp bring Ek nou aan die mense, omdat Ek as Heer en Gebieder ook
die mag het om die boeie los te maak. Maar eers moes Ek hom oorwin. Ek
moes met hom die stryd aanknoop. Ek moes eers die reg verwerf om sy
eiendom te bevry, want julle mense was sy eiendom, omdat julle julself
vrywillig aan hom oorgegee het.
Julle nood was julle eie skuld, maar Ek het medelye gehad met die mensdom,
omdat Ek My skepsele liefgehad het, ten spyte daarvan dat hulle hulself
vrywillig van My afgekeer het. En dus het Ek My teenstander tot die stryd
gedwing. En Ek het hom oorwin met die wapen van Liefde. Ek het hom 'n hoë
losprys aangebied.
Ek het My vrywillig aan die kruis laat slaan. Ek het My lewe aan die kruis
gegee om aan hom te bewys dat My Liefde vir julle mense tot alles in staat
was, om aan julle redding te bring. Ek het sy slawe en beule ongehinderd
hulle afskuwelike dade teenoor My laat voltrek.
My Liefde vir julle mense was so groot, dat Ek alle lyding en smarte op My
geneem het om julle daarvan te bevry. My teenstander en sy aanhang kon
met My doen, wat julle deur julle afval van My verdien het en wat hy met
julle wou doen, as Ek julle nie gered het uit sy mag nie.
Ek het dus die sondeskuld vir julle betaal. Ek het My in sy hande gegee,
sodat hy homself op My kon uitwoed, ofskoon Ek nie van hom was nie. En hy
moes julle daarvoor vrylaat, omdat Ek namens julle boete gedoen het. Ek het
die stryd teen hom opgeneem, maar Ek het net gestry met die wapen van die
Liefde. Ek het egter sy mag gebreek, wat hy nou nie meer op julle kon
uitoefen nie, omdat julle vry geword het van sy mag deur My
verlossingswerk.
Hy kan net onbeperk heers waar Ek en My verlossingswerk nie erken word
nie. Want hulle bly vrywillig in sy mag en sal ook solank daaraan prysgegee
word totdat hulle na My sal roep sodat Ek hulle kan help in hul nood.
Die losprys het Ek vir alle siele betaal. Dus kan My teenstander geen siel in
die diepte hou, wie na bo verlang nie, wie van voornemens is om haarself
deur My te laat verlos, wie My as hul Heer erken en daarom ook aan My wil
behoort.
Maar Ek kan hulle nie teen hul wil bevry van My teenstander nie, want hy het
reg op hierdie siele, omdat hulle hom gekies het. Die wil van die siel is
bepalend of My verlossingswerk haar ook ten goede val, of sy deel het aan
die genade van die verlossingswerk, wat haar onmeetlik ter beskikking staan,
maar wat nie teen haar wil gegee kan word nie. Ek het wel in die diepte
neergedaal en het aan die siele in die diepte redding gebring, maar Ek dwing
geen siel om My te volg nie. Ek maak ook die sterkste kettings los, indien die
siel My daarom vra, indien sy bereid is om My te volg, indien sy die mag van
My teenstander wil ontvlug. Ek gee aan almal die vryheid wat hulle begeer,
`410

want Ek het aan die kruis gesterf vir alle mense, omdat alle mense My
skepsele is wie Ek liefhet vanaf die allereerste begin. Amen.
Ernstige waarskuwing om die wêreld nie aan te hang nie

6194 Steeds weer vermaan Ek julle om julleself van die wêreld los te
maak. Maar voortdurend ketting julle julleself meer aan haar vas, steeds
meer jaag julle aardse goed na, steeds meer swelg julle in lewensgenot en
verwyder julle vêrder van die geesteryk, wat nooit saam met die wêreld in
besit geneem kan word nie.
En dit is julle ondergang, dat julle julleself uitlewer aan die heer wie julle siele
omlaag trek, dat julle steeds meer in sy vangnette kom wat verguld is en
daarom nie deur julle herken word as dit wat hy is nie.
Julle verlange na lewensgenot bring julle die dood, want hierdie verlange
plaas My teenstander in julle hart, hy spoor julle aan tot ‘n toenemende
verlange om julle aan die wêreldse genot oor te gee, hy wakker al julle
liggaamlike begeertes aan, wat vervulling soek en ook vind in die sonde. Alle
goeie gedagtes word deur hom verjaag en die eieliefde word tot die hoogste
gloed aangeblaas. Die mense is slegs aan hom gebonde, want hulle vra nie
meer of hulle na My Wil moet lewe nie, na My welgevalle.
Hulle is ‘n prooi van die wêreld, dus ook van hom wat heer is van hierdie
wêreld. Digte duisternis lê oor die aarde uitgesprei, omdat geen geestelike
straal binne kan kom nie en in hierdie duisternis het My teenstander ‘n
maklike spel, - ontelbare siele laat hulle deur hom vang en hy berei vir hulle
‘n lot wat hulle in hul blindheid nie kan sien nie. Hy gee hul wel alles wat
hulle vir hul aardse lewe begeer, maar ontsettend is die lot na die dood van
die liggaam, want dan neem hy julle geheel in besit en is julle kragteloos en
kan julleself nie uit sy mag vrymaak nie. En vir die kort tyd van lewe op
aarde in welvaart, moet julle betaal met ‘n ontsettende lot in die ewigheid.
Maar of dit nog so ernstig vir die mense voorgestel word, of hulle nog so
dringend vermaan en gewaarsku word teen die vyand van hul siel, hulle
luister nie daarna nie, maar rig hul blik onafgewend na die wêreld, wat hulle
lok met haar glans. En die sonde neem hand oor hand toe, want wat die
mens nie vanself toekom nie, dit soek hy op ‘n onregmatige manier. Niks is
meer heilig vir hulle nie, nóg die eiendom nóg die lewe van die naaste.
By so ‘n gesindheid kan lig onmoontlik deurbreek in sy hart. Hy bevind hom
in die digste duisternis en voel goed daarin. Dit is ‘n tyd van verdorwenheid,
‘n tyd van sonde, waarin My teenstander sy triomf vier, waarin My ligbodes
weinig invloed het en slegs die kragte uit die hel sukses het.
My teenstander is verskriklik besig, want die tyd loop ten einde. Meer as ooit
is die arbeid in die wingerd nodig, sodat die mense nog gered kan word wat
nie heeltemal aan sy invloed onderhewig is nie, wie se siele nog nie sy
slagoffer geword het nie. Amen.
Die hoor van die Woord eers na die kruisdood

6195 Die hoor van My Woord is vir julle 'n uiting van My Gees wat in
julle werksaam is, sodra julle die voorwaarde vervul, naamlik dat julle julle
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harte tot liefde omvorm. Ek het julle beloof dat Ek My Gees sal stuur, Wie
julle in alle Waarheid sal lei. Solank as wat Ek Self op aarde gewandel het,
het My Gees by julle en in julle gewerk indien Ek dit wou. Maar alleen, sonder
My toedoen, sou die mense My stem nog nie kon verneem nie. Want in
daardie tyd was die mensdom so volledig in die mag van My teenstander, dat
hy dit nie toegelaat het nie, want die mense was nog nie verlos nie.
Tog het Ek voor die tyd van My geboorte voortdurend deur die mond van
profete gespreek. Hierdie profete was toe deur My Gees gedrewe. Ek het hul
mond gebruik om Myself deur hulle te uiter, om te spreek tot die mense wat
hulleself van My afgewend het. En hierdie profete moes spreek soos wat My
wil hulle beveel het.
Die oertoestand, naamlik om My stem regstreeks te verneem, het al ‘n lang
tyd voor My geboorte by die mense verlore gegaan. Dit was maar steeds
enkeles, van wie die hart aan My behoort het, en wat as siele van bo leidsters
moes wees vir hul medemens, wat op ‘n baie groot afstand van My gestaan
het. Want die mag van die satan oor alle mense, wat hy in die eerste plek
gebruik het om die mense van My af weg te trek, was nog nie gebreek nie.
En hierdie mag moes Ek eers breek deur My kruisdood. Ek moes die mense
verlos. Ek moes die verbinding tot stand bring tussen die ryk van die lig en
die mense, sodat die weg na My vry kon word vir hulle wat dit ernstig wou
neem. Die mense was deur My dood gebore tot ‘n nuwe lewe. Die mense wat
vrywillig hierdie wedergeboorte nagestreef het, deur 'n lewenswandel in
liefde, ooreenkomstig My lewenswandel op aarde, was nou met My Gees
vervul.
My Gees kon in hulle werk. Ek was dus Self by die mense aanwesig en so kon
hulle nou ook My stem hoor. Ek kon hulle Self aanspreek, en Myself van hulle
bedien om tot die mensdom te spreek. Ek kon elkeen afsonderlik voorsien
van voedsel vir sy siel. Ek, die Woord van ewigheid, kon Myself aan hulle as
spys gee. Maar dit was eers moontlik deur My verlossingswerk, aangesien die
mense andersins nie die wedergeboorte van die siel kon verkry het nie,
omdat hulle andersins nie die ryk van duisternis sou kon verwissel vir die ryk
van die lig nie.
Ek het aan My leerlinge gesê dat Ek My Gees aan hulle wil stuur. Ek het hulle
weliswaar onderrig deurdat hulle My stem in hulself kon hoor, maar hulle kon
nog nie heeltemal verstaan wat Ek tot hulle gespreek het nie, omdat hulle
ook nog in die kluistering van My teenstander was, wat Ek eers verbreek het
deur My kruisdood. Toe stuur Ek aan hulle My Gees, Wie by My leerlinge
sigbaar met Haar werk aangegaan het.
Maar dit uitstorting van My Gees kan alle mense nou self ervaar, al is dit nie
in ‘n duidelike vorm nie. Hulle kan hulleself deur hul wil in 'n situasie plaas
waarin hulle met My in verbinding kan staan. Hulle kan deur 'n lewe in liefde
volgens My voorbeeld wedergebore word. En nou kan die Vader met Sy kind
spreek en die kind sal Hom hoor. Die Vader kan nou Sy kind die ware kos gee
wat hy nodig het om volwasse te word, om dit te word wat sy doel is op
aarde, naamlik 'n wese vol krag en lig wat weer die oertoestand moet
binnegaan waarin hy eens geskape was.
Die ontvangs van My Woord is die teken van die werksaamheid van die Gees
in die mens. Dit is die uitgiet van die Gees, wat nou eers deur My
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verlossingswerk moontlik gemaak is. Die mens moet homself vrywillig met
My verbind deur die liefde. Dan eers het hy die wedergeboorte by homself
voltrek en dan eers kan Ek hom die brood uit die hemel verskaf, naamlik My
Woord. En dat hy daartoe in staat is, daarvoor het Ek aan die kruis gesterf en
vir hom die genade van 'n versterkte wil verwerf.
Want vroeër het My teenstander hom vasgeketting en hom verhinder om
hierdie innige verbintenis met My te hê wat vir die hoor van My Woord
noodsaaklik is. Maar die mense wat tevore waardig bevind is om My stem te
hoor, vervul daarmee die opdrag, ten behoewe waarvan hulle siele beliggaam
is op aarde. Dit was maar altyd enkele mense wat 'n missie gehad het om te
vervul: om te wys op My geboorte en die mense tot geloof te bring. Maar
sedert My kruisdood is dit vir alle mense moontlik om My te hoor, vir elkeen
wat dit maar ernstig wil, wat My gebooie onderhou en dus die voorwaardes
vervul waaronder Ek Myself kan openbaar.
In die geloof in Jesus as God se Seun en Verlosser van die wêreld in wie Ek
Myself kon beliggaam, word die mens ook die krag gegee om My wil te
vervul. Hy kan nou, sonder om verhinder te word deur My teenstander, die
weg van die liefde gaan en homself omvorm tot 'n opnamehouer van My
Gees, wat voorheen maar vir weinig moontlik was. Maar hierdie weiniges was
nog met die sondeskuld belaai en daarom was ook vir hulle die weg na My
nog nie vry nie.
Die liefde, wat die band tussen die mense en My tot stand gebring het, was
deur die inwerking van My teenstander byna totaal afgekoel. En daarom was
die mense ook uitermate ver van My verwyder. Deur die mens Jesus was
hierdie verwydering verklein. Hy was heeltemal met My verbind en Hy het
gely en gesterf vir die mense om die skuld wat ons geskei het, tot niet te
maak, sodat die mense nou ook ongehinderd na My kon kom en kon ook die
stem van die Vader verneem.
Die oertoestand wat 'n graad van volmaaktheid vereis, moes herstel word.
Maar hierdie graad van volmaaktheid was slegs te bereik na die
totnietmaking van die groot oerskuld van hulle afkeer van My. Dus het Ek die
dood aan die kruis vir julle gesterf, omdat hierdie skuld andersins nie tot niet
gemaak kon word nie. En nou kan elke mens die graad bereik wat hom in
staat sal stel om My stem te hoor. Elke mens kan homself tot opnamehouer
van My Gees vorm. En Ek kan nou My Gees uitgiet in elke mens wat 'n lewe
lei volgens My wil en My gebooie nakom. Aan hom kan Ek Myself openbaar
soos wat Ek dit beloof het. Amen.
Elke persoon word deur God aangespreek

6200

In elke lewensituasie kom God julle tegemoet om julle te
motiveer om met Hom kontak te maak, ten einde uit die aardse- na die
geestelike gebied oor te gaan en julle geestelik oor te plaas in laasgenoemde.
Solank as wat julle mense julle aardse lewensweg met suiwer aards
gefokusde gedagtes gaan, sal julle 'n onsuksesvolle aardse lewe hê, julle sal
niks vir julle siele bereik ter wille waarvan julle op die aarde is nie. En indien
julle teen die tyd dat julle liggame sterf, nie hierdie houding van julle
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verander het nie, sal julle bestaan as mens en die genade van julle
beliggaming heeltemal nutteloos gewees het.
Julle is nie bewus van die ernstige betekenis van die aardse lewe nie, julle is
onbewus van die geweldige berou wat julle sal hê as julle uiteindelik in die
hiernamaals besef wat julle nagelaat het om deur julle eie skuld te doen en
wat julle kon bereik het, indien julle reg gebruik gemaak het van julle lewe as
mens op aarde. En omdat julle geen gedagte spandeer om hieroor na te dink
nie, kruis God gereeld julle weg. Hy bied julle gereeld 'n rede om te dink oor
die eintlike doel van julle aardse lewe, Hy affekteer julle min of meer so dat
julle Hom moet voel en kan begin wonder, Hy kom Self in julle gedagtes,
maar laat dit vir julle vrye wil of julle julself wil besig hou met Hom en of julle
toelaat dat julle geestelik aangespreek word deur Hom. Hy forseer nie, maar
Hy is voortdurend bekommerd dat julle na Hom toe moet kom, sodat julle nie
julle lewe op aarde tevergeefs leef, sonder enige sukses vir julle siele nie, wat
steeds bly bestaan nadat julle liggame vergaan het.
Niemand sal kan sê dat hulle nie aangespreek was deur God nie, want elke
slag van die noodlot, elke siekte, elke hartseer is 'n uitdrukking van God
waardeur Hy Homself openbaar, waardeur Hy probeer om die gedagtes weg
te lei van die wêreld en die persoon te motiveer om selfondersoek te doen.
Elke mens word ure van privaatheid toegestaan waarin hy in afsondering kan
gaan en kontak kan maak met God. Enigiemand wat net 'n gedagte aan Hom
gee, sal liefdevol deur Hom opgeneem word en voeding ontvang vir sy
gedagtes, tot voordeel van sy siel. Dit maak nie saak hoe vêr weg die
persoon nog van God af is deur sy eie wil nie. God volg hom en probeer om
hom te oorreed om om te draai, maar altyd op verskillende maniere.
Daar is egter geeneen wat aan sy eie lot oorgelaat word nie, God slaan
niemand oor in Sy poging om hul denke te verander nie. Niemand hoef
sonder die liefde van God te wees nie, want alle mense is Sy lewende
skeppings, wie Hy wil terugwen as kinders. Hy strek Sy hand uit na almal,
maar die mens moet Sy hand vrywillig aangryp en hom sonder weerstand
laat trek. Dan sal sy aardse lewe nie tevergeefs wees nie, die siel sal
voordeel daaruit trek en hy kan dan rustig wag op die uur van die dood, want
dit sal net die poort na die ewigheid wees. Amen.
Julle Lewenstaak is om te dien in liefde

6202 Dit is julle lewenstaak op aarde, naamlik dat julle mekaar sal dien
in liefde. Julle kan julle slegs opwaarts werk deur dienende liefde, want slegs
daardeur word die graad van rypheid van julle siele verhoog, slegs daardeur
word julle in staat gestel om na die dood van die liggaam in die ryk binne te
gaan waar lig en geluksaligheid is. Alle orige moeite baat julle niks, as julle
die dienende liefde agterweë laat, as julle hart ongevoelig bly, wanneer julle
sal wil heers as julle diensbaar moet wees. Alleen deur dienende naasteliefde
maak julle die sonde van weleer weer goed, waarby julle die liefde afgewys
het, waarby julle vir julleself die liefde verspeel het deur hom te volg wat
sonder enige liefde is, wat in opstand gekom het teen My. Die aardse lewe is
slegs aan julle gegee met die doel dat julle weer die liefde vir julleself sal
verwerf wat julle eens afgewys het, wat julle sal laat insien dat julle jul wese
wil verander en dat julle deur te werk in liefde julle wilsverandering bewys.
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Julle kan die liefde dus nie buite beskouing laat wanneer julle wil dat julle
weer volmaak word, wanneer julle weer na My wil terugkeer en sonder einde
geluksalig wil wees. Om hiervan op hoogte te wees het vir julle geen nut as
julle dit nie in praktyk bring nie. En daartoe word julle steeds geleentheid
gebied en steeds sal julle nood om julle heen sien, steeds sal die
hulpbehoewende mense hulle tot julle wend en julle om hulp vra. Laat hulle
dan nie by julle weggaan sonder dat julle hulle gehelp het, indien dit vir julle
moontlik is.
En wees nie besorg dat julle self gebrek sal moet ly nie, want met die maat
waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word. Maar gebruik ook julle
verstand. Ook dit wil Ek julle aanraai, omdat julle julle naaste meer skade as
goed kan doen. Want nood deur eie skuld moet ook self opgehef word as die
moontlikheid daar is. En as die mens bereidwillig is, kan hy die moontlikheid
ook self van My afsmeek. Julle sal dus onderskeid moet maak tussen nood en
ligsinnigheid. Nood moet julle wel lenig, maar nooit die mens sterk in
ligvaardigheid (roekeloosheid) nie, wat ‘n groot boosheid is en daarom nooit
gesteun mag word nie. Maar waar die liefde helpend ingryp, sal die nood ook
vinnig verhelp wees, want wanneer Ek enersyds liefde sien en dankbaarheid
andersyds, sit Ek ‘n handjie by.
Geen mens is deur My verlaat nie en as hy homself tot My wend, word daar
ook aan hom ‘n weg gewys wat uit elke nood lei. Wie homself egter slegs op
die medemens verlaat, het nie die ware aanspraak op hulp nie, want die nood
moet hom tot insig bring sodat hy homself moet verander. Want dikwels is
die nood ‘n opvoedingsmiddel vir die mens, wat Ek gebruik om hom vir My te
wen, omdat die nood hom na My toe dryf, wat hom aan My laat dink en hy
dan sy toevlug tot My neem, wat hom nou nimmer sal teleurstel.
Ek wil dat alle mense salig word en netso wil Ek ook dat hulle My sal ken.
Maar baie mense dink nie aan My solank as wat dit met hulle op aarde goed
gaan nie en daarom bevind hulle hulself op ‘n weg wat na benede voer, na
My teenstander. Slegs deur nood kan Ek so op hulle inwerk, dat hulle omkeer
en My as doel nastrewe, dat hulle hul hande vraend na My sal ophef om hulp.
En so ‘n oproep sal Ek verhoor en aan hulle hulp stuur wanneer dit tyd is.
Werk in liefde solank julle op aarde leef en gee wat julle naaste ontbreek. En
Ek wil julle seën in alles wat julle in liefde aan julle naaste gee. Amen.
Vergoddeliking van die geskape wesens

6207 In die begin was julle almal aan My kant, omdat My Liefdeskrag
wat julle na My getrek het, julle heeltemal deurdring het. Julle het 'n
toestand van hoogste geluksaligheid geniet, omdat julle goddelike wesens
was, julle was My gevormde uitstralings van liefde, vorme van die hoogste
intelligensie en in besit van lig en krag wat julle op julle beurt in staat gestel
het om skeppend besig te wees. Julle was volmaakte wesens, ewebeelde van
My Self, met slegs die verskil dat julle uit My voortgekom het, terwyl Ek Self
van ewigheid af is en buiten My geen skeppende krag heers nie. Gevolglik het
alles uit My ontstaan en alles was My werk. So het ook die eerste geskape
wese wat julle almal se verwekker was, met My toestemming en met die
gebruikmaking van My krag, julle almal geskep. Ook hierdie wese was My
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werk en nie soos hy wil hê dat julle moet glo dat hy self die skeppende krag
was nie.
Talle ontelbare wesens is in die lewe gebring deur hierdie wese, want hy wou
skeppend gebruik maak van die konstante instroming van krag van My af. Hy
was inderdaad in staat om dit te doen, want Ek het hom as 'n volmaakte
wese geskep “aan My gelyk” en buite My geplaas juis vir hierdie doel naamlik
om die oneindige geesteryk vir sy eie geluksaligheid te vul en te verlewendig.
Wat My gelukkig gemaak het, moes ook My eerste geskape wese gelukkig
gemaak het en daarom het Ek hom onbeperkte lig en krag gegee. Ek het aan
hom ‘n vrye wil gegee wat hy na eie goeddunke kon gebruik, maar volgens
My wil, indien hy werksaam wou wees, beantwoordend aan sy volmaaktheid.
Maar sy wil het homself ontwikkel teen My wil, wat inderdaad wel moontlik
was, aangesien die wese heeltemal vry geskape was, deurdat sy
volmaaktheid nooit bevraagteken sou word deur enige dwang hoegenaamd
nie. Tog sou dit onmoontlik gewees het, indien die wese meer na My Liefde
gestreef het as na My krag.
Indien hy tevrede sou gewees het met die krag van My Liefde, sou hy Haar
voortdurend ontvang het. Die enorme aantal van sy wesenlike skeppings, wat
deur sy en My Liefde in die lewe geroep is, het die verlange in hom gewek om
oor hulle te heers. Maar dit sou nie moontlik gewees het om hierdie skepsels
van My te skei nie – omdat hulle vervul was met My liefdeskrag, wat hul
onlosmaaklik met My verbind het, - indien Ek hulle nie self sou vrygelaat het
nie, wat Ek ook terwille van die vergoddeliking van My wesens gedoen het.
Julle wat volmaak geskape was, julle sou vir ewig slegs My skepsels gebly
het. Werke wat slegs volgens My wil kon dink en handel, maar nie in
ooreenstemming met die beeld wat Ek Myself voorgestel het toe Ek julle
geskape het naamlik vrye, in die hoogste volmaaktheid staande en werksame
kinders wat wel volgens hul eie vrye wil aktief was, wat egter as gevolg van
die liefde vir My ook My wil was. Dit wou Ek bereik en daarom het Ek julle
vrygelaat, sodat julle julleself kon omvorm tot dit wat Ek vir Myself as doel
gestel het. Ek het julle My liefde nie ontsê nie, maar het ook nie die eerste
geskape wese verhinder, nou my teenstander, om netso op julle in te werk
nie. Maar julle was ook toegerus met 'n vrye wil en kon nou vry besluit: - vir
My of vir hom. Julle hoef nie te geval het nie, want julle het in die lig gestaan
en kon My liefde voel en julle hierdeur na My laat trek het. Maar hy het ook 'n
groot invloed op julle gehad en hieraan het julle ten prooi geval. In vrye wil
het julle hom gevolg, wie julle egter geen geluksaligheid geskenk het nie,
maar het julle die diepte ingetrek. Want hy het homself verset teen My. Hy
het teen My opgestaan. Hy het My liefdeskrag buite werking gestel. Ek self
het Haar nie vir hom ontsê nie, maar hy het hom so vêr van My verwyder dat
My Liefdestraling steeds swakker gewerk het omdat hy openlik daarteen
weerstand gebied het in die geloof dat hy self genoeg krag besit het in die
skare van sy aanhangers wat hy saam met hom na benede getrek het die
diepte in.
Julle almal moes nou My liefdeskrag ontbeer, ofskoon Ek Haar nie self van
julle onttrek het nie. Inteendeel, julle het Haar verwerp en het daarom
kragteloos en duister van gees geword. Die oorspronklike toestand van
ondenkbare geluksaligheid het julle vrywillig opgegee. Maar julle sal nie vir
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ewig in julle selfgekose toestand bly nie, omdat My Liefde julle nie opgegee
het nie, omdat julle ook My skepsele is wat Ek nooit vir ewig in 'n toestand
sal laat wat heeltemal teen julle bestemming en julle ontstaan indruis nie.
Die doel wat Ek Myself eens gestel het, naamlik die vergoddeliking van die
wesens wat Ek geskape het, sal Ek nie opgee nie. Ek sal dit bereik en ook
julle wat nog ongelukkig is, as gevolg van julle vroeëre opstand teen My, julle
sal ook eendag weer die ligryk kan ingaan. Julle sal julle verheug in
onbeperkte krag en sal geluksalig wees. Maar met dwang werk Ek nie op julle
in nie; in volle vrye wil sal julle self die weg moet gaan wat teruglei na My,
terug na die volmaaktheid wat eens julle deel was, wat julle weggegee het,
maar onherroeplik eendag weer sal bereik, omdat My liefde slegs hierdie een
doel nastreef, naamlik dat julle as My kinders in lig en krag en geluksaligheid
werksaam sal wees en sal skep in My ryk. Amen
Verduideliking van die “geestelike vonk” en “siel”

6210 Julle sal altyd ‘n verduideliking ontvang mits julle daarvoor vra,
omdat verkeerde denke kan lei tot onsekerheid, misleide denke toon leemtes,
maar die waarheid is volledige wysheid wat julle sal verlig, wat julle insig
verhoog, sodat julle kan leer om My en My Wese te verstaan, My heerskappy
en aktiwiteit as die hoogste en mees volmaakte Gees en julle sal daardeur
ook 'n steeds dieper en lewende geloof bereik, wat slegs deur die waarheid
bereik kan word. Dit word deur My Liefde aan julle oorgedra, terwyl misleide
geestelike kennis My teenstander se werk is, wat julle geloof in My wil
vernietig. Ek sal altyd dieselfde waarheid aan julle leer, die kennis wat julle
sal ontvang, sal altyd ooreenstem en nooit teenstrydighede bevat nie.
Ek is 'n Gees vir ewig en altyd. En gees het weer van My uitgegaan, wesens
van dieselfde geestelike substansie wat volmaak was soos Ek en wat eerstens
deur My geskape is. Die feit dat en die rede waarom hierdie wesens hul
volmaaktheid verloor het, is reeds vele kere vir julle deur My Liefde
verduidelik, om My Verlossingsplan vir julle verstaanbaar te maak en julle
liefde vir My te laat ontwaak en groei. Maar enige wese in 'n toestand van
onvolmaaktheid, kan nie as ‘goddelik’ beskou word nie, hulle behoort aan 'n
ander sfeer as die een waar Ek woon saam met die geeste wat volmaak gebly
het. Hulle het 'n ander natuur aangeneem, hulle het heeltemal in hulself
verander, hulle natuur is in stryd met My fundamentele natuur; nietemin, bly
en is dit krag wat uit My na vore gekom het, wat in die oneindigheid ingevloei
het en wat eendag weer sal terugvloei na My toe. Maar dit sal My slegs bereik
wanneer die geestelike wese weereens 'n toestand van volmaaktheid bereik
het.
Ten einde hul terugkeer na die Bron te bewerkstellig waaruit die wesens
ontstaan het, maar wie hulself van My gedistansieer het, is die wesens
gedisintegreer in ontelbare infinitesimale (klein) geestelike deeltjies, in
ontelbare substansies, waar daar aan elkeen 'n taak gegee is om te vervul
binne My totale skepping om dus so 'n weg te gaan wat hulle beslis weer
opwaarts na My sou terugvoer. So het Ek die gevalle gees weer na My
teruggetrek, want as gevolg van die groot afstand van My, kon hulle nie self
die opwaartse gang in hul verswakte toestand onderneem het nie. En Ek het
'n situasie geskep waarin al die deeltjies wat deel uitmaak van 'n geestelike
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wese, weer kon saamkom. Ek het toe vir hierdie infinitesimale deeltjies 'n
uiterlike omhulsel gegee, geskik om die groot taak te vervul, naamlik om die
siel te stimuleer, wat die vereniging van al hierdie infinitesimale deeltjies is,
om 'n aktiwiteit op te neem wat sou help om hulle te herstel tot hul
oorspronklike toestand van volmaaktheid.
Eerstens het Ek die dooie uiterlike vorm, die menslike liggaam, lewend
gemaak, tesame met die siel, met die geestelike wese wat oorspronklik binne
My beeld was, maar wat vrylik sy volmaakte toestand verlaat het. En toe, om
hierdie siel in staat te stel om weer volmaaktheid te bereik, het Ek 'n klein
vonkie van My ewige liefdeskrag in hierdie siel geplaas. Iets Goddeliks het
verenig met die siel om haar te help op haar weg om volmaaktheid te bereik.
Dus het 'n vonk van liefde kontak bewerk met die Ewige Liefde. Maar dit
moet eers aangesteek word deur die mens self deur sy eie keuse. Dit gloei
inderdaad binne elke persoon, maar kan tot die helderste glans aangeblaas
word of gesmoor word, in welke geval enige kontak met My onmoontlik sal
wees en wat sal lei tot hernude kluistering.
Hierdie geesvonk, wat deel van My is, woon binne die mens se siel vanaf die
begin van sy beliggaming af tot by sy fisiese dood. Sodra die siel haarself
verenig het met haar gees tydens haar aardse lewe, dit is nadat sy die
Goddelike vonk van liefde in haarself ontsteek het en hierdie gees van liefde
toegelaat het om haar gedagtes, wil en dade te bepaal, sal sy weer haar
oorspronklike toestand bereik en na My teruggekeer, want dit wat deel is van
My, streef na My, dus sal die vereniging van hierdie siel met My, as My kind,
moet plaasvind. Indien hierdie siel egter hierdie vonk van liefde heeltemal
geïgnoreer het, as sy dit heeltemal versmoor het, dan sal sy haarself weer
ontneem het van haar Goddelike deel, Wie alleen in staat was om haar te
help om die lewe te bereik. Dan het sy weereens die dood vrywillig gekies,
die kluistering in vaste vorm, waarin die Goddelike geesvonk nie kan volg nie,
omdat, indien hy die geleentheid gegee word, hy net 'n bewuste wese kan
beïnvloed, maar nooit 'n wese wie se bewussyn weggeneem is en wie binne
sy beperkte wil, geen ander keuse gehad het as om aan My wil te voldoen
nie.
Slegs vryheid van wil laat die werking van My Gees toe, maar hierdie vryheid
van wil kan dit ook verhoed, want die siel kan ook die geesteryk ingaan
sonder dat sy ooit bewus was van die gees in haarself. Sulke siele is in
duisternis aan die anderkant vir 'n oneindige lang tyd, want die Goddelike
geesvonk kan nie skyn nie, want hy het die siel tydens die oomblik van dood
verlaat en het weer teruggekeer na sy oorsprong. Alhoewel die wese self
bewus is, is sy nietemin nog so vol rebellie, wat dit onmoontlik maak vir die
gees se liefde om effek uit te oefen. Dit is waarom dit uiters moeilik is om die
siele uit hul dooie toestand tot lewe te wek, maar dit is nie onmoontlik nie.
Liefdesvonke bars ook in hierdie koninkryk uit, en sodoende probeer My
uitstraling van liefde dikwels om te ontbrand in hierdie siele en hulle wil te
motiveer om na die straal van lig en liefde te gaan, en dan sal 'n gewillige siel
ook weer deur My Gees bygestaan word, maar in hierdie geval sal hy nie
weer die siel van binne beïnvloed nie, maar sal die siel uiterlik aanraak. Dit
wil sê, sy sal in insig ingelei word deur die ligwêreld, wat egter op die aarde
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teweeggebring sou kon word deur die geesvonk in die mens, as sy net sy
werking toegelaat het.
Dit is die rede waarom dit in die geesteryk ongelooflik moeilik is om opwaarts
te gaan. Maar dit kan nooit ontken word dat die siel die werklike selfbewuste
entiteit is nie, die vorige oorspronklik geskape gevalle engelgees. En dit sal 'n
“gevalle” siel bly solank as wat sy haarself nie met My Gees verenig het nie,
solank as wat sy nie deur die beginsel van liefde beheers word en weer haar
oorspronklike natuur aangeneem het nie.
Die geesvonk in die mens, die deel van Myself is juis hierdie liefde wat
ontbreek het in die gevalle wesens, maar wat in die mens se hart geplaas
was as 'n baie klein vonkie om deur hom gewek te word tot 'n brandende
vlam. Die gevalle wese het My Liefde verloën en verwerp. Sonder liefde sal sy
nooit in staat wees om na My terug te keer nie, maar Ek wil haar weer
terugwen, en daarom het Ek 'n klein vonkie van My goddelike Gees in hierdie
siel geplaas, wie dit egter vrywillig moet laat ontvlam tot die helderste gloed.
Hierdie wese kan ook My Liefde verwerp en sal nogtans nie sonder hulp aan
die anderkant gelaat word nie, maar die opwaarts gaan in die geesteryk is
baie verskillend van dié op die aarde.
Die siel sal nooit in staat wees om die graad te bereik wat sy kon bereik deur
haar lewe op aarde as sy haarself vrywillig toegelaat het om deur My Gees
gelei te word in haarself nie, indien deur 'n lewe van liefde, sy die geesvonk
gewek het en dus tot 'n sekere mate, reeds die vereniging met My
aangegaan het, sodat Ek haar direk kon beïnvloed omdat sy nie My
uitstraling van liefde teengestaan het nie en dus haar natuur heeltemal
verander het deur te voldoen aan My fundamentele natuur.
Sy sal nie dieselfde moontlikhede in die geesteryk gebied word nie, maar die
siel sal steeds gehelp word om uit die diepte te klim na die lig, mits sy nie die
pogings van die ligwesens weerstaan en weer na die diepste diepte neerdaal
nie, wat op ‘n hernieude kluistering sou dui. Die Goddelike geesvonk in julle
is die Liefde wat ‘n deel is van My wat in elke mens is en wat aangesteek kan
word, maar slegs vrywillig. Hierdie geesvonk het geen vorm nie, maar kan
die hele siel deurdring en haar dus vergeestelik. Want die siel is die eens
gevalle, self bewuste entiteit wat bedoel is om die engelgees te word wat dit
in die begin was. Amen.
God se wil: Die beginsel van die liefde
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dit wat die grondbeginsel van die liefde laat sien, stem
ooreen met My wil. En so het julle 'n noukeurige kenmerk van My wil: Julle
denke, wil en handeling moet gedra word deur die liefde vir My en vir die
naaste. Julle sal steeds maar net moet wil help en gelukkig maak en julle sal
nooit 'n selfsugtige gedagte mag verbind met julle dade nie. Want eiebelang
is eieliefde, 'n verkeerde liefde wat julle slegs in ’n baie geringe mate in julle
harte sal mag koester, in 'n graad wat die instandhouding van julle liggaam
veilig hou solank dit die taak het om te vervul, naamlik om draer van julle
siel te wees.
Wat jy nodig het om dus die liggaam tot hierdie taak in staat te stel, is die
toelaatbare mate van liefde vir jouself. Maar dit staan jouself vry om die
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graad van die eieliefde te vergroot of te verklein. En hierdie eersgenoemde
sal vir jou siel steeds 'n pluspunt beteken wat jy eers sal besef wanneer jy
die vrugte oes van dit wat jy op aarde gesaai het. Want wat die liggaam op
aarde vir homself begeer moet julle weggee. Wat jy jouself ontsê om die
naaste te help, dit sal die siel weer aan in die ryk hierna aantref as rykdom
waarmee sy nou kan werk en waaroor sy gelukkig sal wees.
Ek sal julle dus nie in julle aardse bestaan dwing nie. Ek sal julle nie hinder in
julle denke, wil of optrede nie. Jy kan na eie goeddunke jou weg oor die
aarde aflê, maar "wat jy saai, sal jy ook maai". En altyd sal julle My wil ken,
wat steeds net van julle verlang om in liefde werksaam te wees, wat julle
egter vrywillig sal moet beoefen wanneer dit jou siel tot voltooiing moet dien.
En as die hart bereidwillig is om liefde te gee, dan het die mens die eieliefde
na vermoë bestry, dan doen hy vanself dit wat in ooreenstemming is met My
wil. Hy doen dit nie meer om net My gebooie na te kom nie, maar hy sal dink
en handel volgens My wil vanuit die innerlike drang van sy hart. Dit sal hom
innerlik aanspoor om te gee en gelukkig te maak, want hy dra dan al My
Gees van Liefde in homself. Hy het sy vroeëre wese wat arm was aan liefde,
verander. Sy hart omvat alles wat hom omring met sy liefde. En so straal hy
ook liefde na die medemens uit en kan hy hulle ook daartoe bring om hul
wese te verander volgens sy voorbeeld.
Die liefde is goddelik. Sy is My oerelement en Sy moet daarom alles
vergoddelik en tot My ewebeeld laat word wat deur Haar vasgegryp word. 'n
Hart wat haarself nou deur My Self laat vasgryp, wat in haarself die liefde
laat ontsteek en wat nou met My verbind is, moet onherroeplik weer nader
aan die oertoestand kom. Want sy vergoddelik haarself en neem weer al die
eienskappe en vermoëns in ontvangs wat sy eens besit het toe dit as
uitstraling van liefde deur My buite Myself geplaas was in alle volmaaktheid.
Slegs die liefde bring hierdie oertoestand weer tot stand, omdat die liefde die
wese vergoddelik en omdat die liefde die aaneensluiting met My teweegbring
wat 'n oorvloed van lig en krag tot gevolg het.
Daarom kan My wil nooit ofte nimmer iets anders ten doel hê as om julle
mense steeds weer aan te spoor tot dade wat die grondbeginsel van die
liefde in julle laat herken. Daarom kan My wil steeds net die vervulling van
My gebooie wees wat julle die liefde vir My en vir die naaste leer. En daarom
sal julle almal op hoogte moet wees met My wil. Daarom word My woord
steeds weer nader aan julle mense gebring, sodat julle van My wil in kennis
gestel kan word. En slegs die wat My gebooie van die liefde vervul, sal salig
wees, want hy kan slegs dan terugkeer na My, wanneer hy weer die liefde
geword het wat hy in die allereerste begin was. Amen
Die verlange van 'n ryp siel na God

6216 Die siel verlang na God terug sodra dit in haar helder geword het
en sy haar herkoms besef. Dan haas sy haarself weer na haar oorsprong,
want in haar is liefde wat probeer om met die ewige Liefde saam te smelt. En
dan is die verblyf op die aarde vir haar net nog 'n las en slegs die liggaam sit
nog vas aan die aarde, omdat die liggaam nog nie geestelik verlos is vanuit
die vorm wat sy nodig het om ryp te word nie, omdat die materie waaruit die
liggaam bestaan nog geen geestelike rypheid het nie, dus waar die aarde nog
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die element is waar sy haarself geestelik ophou. Maar anders is dit by die siel
wanneer sy gedurende haar aardse bestaan die korrekte doel ingesien het en
beantwoordend aan hierdie doel geleef het, wanneer sy dus geestelik ryp
geword het deur haar lewenswandel. Hierdie siel voel dat alles slegs 'n
ketting vir haar is wat haar die opgang na die ryk van die lig onmoontlik
maak. Daarom wil sy graag van hierdie ketting vry word en haar weg
daarheen gaan vanwaar lig en krag na haar toestroom. Sy verlang na die
Oerbron van lig en krag.
En so 'n siel sal haarself bereidwillig en sonder stryd losmaak van haar
liggaamlike omhulsel. Sy sal haarself nog tot aan die einde die geleentheid
gee om die geestelike substansies te louter, sodat ook hulle hul
vergeesteliking vinniger tegemoet kan gaan, ofskoon die weg van die
ontwikkeling van hierdie substansies nog 'n langer verblyf in die materie
vereis, maar dit kan aansienlik verkort word sodra die liggaam homself in die
lewe op aarde sou laat lei en oorhaal deur die siel, wie se verlange op God
gerig was. En van 'n hunkerende siel word die verlange gestil. God roep haar
na Hom in Sy ryk, waar sy nou sal besef dat sy teruggekeer het na haar
vaderhuis.
Daarom beteken die skeiding van 'n mens van hierdie aarde steeds maar net
geluksaligheid, wanneer hy op aarde gestreef het na die ryk van God,
wanneer sy siel op God gerig haar gang oor die aarde afgelê het, wanneer sy
dus tot diegene behoort het wat geglo het in God se liefde Wie Haarself in die
mens Jesus beliggaam het om die mense te help om terug te keer na die
vaderhuis. Sy het die doel van haar lewe vervul. Sy het die wilsproef
deurstaan. Haar wil wend haarself geheel en al na God toe Wie nou haar diep
verlange vervul en haar tot Hom terugroep na Sy ryk, van Wie sy eens
weggegaan het. En julle mense moet julle verheug in die sekerheid dat
hierdie siel haar doel bereik het en julle sal steeds maar net daarna moet
strewe om dieselfde weg te gaan.
Al julle denke en strewe moet slegs daarop gerig wees om ook die vereniging
met julle Vader van ewigheid te bereik. Want vir julle almal lê die uur van
skeiding van hierdie wêreld in die verskiet en hoe inniger jou siel na hierdie
uur verlang, des te gouer sal sy weggeroep word, omdat die Vader die vurige
verlange van sy kind stil as dit Hom betref. Wie die wêreld liefhet, se
verlange is egter nog nie op God gerig nie. En indien hy desondanks
weggeroep word van hierdie aarde, dan verset die liggaam homself, wat sy
lewe nie wil verloor nie en 'n heftige stryd gaan die skeiding vooraf. Maar 'n
gelouterde siel help ook die liggaam om homself tot op die laaste te louter,
wat aan haarself toegevoeg word om heeltemal ryp te word. En daar kan baie
geestelike substansies by die siel aansluit wanneer sy haar omhulsel ontvlug
om binne te gaan in die ryk waar sy nou vry sal wees van elke ketting en in
geluksaligheid sal lewe. Amen
Verlossingsarbeid vir die siele - Voorbidding

6218 Alles wat deur 'n goeie wil gedoen word om tot verlossing van die
siele by te dra, hulle te help in hul geestelike nood, dit word ook as
verlossingsarbeid beskou en kom die ongelukkige siele ten goede wat julle wil
behoed vir die lot van die duisternis.
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Hulle voel julle voorbidding en julle roep hulle met julle liefdevolle gedagtes
na julle toe, om julle nou nooit meer te verlaat nie sodra hulle die krag
gewaarword wat van julle uitgaan deur julle liefde.
En Ek weet baie goed watter siele julle voorbidding nodig het, wanneer julle
bid vir die siele wat in die duisternis smag.
Ek weet ook hoe hierdie siele hulself gedra teenoor julle wil om te help en sal
ook die siele na julle toe lei, sodat hulle hulleself met julle hulp laat verlos.
Maar eers moet die evangelie aan hulle gebring word, sodat hulle self aktief
kan word wanneer krag aan hulle oorgedra word.
Hulle moet self op hoogte wees van Jesus Christus as Verlosser uit die diepte,
voordat hulle ook ander siele na Hom kan bring, waarin hul werksaamheid
dan ook bestaan sodra hulle 'n glimpie insig opvang.
Hierdie siele is sonder Jesus Christus tot niks in staat nie. Maar in die diepte
weet hulle totaal niks van Hom nie, Wie hulle alleen kan red uit die
duisternis. En hierdie kennis moet deur julle aan hulle oorgebring word. Dan
eers kan hulle Hom uit eie wil aanroep en dan eers sal hul redding ten deel
val. Maar solank hulle geen kennis van hul Verlosser het nie, is hulle ook
hopeloos aan die mag van My teenstander oorgelewer. En julle gebed vir
hierdie siele beteken vir hulle 'n kleine verslapping van hul boeie wat hulle
die moed gee om na julle te kom in die hoop op verlossing van hul toestand.
En dan moet hulle by julle tot insig kom, op welke manier hulle toestand
verbeter kan word, op welke manier hulle vry kan word van die mag van hul
gevangebewaarder. En sodra hierdie kennis aan hulle geskenk is, kan hulle
weer self besluit of hulle julle raad wil opvolg al dan nie.
Maar as hulle hulself eenmaal in julle omgewing ophou, is die terugkeer na
die diepte vir hulle so vreesaanjaend, dat hulle ernstig sal nadink en
gewoonlik julle advies sal opvolg en dat hulle, om nie weer in boeie geslaan
te word nie, tot Hom sal roep, wat julle vir hulle as Redder en Verlosser
bekend gemaak het. Die verlossing uit die diepte is afhanklik van die vrye wil
van die wese. 'n Siel wat dit nie self wil nie, kan nie teen die wet van My
ewige ordening willekeurig verlos en na die lig gelei word nie.
En hierdie wil sal julle moet stimuleer. En in alle liefde sal julle die wesens in
kennis moet stel van My Woord, wat 'n kragtige uitwerking van krag op die
wesens sal hê. En julle besit self 'n groot aantrekkingskrag, omdat julle liefde
en krag aan hulle skenk. Slegs selde is 'n siel so verhard dat sy sal terugkeer
na die diepte, nadat sy eers by julle die weldaad van lig en krag ervaar het.
Maar andersins sal sy nog dieper val as tevore en sal dit ewige tye neem
alvorens sy weer die genade van die toevoer van lig sal meemaak. Want 'n
siel wat so verstok is, bevind haarself nog heeltemal in die boeie van die
teenstander. En sy het die ligvonkie maar net gevolg met die bedoeling om
dit uit te blus, ofskoon sy dan ook eers bestraal was en haarself maklik sou
kon verlos het uit sy mag. Maar met die wil van die siel word egter rekening
gehou.
Maar sulke uit die diepte verloste siele is diegene buitengewoon dankbaar,
aan hulle wie aan hul die lig besorg het deur liefdevolle voorbidding of
onderrig deur middel van gedagtes. En hulle toon hul dankbaarheid aan die
mense deur hulp in aardse nood en deur verlossingswerk in die geesteryk.
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Hulle word ywerige medewerkers in My ryk. Hulle daal weer af in die
duisternis en help diegene wat gewillig is opwaarts na die lig. Amen.
Aflossing van die skuld tot op die sent

6220 My Geregtigheid eis aflossing van alle skuld; want dit is die wet
van die goddelike ordening, dat elke oorsaak haar uitwerking tot gevolg sal
hê. Alle skuld is ‘n vergryping teen die ewige ordening, dit is ‘n daad wat
homself op die een of ander manier moet laat voel en wat altyd maar net ‘n
slegte uitwerking sal hê, omdat dit ‘n vergryping was teen My ordening van
ewigheid. Die bose sal steeds boosheid voortbring en geen enkele bose daad
sal sonder uitwerking bly nie.
Julle mense sal dus, wanneer julle met ‘n skuld belas is, nooit in vryheid en
geluksaligheid in die geesteryk kan lewe nie, omdat hierdie skuld ‘n las is vir
die siel, omdat die slegte uitwerking voortdurend die siel sou aanmaan tot ‘n
regverdige vereffening, omdat skuld eenvoudig nie die bewussyn van ‘n
“geluksalige vryheid” toelaat nie, - want die siel het uit die goddelike
ordening getree en moet onvoorwaardelik hierdie goddelike ordening eers
herstel, voordat sy haar vryheid kan geniet. Dit is geensins ‘n bestraffing van
My kant af nie, maar ‘n gewone wet, omdat daar in My ryk geregtigheid heers
asook liefde en omdat beide onvereffende skuld nie kan verdra nie.
Slegs ‘n wese sonder skuld kan geluksalig wees, ‘n wese wat die kleinste
liefdeloosheid weer met liefde goedgemaak het, ‘n wese wat nou heeltemal in
die ewige ordening binnegegaan het, - ‘n wese wat alle skuld betaal het, wat
alle skuld met liefde goedgemaak het. En daartoe is nouliks ‘n wese in staat
wat as mens op aarde leef en op veelvuldige maniere skuldig geword het,
omdat hy die weg op aarde afgelê het in ‘n onvolmaakte toestand, omdat die
wese deur hierdie onvolmaakte toestand nie in ‘n goddelike ordening verkeer
nie, omdat hy nog nie die liefde in homself tot ontplooiing gebring het nie,
dus het daar vir hom deur die liefdeloosheid ‘n mate van skuld opgehoop,
waarvoor die lewe op aarde te kort is om dit te delg, selfs wanneer die wese
homself hierin verander tot liefde, juis omdat My Geregtigheid ‘n vereffening
moet eis wat ooreenstem met sy skuld.
Ek kan nie geluksaligheid skenk in My ryk voordat die skuld nie tot op die
sent betaal is nie. Maar Ek kan ‘n boetedoening aanneem wat vir die skuldige
siel betaal word, maar ook slegs dan, wanneer liefde hierdie boetedoening
verrig, omdat slegs dan aan My Geregtigheid voldoen word.
En nou sal julle ook die werk van Liefde en Barmhartigheid van die mens
Jesus begryp, Hy wat ingesien het in welke nood die mens verstrik geraak
het en hulleself gedurende hul lewe op aarde nie daarvan kon vrymaak en
ook nie die geesteryk, belaai met sy skuld, kon betree nie. Hy het geweet dat
My Geregtigheid nie skuld kon skrap wat nog nie vereffen was nie en daarom
het Hy Homself as soenoffer aan die kruis aangebied, om die mense in ‘n
toestand van vryheid oor te plaas, wat dan eers ‘n geluksalige toestand in die
geesteryk sou toelaat. Hy het dus die skuld tot op die sent betaal vir diegene
wat Sy verlossingswerk aanneem, wie self skuldig voel en vir Jesus Christus
vra om vir hulle die skuld af te los deur Sy vergote bloed aan die kruis.
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In My ryk sou daar geen geluksalige wese gewees het sonder die
verlossingswerk van die mens Jesus nie. Maar die seën van die
verlossingswerk kan slegs oor diegene kom wat sy skuld insien as skeiding
tussen homself en God, wat die insig verkry het as gevolg van sy wil wat op
My gerig is, in wie die vonk van die liefde ontvlam het, aangesien hy
andersins nooit skuldig sou gevoel het nie en die bewussyn van sy skuld sal
hom nou dryf na My in Jesus Christus en hy sal My om vergewing vra terwille
van Jesus Christus. En sy skuld word tot niet gemaak, dit word totaal gedelg
en hy kan nou as vry wese die ryk van lig ingaan, waarin dit nou weer sy
taak sal wees om deel te hê aan die verlossingswerk.
As self verloste kan die siel nou ten volle werksaam wees, sodat sy nou ook
kan trag om die siele na die goddelike ordening terug te lei, wie ongelukkig is
omdat hulle nie verlos is nie. En hierdie werksaamheid is dikwels moeilik en
vereis baie geduld en volharding, maar haar liefde gee vir haar krag en sy
gebruik hierdie krag vir My diens en My Ryk. Sy dien My en betaal met haar
dienste van liefde ‘n skuld wat Ek wel tot niet gemaak het, dus deurgeskrap
het, maar so ‘n vereffening tog graag aanneem, omdat die liefde van haar dit
vir My aanbied. Die siele wat deur Jesus se bloed verlos is in die geesteryk, is
onafgebroke besig om die nog ontroue siele na My terug te voer; maar hulle
vervul hierdie werksaamheid nie meer vanuit ‘n bewussyn van skuld nie,
maar in volledige vryheid en word daarom nie net as My knegte beskou nie,
maar as My medewerkers, wat sonder die geringste eiebelang slegs bydra tot
die geluksaligheid van die bewoners van die geesteryk, - uit liefde vir My en
vir al die gees wat Ek geskape het.
Die siele wat nou nog onverlos in die diepte smag, is dus nog met hul skuld
belaai en daarom boet hulle dit in hul smartlike toestand gedeeltelik uit, maar hulle sal hulleself nooit alleen deur hierdie kwellinge kan vrykoop nie,
hulle sal nooit met die aflossing van hul skuld verlos word, sonder die
verlossing deur Jesus Christus nie. Op aarde het hulle die geleentheid
versuim om hulle skuld aan Hom oor te dra, Hy wat vir hulle boete gedoen
het deur Sy dood aan die kruis. Maar eens sal hulle dit moet doen, omdat
hulle andersins vir ewig nie hulle skuld sal kwytraak nie.
En Ek is tevrede wanneer hulle maar uit die diepte tot My roep om hulle skuld
in die sand te skryf, om hulle op te hef na ligter sfere, waar hulle nou
weliswaar erg sal moet worstel, maar hulleself tog ook eendag kan aanbied
vir die verlossingswerk en wat nou van hul kant weer baie skuld afwentel,
juis deur hul verlossingswerk, wat hulle egter steeds eers dan sal kan
verwesenlik, wanneer hulle hulself aan Jesus Christus oorgegee het, dat Hy
hulle sal verlos uit die mag van hul gevangenskap bewaarder (Satan). Hulle
los dus vrywillig en uit liefde hul skuld af, want dit is al voorheen tot niet
gemaak deur die Verlossingswerk van Jesus. Maar hul dankbaarheid en
geluksaligheid oor hul bevryding kan hulle nie anders kenbaar maak as deur
mee te doen aan die werk van verlossing nie, omdat hulle self op hoogte is
van die nood van die siele in die duisternis en nou in hul liefde almal wil help
om in vryheid gelukkig te word. Maar sonder Jesus Christus sou geen wese in
staat gewees het, nóg op aarde nóg in die hiernamaals, om die sondeskuld
self af te los nie. Maar terwille van die Geregtigheid moet alle skuld
goedgemaak word en hierdie boetedoening het Jesus volbring en julle mense
sal kan vrykom van alle skuld, op aarde, en ook in die ryk hierna. Amen.
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“God is in My” - In liefde werksaam wees

6225 Wanneer die ewige Liefde Haarself tot julle oorbuig, dan kan daar
geen meer terugval in die diepte bestaan nie. Want wat sy vasgryp, hou Sy
ewiglik vas, omdat liefde en Liefde mekaar gevind het. Sorg daarom dat julle
My geneentheid verwerf. Maak seker dat julle in My wil leef en julleself dus
tot liefde omvorm, sodat Ek Myself dan met julle kan verenig, sodat Ek julle
kan vasgryp en met julle verbonde bly tot in alle ewigheid.
Julle sal waarlik vasgegryp kan voel deur My as julle die liefde beoefen, as
julle altyd slegs doen wat My wil is. Want dan onderwerp julle julleself aan My
wil en My Liefde sal julle deurstroom en sal julle altyd aanspoor tot nuwe
werke in liefde.
Sodra julle die goeie doen uit innerlike aandrang, is Ek alreeds in julle. Want
die innerlike aandrang gee ’n bewys van My. Dit bewys My Gees van Liefde,
Wie julle nou beïnvloed, Wie julle lei en julle daartoe aanspoor om altyd in
liefde werksaam te wees. Sodra julle werke van liefde verrig, is julle ook met
God verbonde. Hy is in julle. Maar slegs wanneer julle werksaam is in liefde.
Die uiting: “Ek het My God in my” is slegs geregverdig wanneer julle harte tot
liefde bereid is. Want Ek kan slegs daar teenwoordig wees waar liefde is,
omdat Ek Self die Liefde is. En dan sal julle ook kan beoordeel of en wanneer
die mens maar net leë woorde gebruik. Want nooit kan daar van My
teenwoordigheid gepraat word waar die hart sonder liefde is nie.
Die Liefde en Ek is dieselfde. Die liefde is egter onbaatsugtig. Sy is altyd
bereid om te offer, te gee, nood te verlig. Sy is slegs op die welsyn van die
medemens gemik. Die Liefde is goddelik Sy en maak die wese ook tot ‘n
goddelike skepsel, waarmee Ek Myself kan verbind.
Daarenteen is My teenwoordigheid onmoontlik by 'n mens wat liefdeloos
optree en dink wie self, deur sy keuse, buite die gebied getree het waar My
Liefde vloei en dus daarom geen ander verbinding met die ewige Liefde het
as net dat die krag wat hom die lewe gee uit My stroom, maar hierdie krag
dwing nie om die verbinding in liefde met My aan te gaan nie.
God kan nooit verloën word deur 'n denkende mens nie. Maar die verbinding
met God moet die mens self moontlik maak. Hy moet dit tot stand bring deur
werke van liefde. Eers dan kan hy met reg sê: “God is in My”, want dan het
Ek hom vasgegryp en Ek sal hom nooit meer van My laat weggaan nie. Dan
het die mens die voorwaardes vervul wat hom met My verenig. Hy het die
wet van die ewige ordening binnegegaan.
Hy het sy wese tot liefde verander. Hy het My teenwoordigheid self vir hom
afgedwing, omdat Ek altyd daar moet wees waar die liefde is, maar nooit
daar kan wees waar die liefde ontbreek nie. Slegs die liefde waarborg My
teenwoordigheid. Die liefdesvonk gloei swak in elke mens as deeltjie van My,
maar sy bly solank heeltemal sonder uitwerking, as sy nie aangeblaas word
nie, wat die eie wil van die mens moet doen. Dan bly hy egter ewig met My
verbind. Amen.
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Die verlostes aan die einde - bewoner van die Nuwe aarde

6227 Wanneer die vernietiging van hierdie aarde deur My wil en My
mag, dit wil sê, van alles wat leef, sal plaasvind, sal gesien kan word wie
waarlik verlos genoem kan word. Want hulle alleen sal die einde oorleef en
kan ingaan in My paradys op die nuwe aarde. Want om die laaste
vernietigingswerk te oorleef, is ‘n volle geloof aan My in Jesus nodig en volle
oorgawe aan My, dus ‘n totale los wees van My teenstander. Maar daarvoor is
die toestand van vryheid nodig wat Jesus gekoop het vir die mense deur Sy
dood aan die kruis. Slegs ‘n wese wat deur Sy bloed verlos is, kan die aarde
bewoon waaroor Satan geen mag meer het nie; waar Ek Self onder die wat
Myne is, kan vertoef, omdat die toestand waarin hulle eertyds was, weer vir
hulle herstel is.
Weliswaar kan mense die verlossing deur Jesus ervaar en hierdie mense sal
Ek oproep van hierdie aarde voor die laaste einde sal kom. Hulle sal ook
salige bewoners wees van My ryk, waarin geen bose mag hulle meer sal
skaad of verdruk nie, omdat hulle daarvan verlos sal wees. Maar die mense
wat die nuwe aarde bewoon, sal lewe in dieselfde saligheid en in volle vryheid
van mag en krag. Maar tog in ‘n aardse sfeer, omdat hulle die grondslag
moet vorm van die nuwe mensegeslag en omdat hulle die volgende geslag
moet help om tot volkome verlossing te kom. Want hulle sal so lank op die
aarde moet lewe totdat alles heeltemal vergeestelik het.
As klaar verlostes, kan die eerste mense op die nuwe aarde in groot mate
seënryk inwerk op hulle nakomelinge en op al die geeste in hulle omgewing,
wat nog gekluister sal wees in die skepping van die nuwe aarde. En so kan
die gees ‘n vinniger weg van ontwikkeling aflê. Want hierdie tyd sal goed
benut moet word, omdat My teenstander in boeie geslaan sal wees. Hy sal
geen toegang hê tot die mense op die nuwe aarde nie, omdat die krag en die
lig van die verlostes so sterk sal wees, dat hy elke toenadering tot die mense
belet sal word. En net soos wat sy werk en woede gedurende die laaste tyd
voor die einde duidelik was en hy sy totale invloed aangewend het om die
mense na die diepte te sleur, so sal die Goddelike invloed op die nuwe aarde
oorheers. Alles sal opwaarts strewe en dit sal ook makliker gebeur, omdat
geen teenstand dit kan verhinder nie en omdat daar weer wesens uit die
verloste mensegeslag sal voortkom wat vol liefde is; in wie die Goddelike
beginsel sal oorheers en wat binne ‘n kort tydjie volledig ryp sal word om My
ligryk binne te kan gaan wanneer hulle aardse lewe beëindig word. Amen.
Einde van Omvorming en nuwe skepping

6230 Dit sal geskied soos wat Ek dit aan julle verkondig het. Die aarde
sal sy huidige uiterlike verloor en daar sal ‘n geestelike en aardse
omwenteling plaasvind. Daar sal ‘n skeiding wees van bokke en skape. Die
wat Myne is, sal tot saligheid kom en hulle wat behoort aan My teenstander,
sal tot ‘n hernude kluistering veroordeel word. En dit moet so gebeur, anders
sou daar geen opwaartse ontwikkeling meer moontlik gewees het nie. Want
alle gees, uitgesonder die weiniges wat aan My trou sal bly tot die einde,
streef na die dieptes. Die aarde moet egter sy opdrag vêrder vervul en moet
dien vir die geestelike wat omhoog moet kom.
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Die mense van die hedendaagse tyd, wat reeds die weg deur die skeppings
gegaan het, het die ontwikkelingsweg wat voorheen gegaan is, tevergeefs
afgelê. Hulle, wat die hoogste stap van ontwikkeling reeds bereik het deur die
vorige afgelegde aardse weg, het nou in die laaste stadium geval en sink so
diep terug dat die ingaan in die geesteryk hulle verhinder sal word. Hulle
moet weer in die hardste materie gekluister word, om na ‘n eindelose lang
tyd weer as mens toegelaat te word tot ‘n laaste wilstoets.
Die getal van hulle wat die aardse lewe werklik goed benut het vir hulle
voleinding, is baie klein, omdat die Gees van My teenstander so vergiftend
inwerk op alle aardse bewoners, dat die aarde eers gereinig moet word
voordat sy haar eintlike doel weer kan nakom. En hierdie reiniging wil Ek
voltrek deur ‘n geweldige omvormingswerk, waaraan die mense nie meer kan
ontsnap nie, omdat hulle dit self veroorsaak het deur hulle gedrag en hulle
volledig ongehoorsame gesindheid teenoor My. Daar moet ‘n verandering
teweeggebring word, want dit gaan om My geskapenes wat ‘n eindelose
lange tyd sal moet ly, as hulle nie hulle ontwikkelingsweg op aarde volgens
My Wil, wil voltooi nie.
En die tydstip het aangebreek, alhoewel dit vir julle ongelooflik lyk, dat daar
iets in die skepping, in die natuur, sal gebeur wat nog nooit op aarde gebeur
het nie. Die aarde bevind haarself in haar huidige vorm, aan die einde van
haar bestaan. Julle almal sal nie kan verstaan wat dit beteken indien alles
ophou bestaan nie. Dat mense, diere en al die skeppingswerke aan hulle
einde gekom het en daar ‘n heeltemal nuwe aarde ontstaan nie. Dit kan julle
in julle stoutste gedagtes nie vir julleself voorstel nie, ‘n hele nuwe
skeppingswerk, wat julle oog nog nooit aanskou het nie sal ontstaan en dit
sal wonder op wonder beteken vir julle wat die nuwe aarde sal belewe en laat
herlewe.
Deur die tye heen het Ek die mense daarop gewys dat daar ‘n nuwe aarde en
‘n nuwe hemel sal ontstaan. Die mense het nie die betekenis daarvan
verstaan nie. Maar My Woord is waarheid en sal vervul word. Maar dit sal
alleen ‘n bewys wees van My Goddelikheid vir die weiniges wat deur ‘n vaste
geloof in My, Myne geword het. Vir wie Ek die paradys op die nuwe aarde kan
oopsluit, omdat hulle My kinders is en dit ook vir ewig sal bly. Hierdie
weiniges verstaan ook die betekenis van My Woord en hulle sal My en My
koms in vaste geloof verwag, sodat hulle gered sal word uit die nood wat
hierdie laaste tyd sal voorafgaan. Want hulle is My “kinders” wat Ek sal kom
haal wanneer die tyd vervul is. Amen.
Lyding en sterwe

6233 My lyding en sterwe aan die kruis was nie te vermy nie. Ek moes
die kelk leegdrink tot die laaste druppel. Ek moes alles op My neem om die
verlossingswerk vir die mense te volbring, wat hulle bevry het van alle skuld.
Net alleen die besef van julle beklaenswaardige toestand het My aangespoor
om hierdie offergang te gaan, want My hart was vol liefde vir julle en hierdie
liefde wou die ontsettende lot wat op julle sou wag na julle liggaamlike dood,
van julle af wegneem.
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Omdat Ek die ondraaglike lot geken het, omdat Ek sowel die saligheid van die
ligryk, asook die lyding en die kwellinge van die ryk van duisternis voor My
oë kon laat verbygaan en omdat My Liefde julle beskou het as My gevalle
broeders; het Ek na die enigste uitweg gesoek wat vir julle die ontsettende
lot kon afwend. Ek het al julle skuld op Myself geneem en het daarmee die
weg na die kruis gegaan.
Wat My aards aangedoen was, is as’t ware maar die simbool van wat die hele
sondelas vir My beteken het: ‘n Onmeetlike drukkende en na benede
trekkende las wat My steeds weer op die grond gewerp het en wat Ek tog
gedra het uit oorgrote liefde. Wat My liggaam aan smarte kon verduur, het
Ek op My geneem, want Ek het die sondelas vir julle gedra. Ek wou so die
versoening tot stand bring waaraan julle onherroeplik sou moes voldoen het,
maar waartoe julle gedurende ewighede nie in staat sou gewees het om te
doen nie.
Ek het gely en gestry, Ek het waarlik bloed gesweet. Ek het binne-in alle
dieptes van die hel gekyk en angs en afgryse het My siel verskeur. Ek het
alles verdra wat julle self sou moes ly en My Liefde vir julle het My die krag
gegee om vol te hou tot by die uur van die dood. Niks is te vergelyk met My
lyding nie en geen mens sou hierdie maat kon verdra het nie. Ek het My
vrywillig daarvoor aangebied, omdat Ek geweet het dat julle slegs so verlos
kon word uit die boeie van Satan. Ek het al vooraf geweet wat My te wagte
gestaan het en het die las steeds met My saamgedra. Ek het die weg
bewustelik gegaan, waarvan die einddoel die kruis was. Ek het onbeskryflik
gely deur dit te weet en kon daarom nooit vrolik wees tussen Myne nie. Ek
het die onheil gesien wat bokant die siele gehang het en Ek het die
nutteloosheid van hulle aardse lewenswandel gesien as Ek sou faal en hulle
nie die verlossing sou bring uit sonde en dood nie. En hierdie kennis het My
Wil versterk, sodat Ek My sonder verset aan My lot oorgegee het, wat die
doel en betekenis van My aardse lewe was. Dog tot die laaste moes Ek
worstel, tot die laaste het die las so ontsaglik hoog bokant My uitgetoring,
dat Ek My krag voel verminder het en Ek as mens het tot God geroep, om die
kelk vir My te laat verbygaan. Maar die krag van My Liefde was sterker as My
menslike swakheid en die dag van My onuitspreeklike lyding en My sterwe
aan die kruis het vir julle mense die dag van verlossing van al julle skuld
geword.
En hierdie kennis het My alles geduldig op Myself laat neem, sodat Ek ten
laaste kon uitroep: “Dit is volbring”. My siel kon terugkeer vanwaar Sy
vandaan gekom het en juis deur My dood, het die volkome vereniging
plaasgevind met die Vader van die Ewigheid van Wie Ek eens uitgegaan het.
Amen.
Aanspreeklikheid voor God se regterstoel

6236

Eendag sal julle julleself almal moet regverdig voor God se
regterstoel. Maak seker dat julle voor Hom kan staan sonder vrees en
bewing; maak seker dat julle in God se oë aanvaarbaar sal wees, sodat julle
Sy koninkryk met Hom kan deel. Hierdie is 'n ernstige vermaning, want julle
sal eendag baie jammer wees, as julle nalaat om julle ondergeskik te maak
aan Sy gebooie, as julle geen aandag skenk aan Sy wil op aarde nie en dan
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die gevolge van julle onverskilligheid en teenstand besef. Julle het nog steeds
geleentheid om te verander as julle nie opreg leef nie, of as julle nie omgee
vir God se wil nie, dan word julle nog steeds op julle aardse taak gewys, die
Woord van God word nog steeds toeganklik gemaak vir julle en Sy magtige
dade word weer en weer aan julle geopenbaar in alle vorme van gebeure.
Julle kan nog verander as julle ernstig wil. Maar wanneer julle uur gekom het,
wanneer julle uit hierdie wêreld geroep word, dan het die uur van julle
verantwoording ook gekom, en julle sal nie langer in staat wees om enigiets
ongedaan te maak of op te vang wat julle gedoen het of nagelaat het om te
doen tydens julle aardse lewe nie, want dan sal julle volgens reg en
geregtigheid geoordeel word, dan sal al julle sondes geopenbaar word, en
julle sal julleself herken, want dan sal julle in duisternis leef en julself in 'n
miserabele toestand bevind wat julle egter vir julleself geskep het deur julle
lewenswyse op aarde. Moenie van dag tot dag onverskillig lewe nie, oorweeg
die feit dat julle slegs toegelaat is om julle te beliggaam op aarde vir 'n doel,
dat julle nie toevallig tot lewe gekom het as 'n gier van die Skepper nie, maar
dat julle 'n doel gegee is en dat hierdie doel slegs bereik kan word as julle
julleself ondergeskik sal maak aan God se wil, as julle julself aanpas by die
Goddelike orde, as julle werk om julself te verbeter, sodat alles wat die orde
verlaat het, weer in die ewige orde sal lewe. Wanneer julle, wat nie volmaak
is nie, julle weer tot volmaaktheid omvorm deur die vervulling van die
goddelike gebooie, wat liefde vereis vir Hom en aan julle naaste.
God het julle hierdie gebooie gegee, wat die toonbeeld van goddelike orde is,
want julle was liefdeloos. Hy het dit aan julle gegee as 'n riglyn vir julle lewe
op aarde, waarvolgens julle julleself kan gedra in die lewe. Slegs die
vervulling van hierdie gebooie is Sy wil wat Hy weer en weer aan julle
verkondig deur Sy Woord. Luister dus na Sy Woord en probeer om
daarvolgens te leef deur net altyd werke van liefde te doen om sodoende al
hoe nader aan Hom te kom. Dan sal julle werklik nie nodig hê om bang te
wees vir die dag van oordeel nie, dan sal julle in staat wees om te staan voor
God se regterstoel, voor Sy oë, en Hy sal baie tevrede met julle wees.
Die uur van afsterwe van die aarde sal ook die uur van julle verlossing wees
en julle sal in staat wees om die geesteryk binne te gaan in 'n vrye en
onbelaste toestand. Bly by My vermaning wat vir julle van bo af kom, moenie
halfhartig en onverskillig wees nie, want julle ag die dag van afsterwe nog
vêr te wees. Buig voor Sy wil en pas in daarmee. Lewe in liefde, want dan sal
julle in en met God leef en eendag sal julle aanvaar word in Sy Koninkryk,
waar die liefde regeer en waar die liefde geluksalighede sonder beperking
skenk. Amen.
Jesus het al die leed op Hom geneem - Waarom nog leed?

6240 Ek het al die leed van die mensdom op My geneem. Julle kan nou
onbeswaard deur die aardse lewe gaan en ongehinderd opwaarts strewe.
Julle sou waarlik op aarde al ‘n lewe kan lei soos in die paradys, as julle maar
vir julle einddoel sou lewe. As julle bewustelik die vereniging met My sal
nastreef, wat julle ook kan doen, omdat Ek vir julle die oerskuld gedra het en
julle dus nou die weg omhoog onbelas kan gaan.
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Maar julle is nog blootgestel aan die invloed van My teenstander en van
hierdie invloed moet julle julleself vrymaak, want die aardse tyd is aan julle
gegee as beproewing van die wil. Dit is die periode waarin ook My
teenstander nog op julle kan inwerk. Julle moet hierdie wilsbeproewing
deurstaan deur aan hom weerstand te bied en bewustelik na My te strewe.
Sy invloed sal nie heeltemal by julle verbygaan sonder om ‘n spoor na te laat
nie, julle sal meer of minder daarop reageer en daarom is My reaksie daarop
aan leed en gebrek onderworpe wat daarvoor sorg dat julle julleself inniger
by My probeer aansluit, sodat die gevaar, om deur hom gevange geneem te
word, afgewend word.
Julle siele behoort nog hoofsaaklik aan hom solank julle nog aan die materie
gebonde en deur onvolwasse geestelike substansies ingesluit en omgewe is.
Ek het vir julle die dood aan die kruis gesterf sodat julle julleself kan bevry
uit die kettings van My teenstander. Dog die vrymaak moet die siel self
bewerkstellig, d.w.s. sy moet ernstig wil loskom van My teenstander.
En om julle wil op hierdie wyse te beïnvloed, moet julle deur nood en ellende
gaan, tensy julle wil geheel en al aan My behoort en julle geen beïnvloeding
meer deur My teenstander toelaat nie. Dan sal julle aardse lewe ook makliker
te dra wees, dan kan julle al met reg sê dat julle verlos is van sonde en dood,
van swakte en gebondenheid. En dan sal julle julle ook self aanpas by julle
missie van die verlossingswerk van julle medemens, want dan sal julle die
betekenis van julle aardse lewe ken. Julle sal dan wil help dat julle
medemens ook kan vrykom van die mag wat hulle gebonde hou.
Ook dan sal julle aardse lewe nie heeltemal sonder leed wees nie, sodat dit
julle medemens nie dwing tot ‘n wilsbesluit nie. Want solank die siel van die
mens nog onryp is, bestaan die lewe uit vreugde en sorgloosheid en hy sou
alleen terwille van ‘n selfsugtige doel sy lewe probeer verander, wat hom
egter nie tot volmaaktheid sal kan bring nie.
Deur My dood aan die kruis wil Ek dit vir julle moontlik maak om die ewige
saligheid te beërwe, egter nie om ‘n paradysagtige lewe op aarde vir julle te
koop nie. Tog kan julle vir julleself die aardse lewe draaglik maak, as julle dit
maar in innige gemeenskap met My beleef. Dan sal niks meer julle kan
terneerdruk en beswaar nie, dan is alles wat met julle gebeur vir julle ‘n
bewys van My Liefde vir julle en dan sal julle ook die doel daarvan ken en
julle gewillig skik volgens julle lot.
Julle sal dan nie meer ly nie, maar sal alles bewustelik benut en sal dit as ‘n
genadegawe sien, omdat dit julle ‘n hoër graad van rypheid sal verseker en
eens julle saligheid sal verhoog, waarvoor julle vir altyd dankbaar sal wees.
Julle sal dan slegs terwille van julle medemens ‘n kruis dra, vir julleself is dit
egter ‘n teken van My Liefde, Wie julle opgeroep het om deel te neem aan My
verlossingswerk. Amen.
Verwerwing van geestesgawes

6241

Die gawes van die Gees sal aan elke mens gegee word wie
ernstig daarna streef. Dit kan nie aan julle geskenk word nie, dit moet
verwerf word deur die nakoming van My gebod van liefde tot God en die
naaste, deur ‘n lewe volgens My Wil. Want sodra My Wil vervul is, bevind die
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mens homself in My ordening van ewigheid en lig en krag sal hom
deurstroom soos wat dit in die begin was, aangesien hy volgens My Ewige
ordening volmaak geskape is, dit wil sê, as ‘n wese gelyk aan My.
My Gees deurstraal die wese; en My Gees kan hom ook nou weer deurstraal,
sodra hy weer as mens My ewige ordening binnegegaan het. Dit moet vir
julle wel begryplik wees dat My Gees nooit in ‘n mens kan werk wat buite My
ordening leef nie, dat hy dus nimmer die gawes van die Gees sal kan besit
nie.
Daarom vereis ook elke ontvangs van die woord die werking van My Gees in
die mense. Want om My Woord te ontvang, beteken om in die volle waarheid
onderrig te word, om My Wese vir julle mense begryplik te maak, om te weet
wat die beweegredes en die oorsaak is, wat die sin en die doel van My
bestuur en werke is, sodat alles vir julle duidelik sal wees. Om in die
waarheid onderrig te word, beteken om in insig binnegelei te word wat eens
julle s’n was, wat julle egter verloor het deur julle eie skuld.
Julle almal kan haar vir julle verwerf, niemand word daarvan uitgesluit nie,
dog kan niemand haar verkry wie niks daarvoor doen nie, wie sy wese nie
omvorm tot liefde wat alleen die verbinding van die gees wat in hom sluimer
met die Vadergees moontlik maak, sodat Ek nou Self deur My Gees in hom
kan werk. Daaruit volg dat die verbinding met My steeds tot stand gebring
moet word en dat dit ‘n bewustelike strewe na My vereis. Wie homself nou
met My in verbinding stel, die het sy een voet reeds vrywillig in My Ryk
geplaas, hy het sy weerstand opgegee en sy wil geheel en al na My gekeer en
wat hom ten deel gaan val kan nou nie anders wees nie as: Lig en Krag wat
hom nou uit My Ryk aangebied word.
Die binnelei in die Waarheid deur My Gees, deur My Woord, is dus ’n
geskenk, ‘n gawe wat Ek elkeen laat toekom wat homself deur eie wil tot ‘n
graad van volmaaktheid opgewerk het, wat die voorwaarde is vir die
verlening van Geestesgawes.
Die mens kan steeds ongehinderd My ryk betree indien Ek sy doel is. Solank
Ek egter nog eenkant toe geskuif word in sy denke en strewe, word die
toegang hom geweier. Maar hy kan dan deur My teenstander in sy ryk
binnegeloods word, wat hom laat glo dat hy by ‘n goeie doel aangeland het,
wie ook presies weet wat die mens nastreef en hom ooreenkomstig sy
verlange laat toekom wat hy soek. Dit geld vir die mense wat van
weetgierigheid vervul is, dog nie terwille van die waarheid nie, maar slegs
terwille van eie voordeel. Die wat wil weet om iets te kan beteken, maar nie
om te getuig van My en vir My nie. Ook dit sal hy ontvang, maar dan van
hom wat teen die waarheid is, omdat hy teen My is.
Egte gawes van die Gees sal ‘n kind op aarde egter slegs ontvang indien hy
My geheel en al toegedaan is, wat daarom ook in die volle waarheid vasstaan
omdat hy My daarom versoek het en daarom ook duidelik sal insien wat
waarheid en wat dwaling is. Wie se verlange na die waarheid alle toegang vir
My teenstander belet; omdat hy die verbinding tussen die kind en My as ‘n
helder verligte straal herken, wat hy sal ontwyk, omdat hy nie self daardeur
aangeraak wil word nie. Des te meer gaan hy egter sy gang waar hy toegang
vind deur verwante denke en strewe bekend aan hom, want steeds sal hy
daarop uit wees om die lig te verbloem wat die mense die korrekte weg
`431

aanwys. Steeds sal hy teen My werk, maar sy ware gesig agter ‘n masker
verberg, want dit is die tyd van die einde en hy weet dat hy nie baie meer tyd
het nie. Amen.
Straf vir die sonde? - Lot deur eie skuld
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Niemand kan homself van die straf vir sy sonde onttrek nie,
omdat die mens vir homself, deur sy sonde, ‘n toestand skep wat vir hom
pynlik is. Ek straf hom nie vir sy sonde nie, maar volgens die wet van ewige
ordening het elke daad, elke verkeerde denke en handeling sy uitwerking. En
hierdie uitwerking besorg die mense aan hulself, hulle ondervind dit egter as
‘n kwelling, as ‘n straf wat tog slegs voortkom uit die wet van die ewige
ordening.
En daarom is die nood en ellende so onvoorstelbaar wat die mense oorkom
wat ‘n sondige lewe lei, wie My belaster en bespot, wie glo hulle kan die
Goddelike en reine deur die slyk trek sonder om daarvoor te moet boet. Hulle
stapel sonde op sonde en sal ontsteld wees op welke wyse hul misdrywe op
hulself sal terugslaan. Dog kan hulle hulleself nie aan hul geregtelike vonnis
onttrek nie, want Ek kan hulle nie anders gee as wat hulself gewil het nie. Ek
kan hulle slegs die loon gee wat ooreenkom met hul lewens en dade en hulle
sal daarom baie pyn moet verdra. Hulle kan hulself egter gelukkig noem as
hulle nog op aarde tot boetedoening van hul sondeskuld geroep word, as
hulle nog op aarde moet ly voordat hulle van die aarde weggeneem word.
Want op aarde kan hulle nog tot insig kom, op aarde kan hulle hul sonde nog
insien en bekeer van die weg wat hulle tot dusvêr gegaan het. In die
hiernamaals kan die insig van hul skuld egter eers na ‘n eindelose lange tyd
verwag word, want ‘n sondige mens gaan met ‘n geheel verduisterde Gees
die ryk hierna in. Dit duur lank voordat hy sy gedagtes kan losmaak en berou
sal hê oor sy aardse lewe, want hy is sonder lig en krag, maar ondergaan alle
kwellinge en tog het hy dit vir homself berei.
Wie My as ‘n straffende God voorstel, sien nie My wet van die ewige ordening
nie, anders sou hy nooit so gepraat het nie. Want My Liefde probeer alle
mense vir die lot te bewaar wat hulle vir hulself berei het en wat nooit
gelukkig genoem kan word nie. En Ek doen waarlik alles om dit vir die mense
maklik te maak, maar as hulle self nie wil nie, as hulle hulself nie deur My
laat lei nie en uit eie wil verkeerd handel, moet hulle ook die gevolge daarvan
op hulself neem. Hulle kan egter nooit sê dat Ek hulle lot berei het wat hulle
vir hulself geskep het nie. Want Ek ken die vreeslike kwellinge en probeer
alles om hierdie kwellinge van die wese af te wend. Maar Ek ontneem julle
nie van julle vrye wil nie en wie sondig, moet ook die gevolge van die sonde
dra, omdat dit die gevolg is van My wet van ewige ordening.
Die mense kan wel liefdeloos handel en hul medemens pyn besorg, Ek is
egter die Liefde Self en Ek is voortdurend daarop bedag om vir julle salighede
te berei. Waar die wil van die mense dit egter nie toelaat nie, daar kan ook
nooit enige saligheid wees nie. Want ‘n verlange, teenstrydig met die
Goddelike, veroorsaak ook ‘n lot wat teenstrydig is met die Goddelike, ‘n lot
van uiterste ellende en duisternis, ‘n lot van die bitterste gevangeskap, ‘n
toestand van onvryheid en kragteloosheid wat altyd die gevolg, naamlik die
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uitwerking van die sonde is. En daarom het die wese wat teen My ordening
van ewigheid ingegaan het op aarde, die straf vir homself veroorsaak. Amen.
Lucifer se verlossing – weerstand teenoor wilsbeproewing

6245 Die wêreld met al haar skeppings dra die gees in haarself, wat in
verskillende grade van ontwikkeling staan, wat nou ook die geaardheid van
die verskillende skeppings bepaal. Die heeltemal ryp gees, wat in die lig
staan, het geen materiële skeppings meer nodig nie, terwyl die onrype gees
materiële skeppings nodig het as sy verblyfplek, om daarin tot volle
ontwikkeling te kom. En so kan julle wel sê dat die sigbare skeppings die ryk
van My teenstander is, omdat hulle juis die gees bevat, wat nog aan hom wil
behoort. Tog kan hy hulle nie oorhaal om volgens sy wil werksaam te wees
nie, omdat die mag oor die gees wat in die skeppings gebonde is, van hom
ontneem is.
En daarom is dit ook moontlik dat 'n positiewe ontwikkeling van die gees in
die skeppingswerke sal plaasvind, sonder om deur My teenstander verhinder
te word, en dat die tyd eens vir die gees sal aanbreek, waarin hy weer in
besit van die vrye wil kan besluit, aan wie hy wil behoort; My of My
teenstander, wat egter nooit moontlik sou gewees het indien hy soos tevore
onbeperkte invloed gehad het op die gees in die toestand van die gebonde wil
nie.
En so volg daaruit, dat die mag van My teenstander al gebreek is en slegs op
die mense betrekking het, dus eintlik net die mens beset wat hom nie deur
My laat help nie. Die skepping was die gevolg van die gesindheid van die
eersgeskape wese. Dit was die gevolg van die misbruik van sy wil. Want Ek
het My oor alle skepsele ontferm wat deur hom mislei is en het 'n weg
gemaak wat uit die diepte terugvoer na omhoog. Ek het hulle van sy mag
onttrek en hulle in die skeppings gekluister, maar die invloed oor die mens
moes Ek aan hom laat, omdat dit om 'n vrye keuse gaan vir My of My
teenstander en omdat diegene aan hom behoort wie in vrye wil by hom wil
bly.
Bowendien was hy die eerste wese wat uit My Liefde voortgekom het. Ek het
hom as My ewebeeld buite My geplaas as ’n vrye wese en Ek sal nooit hierdie
wese se reg betwis nie. Maar Ek sal ook nooit die wesens wat in dieselfde
volmaaktheid uit My voortgekom het, dieselfde reg ontsê om vry te besluit
nie. En daarom moes Ek hulle aan sy invloed onttrek, totdat hulle self in staat
sou wees om die vrye wilskeuse te neem. En daarom het Ek die skepping laat
ontstaan.
Ek het die gevalle wesens as te ware omvorm. Omdat hulle nie hul
aanvanklike bestemming nagekom het nie, het Ek die eens uitgestroomde
Krag vir die skep van die wesens op 'n ander wyse werksaam laat word in
skynbaar dooie en in skeppings wat van lewe getuig, wat nou hul
bestemming moet nakom volgens My Wil.
Nou was die wil van My teenstander dus heeltemal uitgeskakel, totdat die
krag weer byeen sou kom en geleidelik weer tot ’n wese word, wat eens van
My uitgegaan het. Maar hierdie wese moet nou weer die volle vryheid hê om
te besluit en moet daarom ook aan die invloed van My teenstander
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blootgestel word, eweso aan Myne en in vrye wil op sy doel afstuur. Dus
regeer My teenstander weer in sy wêreld, want die wese behoort nog aan
hom totdat hy homself vrywillig van hom afwend en op My afstuur.
Die vyandskap tussen My en die eersgeskape wese bestaan sedert sy afval
van My en sal solank bly bestaan as wat hy nog sy aanhang sal hê, wat eens
die begeerte om te heers in hom laat opkom het. Eers moet hierdie aanhang
verlos word, voordat ook My teenstander na My sal terugkeer, dus indien hy
nie meer as vyand teenoor My sal staan nie. Want sou My teenstander besluit
om terug te keer, dan sou die terugkeer van al die gees ook gewaarborg
wees, omdat hulle dan in die stadium van die vrye wil nie meer aan die
invloed van My teenstander blootgestel sou wees nie en die in “julle moet”
toestand ’n graad van rypheid sou bereik wat ook 'n verdere afstuur op My
sou verseker.
Maar slegs 'n vrye wilsdaad kan 'n vergoddeliking van die wesens tot stand
bring. Die vergoddeliking vereis 'n weerstand wat in vrye wil oorwin moet
word. En My teenstander bied hierdie weerstand in groot mate en hy sal dit
nog vir eindelose tye bied. En vir so lank sal daar ook aardse skeppings
bestaan. So lank sal die een verlossingsperiode die ander opvolg, want sy val
in die diepte was so eindeloos, dat hy ewige tye nodig sal hê om saam met sy
aanhang omhoog te kom.
Maar die skeppingswerk was 'n daad van genade en erbarming aan die
gevalle gees, waaraan die eerste gevalle gees homself ook sou kon
onderwerp, indien hy sy wil sou opgee en homself ook deur My omhoog sal
laat trek. Maar sy wil bind Ek nie, want hy was vry en as My ewebeeld buite
My geplaas. En hierdie vryheid laat Ek hom toe, terwyl die wesens wat uit sy
wil en My Krag voortgekom het, My hulp nodig het, omdat My teenstander in
hulle die wil geplaas het wat van My afgewend is, wie daarom so lank
gekluister moes word, totdat die wese weer 'n graad van rypheid bereik het,
sodat hy heeltemal vry kon kies. Want daar was 'n verskil tussen die
eersgeskape wese en diegene wat ons beide se liefdeswil laat ontstaan het.
Daarom is die daad van die terugkeer na My ook verskillend en van die kant
van My teenstander sal die terugkeer eers volg wanneer hy - totaal beroof
van sy krag en mag - hulpeloos en swak op die grond sal lê en hy dan alle
weerstand teen My sal opgee, in die verlange na My Liefde, Wie hy eens
afgewys het, wat hom egter in dieselfde mate weer sal toestroom, indien hy
homself vrywillig aan My sal oorgee.
Die daad van verlossing van die eens gevallene speel homself af binne ‘n
eindelose lang tyd volgens die wet van ewige ordening. Dit sal met sekerheid
eendag ten einde gebring word, want die vergoddeliking van die geskape
wesens is en bly My doel, wat Ek nastreef en ook sekerlik sal bereik. Maar
ewighede sal nog verbygaan, alvorens die verlore Seun sal terugkeer na sy
Vaderhuis. Die stryd tussen lig en duisternis sal nog ewighede woed, maar
die lig sal die duisternis oorwin en sal eens in heeltemal volle krag skyn.
Amen.
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Beskerming van God vir Sy stryders en knegte

6249

Wat daar ookal teen julle onderneem word, Ek sal My
beskermende Hand oor julle en julle arbeid hou wat julle vir My en My Ryk sal
verrig. Daar sal steeds teen die waarheid gestry word en gevolglik ook teen
julle wat die waarheid versprei en dit is die wapen van My teenstander,
naamlik dat hy homself as die verkondiger van die waarheid voordoen en dat
hy baie meer aanhangers sal vind as julle, wie die waarheid van My Self
ontvang. Solank as wat die mense julle aanhoor en miskien ook afwys, maar
julle nie aanval nie, is My teenstander nie tevrede nie, want hy wil die lig
uitdoof wat Ek Self op aarde ontsteek het. En daarom soek hy mense wat hy
kan beïnvloed om teen julle op te tree; en hy sal hulle vind en wel in die
geledere van diegene wat geestelik verwaand is, hy vind hulle daar waar hy
al lank werksaam is, waar die verligting deur die Gees ontbreek, sodat hulle
nie in staat sal wees om die dwaling van die waarheid te onderskei nie. Ook
tower hy vir hulle die waarheid voor en hulle sal hom eerder glo as diegene
wie werklik die waarheid aan hulle bring. En daarom is hulle gees nie verlig
nie, omdat hulle geen liefde het nie, sodat hulle meen om die werksaamheid
in liefde te kan vervang deur handelinge wat My teenstander hulle dan as
heilsaam en resultaat belowend vir hulle siele voorstel. Maar sonder liefde
kan die lig van insig nie in hulle ontsteek word nie en hulle sal daarom sonder
insig bly en vir My teenstander steeds welkome voorwerpe wees waarvan hy
homself kan bedien om teen julle op te tree.
Maar Ek is op hoogte van sy planne en van die volgsaamheid van die mense
wat van hom afhanklik is. Ek gee ook aan hulle die geleentheid om tot insig
te kom, maar Ek dwing hulle nie daartoe nie en waar hulle julle skade wil
berokken, daar sal Ek Bewakers plaas wat julle sal beskerm teen hulle
verderflike venyn, wie hulle sal afweer om naby julle te kom; want wie Ek
bestem het om vir My te arbei, sal ook My beskerming in die oorvloedigste
mate ondervind, sodat hy nie gehinder sal word in sy werksaamheid nie.
Die stryd tussen lig en duisternis sal steeds heftiger ontbrand en julle bevind
julleself in die tyd van hierdie stryd. Julle sal julleself moet bewys deur sterk
onbevreesde stryders te wees vir My en My Woord. Maar Ek sal julle ook die
krag gee om julle teen elke bevel te verset, julle sal stry met die swaard van
die mond en Ek Self sal daarby die swaard hanteer, Ek sal julle steeds weer
die woorde in die mond lê wanneer julle vir My stry, omdat dit My Wil is dat
die dwaling blootgelê sal word, wat maar net deur ‘n stryder sonder angs
gedoen kan word, wat die krag om te weerstaan van My sal ontvang.
Wees daarom nie bevrees wanneer julle aangeval sal word nie, weet
inteendeel dat julle steeds deur My begelei en beskut sal word en neem die
uitdaging rustig aan. Dwing hulle wat teen julle is tot ‘n woordestryd, julle sal
sekerlik nie die onderspit delf nie, al sou My teenstander julle self aanval.
Want julle is nooit alleen nie, julle sal steeds seker kan wees van My
teenwoordigheid, waarteen die teenstander ook nie opgewasse is nie.
Maar sonder stryd sal dit in die laaste tyd vóór die einde nie gaan nie. Maar
julle sal stry vir My en My Naam en daarom sal julle ook My beskerming
geniet, soos wat Ek aan julle beloof het. Amen.
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Geestelike keerpunt - Die nag kom nader

6250 Julle mense sal nie meer 'n Geestelike opbloei op hierdie aarde
kan verwag nie, want alle kragte van die hel is losgelaat wat in opdrag van
My teenstander werksaam is en het waarlik groot invloed op die mens, omdat
hulle tot so 'n mate materialisties geword het, dat hulle nie besef wie oor
hulle heers nie. 'n Geestelike keerpunt op hierdie aarde kan nie meer
plaasvind nie, maar enkeles kan nog op die regte weg gelei word. Enkeles sal
nog die ommekeer van homself voltrek en ter wille van hierdie enkeles word
alles nog gedoen voordat die einde 'n voldonge feit sal wees. Dit sal egter
opvallend wees hoe vinnig die mensdom gaan val, hoe hulle altyd meer sal
wegsink in die duisternis en die lig vermy. Dit sal opvallend wees hoe
meedoënloos daar geveg sal word teen die Lig van die Waarheid, hoe die
ongeloof op die voorgrond sal tree, hoe die sonde hand oor hand sal
toeneem, hoe vêr van God af die mense sal lewe en My teenstander sal
aanhang.
En daarom kan daar geen uitstel meer kom nie, omdat daar geen vooruitsig
meer bestaan dat daar ooit 'n verandering sal plaasvind, indien Ek nie hierdie
verandering voltrek nie - maar op 'n manier soos wat die mensdom dit nie sal
wil hê nie - deurdat Ek aan alles 'n einde gaan maak en 'n nuwe begin
daaraan gaan gee. Die tydsduur tot aan die einde is buitengewoon kort, maar
omdat niemand die dag ken nie, is elkeen lou in sy strewe. En ook My
gelowiges dink nie dat hulle so vlak voor die deur staan nie, want anders sou
hulle ywerig vir hul siele gewerk het. Maar Ek sê steeds weer vir julle: Julle
staan vlak daarvoor. Ek moet hierdie oproep steeds weer vir julle laat
opklink.
Ek moet julle aanspoor om buitengewoon ywerig werksaam te wees. Ek moet
ook My dienaars versoek om altyd yweriger te werk, omdat dit belangrik is en
tog nog redding vir die enkeling kan wees vóór die ondergang, wanneer die
einde kom wat Ek voortdurend aangekondig het. Die wêreldgebeure moet wel
natuurlik verloop en dit hou Myne ook in 'n sekere rus, maar weer sê Ek vir
julle: Die einde sal skielik daar wees, onverwags sal die dag aanbreek wat
anders sal eindig as gewoonlik, waarop 'n nag sal volg wat ewig sal duur en
die daglig net sal skyn vir die weinig wat Myne is en by My sal bly, ten spyte
van die groot vyandigheid en vervolging deur My teenstander.
Die geloofstryd is weliswaar nog te wagte, maar ook dit sal maar ’n kort
tydjie duur, omdat dit uiters hewig gevoer sal word, sodat die dag van My
koms na die aarde deur die mense self bespoedig sal word. Die gebeurtenisse
sal baie vinnig op mekaar volg en sal tog die mense die indruk gee dat dit
heel natuurlike verskynsels sal wees waaraan hulle geen besondere waarde
moet toeken nie - om welke rede hulle hierdie gebeure nie in verband sal wil
bring met die spoedige op hande synde einde nie. Daarom sal ook Myne
verras wees, want Ek sal kom soos 'n dief in die nag, wanneer niemand
daaraan sal dink nie, wanneer die aangekondigde nog vêr voor julle skyn te
lê.
As julle mense dit tog net sou wil glo, dat julle maar net daarop gewys word,
sodat julle julleself kan voorberei. Smartlik sal julle berou wees, want julle
almal doen nog veels te min vir die heil van julle siele. Die lewe op aarde is
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nie aan julle gegee as doel op sigself nie en elke dag moet op so 'n wyse
benut word, sodat julle 'n ongelooflike volheid van lig kan verwerf, wat julle
onvergelyklike geluksaligheid sal verskaf in die geesteryk. En eens sal julle
dit insien en berouvol dink aan die te min benutte tyd op aarde. Maar daar
sal ten tye van die einde geen geloof, ook geen begrip daarvoor te vinde
wees nie. Daar sal so 'n geestelike lae vlak heers, sodat dit byna nie erger
kan wees nie. Want julle mense sien nie dit wat oop en bloot voor My oë lê
nie. Julle mense sal moet glo wat nie aan julle bewys kan word nie, en
daarby hoort ook die aanstaande beëindiging van hierdie tydperk op aarde,
wat geestelik 'n groot betekenis het.
Julle sal julle bes moet doen om 'n lewe in onbaatsugtige liefde te lei,
wanneer julle nie wil of dink om nie te kan glo nie. En julle sal dit dan innerlik
voel dat julle 'n heeltemal ander era tegemoet gaan. En julle sal nie verlore
wees nie, want Ek erbarm My oor almal wat nie heeltemal aan My
teenstander gebind is nie en Ek help hulle in die ryk hierna verder omhoog,
indien hul aardse bestaan beëindig word voor die laaste oordeel. 'n
Buitengewone donker nag kom nader. Die dag neig spoedig ten einde, maar
daar is nog lig. Nog sal julle die lig van die dag kan benut en in julself 'n lig
aansteek wat nie meer sal uitgaan nie. En dan sal julle die komende nag nie
meer hoef te vrees nie.
Maar wee julle, wanneer julle traag is, wanneer julle glo dat die dag geen
einde gaan hê nie. Wee julle, wanneer julle van die een dag na die ander leef
sonder om aan julle siele te dink nie en julle, wat die dood nie vrees nie,
omdat julle glo dat julle dan nie meer daar sal wees nie. Ek sê vir julle, dat
julle die dood met alle gruwels sal beleef en dat julle hierdie gruwels nie sal
kan ontvlug nie. Julle sal dan nie meer 'n einde aan julle lewe kan maak nie,
want julle sal nie kan vergaan nie. Julle sal bly bestaan, ook wanneer julle in
die toestand van dood is. Julle sal kwellinge moet ondergaan wat julle nie sal
kan ontvlug nie. Want die geestelike dood is heelwat erger as die dood van
die liggaam, wat vir julle ook die poort kon gewees het na die lewe van
geluksaligheid. Luister na My oproep van bo. Laat julle waarsku en vermaan.
Laat hierdie woorde nie onverskillig voor julle ore wegsterf nie, maar dink
julle lewendig in, welke nood op julle wag, indien julle nie geloof gaan skenk
aan My Woorde nie.
Julle sal die aankondiging van die einde voortdurend kan volg, maar alles sal
hulself so natuurlik afspeel, dat julle dit wel sou kon glo, maar nie sal moet
glo nie. Julle geluksaligheid hang egter af van die geloof daaraan, want net
die gelowige sal homself voorberei. Hy sal aan My dink en met My in
verbinding bly, ook wanneer die werk van die ontbinding begin. Want die
vasgestelde tyd sal dan uitgeloop het en volgens goddelike ordening sal daar
vervul word wat voorsien is in My heilsplan van ewigheid af. Die aarde sal
omvorm word en met haar al die geskapenes, sodat al die gees weer in die
vorm ingelyf sal word, waarin dit volgens die toestand van hul volwassenheid
hoort. Die Goddelike ordening sal dan weer herstel word, want andersins sal
'n positiewe ontwikkeling vir die gees nie gewaarborg wees nie. My Liefde het
egter altyd net hierdie positiewe ontwikkeling ten doel, wat julle, My
skepsele, weer nader aan My moet bring. Amen.
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Versprei die waarheid

6252 Julle moet in My Naam spreek vir My en My koninkryk. Julle moet
dieselfde aan mense sê wat Ek Self aan julle sou sê indien Ek sigbaar onder
julle gewoon het. Julle moet hulle in die waarheid onderrig soos Ek Self
gedoen het tydens die tyd wat Ek op aarde geleef het.
Indien Ek julle hierdie taak gegee het, moes Ek julle ook van die moontlikheid
voorsien het om dit te verwesenlik. En as Ek van julle verwag om die
waarheid aan mense te gee, moet Ek julle ook die waarheid gee, sodat julle
ooreenkomstig My wil vir My en My koninkryk kan werk. Daarom kan julle
ook seker wees dat wat Ek aan julle gee, die absolute waarheid is, anders
kan Ek nie van julle verwag om die Evangelie in My Naam te verkondig nie.
En so kan julle julleself vol vertroue as My instrumente beskou, julle kan met
volle vertroue herhaal wat julle van My ontvang deur die Gees, julle kan met
oortuiging opstaan vir die waarheid. Julle mag nie twyfel nie, andersins sou
julle My Liefde, Almag en die Wysheid van God moet betwyfel as Hy julle nie
teen dwaling kan beskerm nie.
Ek het julle in My ewige plan van Verlossing ingewy. Ek het julle in kennis
gestel van My bestuur en werk, van julle doel van bestaan, van die rede en
doel van alles wat bestaan. Ek probeer om julle te laat begryp dat My Liefde
voortdurend omgee vir alle lewende skeppinge. Ek het aan julle kennis
openbaar wat julle eenvoudig nie kan verwerp as onaanneemlik nie, omdat
alles in dié verband aan julle met diepgaande wysheid geopenbaar word. En
hierdie kennis alleen kan reeds deur julle as bewys van buitengewone
aktiwiteit beskou word, julle kan ook alles glo, want dit word aan julle gegee
om My Liefde aan julle te demonstreer, veel meer begryplik as die kennis wat
deur menslike intellek verwerf word, wat egter twyfel laat ontstaan in My
Liefde, Wysheid en Almag. Maar Ek het slegs die inligting aan julle vir één
doel gegee: Om dit onder mense te versprei, sodat hulle die suiwer Waarheid
kan ken wat uit My voortkom en daarom onveranderd aan hulle deurgegee
moet word. Ekself, Wie die Ewige Waarheid Self is, gee hierdie opdrag aan
julle. En Ek gee aan julle in oorvloed, Ek voorsien julle van uitgebreide
inligting wat julle moet deurgee en julle het egter nie 'ekstra kennis' van
elders nodig nie. Ek waarsku julle daarom, om My suiwer Waarheid, die
Waarheid wat julle van My ontvang, nie te kombineer met geestelike inligting
wat julle nie van My ontvang het nie, want daar is ‘n groot risiko dat die
suiwer lewende water met skadelike byvoegsels gemeng sal word. Gee dit
weer deur so suiwer en onvervals soos wat julle dit van My ontvang het, want
julle trek van die Fontein van Lewe, ‘n Bron is vir julle oopgemaak wat die
mees verruklike gawe laat uitvloei: direkte Krag van My, My Woord, wat direk
uit My voortkom en julle geestelike oor beïnvloed. Dus bring Ekself die
lewende water na julle wat voldoende is om mense te wek tot die lewe en
hulle lewend te hou.
Ek weet waarlik wat vir julle noodsaaklik en nuttig is en dit is ook wat Ek aan
julle sal stuur. Hou daarby en slegs daarby, dan sal julle in My Naam spreek
en die suiwer Evangelie aan julle medemens verkondig. En julle sal altyd deur
My geseën wees. Amen.
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Die mens is naby aan sy doel

6256 Julle mense is naby aan die doel. Moenie die sukses van julle
vorige lang lewe op aarde ongeldig maak deur nou te val en weer in die
diepte neer te daal waaruit julle julself gewerk het oor 'n oneindig lang tyd
nie. Moenie dat die finale wilstoets die kloof word wat julle vernietig nie. In
plaas daarvan, streef ywerig om julle doel te bereik en julle sal gelukkig en
vry wees binne 'n baie kort tydjie. Die betekenis van julle lewe op aarde as 'n
mens is gewoonlik onbekend aan julle. Julle gee geen gedagte oor wat vooraf
met julle gebeur het en wat daarna sal gebeur nie. Ook is julle nie bewus van
die feit dat julle die finale stadium van julle ontwikkeling bereik het nie, waar
julle vrye wil aktief moet word om die finale doel te bereik, naamlik
eenwording met God, wat sal lei tot saligheid en vryheid.
En omdat hierdie kennis by julle ontbreek, is daar 'n groot risiko dat julle nie
ten volle sal gebruik maak van julle aardse lewe as mens nie en dat julle nie
gebruik sal maak van die laaste geleentheid om vryheid te bereik nie, want
julle goeie wil bly ongebruik. In daardie geval sal die vorige oneindige lang
weg, wat julle siele moes neem deur die werke van die skepping in 'n
gebonde toestand, tevergeefs gewees het. Dan sal die moeilik bereikte graad
van volwassenheid wat tot die beliggaming as mens gelei het, op risiko wees,
want julle het nie op dieselfde vlak gebly nie, maar in plaas daarvan weer
gedaal, en kan selfs weer die proses deur die skeppings moet neem,
aangesien so baie seëninge tot julle beskikking is tydens die aardse lewe,
sodat julle weer teen God sal oortree as julle weer die hulp verwerp wat Hy
julle bied. En dit beteken dat julle weer van vooraf sal val, wat God in Sy
groter as groot liefde graag wil voorkom.
Om hierdie rede dra Hy Sy Woord aan julle oor, die kennis van Sy ewige
verlossingsplan, oor julle begin, julle doel en julle taak op aarde. Dit is nie Sy
wil dat julle weer terugval in die diepte in nie, maar Hy sal julle vrye wil nie
beperk nie. Hy sal julle beslis help, maar Hy sal julle nie dwing nie. En
daarom is dit inderdaad moontlik, maar nie seker nie, dat julle julle doel sal
bereik, omdat julle voorneme die beslissende faktor is om julle wil te
versterk, en om dit in die regte rigting te draai, word julle deur God Self
genader in Sy Woord. Hy onderrig julle, Hy stel julle in kennis van die
betekenis van julle lewe op die aarde en Hy probeer die gevoel van
verantwoordelikheid wat julle teenoor julle siele het te versterk.
Hy dra die waarheid aan julle mense oor en elke persoon kan dit aanvaar as
hy van goeie wil is en indien hy ernstig dink oor die rede vir sy bestaan,
indien hy deel voel van ‘n uiters volmaakte wese en graag ‘n verbinding met
hierdie wese wil vestig. Die Woord wat deur God self na die aarde gestuur
word sal hom gelukkig maak, want hy sal die waarheid herken. Hy sal voel
dat God self met hom praat en hy sal doen wat God van hom vra. Hy sal God
se wil vervul, en God sal Homself aan hom openbaar deur Sy Woord. Amen.
Goddelike leiding deur die Gees

6261 As julle almal voldoen aan die voorwaardes wat die werking van
My Gees in julle moontlik maak, dan sal die konstante leiding deur My Gees
`439

ook vir julle verseker wees en hoef julle nie meer te vrees dat julle die
verkeerde weg sal neem nie. Dan sal slegs dit met julle gebeur wat My ewige
Vadergees herken om tot voordeel te wees vir die volwassewording van julle
siele. Maar om aan die voorwaardes te voldoen, vereis ‘n opregte wil om in
Goddelike orde te lewe, dit is, julle moet wil doen wat reg is. In daardie geval
sal julle 'n poging aanwend om 'n lewe in liefde aan te leer. Julle sal in 'n
uiters volmaakte Wese glo wat julle geskep het en julle sal begeer om in
kontak met hierdie Wese te kom. Julle sal tot Hom bid. En dus sal julle 'n
verbinding met My bewerkstellig, wat die eerste vereiste is, sodat Ek Myself
deur die Gees kan uitdruk. Sonder die vervulling van hierdie vereiste is dit
onmoontlik vir My Gees om in julle te werk, want dit sou aanleiding gee tot
verpligte vooruitgang.
Maar as kontak eers met My bewerkstellig is, sodat Ek julle kan beïnvloed
deur My Gees, kan julle ook daarvan oortuig wees dat julle hele lewe op
aarde onderworpe sal wees aan hierdie invloed, dat alles wat met julle sal
gebeur, op 'n manier sal gebeur wat julle opwaarts sal laat beweeg. Want Ek
sal julle nooit na die diepte lei nie, maar julle sonder versuim opwaarts trek.
Natuurlik moet julle voortdurend daarna streef, julle moet nie halfhartig word
of julleself selfvoldaan aan alle magte oorhandig wat probeer om julle te
beïnvloed nie; in plaas daarvan moet julle keuse onophoudelik geneig bly na
My. Ek moet altyd julle doel wees, dan sal julle julle doel, naamlik Myself,
bereik, aan Wie julle sedert die begin behoort het. My Gees werk in elke
persoon wat 'n positiewe houding teenoor My het, wat My erken en wat deur
My vasgehou wil word.
Julle mense moet julle houding teenoor My ernstig bevraagteken, of julle My
verwerp, of julle nie in die bestaan van 'n Skepper glo nie en dus julle lewe
heeltemal afsonderlik van Hom wil leef en of julle My bestaan sal erken en My
krag vrees en dus slegs 'n gevoel van ongemak voel wanneer julle teen My
gebooie sondig en ook of julle My liefhet en daarom sal probeer om in
ooreenstemming met My wil te lewe. Julle moet ernstig besef dat die werk
van My Gees in julle slegs kan plaasvind indien julle in liefde met My verenig.
Daarom kan julle nie verwag om verlig te word, of deur My Gees gelei te
word nie, as julle steeds doelbewus eenkant van My bly, hoewel julle in My
bestaan glo.
Slegs julle wil om innig verenig te wees met My, sal lei tot die werking van
My Gees in julle, en dan sal julle lewe op aarde nie meer sonder leiding wees
nie, dan sal alles julle so benader soos wat My Liefde dit herken om goed te
wees vir julle volmaakwording. Dan sal julle luister na die innerlike stem van
die Gees, dit is dat julle sal voldoen aan julle innerlike drang en by wyse van
spreke, slegs dit sal doen wat My Gees in julle julle vra om te doen. Amen.
Stem van die gewete - Gevoel - regte weg

6262 Steeds weer word julle die weg aangewys wat julle sal moet gaan
op aarde, ook wanneer julle geen direkte onderrig van My ontvang nie. Want
Ek spreek ook op 'n manier tot julle wat julle as “’n gevoel” kenmerk, sodat
julle verstand werksaam kan word, omdat julle in situasies beland wat indruk
op julle maak, hetsy op 'n pynlike of vreugdevolle manier. Julle sal deur julle
gevoel kan herken wat vir 'n mens begerenswaardig is, wat hom leed bring
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en wat 'n nadelige uitwerking op sy liggaam sal hê. En julle sal nou in
ooreenstemming met julle wil beïnvloed kan word om dit van die medemens
vêr te hou wat hom seermaak, of om aan hom dit te gee wat hom gelukkig
sal maak. Slegs gevoelens en verstand kan julle die regte pad wys, wanneer
dit julle ontbreek aan waarheidsgetroue onderrig of wanneer kerklike
onderrig julle nie beval nie, omdat hul oorsprong vir julle twyfelagtig
voorkom.
Dit wat die mens self beleef, kan bepaal hoe hy sal wil, dink en handel. En
ook weet elke mens wat billik is, omdat elkeen vir homself aanspraak maak
op die reg om gelukkig te wees en omdat elke mens liggaamlike- en
geestelike lyding kan ondervind. Die liefde vir homself sal hom altyd daartoe
bring om homself in besit te stel van wat hom vry en vrolik maak. En 'n
regverdige denke sal ook aan die medemens dieselfde gun. Die kennis van
die regte weg is dus in elke mens geplaas. Maar hoe hy gebruik maak van
hierdie kennis wat deur eie ervaring en verstandswerk verkry is, hang af van
sy wil wat vry is en wat vry sal bly ter wille van sy eie vervolmaking. En
daarom sal goed en kwaad ook altyd van mekaar onderskei kan word, juis
wat betref die uitwerking daarvan op die mens self.
En daarom kan daar gepraat word van die stem van die gewete wat hom
altyd in die gevoel kenbaar sal maak, maar wat ook in die mens gesmoor kan
word, wanneer die eieliefde so sterk ontwikkel is, dat die mens al die mooi vir
hulself opeis en al die slegte aan hul medemens doen. Dan word die vermoë
tot dieper gevoelens altyd swakker en dan beweer die mense dikwels dat nie
elke mens weet wat goed of sleg is nie. En weer kan daarop net geantwoord
word: Hy wil nie weet nie. Want solank hy weet wat vir hom self wenslik of
ongewens is, weet hy ook om goed van kwaad te onderskei, ook sonder
enige onderrig van buite af, wat hom egter altyd die bevestiging sou gee dat
hierdie innerlike gevoel ooreenstem met My leer van die liefde, waardeur Ek
die mense die korrekte weg wys, wat immers altyd eis om die liefde te
beoefen.
Maar waar dierlike drifte uit die tyd van die voorontwikkeling geweldig sterk
in die mens teenwoordig is, daar geld slegs die innerlike gevoel van die
sterkere teenoor die swakke. Want in so 'n mens sit die kragte van die
duisternis vas en dryf hom aan om te handel volgens hulle wil. Maar so 'n
besete mens kan nie as bewys aangevoer word, dat sonder onderrig van My
kant af, hy nie die weg na My kan vind en begaan nie. Want die Liefde
begelei al My skepsele, maar gee hulle die vrye wil. Amen.
Voorbidding is nie tevergeefs vir siele in die hiernamaals nie

6266 Julle almal sal ondervind dat My Liefde vir julle onbegrens is en
dat Ek daarom niemand aan sy selfgekose lot sal oorlaat het nie. Inteendeel,
Ek kom almal te hulp, hetsy op aarde of in die ryk hierna. Ek trek My die lot
van elke siel aan wat julle by My aanbeveel, vir wie julle bid, wie julle wil help
in geestelike nood.
Ek help waar daar Ek om hulp gevra word, omdat Ek julle almal liefhet, maar
wat eers vir julle verstaanbaar sal wees wanneer julle die geesteryk sal
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binnegaan en julle alle siele tegemoet sal tree wat julle gebed bevry het uit
hul nood.
Dan eers sal julle weet dat Ek elke oproep van julle gehoor het en dat geen
versoek tevergeefs tot My gerig was nie.
Maar julle sal dit ook op aarde al uit My mond moet verneem. Ek wil dit Self
vir julle sê, naamlik dat julle elke siel kan help aan wie julle liefde skenk.
En Ek wil dit vir julle sê, omdat daar buitengewoon baie daarvan afhang,
omdat al hierdie siele slegs een klein liefdestraal van julle hoef te sien om
hulleself na julle te wend, wat dan al die begin van hul verlossing beteken,
omdat hulle by julle ontvang wat hulle nodig het om verder vooruit te gaan.
As julle sou weet watter doeltreffende middel daar vir julle ter beskikking
staan, dan sou julle geen ander gedagtes meer gehad het as om siele uit die
duisternis te red nie. En hulle sal julle almal dankbaar daarvoor wees en sal
julle voortdurend omring, sodat julle nooit 'n geestelike taak sal verrig sonder
hul teenwoordigheid nie. En die uitwerking daarvan sal julle vir julleself nie
kan voorstel nie, want een enkele ligstraal ontbrand weer en maak talle
verdere siele ontvanklik vir My Woord.
Daarom stuur Ek hulle omlaag, na die aarde, omdat niks anders se
uitwerking tot in die ryk hierna reik nie en omdat dit ook op die siele vanuit
die diepte 'n veranderde invloed het.
Ek gee, maar Ek ontvang heelwat meer terug. My skepsele wat hulle vêr van
My verwyder het, vind weer die weg na My. Hulle voel julle liefde as ’n krag
en rig hulleself nou vrywillig op My, omdat hul harte week en volgsaam word
deur julle liefde. En ter wille van julle liefde kan Ek ook nou My Liefde teenoor
hierdie siele uiter. Ek kan hulle van krag voorsien, wat hulle weer kan gebruik
om in liefde werksaam te wees vir siele wat hulleself nog in die duisternis
bevind.
Die verlossingswerk wat nou vir die ongelukkige siele van die diepte gedoen
kan word, is so omvangryk, want een enkele siel het weer haar aanhang, wat
nou as te ware ook deur julle hulp verlos word, wat nou voor die einde van
die aarde, voor die begin van 'n nuwe verlossingsperiode, van baie groot
belang is. Want daar word tog nog ontelbare siele behoed teen die lot van
hernude kluistering - wat hulle egter onherroeplik sou verras indien hulle nog
in die diepste duisternis sou smag en daar geen weg omhoog aan hulle gewys
was nie.
Ek het al My skepsele lief en Ek wil nie dat hulle eindelose lang tye moet ly
nie. Maar Ek moet My aan My wet van die ewige ordening hou en daarom kan
Ek nie in stryd met hierdie wet die siele verlos wat My nog teenstand bied
nie. Maar julle liefde kan hierdie weerstand breek en dan kan My Liefde ook
aktief word.
Daarom help Ek almal wat julle by My aanbeveel, vir wie julle bid. En Ek
bevry hulle uit hul nood, want My Liefde hou nooit op nie. My Liefde omvat al
My skepsele. My Liefde wil dat hulle almal geluksalig word. Amen.
Vergeesteliking – Geesvonk

6269

Julle sal met My verenig word vir alle ewigheid. Julle sal My
koninkryk binnegaan en werk en skep in harmonie saam met My vir julle eie
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saligheid. Julle sal werk volgens My wil, maar tog uit eie beweging en nie
deur My wil bepaal nie; eers dan sal julle My kinders wees, eers dan sal julle
met My verenig word vir ewig. Maar hierdie innige band is slegs die gevolg
van die oorwinning oor die afgrond. Dit is die taak wat elke “lewende skepsel”
het om te bereik wat wil omvorm tot 'n “kind”. Die weg vanuit die diepte stel
groot eise aan die skepsel, maar hierdie eise sal altyd haalbaar wees, omdat
My Liefde hom voortdurend opwaarts trek en omdat My Liefde elke lewende
skepsel ondersteun waar haar krag nie voldoende is nie.
Daarom word dit slegs verwag dat die lewende skepsel se wil begeer om uit
die diepte te kom, dan sal dit haar nooit ontbreek aan krag om haar doel te
bereik nie, omdat die wese se wil in die verlede ook die teenoorgestelde
veroorsaak het, haar val in die afgrond in en die skeiding van My.
Maar alles wat egter daarna streef om van My af weg te kom, is en sal swak
bly, aangesien sy My Liefdeskrag verwerp en slegs wanneer sy bereid is om
Haar weer te aanvaar, sal sy ook die krag kry om die weg na My terug te
neem, na die huis van die Vader.
Die regverdige straf vir die vrywillige afvalligheid van My is die ewige
verdoemenis, dus ewige skeiding van My, wat dui op die uiterste pyn vir 'n
vrye skepsel wat vol van lig en krag was. Maar My groter as groot Liefde vir
My skepsele het dit nie toegelaat nie, gevolglik was 'n geleentheid geskep vir
‘Liefde’ om die afvallige geeste te herwin sonder om “Geregtigheid” te
ontduik. Ewige Liefde Self het die skuld afgelos. Ek het na die aarde gekom
en het versoening vir die groot skuld gedoen, sodat die terugkeer van die
eens gevalle geeste weer moontlik geword het, maar dit sou afhang van die
wil van die lewende wesens. En sodat hierdie wil weer na My sou draai, sodat
daar na My gestreef sou word as die hoogste doel van die wesens in die
afgrond, het Ek hierdie wesens beïnvloed deur My Gees, naamlik Liefde, Wie
My fundamentele wese is, Wie se krag alles tot bestaan gebring het en Sy het
ook gekyk na 'n manier om in die harte te kom van My skepsele wat reeds
begin het op die weg van terugkeer na My binne die raamwerk van My ewige
orde, maar wat in elk geval eendag vrywillig sou moes bely of hulle sou wil
voortgaan op die weg na My of weer terugkeer na die afgrond.
Op hierdie stadium van die vrye wil, as 'n mens, probeer My Liefde weer om
haar te beïnvloed deurdat Sy aan haar 'n klein vonkie van My Gees van Liefde
gee om haar te vergesel, wat haar sal beïnvloed indien die persoon dit
toelaat. Die mens is in staat om in konstante kontak met My te bly deur
middel van hierdie baie klein geesvonk, maar hy is nie verplig om hierdie
verbinding te maak nie. Maar die gees in die mens is egter 'n uiters nuttige
faktor, wat die waarborg gee dat 'n persoon eenheid met My sal vind, mits sy
wil nie meer openlik weerstand teen My bied nie.
Toe Ek Self die verlossingsdaad as Jesus, die mens, volbring het, toe Ek die
groot sondeskuld op My geneem het en versoening daarvoor gedoen het, het
dit die weg vanuit die afgrond vir die eerste keer oopgemaak na hoër vlakke.
Maar toe het Ek ook aan die mense wat bereid was om hierdie weg te neem,
die krag gegee wat hulle tot nou toe kortgekom het. Ek het Self kontak
gemaak met hulle en hulle nie langer sonder hulp gelos nie. Ek was Self met
hulle verbind deur die Geesvonk, maar laat dit aan elke individu oor of hy die
verbinding met My wil hê, want Ek forseer Myself en My Geestelike Krag nie
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af op 'n lewende wese nie, maar Ek maak Haar vir julle beskikbaar, sodat
almal deurdring kan word deur My Gees en Haar Krag, mits julle Haar wil hê.
My Gees is deel van My. Sy is die Liefdeskrag wat in die begin deur al My
lewende skepsels gevloei het, maar hulle verwerping van Haar het gelei tot
hulle val in die diepte.
Alle mense kan weer My Liefdeskrag sonder beperking ontvang sodra hulle
hulself bevry van hul sondeskuld van die verlede deur Jesus Christus te erken
as Verlosser en 'n beroep op Hom te doen om vergifnis van hulle skuld. Eers
dan sal hulle die goddelike Krag van die Liefde van My af ontvang, dan sal My
Gees in staat wees om in werking te tree in hulle, dan kan Ek 'My Gees
uitstort', en die verbinding met My sal gemaak wees tot so ’n mate dat 'n
terugval in die afgrond in, nie meer moontlik sal wees nie, want die weg na
bo, met die uiteindelike doel van totale eenwording met My, is moeiteloos
begaan en My lewende skepping sal weer na My terugkeer as My “kind” in die
huis van sy Vader. Sonder My hulp sou dit onmoontlik gewees het, juis omdat
die wese alle mag opgegee het. Maar My Liefde gee egter weer die krag aan
haar, My Liefde verenig Haarself weer met die lewende skeppings indien hulle
bereid is om terug te keer na My. My Liefde stuur My Gees na al My lewende
skepsele om julle te lei en te onderrig, ten einde julle die korrekte weg na My
te wys. Amen.
Stilte voor die storm - toegeruste stryders

6271 Hou julle gereed, sodat Ek 'n leër toegeruste stryders sal vind
wanneer Ek julle na die stryd sal voer. Laat julle nie mislei wanneer dit
skynbaar rustig om julle heen raak nie, wanneer die wêreldgebeure tot
bedaring skyn te kom en word daardeur self nie lui in julle geestelike strewe
nie. Glo nie dat My ingryping uitgestel sal word, dat daar nog 'n lang uitstel
sal volg van dit wat Ek julle steeds weer aangekondig het nie.
Dit is die stilte voor die storm. Dit is die tyd waarin alle mense nog kan besin,
dat hulle self ook in die stilte moet gaan en nie net die vreugde van die
wêreld toegedaan sal wees en onnadenkend voortleef nie. Dit is nog 'n tyd
van genade wat Ek aan alle mense verleen, sodat hulle nie kan sê dat hulle
deur die voortdurende sorg en onrus van die liggaam geen moontlikheid
gevind het om te sorg vir hul geestelike welsyn nie.
Maar julle, My getroues, moet julle nie laat mislei nie, beskou die tyd van rus
as die stilte voor die storm. Want dit sal maar van korte duur wees en alles
sal skielik verander en vir baie mense sal dit dan te laat wees, omdat hulle
die kort tyd van genade nie benut het om krag te kry vir die komende tyd
nie.
Maar Myne moet hulleself toerus, want die stryd, wat ter wille van My Naam
gevoer sal word, sal hard wees. En hulle sal ook baie krag nodig hê om aan
die verdere verpligtinge te kan voldoen. Ook daarom sal julle 'n voorraad
krag moet bymekaar maak, wat julle maar net sal kan doen deur 'n
onafgebroke verbinding met die geesteryk, deur voortdurende arbeid aan
julle siele, deur die afwend van julle gedagtes van die wêreld en 'n altyd
dieper binnedring in geestelike sfere, waarvan die bewoners julle altyd in My
opdrag van diens sal wees.
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Elke gedagte wat julle geestelik sal rig, sal geseën wees. En soos wat die
aardse wêreld onafgebroke besig is om aardse belange na te jaag, so sal ook
die geesteryk werksaam wees en die ryk help bou wat nie van hierdie wêreld
is nie. Dit sal vir julle mense nie so duidelik wees nie, maar Myne sal met
krag vervul wees, sodra hulle gedagtes op My gefokus is en hul geestelik
besig sal wees.
En daarom sal Myne sigbaar gelei word, sodat hulle nie sal verflou in hulle
strewe nie, sodat hulle nie die verbinding met My sal verbreek en die wêreld
hulle gevange neem wanneer hulle dreig om swak te word nie. Want My
teenstander is uitermate ywerig aan die werk, omdat hy meen dat die tyd vir
hom gunstig is. En dit is ook so, want die verlange van die mense na die
wêreld is groot en My teenstander stil die honger op duidelike wyse. Wat hy
ook by magte is om aan te bied, laat hy die mense toekom. En hulle sien nie
in watter gevaar 'n luukse aardse lewe en aardse plesier vir die heil van die
siel is nie.
Maar net so ywerig is die kragte van die lig ook aan die werk. Maar hulle kry
geen toegang by vele mense waar My teenstander al toegelaat is nie. Maar
Myne sal die vergrote werksaamheid van die ligwêreld gewaar word en hulle
sal gelukkig wees wanneer die tyd aanbreek dat Ek hulle nodig sal hê. En Ek
sal dan daarvoor sorg dat hierdie skare van My nie kleiner sal word nie. Ek
sal altyd by hulle teenwoordig wees, sodat hulle liefde en trou vir My
voortdurend sal groei, sodat hulle bereid sal wees om offers te bring en dat
hulle alles sal doen om My te dien en volgens My Wil te lewe, sodat hulle
sonder vrees sal optrek om te stry, wanneer dit daarom sal gaan om die sege
te behaal oor die teenstander, wanneer die tyd aangebreek het. Amen.
Die onderwerping van die wil - Verantwoordelikheid

6273 Julle dra geen verantwoordelikheid meer vir julle aardse lewens
sodra julle julleself aan My oorgegee het nie, sodra julle My die reg het
verleen om op julle in te werk, sodra julle julle wil opgegee het en dit
heeltemal aan My wil onderwerp het. Dan kan Ek vir julle optree. Dan kan My
wil in julle tot sy reg kom, dan kan My Gees in julle werksaam word, Wie julle
waarlik steeds so sal lei sodat dit nuttig vir julle sal wees. Maar dit verg 'n
sterk geloof, 'n oortuigde geloof dat julle My kinders is en dat julle vol
vertroue julleself aan julle Vader sal kan oorgee, omdat Hy julle liefhet en
magtig en wys is.
Wanneer julle eenmaal hierdie verhouding met My tot stand gebring het, dan
kan julle al op aarde gelukkig geprys word. Dan sal julle slegs nog julle weg
oor die aarde gaan om ander te kan help om dieselfde in te sien, want julle
het My self herken en julle het vrywillig deel geword van My deur die
oorgawe van julle wil aan My. Julle denke, wil en handeling word nou deur My
bepaal, en tog het julle 'n vrye wil. Julle sal self dink, wil en handel soos wat
dit met My wil ooreenstem, omdat My wil in julle so magtig sal word dat dit
julle sal vervul en julle nie daarteen sal kan optree nie.
Maar dan sal julle ook nie hoef te vrees dat julle My verdriet sal kan aandoen
nie. Dan sal alles wat julle onderneem goed en korrek wees, solank julle die
innige verbinding met My in stand hou. Maar julle sal steeds aan versoekings
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blootgestel wees. Dit wil sê dat My teenstander steeds hierdie innige
verbinding met My sal wil ontwrig deurdat hy sal poog om julle oë en
gedagtes op sake te fokus wat by sy ryk hoort. En wanneer hy daarin sal
slaag dat julle 'n prooi word van sy begeertes, dan maak julle self die band
met My losser en dan sal julle op julle hoede moet wees.
Beveel julle daarom elke dag opnuut aan in My liefde en genade en wil, sodat
Ek julle sal lei en vir julle sorg, en julle sal My dan steeds die reg gee om My
tussen julle en My teenstander te plaas wanneer hy julle wil verlei. Dit is julle
sekere wapen teen hom, dat julle My tot julle Hoeder kan maak, dat julle deel
van My wil wees en julle aan My oorgee. Dan weer Ek alle aanvalle van julle
af, dan sal julle julle oë vir die prikkels van die wêreld sluit. Dan sal julle
slegs vir My en in My lewe, dan sal al julle gedagtes gefokus wees op julle
geestelike voltooiing. Dan eers lok julle die omgang met My en julle arbeid
sal onverdeeld slegs geestelike doelwitte geld. En dan rig julle rondom julle 'n
sterk muur op wat My teenstander nie meer kan afbreek nie.
Wat daar vir julle deur die oorgawe aan My aan seën rus, sal julle nie in sy
volle omvang kan besef nie. Maar wanneer Ek vir julle sê dat julle dan vry sal
wees van alle verantwoordelikheid, van alle sorg oor julle geestelike welsyn,
wanneer Ek vir julle sê dat julle dan nie meer sal kan val nie, omdat Ek julle
sal vashou en veilig na bo lei, dan sal julle julleself oor niks anders
bekommer as om julleself van My liefde te verseker nie. Julle sal aan My wil
toebehoort en nou alles aan My oorlaat en dit sal goed verloop.
Maak julle daarom nie besorg oor die aardse nie, want daar word met alles
rekening gehou wanneer julle julleself aan My oorgee, sodat Ek vir julle sal
sorg. Geestelik en liggaamlik sal julle nou onder My hoede staan en Ek sal
voorsien in geestelike en liggaamlike behoeftes, want elke weerstand wat
julle eens van My geskei het, het julle opgegee toe julle julleself nou
onvoorwaardelik aan My oorgegee het. Dan word die skeiding opgehef. En
om met My verenig te wees, is 'n sekere waarborg vir denke, wil en
handeling volgens My ewige ordening. Want julle is self nou slegs nog
uitvoerders van My wil, maar in volledige vryheid, want julle ondervind geen
dwang meer van welke kant dan ook af nie, omdat julle dieselfde wil in julle
dra en nou aan My behoort tot in alle ewigheid. Amen.
Verwydering van God en die verkeerde ingesteldheid teenoor hom

6274 Die afstand tussen die mense en God word altyd groter en die tyd
loop steeds aan na die einde. Baie min verklein hierdie afstand, slegs die
mense wat behoort aan die kerk van Christus, wie 'n lewende geloof het, wat
deur werke van liefde tot lewe gewek is. Dit is die weiniges wat nie opgaan in
die wêreld nie, maar wie bewustelik lewe, dit wil sê: Om die wil van God te
probeer nakom. Hulle kom nader aan Hom en hulle hoef nie met vrees aan
die komende einde te dink nie, want hulle weet ook dat en waarom die einde
moet kom en dat dit vir hulle net die begin beteken van 'n nuwe lewe, in die
ryk hierna of in die paradys op die nuwe aarde.
En die afstand na God moet vooraf verklein word, indien die einde nie tot die
ondergang van die siel sal lei nie. Want om verwyder te wees van God
beteken onvermydelik die verharding van die geestelike substansie, dus
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omvorming tot die hardste materie. Verwydering van God beteken
kragteloosheid, dus die onvermoë om werksaam te wees, 'n toestand wat
duidelik deur die harde materie aangetoon word. Want die goddelike krag van
Liefde kan die geestelike, wat homself teen Hom verset, nie deurstroom nie
en daarom is hy totaal sonder krag en hy sal ewige tye in sy kragtelose
toestand bly, totdat hy begin om die weerstand op te gee.
As mens voel julle vol krag en daarom beskou julle dit onmoontlik dat hierdie
lot op julle wag, omdat julle deur julle verwydering van God heeltemal
onwetend is welke doel julle op aarde moet bereik en dat julle jul heeltemal
teen julle bestemming in gedra, sodat daar dus vir julle geen ander lot kan
wees as 'n hernieude kluistering nie, juis omdat julle julleself vêr weg van
God plaas, omdat julle Hom nie erken solank as wat julle nie ooreenkomstig
Sy Wil leef nie, selfs wanneer julle God met die mond bely. En hierdie
ingesteldheid teenoor God sal julle uitermate smartlik laat voel.
Hoe selde dink 'n mens aan sy Skepper en Vader van ewigheid. Hy is
voortdurend met wêreldse gedagtes vervul, al sy werke en denke is gerig op
aardse sake. Die dag word begin en beëindig met aardse sorge en aardse
besigheid. Vir Hom wat hulle die lewe gegee het, bly geen tyd oor nie en as
hulle aan Hom dink, dan is dit sonder enige verantwoordelikheidsgevoel
teenoor Hom. Hulle skuif Hom opsy en neem in enkele gevalle genoeë met 'n
vir elkeen toeganklike uur godsdiens, omdat dit vir hulle tradisie geword het.
Daar is geen lewe meer in die kerke wat van God moet getuig nie. Daar is
geen Gees in hulle nie en die Gees kan dáárom nie in die mense wees nie,
omdat daar geen liefde meer in hulle is nie, omdat slegs die liefde die
verwydering van God verklein en sonder liefde die kloof byna nie te oorbrug
is nie. En die geloof in God sal altyd net dáár lewend wees waar die harte
gevul is met liefde. En so sal julle dit ook self kan beoordeel aan die graad
van liefde van die mense op aarde, dat die afstand tot God steeds groter sal
word en dat 'n einde daarom ook onafwendbaar is, omdat die mense dit self
na hulle toe trek deur hulle ingesteldheid teenoor God.
Die genadegawes wat die mense ter beskikking staan - verstand, vrye wil en
vermoëns - gebruik hulle nie om nader aan God te kom nie, eerder om hulle
altyd meer van Hom weg te haas en so sal hulle hierdie genadegawes
kwytraak. Hulle sal weer eindelose tye onvry en kragteloos wees, hulle sal
wegsink in 'n diepte, waaruit hulle hulself alreeds met moeite omhoog gewerk
het. Maar hulle het in vrye wil weer op die diepte afgestuur en het hulself dus
vrywillig van God verwyder en hierdie sal hulle lot bepaal, sodra die einde
van hierdie aarde aanbreek. Amen.
Krag en werking van die goddelike Woord

6275 Versterk julle voortdurend met My Woord. Ek kan julle dit nie
genoeg op die hart druk nie, want julle sal nog baie krag en versterking nodig
hê vir die komende tyd. Julle sal reeds vooraf sovêr moes gekom het, dat
julle jul so innig met My verbind het, dat julle as te ware My altyd langs julle
sal voel en dat julle daarom ook elke nood, elke twyfel en elke vraag
onmiddellik aan My sal voorlê wanneer dit julle wil bemeester. Julle sal steeds
My teenwoordigheid moet voel, dan sal julle nie bang wees nie, wat daar
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ookal mag gebeur. Julle sal alles rustig op julle laat afkom, altyd verseker
daarvan dat Ek alles vir julle sal afhandel.
En juis hierdie geloofsterkte, hierdie sekerheid, sal julle slegs kan verkry deur
julle voortdurend in My Woord te verdiep, wanneer julle My steeds tot julle
sal laat spreek en daarom steeds meer oortuig sal word van My
teenwoordigheid, van My Liefde en Mag. Dan is Ek by julle, ook wanneer Ek
nie vir julle sigbaar is nie. Ek sal vir julle 'n beskerming wees wat waarlik
veiliger is as wat 'n mens op aarde dit ooit kan wees. Wanneer julle dus weet
dat julle in My beskerming is, dan sal alle angs en alle vrees verdwyn. Dan
sal julle julleself vol vertroue aan My oorgee en Ek sal julle nie teleurstel nie.
Laat My steeds weer tot julle spreek en neem uit My Woord die krag wat julle
nodig sal hê gedurende die laaste tyd voor die einde. Elke dag is nog 'n laaste
uitstel vir die mense op die aarde vir wie Ek nog vreemd is en wie My ook
moet vind. Maar elke dag is ook 'n laaste uitstel vir julle, My getroues, omdat
julle elke dag meer volwasse sal kan word en daar vir julle deur My
aanspreking waarlik 'n genadeskat ter beskikking staan, wat julle slegs hoef
te gebruik om 'n graad van volwassenheid te bereik wat julle sal verseker van
die binnegaan in die paradys op die nuwe aarde.
Slegs wanneer julle My hulp regstreeks sal ondervind, sal julle die laaste tyd
op aarde kan deurstaan en as oorwinnaar tevoorskyn kom uit die laaste
stryd. En hierdie hulp verleen Ek in oorvloed aan julle, want die ewige
Godheid Self buig Homself na die aarde. Hy stuur 'n ligstraal in die duisternis
en elkeen wat hom in die skynsel daarvan begewe, sal kan opstyg uit hierdie
duisternis.
Dat die aarde en die mense wat daarop lewe alle swaarte van die komende
tyd oor hulleself heen sal moet laat gaan, word weer ten volle gekompenseer
deur die uitsonderlike genade dat Ek die mense My Woord van bo laat
toekom. Want wie hierdie Woord in sy hart sal opneem, sal by alle leed en
alle nood kan verbygaan sonder om hierdeur diep geraak te wees. Die nood
sal hom self nie so tref as vir daardie mense wat dit juis moet deurmaak om
nog na My terug te keer, om die groot afstand na My te verklein.
En daarom vermaan Ek julle altyd weer om hierdie uitsonderlike genade goed
te benut. Ek vermaan julle om My Woord ten volle na te lewe. Ek waarsku
julle om nie onverskillig of lou te word nie. Want julle sal dit berou wanneer
julle swak en hulpeloos teenoor die nood sal staan, terwyl Myne - kragtig en
vreesloos met My verbonde - hulself voortdurend geborge sal voel en alle
teenwerkinge baasraak, omdat Ek hulle bystaan, omdat hulle My in volle
vertroue sal aanroep en Ek hul roep altyd sal hoor en verhoor.
Met My sal julle alles kan oorwin. Maar sonder My sal julle aan alle onheil
oorgelewer wees. En wanneer Ek Myself steeds weer vir julle aanbied, gryp
My dan ook vas met julle liefde en laat My nooit meer van julle weggaan nie.
Laat julleself deur My aanspreek en julle dus My teenwoordigheid bewys deur
My Woord. Dan sal julle rustig en vol vertroue die toekoms tegemoet kan
gaan, waarin alles so sal gebeur, soos wat Ek dit verkondig het, waarby die
einde sal kom en daarmee die oordeel. Amen.
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Lucifer se verlossing – die tuiskoms van die verlore seun

6276 Wêrelde sal nog ontstaan en weer vergaan. Steeds weer sal My
Wil om te skep werksaam word. Steeds sal Ek nuwe vorme skep, wat My
opwaarts gaande gees sal bevat. En steeds weer sal Ek hulle uiteen laat val,
om die gees daarin te verlos. ’n Ontstaan en vergaan sal daar vir nog
ewighede lank wees, totdat Ek My werk as afgehandel sal kan beskou, totdat
al die gees na My teruggekeer het en Ek ook My teenstander vir My gewen
het, wanneer hy sonder enige krag homself vrywillig na My sal keer, Wie sy
God en Vader is. En hy sal Liefde van My afsmeek en Haar in oormaat
ontvang.
Maar alvorens dit gaan plaasvind, sal daar nog ewighede verbygaan. Want
solank daar nog onverloste gees is, sal daar ook skeppings wees. En solank
daar dus nog skeppings bestaan, is die verlossing van die gevallenes nog nie
bewerkstellig nie. En solank sal hy ook My teenstander en vyand bly, wie self
geval het en die val van ontelbare wesens veroorsaak het; wie se liefde vir
My verdwyn het toe hy bewus geword het van die oormaat Krag wat hom
deurstroom het en hy vir My, as die bron daarvan, moes erken het, maar
homself daarteen verweer het. En daarom moet hy eers die gevoel van sy
krag verloor, alvorens hy, self as ’n verswakte wese, homself weer aan My
sal oorgee en My dan ook weer sal liefhê, soos in die allereerste begin.
Hy kan sy gevoelens vir My nie voor dit verander nie. Hy kan sy weerstand
nie voor dit opgee nie, omdat hy homself nog in die besit van krag waan,
solank as wat daar nog onverloste gees is wat aan hom behoort. Want die
bewussyn van krag was die rede van sy val in die diepte. Julle mense weet
nie wat hy vir My was en wat hy nog vir My is nie. Julle weet nie dat hy teen
sy wil meewerk aan die vergoddeliking van die wesens wat deur My geskape
is nie. Maar in sy blindheid en haat teen My kom hy nie agter dat Ek ook van
hom 'n werktuig van My plan gemaak het nie; wat egter nie in sy wil pas nie,
maar dat Ek dit net kon doen, omdat Ek op hoogte was van sy diepe haat,
maar hom egter nooit vir My doeleindes sou gebruik het, as daar maar net
die geringste vooruitsig sou bestaan op 'n voortydige terugkeer nie, op ’n
verandering van sy wil en sy gevoel teenoor My nie.
Slegs sy vrye wil het Ek vir My diensbaar gemaak, waarvan Ek sedert
ewigheid op hoogte is. Die moontlikheid van 'n verandering van wil sou Ek
waarlik met alle middele ondersteun het, juis omdat hy die eersgeskape wese
was, aan wie My hele Liefde behoort het en wie Ek beslis ook uit die diepte
sou wou red. Maar sy weerstand is ongebroke en sal nog vir ewighede so bly.
En op hierdie, My welbekende weerstand, bou Ek My plan van die
vergoddeliking van die “geskapenes” op. En Ek kon dit eers gedoen het toe
Ek tot die gevolgtrekking gekom het dat 'n verandering van sy wil volkome
uitgesluit is.
Maar dat My onverdeelde Liefde ook nog hierdie eersgeskape wese - My
teenstander – geld, volg daaruit dat Ek sy wil respekteer, dat Ek hom in
volledige vryheid laat in sy werksaamheid teen My, solank as wat dit in die
mate gebeur wat aan hom toegestaan is. Maar indien hy die grense van sy
bevoegdheid oorskry, dan bind Ek hom, wat altyd aan die einde van 'n
verlossingsperiode sal gebeur. Ek plaas hom opnuut in boeie, sodat dit wat
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vrywillig op My afstuur, nie in gevaar gebring word nie, maar sal hom egter
steeds weer daaruit bevry, wanneer hy My weer moet dien, ofskoon
onbewustelik, sodat die gees tot uiterste rypheid kan kom.
Want waarlik sê Ek aan julle: Hemel en aarde dien My met My plan van
ewigheid. En sodat My teenstander nie die oorwig sou behou nie, wat hy in
die begin oor die skare van die gevalle geeste gehad het, het Ek “My Seun”
na die aarde gestuur, Wie in 'n geregverdigde stryd teen My teenstander
geseëvier het. Wie sy mag gebreek het, sodat die wil van die wesens hulleself
nou teen sy wil kon verset met gebruikmaking van die genade van die
verlossingswerk. Deur die kruisdood van Jesus het die krag van die
teenstander uitermate afgeneem. Hy was oorwin, maar het hom nou des te
hewiger verset, omdat die lig van insig hom verlaat het, omdat die val in die
diepte ook duisternis van sy gees beteken en hy daarom steeds net
blindelings kan woed, deur haat gedrewe, sonder om te besef waarheen sy
haat lei. Die gees wat nog aan hom behoort, word losgemaak en in die
skeppings verban, en hy verloor daardeur steeds meer van sy krag. Want
slegs die gevallene is sy besit aan krag, en die verlossing van die gevallenes
beteken voortdurende vermindering van sy krag.
En sodat hierdie verlossing moontlik kan word, daarvoor het Ek Self aan die
kruis gesterf. My Liefde het hierdie verlossing moontlik gemaak en My Liefde
sal nie rus alvorens al die wat van My afgeval het, weer in My besit sal wees
nie; totdat hulle vrywillig na My teruggekeer het en nou ook My teenstander van sy krag beroof - homself aan My sal oorgee; totdat ook hy na verlossing
sal verlang, wat My eindelose Liefde nie van hom sal weerhou nie, totdat die
verlore seun teruggekeer het na sy vaderhuis, na My van Wie hy eens
weggegaan het. Amen.
Slae van die Noodlot - Die Liefde van die Vader

6277 My sorg volg julle in Liefde wat nie verander nie, want Ek wil julle
nie laat ondergaan nie, maar julle geluksalig sien. Ek wil julle verlos uit die
duisternis en julle laat binnegaan in die Lig. Daarom sal Ek julle nie in ellende
en nood stort uit ander motiewe as om julle te help om opwaarts te gaan nie,
omdat julle nog in duisternis smag en net nie die krag kan vind om omhoog
te klim nie. Maar My middele en die uitwerking daarvan is vir julle vreemd en
julle is maklik geneig om te glo dat Ek wreed is. Maar glo in My Liefde en glo
dat slegs die Liefde My steeds daartoe bring om My werk te verrig; dat Ek
met alle gebeure altyd net julle saligwording voor oë het. Slegs Ek is op
hoogte van die uitwerking van sulke gebeurtenisse, slegs Ek weet welke weg
julle sou gegaan het sonder My slae van die noodlot en slegs Ek weet
wanneer so ‘n weg op dwaalweë sal lei. En wat Ek nou oor julle laat kom om
so-iets te verhinder, het steeds My Liefde as grondslag en sal ‘n seënryke
uitwerking hê, ook wanneer dit vir julle mense onbegryplik voorkom.
In die laaste tyd voor die einde is smartlike ingryping nou dringend van My
kant af noodsaaklik en sal steeds meer dikwels herhaal word. My Hand sal
steeds meer dikwels knope moet losmaak en daar sal nog baie leed en
droefheid wees, maar daar sal ook siele gered word. Die mense sal duidelik
gewys word op Hom, Wie die lot van almal in Sy Hande hou en alhoewel hulle
Hom dan ook net sal vrees, omdat hulle nie in staat is om Hom lief te hê nie,
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sal hulle Hom erken. Hulle sal glo aan ‘n God en Bestuurder van hemel en
aarde. En hierdie geloof kan hulle vêrder lei indien hulle van goeie wil sal
wees. Die kleinste skepsel besit My Liefde en Ek alleen waarborg aan almal
die Lewe, sodat dit ook eens in die stadium van die vrye wil kan binnegaan
en sy laaste doel op aarde kan vervul. Hoeveel meer sal Ek My egter
bekommer oor diegene wat hierdie stadium al bereik het, (die mens) sodat
hy nie sal terugval en sy voorafgaande weg oor die aarde tevergeefs sou
wees nie.
Maar Ek sien ook die klippe op die weg oor die aarde van elke mens. En Ek
weet of die mens hierdie klippe sal oorwin of in gevaar is om daarop
skipbreuk te lei en daarom volg Ek hom met My sorg en trek hom terug of lei
hom op ‘n ander weg vêrder. Maar nooit wil Ek sy ondergang hê nie. Tewens
sal julle moet weet dat Ek steeds ‘n sorgsame Vader is en dat My vaderlike
sorg vir die mense op aarde waardevoller is as wat die sorg van ‘n mens ooit
vir sy medemens kan wees.
Hou steeds daaraan vas wanneer julle julleself twyfelend die vraag afvra
hoekom Ek dit kan toelaat, naamlik om kinders tot wese te maak, om
families van hul broodwinners te beroof, om die besit van mense af te neem
wat hulle die liefste het. Ek kan almal troos, Ek kan alle sorge oorneem en Ek
is ‘n Vader vir almal wat eensaam en verlate is, maar hulle moet die weg na
My vind. En dit is wat Ek as doel het, dat hulle die verbinding met My tot
stand sal bring in die grootste nood. Want waarvoor het woorde sin wat blyke
moet gee van ‘n geloof aan My, wanneer hulle nie waar gemaak kan word
nie, wanneer die mense nie in daardie geval na My toe kom wanneer die
aardse leed dreig om hulle terneer te druk nie. ’n Lewende geloof sal vir die
mense ‘n ware steun wees, maar ’n dooie geloof laat twyfel op twyfel opkom
oor die Liefde en Almag van God. En elke mens sal gekonfronteer word met
ure van diepste nood. Dan moet hulle hul weg na My neem en Ek sal hulle
waarlik help in hul nood.
Alleen Ek is die Een Wie kan neem en ook kan gee. En wanneer julle mense
dit weet, glo dan ook daaraan dat Ek wonde kan genees wat Ek geslaan het
terwille van julle geluksaligheid. Glo vas en twyfel nie dat net dit wat vir julle
goed en nuttig lyk, altyd na die geluksaligheid lei nie. My weë is dikwels
anders, maar sal sekerlik na die doel lei. En kom vanuit hierdie geloof steeds
na My toe en dan sal julle My Liefde mag voel, omdat julle in My glo. Amen.
Ware gebed en ware godsdiens

6280 Die gelowige gebed van ‘n kind styg op na die hemel en bereik
My Oor en sy gebed sal verhoor word. En tog benut so weinig mense hierdie
voorreg, omdat hulle gewoond geword het aan uiterlike formaliteite en nie
meer die krag van gebed in Gees en in Waarheid ervaar nie. Slegs groot nood
sal hulle nog daartoe aanspoor om vanuit hul harte woorde te spreek wat My
Oor sal bereik, omdat groot nood hulle - soekend na hulp – die weg na My sal
laat vind. En Ek sal hulle seën wanneer hulle dan alle oppervlakkige
formaliteite sal laat vaar en met My sal praat soos ‘n kind met sy Vader. Maar
Ek gee geen aandag aan gedagtelose gebede nie en tog word hulle so dikwels
uitgespreek, net soos wat Ek geen aandag skenk aan wat ’n vrome
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gesindheid tot uitdrukking moet bring, maar waarby alle diepere gedagtes
ontbreek nie.
Daarom verlang Ek van julle om My in Gees en in Waarheid aan te roep,
omdat alle skyn en uiterlike formaliteite ’n gruwel is vir My, maar wat julle
mense wel onderling vir mekaar mag voorspeel, maar wat nooit in staat sal
wees om My te mislei nie. En julle glo dat julle hulde aan My bring deur leë
uiterlike vertoon, met seremoniële handelinge, met ‘n uiterlike godsdiens.
Maar Ek kyk glad nie daarna nie, terwyl ‘n eenvoudige, gelowige gebed tot
My lieflik in My ore klink en vir My welgevallig is. En so ’n gebed kan oral en
altyd na My opgestuur word en dit sal My altyd bereik en verhoor word. Hoe
maklik is dit nie om My te eer, wanneer julle maar ‘n altaar in julle hart sal
oprig, waarop julle julle liefde vir My sal betoon, wanneer julle ‘n stil, maar
innige tweegesprek met sal My voer, wanneer julle julleself aan My sal
toevertrou, My om genade vra, wanneer julle julle harte aan My sal skenk en
altyd vurig sal verlang na My teenwoordigheid. Dan bid julle “in Gees en in
Waarheid”. Dan sal Ek ook met julle wees, omdat Ek altyd met My kind sal
wees wat sy liefdevolle gedagtes na Sy Vader stuur. Maar Ek verafsku alle
uiterlike formaliteite, wat maar al te maklik slegs ‘n dekmantel word vir ‘n
vyandige, onverskillige gesindheid, wat die mensdom tot verderf lei.
Bowendien beoordeel julle My, julle God en Vader, verkeerd as julle glo dat
Ek, - net soos julle mense - met uiterlike prag en praal geëer wil word. Alle
prag en heerlikheid is tot My beskikking en Ek wil dit alles aan julle skenk as
julle slegs julle liefde vir My as gawe sal aanbied. Want Ek verlang slegs na
hierdie liefde van julle, wat julle My egter nie met uiterlike formaliteite kan
bewys nie, maar wat Ek in die menslike hart wil vind, wat onbaatsugtig op
die naaste gerig is en sodoende ook julle liefde vir My bewys. ‘n Liefdevolle
hart is vir My die grootste eerbetoon. Slegs ‘n liefdevolle hart spreek woorde
in Gees en in Waarheid en slegs ‘n liefdevolle hart word deur My aangesien as
My kind, aan wie My hele liefde behoort, en dat hy alles van My kan vra en
nooit teleurgestel sal word nie, want hy glo in My en sy geloof sal Ek nooit
verlore laat gaan nie. Amen.
Regte rigting van die wil - totale vryheid

6281

Die weg wat julle gereis het tot nou toe was 'n weg van
ballingskap, toe julle moes doen wat My wil van julle vereis het. So 'n weg
sou nooit vir julle geluk kon bring nie, want julle kan nooit gelukkig wees
sonder vryheid en krag en wanneer julle van diens moet wees teen julle wil
nie; wanneer julle tot ’n mate in gebondenheid leef deur die Heer wat julle in
hierdie gebondenheid geplaas het, alhoewel Hy geen beheer oor julle gehad
het nie. Julle was in gebondenheid gehou en julle word nog steeds, selfs al
het julle as mens weer ’n vrye wil ontvang, dus kan julle doen wat julle wil en
vir julleself besluit. Maar nou het julle heer weer 'n sekere mate van beheer
oor julle, wat voorheen van hom weggeneem was. Julle behoort te weet dat
julle hierdie oënskynlike toestand van vryheid moet gebruik om julleself
heeltemal te bevry van julle vors se beheer. En hierdie bevryding moet
gedoen en bereik word deur julleself, dus moet julle julle wil so gebruik dat
julle altyd net sal doen wat julle sal help om permanente vryheid te bereik.
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My teenstander wat egter steeds julle meester is, gebruik sy krag deur julle
wil te beïnvloed, deur julle alles aan te bied as die moeite werd om na te
strewe, maar wat in werklikheid nie geskik is om julle te verlos nie en julle
net altyd stewiger sal ketting aan die een van wie julle julself moet losmaak.
Na die vorige oneindige lang weg is hierdie tyd van vrye wil 'n onmeetbare
genade, en as julle gebruik maak van hierdie genade, sal die toestand van
slawerny vir ewig eindig, die skynbare vryheid van julle aardse lewe sal 'n
werklike permanente toestand word, waarin julle nie meer nodig sal hê om te
vrees om deur My teenstander geteister of beïnvloed te word nie, dus sal
julle werklik vry wees en bly vir alle ewigheid.
Maar nietemin kan julle ook toegee aan sy invloed gedurende die tyd wat aan
julle gegee is vir julle wilstoets en julle kan die kettings sterker maak in plaas
van losmaak. En julle besef nie wat julle weggooi deur die verkeerde gebruik
van julle wil nie, deur toe te gee aan My teenstander en sy wil na te kom nie.
'n Lewe van ondenkbare geluksaligheid lê voor julle wat julle vrywillig
weggooi deur julle kort leeftyd te spandeer op aardse plesier wat slegs deur
die liggaam ervaar word. Julle is nie bewus hiervan nie en glo dit ook nie
wanneer die kennis aan julle oorgedra word nie. Maar gedurende hierdie kort
lewensduur op aarde moet Ek julle vryheid van wil respekteer. Ek sal My
teenstander nie die reg ontneem om julle te beïnvloed of verhoed dat julle
julle wil verkeerd gebruik nie, want dit hang heeltemal van julle self af of Ek
of My teenstander julle sal wen.
Julle moet self besluit oor julle lot vir die ewigheid, julle dra self die
verantwoordelikheid vir julle aardse lewe, maar weer en weer sal julle getug
en gewaarsku word, julle sal geleer en ingelig word oor julle taak gedurende
hierdie kort tydjie. Alles sal gedoen word om julle die regte besluit te laat
neem, julle wil sal egter vry bly, en as julle dus weer streef na die afgrond sal
julle haar inderdaad bereik, net soos wat julle onfeilbaar hoër vlakke sal
bereik indien julle dit sal kies. Julle lewe op aarde is baie kort, maar die
gevolge van julle lewe op aarde is vir ewige lang tye of selfs vir ewig.
Want solank as wat julle nog nie vry is nie, is julle ellendig en vêr van julle
oorspronklike toestand. En dit kan deur julle verander word, julle kan weer
word wat julle in die begin was en dus ook ongelooflik gelukkig wees. Moenie
toelaat dat hierdie tyd van genade sonder sukses by julle verbygaan nie,
maak gebruik van julle toegestane vryheid, sodat julle julself kan losmaak
van die laaste boeie, sodat julle siel vry en onbelas kan wees en in staat sal
wees om haarself te verhef tot binne-in die Koninkryk van Lig, na julle ware
tuiste, sodat sy kan terugkeer na My, julle Vader van ewigheid en altyd by
Hom kan bly. Amen.
Omvorming van die aarde
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Die kern van die aarde sal onaangeraak bly wanneer die
ontbinding van die skeppings sal plaasvind. Die aarde as 'n hemelse liggaam
sal voortgaan om te bestaan, slegs haar eksterne vorm sal so volledig
omvorm word, dat 'n mens beslis in staat sal wees om te praat van 'n nuwe
aarde, maar nie van die verdwyning van die aarde nie. Hierdie verandering
sal selfs die diepste dele betrek, omdat baie geestelike substansies vrygelaat
sal word en sal voortgaan met hul proses van ontwikkeling in nuwe vorms. 'n
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Uiters kragtige bewing sal die gebonde stowwe vrystel en materie ontbind
wat weer op 'n uitgebreide skaal sal stol. Menslike gedagtes sal die daad wat
gaan plaasvind nie kan begryp nie, selfs al sal die ontoereikendheid van
menslike denke die direkte oorsaak daarvan wees. Nogtans het mense geen
idee van die gevolge van hul onderneming nie, anders sou hulle weggeskram
het van eksperimente waaroor hulle nie die finale kennis het nie. Maar
ongeag wat die mens sal doen met hul eie vrye wil, die verlossingsplan vir die
geestelike wesens is aangepas by hierdie vrye wil en die gevolge sal
ooreenstem met die goddelike plan van Verlossing en die plan dien, maak nie
saak wat sal gebeur om die substansies vry te stel wat in die materie
gebonde is nie. Een Verlossingsperiode het dan tot 'n einde gekom en 'n
nuwe een sal weer begin. Alle bevryde geeste sal 'n nuwe eksterne vorm
ingaan, want heeltemal nuwe skeppings sal ontstaan en die goddelike orde,
wat geheel en al herroep sal word teen die einde, sal weer ingestel word,
omdat die Aarde moet voortgaan om haar taak te vervul as 'n plek van
onderwys vir die nog onvolwasse geeste, gevolglik kan sy nie heeltemal
ophou bestaan alvorens hierdie taak volbring is nie. Maar in haar ou vorm
dien sy nie meer haar doel nie, juis omdat alles wanordelik geword het, op
grond van die mens se wil sal hulle alles doen wat God se teenstander van
hulle vereis, want hulle sal skeppings vernietig, of dit gebruik vir heeltemal
God-opponerende dade en sodoende die inwonende gebonde geeste verhoed
om te ontwikkel, wat die bedoeling is van die teenstander, omdat hy geen
invloed het oor goddelike skeppings nie en daarom sy invloed uitoefen oor
mense wat deur hom verslaaf is. En so sal God se teenstander ook die mense
aanspoor om die finale werk van vernietiging te implementeer, sonder om te
besef dat hy presies die teenoorgestelde sal bereik van wat hy wou bereik,
naamlik dat die nuwe skeppings weer alles sal inkorporeer wat hy beïnvloed
het, dat hy daardeur slegs konsekwent meer volgelinge sal verloor en dat
nuwe geleenthede weer geskep sal word vir die geeste om ten volle ryp te
word, sodat hulle eendag heeltemal vry sal wees van die negatiewe mag. Die
afloop van hierdie tydperk van verlossing is van die begin af beplan, maar die
mens het geen idee hoe dit sal plaasvind nie, alhoewel hy net 'n uitbarsting
op groot skaal kan bedink, wat baie moontlik is, aangesien sulke uitbarstings
gereeld voorkom en mense kan dit nie ontken nie. Die rotasie van die
binnekant van die aarde word veroorsaak deur invloede wat vir die mens
onbekend is, maar aan die einde sal die mens dit self veroorsaak, sonder om
die gevolge van hul optrede te besef. God se teenstander sal hulle aanspoor
om dit te doen, en dit is dus sy wil en die wil van die mense wat deur hom
verslaaf is, wat egter ingesluit is in die Goddelike Verlossingsplan. Gevolglik is
selfs die hel en haar aanhangers diensbaar aan die Skepper van Hemel en
Aarde. Die duister wêreld neem onbewustelik deel in die verlossing van die
geeste en in die finale analise dra selfs die weerstand teen God by tot die feit
dat die weg opwaarts weer en weer oopgemaak sal word vir die geeste,
totdat die werk van verlossing eendag uiteindelik volledig sal wees. Amen.
Geestelike leiers op aarde – Jesus Christus

6284 Die mense het op aarde leiers nodig, want om alleen die ware
weg te vind en te gaan, daarvoor ontbreek dit hulle aan die krag van die
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insig, geestelik is hulle nog blind, hulle oë herken nie die weg omhoog nie en
daarom sal hulle dikwels die verkeerde weg neem, ondanks hulle wil om die
ware doel te bereik. Want die afgrond oefen ‘n groter aantrekkingskrag uit,
waaraan hulle sonder hulp ten prooi sou val. Ek gee daarom leiers aan hulle,
aan wie hulle hulself kan toevertrou, maar wat hulle nie gedwonge moet volg
nie.
Hierdie leiers ken die ware weg presies, omdat hulle van bo kom en almal
daarheen wil lei waar die lig is, waar hulle self vandaan kom. Hulle is self
vervul met lig, maar weet tydens hulle lewe op aarde nie dat hulle uit die
Ligryk kom nie, want alle mense wat op aarde is, is onderworpe aan dieselfde
wet. Dit ontbreek hulle aan alle herinnering aan vroeër, sodat hulle volledig
vry kan bly in hulle wilsbeskikking.
Dieselfde geld vir die leiers wat deur My onder die mense geplaas is, wat
hulself slegs in soverre van hulle medemens onderskei, dat die doel van al
hulle strewe is om ‘n graad van rypheid op aarde te bereik, - terwyl die
medemens wat hulle strewe op wêreldse dinge gerig het, nou eers gelei moet
word na ‘n ander doel.
Wat by die eersgenoemde skynbaar in hulle aard lê, moet langsaam vir die
ander deur opvoeding bygebring word. En dit is moeilik vir die leier om sy
medemens tot iets te beweeg wat vir hom minder begerenswaardig lyk,
asook vir hierdie mens self, naamlik om homself af te wend van hierdie
begerenswaardige dinge en om volkome onbekende goed na te strewe. Maar
dit is juis die beproewing van die aardse lewe wat die mens moet deurstaan
en dat hy dit kan deurstaan, hoef nie betwyfel te word nie, omdat Ek slegs dit
van julle verlang wat verwesenlik kan word.
Maar nou sal daar deur die toedoen van My teenstander, orals, dit wil sê, op
alle kruispaaie van die weë, leiers hulself vir die onwetendes aanbied, omdat
hulle ten doel het om die ware weg vir die mens so verborge te hou, sodat
hulle daarby sal verbyloop en sal streef na wat deur hierdie leiers aangebied
word, “wat die weg goed ken”, wat egter volstrek ongeskik is om opwaarts te
lei, omdat hul self nie die weg ken nie. Daarom moet julle mense nou op julle
hoede wees en elkeen wat julle wil lei vooraf ondersoek, of hy self die ware
doel nastreef.
Julle is daartoe in staat, want ‘n goeie leier moet julle na die kruis van
Golgota voer, hy moet julle eers na die kruis lei, sodat julle julleself kan
oorgee aan Hom, Wie vir julle aan die kruis gesterf het. Julle moet uit die
mond van julle leier verneem wat die betekenis is van die verlossingswerk,
julle moet deur hom die oorgrote liefde en barmhartigheid van die goddelike
Verlosser leer ken en julle moet nou ook erken Wie dit was, Wie vir julle die
dood van ‘n misdadiger gesterf het en waarom Hy dit gedoen het. ‘n Goeie
leier sal hierdie kennis aan julle kan gee en hom mag julle ook onbesorg
volg. ‘n Leier wat die weg egter nie ken nie, lei julle nie na Golgota nie, hy
noem miskien sydelings die werk van die Mens Jesus, om daardeur die geloof
te wek aan sy reg om julle te mag lei, maar julle sal geen korrekte verklaring
kry oor die betekenis van die Verlossingswerk nie, julle sal wel dikwels die
Naam, Jesus Christus, uit sy mond hoor, maar nie anders as dat Hy ‘n
historiese figuur was Wie se lewe en leer ‘n etiese waarde gehad het nie. Die
diepere samehang is egter vir sulke leiers vreemd.
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En daaraan kan julle ondersoek wat die ware weg is en watter leier julle vol
vertroue mag volg, want die weg na die doel voer deur Golgota, ‘n ander weg
na die hemel is daar nie. Die ware leiers word egter aan julle deur die
goddelike Verlosser Self gestuur en wie nie deur Hom gestuur is nie, is ook
geen ware leier nie. En so sal julle ook kan beoordeel wat die ware leer is,
naamlik die wat die verlossingswerk van Jesus voorop stel. Slegs hulle kan sê
dat hulle in die waarheid staan, hulle wat self deur Jesus se bloed verlos is en
nou deurdronge is van Sy Gees en daarom geregtig en in staat is om hulle
medemens te lei, omdat hulle weet dat die mense hulself eers moet oorgee
aan die Liefde en Barmhartigheid van Jesus Christus, voordat hulle die weg
kan volg wat omhoog lei na die Hemel, Myself tegemoet, Wie as die Mens
Jesus gesterf het aan die kruis om julle mense te verlos. Amen.
Stryd teen begeertes en hartstogte

6286 Maak al julle begeertes dood en julle sal ryp word in die kortste
moontlike tyd. As julle die wil het om volmaak te word, sal julle alles moet
oorwin wat julle nog na benede, in die diepte intrek. En al hierdie begeertes
en hartstogte kleef nog aan julle uit die periode van julle ontwikkeling voor
julle menswording en wat julle nog baie las op aarde sal besorg, omdat My
teenstander deur die aandrifte en begeertes op julle inwerk en daardeur die
terugkeer na My wil verhinder. Hierdie aandrifte en begeertes is egter ‘n
belemmering vir die eenwording met My, omdat dit goddelose eienskappe is
wat ‘n volmaakte wese nie mag hê nie en dit daarom eers oorwin moet word,
voordat ‘n eenwording met My kan plaasvind.
Die mens moet nou stry teen elke verlange wat die materie betref, want
steeds is ‘n begeerte om iets te besit, verbind met die ryk van My
teenstander, wat dus dien om die sinne te bevredig, maak nie saak wat dit
ookal mag wees nie, Sodra die liggaamlike sinne van die mens hom daaraan
verlustig, is dit ’n begeerte wat sy vervulling op aardse wyse vind. Alles wat
aan die mens liggaamlike welbehae verskaf, behoort daaraan, wanneer dit
met alle krag deur die mens nagestreef word en daar geen rede is tot
geestelike strewe nie, naamlik die besef van die verganklikheid van al die
aardse dinge nie.
Maar die mense word ook aards deur My versorg en dit ook ryklik, sodra Ek
hul geestelike strewe sien, sodra hulle liefde My geld en hul naderkom aan
My hul vernaamste doel is. Dan sal My Liefde hul ryklik skenk en hul aardse
lewe sal ook geseënd wees en hul alles bied, omdat dit hulle nie meer kan
skaad nie, omdat dit hul sinne nie bind nie. Sodra die begeerte na aardse
genot, besit en vermaak egter nog sterk in die mens is, moet hy stry
daarteen, want hierdie begeertes is die wapens van My teenstander wat hom
dikwels help om die oorwinning te behaal. Nogtans sal die mens nie ongeskik
word vir die lewe op hierdie aarde nie, veel eerder sal sy krag toeneem, maar
hy sal haar anders gebruik. Hy sal geestelik wil werk en slegs daarin sy
bevrediging vind, maar sal egter dadelik verswak deur sy blik weer na die
wêreld te keer wanneer hy iets daar sien wat hy graag sou wil besit.
Daarom: “vereis die hemelryk geweld en slegs hy wat geweld gebruik, sal dit
na hom aantrek”. Die aarde is die ryk van die gevalle geeste, sy is die ryk
van My teenstander. Wie ernstig daaroor sal nadink, sal ook weet dat vir al
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die begerenswaardighede van die materiële wêreld die tol altyd betaal sal
moet word wat vereis word en dat hy wie hierdie tol betaal ook aan hom sal
behoort. Hy sal ook weet dat daar geen kompromieë kan bestaan tussen My
en hom nie, dat Ek julle geheel en al opeis en dat die mens wat nog met een
oog na die wêreld van My teenstander loer, beswaarlik met My in kontak sal
kom.
Julle mag julleself nie gevange laat neem deur die wêreld nie, julle moet
julleself kontroleer welke dinge nog vir julle begerenswaardig voorkom en
dan moet julle die begeerte daarna ernstig onderdruk. Julle mag nie daaraan
toegee nie, maar julle mag gerus geniet van dit wat Ek Self aan julle skenk.
Julle mag julle verheug oor die goed wat julle ontvang sonder dat julle
begerig daarna gestreef het, julle mag julle verheug oor dit wat My Liefde
julle skenk, omdat julle van My is, - omdat julle julle lewensdoel ingesien het
en nou bereid is om My te dien.
Maar stel julleself daarmee tevrede en onderdruk elke begerigheid wat opduik
en sien daarin altyd net ‘n lokval wat My teenstander vir julle wil opstel om
julle vir hom terug te wen. Sonder innerlike stryd sal julle hom nie kan
oorwin nie. As julle strewe egter op My gerig is, dan hoef julle nie meer te
stry nie, want dan sal die wêreld julle nie meer lok nie. Dan sal julle verlange
op die hemel gerig wees, dan het die materie die heerskappy oor julle
verloor. Dan leer julle om haar te versmaad, sy moet julle dien omdat julle
haar baas geword het. Amen.
Bestuurder van die lot - God van Liefde

6289 Dit sal julle moet weet, dat Ek julle vir My wil wen en dat julle
hele lewe op aarde daarom so moet verloop sodat Ek My doel sal bereik,
indien julle My geen weerstand bied nie. Dit staan julle egter vry of julle die
lewe op aarde sal benut, of julle alles wat oor julle sal kom in hierdie lewe op
aarde se uitwerking op julle siel sal toelaat, of dit daartoe sal bydra dat julle
die weg na My sal neem, want julle sal julle ook kan verset, deurdat julle in
opstand kan kom teen julle lot wat Ek tog Self oor julle beskik het om slegs
julle saligwording te bereik. Julle sal in opstand kan kom en woedend word
vir die Bestuurder van julle lot en dan sal julle nooit die weg na Hom kan
gaan nie, of sal julself vrywillig aan Hom oorgee nie. Dan het julle julleself
weer na hom gewend van wie Ek julle wil bevry.
Julle sal eers moet leer glo in 'n God van Liefde. Dan sal julle ook Sy bestuur
en werksaamheid verstaan. Julle sal leer om te verstaan dat Hy slegs één
doel voor oë het wat julle gelukkig moet maak. Om te weet dat julle gelei
word deur 'n God van Liefde sal julle ook al die moeilike laat verdra wat Hy
op julle sal lê, omdat julle ook op hierdie God van Liefde sal vertrou, dat Hy
dit maar net goed bedoel met julle. En julle sal maklik kan glo dat Ek 'n God
van Liefde is, wanneer julle net al die skeppings om julle heen aanskou;
wanneer julle daaroor sal nadink dat alles slegs vir julle mense geskape is,
sodat julle sal kan lewe en geniet van die skeppings van die natuur. Wanneer
julle mense dikwels in haglike omstandighede beland, mag julle nie aan die
Liefde en Wysheid van 'n Skepper twyfel nie, maar eerder altyd vra waarom
julle in sulke situasies beland het.
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Alles in die natuur is so wys ingerig dat die een die ander tot ontwikkeling
dien, dat dit ontstaan en bestaan volgens ’n wyse wet, solank die orde in die
natuur nie deur menslike ingryping versteur word nie. Dan sal julle ook tot
die slotsom moet kom dat julle self nie in die ordening is volgens God se wil
nie, dat julle dus self aanleiding gee vir lyding en nood wat oor julle kom. En
julle sal julleself nou vol vertroue tot 'n God van Liefde moet wend wat alles
om julle heen en ook julle self geskape het en Hom vra om julle te help om
die orde te herstel.
By julle mense wat dit nie glo nie, ontbreek dit maar net aan deemoed. Julle
is so verwaand dat julle julleself nie wil onderwerp aan 'n sterk Mag, dat julle
julleself teen haar verset en daarom in sulke situasies moet beland, waarin
julle kan leer om julle swakhede in te sien. En slegs die deemoedige mens sal
die weg na My neem, omdat hy homself te swak en nie in staat voel om self
sy toestand te verbeter nie. Die geloof in 'n God van Liefde en Wysheid vereis
ook eerstens deemoed. Die arrogante kan nie glo nie, omdat hy nie wil glo
nie, omdat hy geen Mag bo homself wil erken aan Wie hy homself moet
onderwerp nie.
Die lewe op aarde, met al sy belewenisse wat deur die lot beskik word, sou
wel aan hom die bewys kon lewer dat hy niks kan vermag teen die Wil van 'n
Sterker Mag nie en gevolglik sou elke mens voordeel daaruit kon trek vir sy
siel. Maar sy wil bly vry en weerstand teen My sal hom maar net altyd dieper
laat wegsink, terwyl onderwerping hom opwaarts sou laat gaan, waarvoor die
lewe op aarde aan julle gegee is. Ek wil julle vir My wen om julle gelukkig te
maak. Want vêr van My af sal julle in 'n ellendige toestand bly, in duisternis
en pyn. Amen.
Slae van die noodlot - Geneesmiddele

6290 Die wonde wat Ek julle moet toedien indien Ek julle nie aan die
ewige dood wil prysgee nie, is waarlik nie ‘n uiting van toorn of van
liefdeloosheid nie. Dit is ook geen teken van regverdige straf vir julle
misstappe nie, dit is slegs geneesmiddels om siektes, waaraan julleself
skuldig is, weer van julle af weg te neem. Dit is nodig om julle siel weer
gesond te laat word. Deur eie skuld het julle uit My ordening getree, want
geluk en saligheid sou andersins julle lot gewees het. Glo My dat Ek baie
eerder hemelse vreugde vir julle sou wou berei, maar dat julle dit egter vir
My onmoontlik maak wanneer julle My ordening verlaat. Maar Ek sal egter
alles probeer om julle weer na die Goddelike ordening terug te lei om julle
weer onbegrens gelukkig te maak.
Hoe meer nood en kommer, ellende en siekte op aarde te sien is, des te
ernstiger is die oortredinge teen My ordening. En aan hierdie nood kan julle
mense self sien op welke lae vlak julle beland het. Ek sou waarlik liewer die
mense in saligheid sien as om ongemotiveerde sware plae oor hulle te laat
kom om weer My ewige ordening herstel te kry.
As iemand meen dat hy nie so ‘n groot sondaar is en dat so ‘n groot ongeluk
wat hom getref het, nodig is, dan sê Ek vir julle dat julle mense nie die
samehangende verband ken nie en ook nie die gevolge van julle ongeluk in
sy volle omvang nie. Julle weet ook nie hoe die noodlot van ’n enkeling
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eweneens tot rypwording dien nie. Julle weet ook nie wat julle vóór julle
beliggaming as mens vrywillig aangebied het om op julle te neem nie. Ek
weet egter alles en Ek sal julle waarlik geen groter las oplê as wat julle kan
dra nie.
Bowendien bied Ek Myself as kruisdraer vir julle aan wanneer julle dink dat
julle kruis te swaar geword het. Maar helaas doen julle nie dikwels ‘n beroep
op My hulp nie en daarom kla julle oor die las en mor dikwels dat dit vir julle
te swaar is. Liefde het julle eens beweeg om julleself vir My aan te bied om
die las van ‘n kruis te dra. In julle aardse lewe weet julle egter nie waarom
julle moet ly nie – maar julle moet vrywillig in My glo. Ek sê dit egter in die
besonder aan julle wat deur julle wil aan My behoort. Ek wil egter hê dat julle
ook sonder om die oorsaak te weet, stil en sonder klagte julle weg sal gaan,
dat julle julle kruis toegewyd op julle sal neem. Ek wil hê dat julle julleself
altyd onder My wil sal buig in die besef dat Hy, aan Wie julle julleself oorgee,
‘n God van liefde is en dat alles wat van Hom afkom, vir julle tot seën sal
strek.
Verset julle daarom nie teen julle lot nie, wat dit ookal mag bring. As julle
aan My wil behoort, kla en mor nie, maar wees steeds seker daarvan dat dit
vir julle tot heil sal dien, dat dit altyd slegs hulp beteken en die herstel van
My ordening van ewigheid. Wees seker daarvan dat julle dit eenmaal sal
insien en My dan dankbaar daarvoor sal wees dat Ek julle oor hierdie weg op
aarde laat gaan het. Hierdie weg met sy laste, met sy beproewinge, maar ook
met My Liefde, wat die rede is vir alles wat oor julle kom, omdat Ek net altyd
wil hê dat julle salig sal word. Amen.
Tyd van die einde

6291 In My heilsplan van ewigheid is die tyd vasgestel wanneer die
omvormingswerk aan hierdie aarde voltrek sal wees. Want Ek het sedert
ewigheid gesien wanneer My wil sal moet ingryp om ’n algehele wegsinking
van die geeste in die diepte te verhinder, om hulle weer in die
ontwikkelingsproses op te neem, sodat hulle weer opwaarts kan streef. En die
tydsperiodes word altyd so vasgestel dat dit wel toereikend sal wees vir 'n
totale verlossing van die geeste, maar dat dit ook vir die falende nie te lank
sal wees nie. Want hulle sink steeds dieper weg en dan sal die terugkeer na
My steeds moeiliker en meer kwellend word, omdat die middele vir die
verlossing van hierdie geeste in ooreenstemming moet wees met hul
verwydering van My.
In ‘n verlossingstydperk sal baie geeste vrykom. Maar die geeste wat deur
die skepping gegaan het, het ook dikwels nog soveel weerstand teen My, dat
hulle ’n langer tyd nodig het alvorens hulle as mens beliggaam kan word. Om
hierdie rede dra die mensdom aan die einde van so 'n verlossingsperiode
meestal nog baie van hierdie weerstand saam met hulle. En daarom het juis
hierdie mense geen impuls om opwaarts te gaan nie. Hulle sluit eerder meer
en meer met die materie aaneen en die begeerte daarna trek ook die siel
omlaag. En wanneer so 'n gesindheid by die mense oorheers, dan het die tyd
ook aangebreek waarop 'n volledige omvorming van die aarde vereis word
om weer die ontwikkelingsproses te begunstig. Dan het die skeiding van die
geeste noodsaaklik geword. En daarvan is Ek sedert ewigheid op hoogte.
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Om nog vóór die hernude kluistering te red wat moontlik is, sal Ek nooit 'n
verlossingsperiode voortydig beëindig nie. Want slegs Ek weet wat so 'n
hernieude kluistering in die vaste materie beteken vir die gees. Nooit laat Ek
'n wese ten prooi val aan hierdie lot wie nog die geringste vooruitsig het op
verandering van sy wil, op 'n redding van hierdie lot nie. Maar Ek sal ook
geen dag langer verby laat gaan om die kwellinge van hierdie opnuut
gekluisterde wese te vergroot nie, wat egter steeds 'n dieper neerstorting
noodsaaklik sou maak.
Ek weet wanneer die tyd aangebreek het wat aan die geeste toegestaan was
om vry te word en My plan van ewigheid is ook daarop gebaseer. En daarom
moet Ek julle mense ook wys op die gebeure wat voor julle lê, omdat ook
hierdie verwysings nog mense sal laat wakker skud en die kort tydjie tot aan
die einde sal nog redding vir hulle kan bring. Maar die dag van die einde word
nie daardeur uitgestel nie. En selfs as julle mense nooit die presiese tydstip
mag weet vanweë julle geloofsvryheid nie, sê Ek tog aan julle dat julle baie
naby daaraan staan, dat julle nie meer baie tyd oor het nie, dat julle lewe op
hierdie aarde baie spoedig ten einde sal loop. Ek sê dit baie nadruklik aan
julle en raai julle aan om My te glo en julle lewens so in te rig, asof julle dit
sou doen wanneer julle die dag en die uur met sekerheid sou weet.
Laat julle ernstig waarsku en aanmaan. Wend julle af van die wêreld, laat
alles agter wat verganklik is en dink aan julle siel wat onverganklik is. En
berei vir haar 'n geluksalige lot, deurdat julle slegs dit sal nastreef wat haar
tot heil sal strek. Bring die verbinding met julle God en Skepper van ewigheid
tot stand. Sien in My julle Vader wat na Sy kinders verlang en vertrou julle
toe aan My, sodat Ek julle kan lei en begelei gedurende die laaste dae van
julle aardse bestaan. Benut die laaste kort tydjie wat vir julle nog oorbly tot
aan die einde, sodat julle aan die weinige kan behoort wat nog gered sal
word van ondergang, sodat julle kan lewe en nie wegval in die ewige dood
nie. Amen.
God se teenwoordigheid en uiting

6292 Ek sal altyd by julle wees wanneer julle in gedagtes na My sal
roep, wanneer julle julleself in geestelike gesprekke sal verdiep, wanneer
julle vir My en My ryk sal spreek, altyd wanneer julle wil dat Ek in julle midde
moet wees. Want dit het Ek aan julle belowe. En dus hoef julle My nie in die
vêrte te soek nie. Julle sal altyd kan voorstel dat Ek by julle aanwesig is,
wanneer julle in 'n klein sirkel byeen sal wees en geen wêreldse-, maar
geestelike gesprekke sal voer. En so sal julle julleself ook deur My
aangespreek kan voel en hoef daar vir julle niks wonderliks te wees in die
toestuur van My Woord nie. Want hoe sou Ek julle My teenwoordigheid
anders moet bewys as dat Ek julle Self aanspreek?
Daarom sal elkeen ook in staat wees om My te hoor, wie die wil het om deur
My aangespreek te word. En al sy gedagtes sal dan deur My gestuur word,
omdat hierdie wil om My te hoor, vir hom ook sekerlik My toespreking of
korrekte denke sal waarborg. Julle weet tog dat Ek julle Vader is en julle My
kinders? Daarom is dit ook vanselfsprekend dat die Vader tot Sy kind sal
spreek en dat die kind steeds Sy stem sal kan verneem wanneer hy daarop
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ag slaan, wanneer hy sy oor nie sal afsluit of na rumoerige klanke sal luister
wat hom vanuit die wêreld toeklink nie.
Elkeen wat gewillig is om My aan te hoor, sal My ook hoor. En elke gedagte
wat op My gerig is, sal hom ook verseker van eie denke volgens My wil. En so
sal My kind ook teen dwaling beskerm word wanneer hy die suiwer waarheid
begeer, wanneer vrae of onopgeloste probleme hom sal besighou. Maar hy
mag by sulke vrae nooit 'n bepaalde antwoord verwag nie, dus ’n antwoord
wat hy graag sou wil hoor en wat tog nie in ooreenstemming met die
waarheid hoef te wees nie.
Wie begeer om onderrig te word in die suiwer waarheid, om dit ook aan sy
medemens deur te gee, moet homself heeltemal vrymaak van geestelike
leringe wat van buite af aan hom oorgedra is. Hy moet sy hart leegmaak en
open vir die stroom van My Liefde. En Ek sal haar vul ooreenkomstig haar
verlange, maar ook in ooreenstemming met sy taak, waarmee die mens My
wil dien.
En so sal julle mense 'n onderskeid moet maak of julle net deur gedagtes
met My wil omgaan, dat julle My aanspreking begeer, dat dit julle troos en
krag kan gee sodat julle julle taak op aarde kan volbring, óf dat julle julself
vir My sal aanbied as bemiddelaar, dat Ek deur julle tot alle mense kan
spreek. In elke geval sal Ek by julle aanwesig wees. In elke geval sal julle My
stem verneem sodra julle dit verlang en dit vir My moontlik maak deur julle
verlange en julle dan innerlik luister.
Maar wie van My 'n opdrag kry, hom moet Ek volgens sy opdrag bedeel.
Want die vervulling van die opdrag vereis 'n spesifieke kennis wat dit
moontlik sal maak om onderrigtend besig te wees. En sulke kennis kan slegs
ontvang word deur 'n mens wat 'n bepaalde graad van rypheid verwerf het
en wat aan sekere voorwaardes voldoen wat die toestuur van My Woord
moontlik maak.
Julle mense sal almal na My kan kom wanneer julle My Self wil hoor. Julle sal
almal kan glo dat Ek by julle is en tot julle spreek, waar My Naam maar met
aandag uitgespreek word en julle harte open sodat Ek kan binnekom. Maar
wie Ek vir arbeid in My wingerd aangestel het, vir wie Ek die amp om te
onderrig opgedra het, word ook dit toegestuur wat hy vir sy arbeid nodig sal
hê. En dit sal julle moet aanhoor in die vaste geloof dat Ek Self tot julle sal
spreek, omdat dit nodig is dat julle mense onderrig moet word, sodat julle My
leer sal herken en liefhê en nou ook My gebooie sal nakom en daardeur
geluksalig sal word. Amen.
Ontwikkeling van die aarde – Pre-adamiete

6295 Julle kan in volle vertroue na My toe kom met al julle vrae en Ek
sal dit beantwoord sodat dit julle kan help. Julle kan egter slegs ’n beperkte
hoeveelheid kennis ontvang, - maar wat Ek aan julle sal gee, sal genoeg
wees om aan julle insig te gee in My ewige Plan van Verlossing. Die kennis
wat Ek aan julle sal gee, sal ook genoeg wees om julle toe te laat om ander
mense te onderrig ten einde My Liefde, Wysheid en Almag te openbaar.
Hoe vêrder julle sal vorder, hoe meer sal Ek julle kennis vergroot, ten einde
julle beter in staat te stel om My Lig en Krag te ontvang, want dit is My doel
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dat julle so volmaak sal word soos wat julle in die allereerste begin was. Vir
hierdie doel het julle dieper insig en ‘n spesiale kennis nodig van My
heerskappy en My werksaamheid, oor My Wese en julle doel.
Dit het ‘n oneindige lang tyd geneem vir julle mense om te vorder vanuit die
diepte tot op ’n vlak wat ‘n menslike bestaan toegelaat het. Gevolglik was ‘n
uiters lang tyd nodig alvorens julle ontwikkeling as mens kon plaasvind, want
alles kan slegs volgens ’n wettige orde plaasvind. Geen fase van ontwikkeling
kon willens en wetens uitgelaat word nie, dus moes elke ontwikkelingsfase
volgens My ewige Plan van verlossing plaasvind en was toepaslik geskikte
skeppings ook nodig vir hierdie ontwikkeling, wat vir julle as ’n
“prehistoriese” konsep geword het.
Alhoewel die menslike noodsaak vir navorsing poog om hierdie prehistoriese
tydperk te bereken, kan hulle dit slegs met beperkte sukses doen, want die
stadige vooruitgang van die geestelike substansies, sowel as die
totstandkoming van die skepping, wat julle nou as mens kan waarneem, het
ewighede geneem en dit het oneindige lang periodes van tyd in beslag
geneem, waarvoor die woord, “oneindighede” beslis die korrekte woord is.
Die konsep van tyd het egter eers begin toe die lewende skepping “Mens” in
bestaan geroep was deur My, want voor dit was die lewende wesens nie
rasioneel genoeg ten einde onafhanklik te dink en te redeneer sodat hulle in
staat kon wees om bewustelik te leef en die konsep van “verlede - hede en
toekoms te begryp nie.
Slegs ’n wese wat met intellek en vrye wil toegerus is, kan ‘n “Mens” genoem
word, wie genoegsaam in staat was om te dink, ten einde ’n sekere mate van
bewuswording te bekom en daarvolgens te lewe.
Slegs vanaf hierdie tyd af kan julle van ‘n bewuste ontwikkeling omhoog
spreek, wat die gevalle geeste die moontlikheid gegee het om vir goed na My
terug te keer. Die skepping van die eerste Mens was die begin van ’n
Verlossingsperiode waar die vrye wil die kritieke faktor geword het en nie My
wil, wat die geval gedurende die prehistoriese tyd was, waar alles
plaasgevind het onder die wet van dwang en wat onherroeplik ’n hoër
ontwikkeling tot gevolg gehad het. En nou wonder julle hoe lank die “mens”
hierdie aarde bewoon het, waarby julle slegs bedoel die rasionele mens wat
in staat is om sy eie vrye besluite te neem en wie julle julleself as nasate
beskou.
Die eerste mens wat in staat was om die verantwoordelikheid vir sy gedagtes
en aksies te neem was Adam, alhoewel daar mensagtige wesens vóór Adam
op alle dele van die wêreld bestaan het, wat instinktief baie verrig het wat
aangeneem word as menslike denke, maar wat nietemin gedryf was deur
geestelike intelligensies, wat dus die opwaartse geestelike substansies gedien
het as houers en binne die wet van “jy moet” alreeds dit verrig het wat
noodsaaklik was vir die ontwikkeling van die aarde, naamlik om ’n woonplek
te skep vir die toekomstige Mens. Hulle was mensagtige spesies wie se
instinkte en gedwonge impulse ongelooflik sterk deurgebreek het, maar wie
nietemin nie verantwoordelik gehou kon word nie, want ook hulle het
bygedra tot die feit dat geestelike substansies voortdurend vrygelaat word,
ten einde opnuut omhul te word, want alles het slegs gedien om ’n gebied
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voor te berei vir die Mens wat geskik sou wees om hul laaste wilsbeproewing
te slaag.
Hierdie mensagtige wesens het daarom fisies baie ooreengekom met die
vorm wat Ek voorberei het vir die Mens, Adam, wanneer die tyd sou aanbreek
vir die oorspronklike gevalle geeste om hulle vrye wil terug te kry, ten einde
hulle totaal te bevry van die vorm. Vir tye aaneen het prehistoriese skeppings
geestelike substansies vrygelaat en die ontwikkeling daarvan, wat in ’n
sekere mate die hele totstandkoming van die aarde in haar gebonde toestand
bevorder het, het voortgegaan om te ontwikkel en die tyd sou uiteindelik
aanbreek vir hierdie geestelike substansie om ’n vrye wilsbesluit te maak.
En dit was die begin van die tydperk van verlossing, wat van belang is vir
julle, want dit het die wese in staat gestel om sy eie vrye wil en intellek te
gebruik, ten einde ’n bewuste lewe te leef. Die begin van hierdie tydperk lê
egter so oneindig vêr in die verlede dat julle mense nie in staat is om
relevante berekeninge te maak nie, maar as gevolg van My wil is die
belangrikste periodes en hulle gebeurtenisse aan julle bekend en alhoewel
julle dit ook opdeel in goed geordende tydvakke, is dit heeltemal irrelevant
vir julle eie ontwikkeling.
Die eindelose aantal gevalle geeste verg ‘n eindelose lang tyd vir hoër
ontwikkeling, daarom kan die prehistoriese tydsduur nie bereken word nie,
net soos wat die beliggaming van ’n mens op so ‘n groot skaal sal moet
plaasvind dat dit ewighede sal neem. Dit sal nie vir julle mense moontlik
wees om die begin van hierdie periode wetenskaplik te bepaal nie, alhoewel
julle altyd anders sal dink, want dit is in die menslike natuur, terwyl hy nog
onvolmaak is, om alles verstandelik te beperk wat in die verlede is, en nooit
sal erken dat daar ’n beperking is vir die tyd wat voorlê nie, - dus verwerp hy
nie ’n begin nie, maar ’n einde is onmoontlik vir hom om te begryp.
Die voorafgaande is egter irrelevant, terwyl die toekoms so uitermate
belangrik is, sodat die mens sy volle aandag sal wy aan dit wat voor hom lê,
naamlik dat een periode van ontwikkeling ten einde sal loop, soos wat vele
dit voorheen gedoen het, maar dat My ewige plan van Verlossing sal bly
bestaan, dat daar nooit ’n einde aan die daad van Verlossing sal kom nie, dat
’n oneindige aantal gevalle geeste ook ’n oneindige lang tyd sal benodig vir
hulle terugkeer en dat Ek herhaaldelik vir hierdie geeste geleentheid sal bied
om vanuit die diepste afgrond omhoog te kom na die Lig, na My, van Wie hul
eens uitgegaan het. Amen.
Traagheid van denke

6296 Hoe meer die wêreld die mens bind, des te onverskilliger staan
hy teenoor die waarheid, des te minder verlang hy daarna en neem hy
daarom alles gedagteloos aan wat aan hom as waarheid voorgehou word, of
hy wys alles af, want sy hart verlang nie om van die waarheid te wete te kom
nie.
En wederom is die wêreld ‘n groot gevaar vir julle siele, want sonder
waarheid sal julle doelloos leef, - julle sal in geen enkele opsig iets weet oor
die sin en doel van julle lewe op aarde nie, omdat julle geen korrekte
opheldering verkry het nie en daarom sal julle ook nie bewustelik leef nie.
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Veeleer sal julle aardse goedere najaag waarvan julle egter tog weet dat dit
verganklik is, dat julle niks daarvan kan saamneem wanneer julle aardse
lewe beëindig word nie.
Maar julle glo ook nie aan ‘n vêrdere lewe ná die dood nie, omdat julle
onverskillig is daaroor, omdat julle niks daaroor wil weet nie en omdat julle
deur hierdie onverskilligheid van julle ook nooit tot die innerlike oortuiging sal
kan kom dat die lewe nie verby is met julle liggaamlike dood nie.
God se dienare op aarde sou veel meer bereidheid gevind het om aanvaar te
word, indien die verlange na die waarheid in die medemens aanwesig sou
wees, dog interesseer alle ander dinge hulle meer as die vernaamste,
naamlik om 'n ware insig te verkry en nou jou aardse lewe volgens hierdie
insig te lei. Daarom is alles te veroordeel wat die onverskilligheid in die
mense vergroot. Dit is te veroordeel wanneer hulle geleer word dat hulle nie
hoef na te dink oor dit wat van hulle gevra word om te glo nie en dat hulle
slegs dit mag aanneem wat hulle van ‘n bepaalde kant aangebied word en
dat hulle van elke verantwoording onthef is, solank as wat hulle hulself
toevertrou aan sogenaamde verteenwoordigers van God en hulle hulself
daaraan oorgee.
Al sulke leerstellings dra daartoe by om die mense tot traagheid in denke te
verlei, naamlik om ander mense vir hulle te laat dink en hulself daarby nie
verantwoordelik te voel nie. En wanneer ‘n werksaamheid in liefde die denke
van so ‘n mens nie verander nie, sal hy tot aan die einde van sy aardse lewe
onwetend bly en sal in dwaling verstrik wees.
Maar slegs die waarheid voer na God. Dus sal hy nog heel vêr van God
verwyder wees wanneer hy afskeid neem van hierdie aarde. As die verlange
na die waarheid meer onder die mense aangetref kon word, dan sou daar
waarlik nie so ‘n groot geestelike duisternis onder hulle gewees het nie, want
hul denke sou dan korrek gelei kon word, as gevolg van die verlange na die
waarheid. En ‘n regdenkende mens sou dan ook volgens die Wil van God lewe
en sou daardeur ook steeds nader aan Hom kom.
Die mense wil egter slegs hul aardse kennis vermeerder - omdat geestelike
kennis geen aardse sukses vir hulle oplewer nie, terwyl hulle hul liggaamlike
welsyn deur aardse kennis kan verbeter en daarom sluit hulle hul af vir alles
anders, selfs al word dit as ‘n besondere genadegawe vir hulle aangebied.
En daarom bly die aarde in duisternis gehul, want die lig breek slegs deur
waar daarna verlang word, egter nooit daar waar dit verhinder word om te
skyn nie. Amen.
Die gemeenskap van Jesus Christus

6301 Dit is My Wil dat My kleine gemeenskap dig byeen sal bly, omdat
die een 'n steun sal wees vir die ander, geestelik en aards. Almal moet
hulleself om My Lewensbron skaar en hulle daaraan verkwik. Hulle moet die
krag daaruit put, wat hulle des te meer nodig sal hê hoe nader die einde
kom. En dat die einde in aantog is, sal elkeen weet en glo wat homself deur
My lewenswater laat deurstroom, want hy sal dan dieper insien en sal
daarom ook weet waarom dit na die einde toe gaan.
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Ek wil dat hierdie kennis aan vele mense gegee word. Ek wil hê dat hierdie
lewensdrank vir elkeen aangebied sal word, aan almal wat julle weg sal kruis.
En dan staan dit elkeen vry of hy by julle wil bly, of om homself weer af te
wend van die bron - wat My Liefde vir julle almal ontsluit het.
Deel die lewenswater wat uit My bron vloei aan almal uit. Versprei almal My
Woord wat julle uit die hoogte toegestuur word en help om die kring te
vergroot van hulle wat Ek deur My Woord krag kan laat toekom, omdat Ek
weet dat almal die krag absoluut nodig sal hê in die komende tyd.
Julle moet alles doen wat daar maar gedoen kan word om My evangelie (van
die liefde) in die wêreld uit te dra. Ek sal elkeen daarvoor seën, want Ek
alleen weet dat daar nog steeds siele gered kan word. Siele wat siek is, maar
as hulle na die bron van genesing sal vlug, sal hulle ook deur die kosbare
lewenswater gesond word.
Julle almal wat My Woord regstreeks of deur My dienare op aarde ontvang,
julle almal behoort aan My klein kudde wat deur My, julle Herder, behoed
word. Julle almal behoort aan My kerk wat Ek gestig het toe Ek op aarde
geleef het. Julle almal is My dissipels van die eindtyd wie Ek met die opdrag
uitstuur om My evangelie aan die mense te verkondig. Weet dat Ek met
elkeen van julle sal wees wat wil arbei vir My en My ryk. Weet dat Ek julle sal
lei na hulle wat julle sal moet lawe met spys en drank. Weet dat elke een van
julle wat My sy dienste aanbied, kan arbei in My wingerd. Maar weet ook dat
Ek elkeen van julle nodig het, omdat daar nog veel werk verrig moet word tot
aan die einde. En hierdie arbeid kan slegs verrig word deur mense wat bereid
sal wees om My Wil uit te voer, wie dus instruksies van Myself sal aanneem.
Glo ook dat Ek weet wat dienstig is vir die dwalende siele, sodat dit lig in
hulle sal word en dat Ek altyd vir julle die middele daartoe ter hande sal stel,
wat ‘n suksesvolle uitwerking op hulle sal hê. Glo dat Ek ook altyd deur julle
die korrekte Woorde tot hulle sal spreek, sodat julle slegs My Woord sal bring
dat Ek die mense direk kan aanspreek. En My Woorde sal waarlik nie hul
uitwerking mis - waar Ek nog ‘n moontlikheid sien dat die mens nog gered
kan word nie.
Werk tesame in verenigde kragte en wees seker daarvan dat Ek ook in julle
midde sal vertoef. Dat Ek die mense Self sal uitnooi om na die Bron van
Liefde te kom, om hulleself daar te laat lawe en verkwik. Wees verseker
daarvan dat Ek elke diens vir My en My ryk sal seën, geestelik en aards.
Werk daarom nog ywerig in My wingerd, want die tyd van die einde het nou
gekom, waarin Ek baie maaiers nodig sal hê wat ywerig besig moet wees,
omdat daar nie meer veel tyd oorbly vóór einde nie. Amen.
Wees werksaam vir die ewigheid

6305 Julle aardse taak is om vir die ewigheid te werk. En as julle julself
goed van hierdie taak kwyt, dan sal julle tydelike lot ook verseker wees,
hoewel julle nog op aarde sal moet stry om nie weggetrek te word van jul
strewe na die geestelike doel nie. Maar as julle julle Vader in My sal sien en
julle nou poog om ware kindskap te bereik, sal julle julself ook onder
vaderlike beskerming bevind en julle aardse lewe sal so verloop soos wat die
Vader dit vir Sy kinders goed ag.
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Maar die vertroue in die liefde en sorg van die Vader sal die kind bevry van
alle angs en sorge. Want hy sal vol vertroue wees dat sy God en Skepper, sy
Vader van ewigheid, alles goed sal lei. En dus sal hy kan werk vir die
ewigheid, want in hom is die liefde vir My, wat haarself ook sal uiter teenoor
die medemens. En hy sal nou alles verrig met ’n omhoog gerigte blik. Hy sal
ten volle bewustelik op My afstuur en sal 'n lewenswandel volgens My wil lei.
Aan elke mens is die moontlikheid gegee om in te sien dat hy aan My
behoort, omdat hy kan nadink oor homself en sy oorsprong en hy deur
middel van gedagtes tot insig gebring kan word as hy dit ernstig wil. Elke
mens kan dus besluit om vir die ewigheid werksaam te wees, maar hy word
nie daartoe gedwing nie. Elke mens kan 'n beroep doen op My beheer en
leiding, soos wat hy homself egter ook kan afsonder vanuit ‘n gevoel van eie
krag en sterkte. Dan sal hy egter geïsoleerd op die kant staan, nie in staat
om geestelik vooruit te gaan nie, want hy sal dit ook nie nastreef nie.
Dan sal hy innerlik vreemd teenoor My staan. Hy sal homself nie beskou as
My kind nie en sal in My ook nie sy Vader sien Wie verlang na die liefde van
Sy kind nie. En dan sal hy ook nie werksaam wees vir die ewigheid nie.
Inteendeel, hy sal slegs die wêreld sien met haar goedere en haar met al sy
sinne begeer. Die las van die lewe sal in die begin nog wel op hom druk,
omdat Ek sy gedagtes op My wil rig. Maar hierdie las sal steeds ligter word,
omdat 'n Ander dit van hom sal afneem en aan hom alles sal gee waarna hy
streef, maar waarna sy siel ook moet verlang.
Wees werksaam vir die ewigheid en ag die aardse lewe nie soseer nie, maar
neem dit op met alle laste en probleme. Want dit dien waarlik net vir julle
beswil, soos alles wat oor julle kom, maar net bevorderlik is vir julle
voltooiing. Julle wie julself aan My toegewy het, wie streef na die vereniging
met My, na My teenwoordigheid, wie julself aan My oorgegee het, sodat Ek
My oor julle kan bekommer - het waarlik die beste deel gekies, hoewel julle
arm sal wees aan aardse vreugde. Maar julle sal julle loon kry in My ryk en so
ryklik ontvang, sodat julle weer sal wil uitdeel en dit ook sal kan doen tot
julle eie geluksaligheid.
Vergeet nie dat die aardse bestaan slegs aan julle gegee is om die toegang
tot My ryk te vind nie, wat julle egter ernstig sal moet soek. En nie dat julle
julle taak sal vergeet en vasval in die moeras van die wêreld nie, dat julle nie
sal swig voor die pogings van My teenstander om julle van julle eintlike doel
weg te hou nie. Weet dat 'n moeisame weg die regte weg is, maar dat Ek
julle steeds Self op hierdie pad sal teëkom, dat Ek die leiding van julle sal
oorneem en julle verseker daarheen sal lei waar julle ware vaderland is.
Amen.
Die eenwording van die siel met die gees

6306 Wanneer die siel van die mens haarself verenig met haar gees,
wanneer sy dus die leiding aan hom oorlaat, kan die mens sy doel nie meer
mis nie en al sy denke, wil en handel sal nou korrek gerig wees.
Maar wanneer verenig die siel haarself met haar gees?
Dit is die oomblik waarop die mens uit die mees innerlike oortuiging leer om
te glo in 'n God en Skepper, wie se skepsel hy self is en wanneer hy die
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begeerte het om met hierdie herkende God in verbinding te tree, wanneer sy
gedagtes op Hom gerig is en hy innerlike begeer om met Hom 'n verhouding
aan te gaan wat vir God welgevallig is, wanneer hy homself positief instel
teenoor God.
Dan word hy gegryp deur die goddelike in homself. Die gees wat in homself
sluimer, bestuur hom vanaf daardie oomblik en hy sal homself innerlik
gedrewe voel om so te lewe soos wat dit God se wil is. Hy sal die liefde in
hom laat ontvlam, omdat dit reeds die werksaamheid van die gees in die
mens is en omdat die gees homself ook nou merkbaar kan uiter, deurdat die
mens deur sy lewenswandel in liefde hom die reg daartoe gegee het.
Die werksaamheid in liefde is dus in die eerste plek 'n teken van 'n gees wat
tot lewe gewek is. Want hiervandaan bepaal die gees die siel - naamlik die
denke, gevoel en wil van die mens - en van 'n mens wat in liefde werksaam
is, kan ’n mens wel sê dat sy siel haarself verenig het met die gees. En dan
leef die mens langs sy aardse lewe ook 'n geestelike lewe. Dan sal hy sy
gedagtes nie net met die wêreld en aardse sake besighou nie, maar hy sal
dikwels in gedagtes vertoef in daardie ryk waar hy God soek. Hy sal homself
met vrae besighou wat buite die aardse kennisvlak lê en hy sal hierdie vrae
nou as te ware stel aan die gees wat in hom werk, wat hom ook sal
beantwoord, ofskoon die mens dink dat hy hierdie gedagtes self gevorm het.
Die begeerte om in die korrekte verhouding tot God te staan, het
onherroeplik die vereniging van sy siel met die gees tot gevolg en hierdie
verlange sal beslis vir hom in vervulling gaan. Want dit is 'n geestelike
versoek wat die mens na die Skepper van die heelal stuur, wat gehoor word
en waaraan altyd gevolg gegee word, omdat dit immers die lewensdoel van
die mens is, naamlik om die korrekte verhouding met Hom aan te gaan.
Maar dan neem die gees die leiding van die mens heeltemal oor en dan sal hy
ook verseker sy doel bereik.
Die goddelike in die mens sal homself steeds uiter wanneer sy gedagtes die
weg tot God ernstig opneem, want dan werk God ook Self aan hom deur Sy
Gees en elke gedagte wat op Hom gerig is, sal een tree omhoog wees. En
indien hierdie gedagte bewustelik gevolg word, deurdat die mens ’n gebed
stuur na sy God en Skepper van ewigheid, dan sal God Homself ook spoedig
as Vader aan hom openbaar, want gebed is die brug wat 'n verbinding van
die mens met God tot stand bring .
Maar dan is die mens onder die beste beskerming, want die wesenlike
Godheid gryp hom vas en werk deur die gees op die mens in, sodat hierdie
die kloof tussen hom en God steeds kleiner word. Want die gees stuur nou
onophoudelik op die Vader af en die begeerte in die mens om nader aan God
te kom sal steeds groter word, totdat hy vervulling vind in die algehele
aaneensluiting met Hom deur die liefde, wat nou die wese van die mens
vervul, omdat die ewige Liefde Self in hom werksaam is. Amen.
Nie-benutting van die lewe - kerklike Christene

6309 Daar moet regstreeks op die mense ingewerk word, want aan die
lot van die medemens skenk hulle geen aandag nie en hulle bly ongevoelig
daarvoor en hulle maak dus ook geen gevolgtrekkings wat hulle in hulle weg
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deur die lewe gunstig sou kan beïnvloed nie. Die onverskilligheid van die
mense is heelwat erger as ‘n bot afwysing, want so-iets kom voort uit
onwetendheid en kan altyd nog ‘n verandering van gesindheid tot gevolg hê,
terwyl ’n mens op ‘n onverskillige nêrens ‘n greep kan kry nie en hy daarom
reddeloos verlore gaan, indien hy nie wakker geskud kan word uit sy
onverskilligheid nie, wat steeds ‘n in die noute bring van sy eie lewe sal verg.
Ondanks ‘n kerklike geloof en skynbare religieuse lewe, kan die mense
hulleself in ‘n geestelike leegte bevind, omdat hulle siele op geen enkele
manier daaraan deelneem nie, omdat slegs suiwer meganiese eise vervul
word en ‘n geestelike ingesteldheid daarvoor heeltemal ontbreek. Hierdie
mense sal uiterlik tot die “regverdiges” gereken word, tot die “gelowiges”.
Maar hulle is steeds net kerklike Christene, by wie hulle Christenskap slegs ‘n
wêreldlike aangeleentheid is, net soos by al die ander.
Om hulle op hoogte te bring dat die Gees by hulle ontbreek, sal sonder
resultaat wees, want hulle het ‘n te hoë dunk van hulself en sal sulke
onderrig nie aanneem nie, maar beroep hulle steeds op die vervulling van dit
wat van deur die kerk van hulle geëis word.
En tog is hulle lewe nutteloos, wanneer dit geen blyke van liefde laat sien nie.
En hierdie mense moet dikwels hardhandig aangepak word, sodat hulle kan
ontwaak uit hul sieleslaap, sodat hulle hulself kan besin en hulself afvra wat
wel die rede vir sulke slae van die noodlot kon wees.
Hulle moet self getref word, eers dan is dit moontlik dat hulle hulself ernstig
met geestelike vrae sal besighou en dan was die slae van die noodlot seënryk
gewees. Sodra die mens gewillig is om in liefde te leef, sal die lot van die
medemens hom ook ontroer en dan kan hy geestelike voordeel put uit alles
wat hy om homself heen sal meemaak.
Maar die mense het ‘n verharde gemoed, want die liefde het verkoel.
En al is hul ongeluk hoe groot, bring dit geen warm gevoel vir die medemens
teweeg nie en nog veel minder spoor dit hulle aan om na te dink oor die
rede, of tot verandering van hul lewenswandel nie. Die mense verkeer in
gevaar weens hulle onverskilligheid, want alle hulpmiddele sal sonder sukses
bly, solank as wat dit geen indruk op hulle sal maak nie. En daarom moet
daar steeds swaarder slae oor die mensdom kom en die nood sal nie
verminder word nie, omdat slegs dit as wekroep tot ontwaking gehoor sal
word en slegs dit ‘n verandering van die gesindheid tot stand sal kan bring.
Want alles sal nog probeer word wat sou kan dien om die siele te red. Amen.
Ware liefde is lewe

6311

Die wet van die ordening is liefde. Die essensie van
geluksaligheid is liefde en God in Sy oersubstansie is Liefde. En almal wat
hulle aan hierdie wet onderwerp, sal salig met God verenig wees. En dit
beteken om in die besit te wees van krag en om in die lig van die waarheid te
staan. Dit beteken om as goddelike wese te kan skep en vorm in die grootste
wysheid en om te kan heers oor wêrelde en hul inwoners wat onder die
beskerming gestel word van 'n wese wat deur die liefde volmaak geword het
wat nou by hulle werksaam kan wees op ’n verlossende wyse. Die
volmaaktheid kan dus slegs bereik word deur liefde en by die volmaaktheid
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hoort die ononderbroke ontvangs van lig en krag vanuit die Oerbron - vanuit
God.
So ’n toestand van volmaaktheid kan nie eers by benadering aan die mens op
aarde beskryf word nie, solank as wat hy nie self naby hierdie voltooiing is
nie. Hy kan dit nog op aarde bereik, want elke mens kan in die liefde lewe.
Maar geen mens word daartoe gedwing nie en maar min mense streef hierdie
doel vrywillig na. Want hulle verkeerd gerigte liefde hinder hulle daarby en
hierdie verkeerd gerigte liefde is dus die muur tussen lig of duisternis, tussen
geluksaligheid of kwelling, tussen om vervuld te wees met krag of totale
swakheid en onbekwaamheid om gelukkigmakend besig te wees. Waar die
liefde nog verkeerd gerig is, het geen lig of krag toegang nie. Want die
verkeerd gerigte liefde is die mees werksame middel van die teenstander van
God om die terugkeer na Hom te verhinder en dus die Kragbron vir die
mense ontoeganklik te maak.
Die verkeerd gerigte liefde is die erflike kwaal waaraan die mense ly sedert
die val van Adam en waarvan hulle nie bevry sal word alvorens hulle nie die
Ene om hulp sal vra Wie se liefde korrek gerig was en Wie alle mense
aangemaan het om Hom na te volg nie. Hy het die mense geleer waarop
hulle hul liefde moet rig. Hy het aan hulle die ware evangelie verkondig toe
hy op aarde gewandel het. Hy het vir die mense die ware liefde voorgeleef en
Hy het vir die versterking van die wil van die mense gesterf aan die kruis, om
aan hulle te toon waartoe ware liefde in staat is en wat dit tot gevolg sal hê,
naamlik die opstanding tot die ewige lewe. Want lewe beteken om in die besit
te wees van lig en krag en om te kan werk en skep in die hoogste
geluksaligheid, omdat die ewige Lewensbron nou ononderbroke die lig en die
krag uitstraal op die wese wat homself deur die liefde heeltemal by Hom
aangesluit het. Hierdie Kragbron nou is nou vir julle mense ontsluit deur die
kruisdood van Jesus. Maar die liefde sal julle self moet beoefen om by die
Bron te kom wat julle nou voortdurend sal voed, wat aan julle 'n ewige lewe
in geluksaligheid sal skenk.
Stry daarom teen die eieliefde, teen die verkeerd gerigte liefde wat slegs dit
ken wat aan die teenstander van God behoort. Stry daarteen, want dit bring
slegs die dood vir julle. Maar vra vir Jesus Christus dat Hy julle sal help om in
die liefde te lewe wat Hy gepredik het. Vra Hom vir krag en versterking van
julle wil. Sluit julleself by Hom aan en volg Hom na, en julle weg oor die
aarde sal beslis lei na die vallei van die lewe. Want daarvoor het Hy gesterf
aan die kruis, dat aan julle die krag geskenk kan word wat julle as gevalle
wesens ontbreek, solank julle nog in die boeie is van diegene wie God se
teenstander is. Jesus Christus sal julle uit hierdie kettings losmaak. Jesus
Christus sal julle op die weg na God lei, na die definitiewe vereniging met
God wat Hy al self op aarde gevind het. Want die mens Jesus het op aarde 'n
ware lewe in liefde gelei en het Homself daardeur omvorm tot die omhulsel
Wie God nou self kon betrek om vir die mense te ly en te sterwe, sodat hulle
die ewige lewe kon verkry. Amen.
Weersien in die hiernamaals

6312 Julle mense kan seker daarvan wees dat daar ‘n weersiens in die
geesteryk is.
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Maar of ‘n weersiens met julle geliefdes aan julle vergun sal word, direk
nadat julle geskei het van hierdie aarde, hang af van die graad van rypheid
waarin julle eie siele, sowel as die siele van julle geliefdes, hulleself bevind.
Want waar hierdie graad nog nie so hoog is dat ‘n geestelike aanskoue
moontlik is nie, moet dit eers bereik word, wat ook nog ‘n lang tyd kan duur.
Eers by ’n bepaalde graad van rypheid is die siel in staat om geestelike
indrukke op te neem. Sy moet dus self in die lig staan om te kan herken wie
haar nader, ofskoon ’n siel in ‘n laer graad van rypheid ook haar omgewing
kan herken deur wesens, wie sy egter nie kan herken solank die geestelike
vermoë om te sien ontbreek nie. Die saligheid van die wesens bestaan egter
nou daarin, dat hulle hul harte kan uitstort by hulle met wie hulle op aarde
noue bande gehad het.
En daarom sal die siele, wat hulself reeds as gevolg van hul rypheid in die lig
bevind, altyd hul geliefdes kan nader en wel om, óf met gelyke rype wesens
gedagtes te wissel, óf om die siele wat nog swak is, te help om hoër op te
kom.
Dus sal die ryper siele in staat wees om die swakker siele te herken, maar nie
omgekeerd nie, omdat die swak siele aangespoor moet word om te strewe na
die lig, terwyl hulle nie deur bewyse daartoe gedwing mag word nie.
Want dit sal altyd ’n bewys wees wanneer ’n ligsiel haar nader, wie sy herken
as iemand met wie sy op aarde verbind was.
En so is dus die vreugde van die weersiens ook weer ’n genadegawe wat
hoort by die ryp geeste, wie onuitspreeklik gelukkig is daaroor en nou van
hulle kant af alles sal doen om die nog onrype siele te help om geluk te
bereik.
Hierdie siele span hulleself op die mees liefdevolle wyse in en laat nie na om
hulle voortdurend aan te spoor nie, maar sal altyd nog vir hulle onherkenbaar
wees omdat hulle hulle in dieselfde omhulling en in dieselfde kleed nader. Die
verlange na siele waarmee sy noue bande gehad het, trek hulle ook aan en
kan nog ’n enorme impuls wees. En wanneer die oomblik van herkenning
aangebreek het, dan is die siele oneindig dankbaar en gelukkig.
Dan eers herken sy die sorg wat na haar uitgegaan het en sy neem nou op
dieselfde manier die sorg op vir die siele wat nog in die duister smag. Sy help
hulle ook weer om opwaarts te gaan, want elke siel verlang na hulle met wie
hulle eens verbonde was op aarde. Daar is ‘n weersiens, maar die tydstip
wanneer dit moontlik raak, bepaal julle self.
As julle al op aarde hierdie nodige insig bereik het, dan sal julle ook alles
doen om hierdie graad al minstens op aarde te bereik wat toegang tot die
ligsfeer moontlik maak. Julle sal dan ontvang word deur hulle van wie julle
hou en in staat wees om hulle dadelik te herken, of julle sal - sonder om deur
hulle herken te word, - julleself met hulle in verbinding kan stel, om dan
reeds vir hierdie siele met julle verlossingsarbeid te begin.
Sorg in elk geval daarvoor dat julle nie heeltemal sonder insig van die aarde
af heengaan nie. Sorg daarvoor dat julle reeds die weg tot God in Jesus
Christus gevind het, sodat julle, verlos deur Hom, die geesteryk kan
binnegaan.
Dan sal die binnegaan julle alreeds al julle salighede skenk, wat sal bestaan
uit die vreugde van die weersiens.
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Soms sal julle egter lank moet wag, wanneer julle die rypheid nie self op
aarde bereik het nie. Want alles kan slegs binne die norm van die wetlike
orde plaasvind en die vryheid van julle wil moet ook in die geesteryk
eerbiedig word, sodat julle eendag salig kan word. Amen.
Verskynsel in die kosmos

6313 Baie spoedig sal julle julleself kan vergewis dat daar iets in die
kosmos voorberei word, want ongewone verskynsels, waarvan julle vir
julleself geen voorstelling kan maak nie, sal julle verontrus. Vele gissings sal
opduik en baie menings versus teenoorgestelde menings sal ontstaan. Maar
slegs die mening van hulle wat ‘n verbinding vermoed tussen wat
aangekondig is in woord en geskrif en wat te alle tye deur profete en sieners
aan die mense verkondig is, sal volgens die waarheid wees.
Wie alles met geestelike oë sal beskou, sal ook al hierdie verskynsels vir
homself kan verklaar. Want alles het ‘n geestelike betekenis en moet dus ook
‘n geestelike doel vervul, naamlik om die mense opmerksaam te maak op
hulle eintlike lewensdoel, sodat hulle hulself kan voorberei op die komende
oordeel.
En ook sal die wetenskap hiertoe bydra, want hulle sal die veranderinge in
die natuur eers konstateer en die verskynings en ongewone voorvalle in die
kosmos sal hulle self agterdogtig maak. En dit sal belangrike verskynsels
wees waarvoor hulle geen verklaring sal hê nie. Hulle sal dit weliswaar sien
gebeur en ontsteld bystaan, maar sal nie bereid wees om enige korrekte
verklaring te aanvaar nie, naamlik dit, dat die aarde tot in haar fondamente
geskud word, want hierdie verskynsels sal dien daartoe.
Maar hulle sal dit nie wil glo nie en sal dit ook steeds teenspreek, as hulle
gewys word op die Skrif en op die voorspellings. Selfs dan sal hulle dit nie glo
nie, wanneer hulle die opvattinge van die gelowiges verneem of wanneer die
verkondigers van My woord hulle sal wys op die komende einde. En daarom
sal dit uiters moeilik wees om die wêreldse mense in ‘n ingryping van My af
te laat glo, omdat steeds probeer sal word om alles suiwer wetenskaplik te
verklaar.
Slegs weiniges sal ag slaan op hierdie ongewone verskynsels en dit sal
daarom steeds sekerder wys op die einde. Maar hulle vermanende en
waarskuwende woorde sal Ek so duidelik ondersteun, dat die geleerdes ook
spoedig vol sorg hulle onkunde sal moet toegee.
Want hulle sal ‘n ster ontdek wat stadig naderkom na die aarde, wat
skynbaar ‘n baan sal neem wat in stryd sal wees met die wette van die
natuur. En hulle sal steeds meer opmerksaam word op die eienaardighede
van die ster wanneer hulle sy baan volg. Hulle sal glo dat hy ‘n gevaar sal
wees vir die aarde, maar sal tog nie aan die vernietiging daarvan wil glo nie,
omdat so-iets nog nooit tevore meegemaak was nie.
Ek sal dit egter toelaat, omdat My verlossingsplan van die ewigheid af iets
ongewoon vereis, wat die mense nog tot heil sal strek, want dit sal ‘n
voorteken wees van die aanstaande einde en vir die spoedige
daaropvolgende vernietigingswerk, wat hierdie verlossingstydperk sal
beëindig. En hoe nader die einde kom, des te meer onnatuurlike verskynsels
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sal die mense belewe. Hulle moet ontsteld staan en die ooreenkoms opmerk
met, wat van die kant van die gelowiges voorspel word as woord van God en
deur sieners en profete as waarheid bely word.
En My Gees sal ook nou weer deur My bodes op aarde oor die aanstaande
einde spreek, en deur My donderende stem wat eers nog luid sal weerklink.
Mense, merk tog op en sien in dat alles wat gebeur, maar net verwys na die
einde wat Ek vir julle almal gee, sodat julle nie die verderf ten prooi sal val
nie. Want alles wat gaan geskied, sal so geweldig wees dat dit julle sekerlik
sou kan oortuig as julle van goeie wil sou wees, want die tyd is vervul en die
einde is naby. Amen.
Neerdaling in die hel I

6315 Toe die uur van die mensdom se verlossing aangebreek het, het
die voorheen gestorwe geeste,- naamlik die siele van die mense voor die
geboorte van Christus, - hulleself in ’n tussenryk bevind, nie op die aarde nie
en ook nie in die koninkryk van lig en geluksaligheid nie. En daar het hulle
die uur van verlossing afgewag.
Dit sal slegs vir julle mense verstaanbaar wees as julle weet van die oerskuld
en die beweegrede vir die verlossingswerk, of wanneer julle op hoogte sal
wees van die oneindige wye kloof tussen die eens gevalle geeste en God.
Die mense se aardse bestaan was nie in staat om hierdie kloof te oorbrug
nie, selfs al was dit binne die Goddelike wil afgelê, want die oerskuld, wat die
mens nooit in staat sou wees om gedurende een lewe op aarde af te los nie,
was nog nie gedoen nie .Maar die verlossing deur Jesus Christus het dit vir
alle geeste gedoen. Die verlossingsdaad was volbring vir alle mense van die
teenswoordige tyd, die verlede en die toekoms.
Jesus se kruisdood het die poort oopgemaak na die ligryk, sodat die siele in
die tussenryk ook toegang kon kry, sodra hulle die Goddelike Verlosser Jesus
Christus erken het.
Vanaf die begin van die terugbring van die geeste na God was die
verlossingsplan van Jesus Christus vasgelê. En vanaf die tyd van die
stamvaders af was daar gewys op die geboorte van 'n Verlosser. En deur
sieners en profete was Sy koms steeds weer aangekondig.
En die mense wat hulle uitgespreek het vir God, wat hul bes gedoen het om
volgens Sy wil te lewe, het almal van die Messias gehoor wat vir die mense
die verlossing sou bring.
Maar nie almal het Hom meegemaak nie, want baie geslagte vóór Hom was
weggeroep vanaf die aarde en hulle siele moes nou op hul Redder wag.
Daarom het Jesus na Sy dood aan die kruis ook in die hel neergedaal.
Hy wou ook bevryding uit die kettings van die satan bring aan hulle wat hy
nog gebonde gehou het, omdat hul sondeskuld nog nie volkome uitgewis was
nie. Want nooit sou die teenstander van God hierdie siele vrygelaat het nie,
op wie hy reg gehad het, omdat hulle hom vrywillig in die diepte in gevolg
het. Maar ook in die hel was baie verstokte siele wat die goddelike Verlosser
nou, soos almal, ook maar net as ’n mens gesien het, net soos hulle self, en
wat nie geglo het aan die verlossing deur Hom van sonde en dood nie.
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Ook by hulle moes die vrye wil om te besluit gehandhaaf bly. En daarom het
Jesus nie stralend in die ryk van die geeste aangekom nie, maar as die mens
Jesus, wat aan die kruis gesterf het.
Maar baie het geweet dat Hy die Messias was wat steeds weer aangekondig
was.
En hierdie geloof in Hom sou alle siele kon vind, omdat hulle deur God se
ligbodes voortdurend kennis verkry het van dit wat homself op aarde
afgespeel het en omdat God ook nie nagelaat het om die getroue vaders in
daardie ryk die koms van die Goddelike Verlosser in die vooruitsig te stel nie.
Want Hy het dit in opdrag van die Heer gedoen, sodat Sy neerdaling in die
hel verwag is en Hy nou ook aan tallose siele redding kon bring en vir hulle
ook die poort kon oopmaak na die geluksaligheid.
Met die neerdaling in die hel het God die eerste eens gevalle geeste
teruggebring, vir wie die mens Jesus ook die losprys betaal het deur die
kruisdood. En eers van daar het die eintlike terugvoering begin. Die eerstes
wat deur Lucifer geboei is, het hul besliste vryheid gekry, ofskoon hierdie
geeste tevore al bereid was, maar tot digby ’n nog geslote hek gekom het.
Maar Jesus het dit nou oopgemaak. En die weg na die vaderhuis word nou
geopen vir elke siel want saam met Jesus Christus wil gaan. Amen.
Hernude gevangenskap

6317 Wat met julle mense sal gebeur indien julle julleself nie gaan
verander nie, kan nie swart genoeg aan julle beskryf word nie, want dit sal
julle ergste verbeelding oorskry. Dit sal vir julle mense so verskriklik wees,
want julle sal julle reeds bereikte graad van vryheid weereens moet opgee,
omdat julle opnuut gekluister sal word en julle julleself weer vir eindelose tye
weer in gevangenskap sal bevind, totdat julle eendag weer dieselfde lot as
nou ten deel sal val sodat julle weer as mens oor die aarde kan gaan. Maar
ongeag hoe skokkend julle lot aan julle beskryf word, laat julle nie toe dat
julle daardeur geraak word nie. En tog sal julle nog steeds in staat wees om
hierdie lot te vermy, indien julle My Woorde net ter harte sal neem en
julleself sal verander.
Want Ek verlang slegs die verandering van julle wese. Ek verlang slegs dat
julle mense julle gesindheid onder mekaar sal verander, dat julle mekaar
eerder sal help as om mekaar te bestry en vyandig te bejeën, eerder dat die
een die ander gelukkig sal maak en liefde sal gee, in plaas van om mekaar
wedersyds kwaad aan te doen en die haat in julle te versterk. Ek verlang
slegs dat elkeen homself sal besighou met onbaatsugtige naasteliefde. Dan
sal sy hele wese verander en dan tree die mens in verbinding met My Self, en
die gevaar van 'n hernude kluistering aan die einde van hierdie aarde sal vir
hom gewyk het.
En selfs as julle nie wil glo wat vir julle te wagte staan nie, moet julle nogtans
probeer om julleself te verander, want ook in aardse opsig sal 'n
lewenswandel in liefde al ‘n gunstige uitwerking vir julle hê. En julle lewe op
aarde sal dan veel makliker wees, omdat julle dan oor ’n krag sal beskik wat
by liefdeloos denkende en handelende mense ontbreek.
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Steeds weer kan wat julle te wagte staan, as ’n ontsettende belewenis vir
julle voorgestel word, waaraan julle self ten prooi kan val. En steeds moet
julle tot liefdeswerke aangespoor word, indien julle hierdie verskriklike lot wil
ontgaan. As julle dit moeilik vind om te glo, dan sal julle in elk geval tog ’n
lewe van liefde kan lei. En dit wat julle nie wou glo nie, sal dan spoedig vir
julle tot sekerheid word, omdat julle gees dan verlig sal wees deur die liefde.
En julle sal dan duidelik die onvermydelike gevolge van die oortreding teen
die wetlike orde insien, omdat julle in staat sal wees om oorsaak en gevolg
van alle gebeure en alle belewenisse te kan nagaan.
Maar wie onverskillig sal bly staan teenoor hierdie vermanings en
waarskuwings, sal ondervind wat hy kon vermy het, want hy sal self die
slagoffer van sy eie liefdelose lewenswandel word. Want alle krag sal hom
ontneem word en al die kragtelose substansie sal sy siel weer verhard. Die
hardste materie sal sy wese weer omhul en vrylating daaruit sal oneindige
lang tye neem om uiteindelik weer op dieselfde vlak te kom waar hy homself
nou bevind. 'n Oneindige kringloop sal homself herhaal, totdat hy homself
daaruit bevry het deur ’n bewustelike afstuur op My en deurdat hy homself
bewustelik by My sal aansluit. Eers dan sal die proses deur die materie
volbring wees en die weg na die geesteryk vir hom gewaarborg wees.
Julle kan dit nou al bereik, as julle maar net wil doen wat My wil is, naamlik
dat julle julleself van alle kettings sal losmaak deur werke van liefde, dat julle
in My sal glo en verbinding met My sal soek en dat julle hierdie kontak juis
tot stand sal bring deur werke van liefde. Julle is in staat om dit te doen,
terwyl julle julleself nog op aarde bevind en die lewenskrag nog vir julle tot
beskikking staan, maar julle het baie min tyd daarvoor oor. Benut die tyd
goed en glo My Woorde. Glo dat 'n ontsettende lot op julle wag, en vermy
hierdie lot bewustelik, sodat julle julleself kan inspan om reg en regverdig te
leef en onbaatsugtige naasteliefde te beoefen. Dit is 'n dringende
waarskuwing wat Ek met 'n liefde vervulde hart aan julle rig: Bekeer julle
voordat dit te laat is. Dink aan My en dink aan julle naaste in liefde, sodat
julle kan vry word en die komende nie hoef te vrees nie. Amen.
Diensbaar wees in vrye wil - Eieliefde

6320 Wie op hoogte is van die ontwikkelingsgang van die gees, wie
onderrig is oor die sin en die doel van die skepping, die weet ook dat die
mens as volkome skeppingswerk die afsluiting van ‘n eindelose lang
ontwikkelingsproses vorm wat homself op hierdie aarde afgespeel het. Vêrder
weet hy dat daar na die aardse lewe ‘n onherroeplike verblyf in die ryk hierna
volg, waar daar geen materiële skeppings meer sal wees nie, waar hy
weliswaar die vêrder gaande ontwikkeling onder ontsettende moeilike
omstandighede nog wel kan deurgaan, maar heeltemal anders as in die
materiële wêreld. En hy sal weet dat hierdie lot almal sal tref wat hul
ontwikkelingsgang op aarde nie sovêr voltooi het dat hulle siele in die ligryk
kan ingaan nie.
Slegs weinig mense op die aarde het egter hierdie insig, want om dit te kan
begryp en te glo is die wil in die eerste plek nodig om dit alles te wil weet,
maar die verlange na insig is maar selde by die mense aanwesig.
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Daarenteen is die menslike wil uitermate sterk daarop gerig om die skepping
vir homself soveel as wat moontlik is tot nut te maak, sodat dit die
liggaamlike lewe tot voordeel kan strek. Weliswaar help die mense daardeur
die nog in die skepping gebonde gees onbewustelik omhoog, omdat dit nou
kan dien - al is dit ook onder die wet van “jy moet” - maar welke wins lewer
dit vir hul siele op?
Teenswoordig word daar baie materie deur die menslike wil opgelos,
sielspartikeltjies word daardeur vry en dit word dan volgens Goddelike Wil
omvorm tot nuwe skeppings waaraan ‘n dienende funksie toegewys word wat
die gees onvermydelik opwaarts laat klim. Die mens bevry dus iets geesteliks
uit die materie, maar hy kan self daarby in sy ontwikkeling bly stilstaan, of
ook nog agteruit gaan, indien hy nie tegelykertyd sy medemens in vrye wil
behulpsaam sal wees nie. En omdat hy immers self nie meer onderworpe is
aan die, “jy moet” wet nie, kan en moet hy sy positiewe ontwikkeling self
deur vrywillige werke van liefde bespoedig.
En sodra hy dit bewustelik doen - steeds met die wil om sy medemens van
diens te wees, kan so ‘n aardse aktiwiteit ‘n onvermoede seën vir sy siel
oplewer, selfs as hy nie op hoogte is van die ontwikkelingsgang van die gees
nie, selfs wanneer hy niks weet van die sin en die doel van die aardse lewe
en van die skeppings van hierdie aarde nie. En hy hoef dit ook nie alles per
sé te weet as hy maar net vrywillig diensbaar in liefde sal wees nie. Maar
meestal word die mens deur liefde gedryf om besig te wees, wat egter nie
naasteliefde is nie, maar wat slegs die liefde vir hulself is. Dan kan sy
aktiwiteit ook ‘n skadelike uitwerking op sy medemens hê, omdat die
eieliefde des te meer bevrediging vind, hoe kariger die medemens daardeur
bedink word.
Die eieliefde het egter ook ‘n ongunstige uitwerking op die skeppingswerke
wat aan die mens as arbeidsterrein toegewys is, deurdat die ontwikkeling van
die gees in sulke skeppingswerke dikwels vroegtydig afgebreek word en dit
terwille van eie voordeel, omdat die eieliefde indruis teen die Goddelike orde
en die handelwyse van die mens daarom ook heeltemal teen die Goddelike
ordening gerig sal wees.
Selfs indien sulke mense, by wie die eieliefde nog hoog staan, op hoogte sal
wees van die sin en doel van die skepping en die aardse lewe, sal hulle tog
nie hul verkeerde manier van lewe en handel teen die Goddelike ordening
opgee nie, omdat die eieliefde hulle heeltemal beheers en hulle vir ander
denkbeelde ontoeganklik is. En hierdie mense kom in ‘n toestand in die
geesteryk aan wat heeltemal ontsettend is, want hulle kan hul eieliefde nou
nie meer bevredig soos op aarde nie en die weg na die ware liefde, na die
liefde vir die naaste sal vir hulle oneindig lank wees en kan dikwels glad nie
gevind word nie.
Die mens wat slegs van homself hou, neem dus ook die liefde vir die materie
met hom saam na die hiernamaals. En die kwytraak van hierdie verkeerde
liefde is daar vir hom uitermate moeilik, want steeds sal daar goed voor sy oë
verskyn wat hy met al sy sinne op aarde begeer het. En hierdie skynbeelde
prikkel hom tot die uiterste, waarna dit dadelik vergaan wanneer hy sy
begeertes wil bevredig. Daardeur word die begeerte des te heftiger en het sy
ontsettende kwellinge wat die siel nou nie kan uitstaan nie en dit vir so lank,
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- totdat sy die begeerte in haarself bestry, wat dan ook steeds swakker
wordende versoekinge tot gevolg sal hê. Maar die mense weet nie welke
voordele hulle vir hulself kan verskaf vir die ryk hierna nie, wanneer hulle al
die materie op aarde oorwin het, wanneer hulle self sal heers oor die materie
en nie ‘n slaaf daarvan word nie.
Die mens kan op aarde alles diensbaar aan hulle maak, want die doel van die
hele skepping is dat dit die mens en elke skepsel sal dien, omdat dien vir die
daarin gebonde gees verlossing beteken. En so dra die mens dus self baie
daartoe by, wanneer hy die materie die moontlikheid bied om te dien,
wanneer hy self dinge maak waarvan die doel is om diensbaar te wees en
waarvan hy ook wel mag geniet as ‘n geskenk van God.
Maar hy moet steeds aan die geestelike bestemming van materiële dinge
dink en homself nie met al sy sinne daaraan vasketting en slegs trag om
materiële goedere te wen om vir homself daarmee ‘n behaaglike lewetjie te
verskaf nie. Want as gevolg daarvan sal hy weer ‘n prooi word van wat vêr
onder hom staan in ontwikkeling, wat vir homself geestelike agteruitgang
beteken. Steeds moet die ontwikkeling ‘n opwaartse een wees. Die doel van
die mens tydens die aardse lewe is om heeltemal vry te word vanuit die
materiële vorm, om dit te oorwin. Dan kan die siel vry en onbesorg die
aardse liggaam verlaat en haarself tot stralende hoogtes verhef. Dan sal sy
nie meer deur die materie weerhou en gedwing word om haarself nog langer
in aardse sfere op te hou nie, - ofskoon sy nie meer op die aarde leef nie.
Hoe oneindig dankbaar die siel is wat haarself kan bevry uit hierdie sfere,
weet julle mense op aarde nog nie. Maar laat dit vir julle gesê wees, dat dit
wat julle op aarde met al julle sinne nastreef, julle grootste vyand is. Want
julle geluksaligheid lê in die vryheid, - onvry is julle egter solank as wat die
materie julle nog in sy greep het. En die materie sal julle vasbind solank as
wat julle nog deur die eieliefde beheers word, as julle julleself nie deur
dienende liefde daarvan losmaak nie.
Slegs wat diensbaar is, sal vry word. En die bestaan as mens gee aan julle
steeds geleentheid om in liefde te dien. Maar as mens het julle weer ‘n vrye
wil en julle word nie, soos gedurende die voorstadium van julle ontwikkeling,
gedwing om te dien nie. Die liefde moet julle nou aanspoor om diensbaar te
wees. Maar slegs die mens wat die eieliefde oorwin het, sal die dienende
liefde beoefen, wie nie sal wil besit nie, maar wie sal wil weggee.
Hy leer egter ook om die materie nie te kwantifiseer nie, hy maak homself
daarvan los en word daardeur heeltemal vry. Sy ontwikkelingsgang op aarde
is dan net die resultaat van ‘n totale vergeesteliking van sy siel, wat nou
weer in die geesteryk in lig en volheid van krag werksaam kan wees. En sy
sal haarself ook weer daar oor die siele ontferm in dienende liefde, wie nog in
onvryheid en troosteloosheid smag en hulp benodig om hulleself ook eindelik
uit hul gekluisterde toestand te kan bevry. Amen.
Die gebed as genademiddel

6321 Die genade wat na julle toe stroom, benut julle te weinig, want
Ek wend My steeds met genadegawes tot julle. Ek bied hulle vir julle aan,
maar julle gaan daarby verby. Waarom roep julle nie na My as julle in nood is
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nie, waarom gebruik julle nie die gebed nie? En waarom sluit julle julle oor vir
My Woord wat julle van bo gestuur word deur My dienare op aarde? Glo dat
elke nood slegs ‘n middel is wat deur My aangewend word wat julle moet
help, dus ‘n genade van My kant af is. Glo dat ook die gebed ‘n onverdiende
genade is, dat Ek na julle luister, wanneer julle tot My spreek en dat My
Woord die mees waardevolle genadegawe is, omdat dit vir julle die grootste
hulp sal beteken wanneer julle na My luister wat Ek vir julle te sê het en julle
help om die ewige geluksaligheid te bereik.
Elke middel wat Ek aanwend om julle te help om uit die diepte tot die lig te
kom, is ‘n genadegeskenk vir julle, omdat julle by julle afwysende houding
nie verdien dat My Liefde steeds sorg dra vir julle nie. Gedurende die eindtyd
stroom genadegawes julle waarlik in oorvloed toe en niemand hoef met leë
hande te vertrek nie, elkeen kan homself soveel daarvan toeëien as wat hy
begeer en hy hoef maar net te wil, sodat hy in geestelike nood gehelp sal
word en hy kan verseker wees van daardie hulp.
Maar geen enkele genadegawe werk sonder julle bereidheid om dit te gebruik
nie. Daarom kan Ek julle nie verander nie, maar julle moet dit self doen. Julle
wil moet strewe na ‘n geestelike vooruitgang. En oral sal trappies sigbaar
word wat julle kan gebruik om opwaarts te gaan. Maar julle mense het ‘n
verkeerde idee van die woord “genade”. Julle dink dat julle deur hierdie
middele julleself al in die besit van krag en sielerypheid kan stel. Julle glo dat
formele gebruike “genademiddele” is en weet nie wat daar eintlik onder
genade te verstaan is nie. Ek hou van alle mense, ook die wat vêr van My af
staan en Ek wil alle mense help om opwaarts te gaan. Daarom geld My sorg
eerstens vir diegene wat in geen enkele verbinding met My staan nie, sodat
hulle in die eerste plek met My in kontak sal kom. En daarom bring Ek hulle
in situasies van die lewe, waarin hulle in nood en leed tot My moet roep,
omdat die roep na My ‘n suksesvolle uitwerking sal hê. Dus bedink My Liefde
steeds nuwe middele om die skepsel wat My ontrou geword het, weer op My
te rig. En al hierdie middele wat geskik is om die verbintenis tussen die mens
en My tot stand te bring, is genademiddele, omdat hulle onverdiende gawes
is.
En sodra ‘n mens sy toevlug tot die gebed neem, dan vra hy vir My genade
en dan sal hy dit onbeperk ontvang. Ek sal My in sy lewe so duidelik
openbaar dat hy ‘n oortuigde geloof kan verkry, want hy het deur sy
bereidwilligheid laat blyk om My genade te gebruik. En daarom kon dit hom
nou ook onbeperk toevloei en werksaam word, maar wat egter steeds die
vrye wil van die mens vereis.
En gedurende die eindtyd kan iedereen die weg na My vind as hy dit maar
wil. Gedurende die eindtyd sal alle mense so duidelik gewys word op hulle
God en Skepper, op ‘n Leidsman en Helper en iedereen sal dan met My Self
in verbinding kan tree en uit hierdie verbinding ongelooflik baie voordeel trek.
Maar hy moet daartoe bereid wees, omdat alle genadegawes andersins
sonder effek sal bly, maar dan sal die mens dan ook reddeloos verlore gaan
wanneer die laaste dag aangebreek het. Amen.
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Geïsoleerdheid van die hemelliggame

6323 Ontsaglike afstande lê tussen die skeppings wat julle mense as
hemelliggame aan die uitspansel aanskou. Afstande wat nie deur julle geskat
kan word nie en daarom ook nie te oorwin is nie, omdat elke afsonderlike
hemelliggaam self ‘n wêreld op sy eie is en hierdie wêrelde hermeties van
mekaar afgesluit is in soverre dat hulle heeltemal verskillende lewensfere
besit, steeds in ooreenstemming met die aard van die hemelliggaam en ook
met sy bewoners.
Julle mense mag nie glo dat My skeppende Gees nie veelsydig genoeg sou
kon skep en voortbring nie - julle mag nie glo dat julle julle
lewensvoorwaardes op ander hemelliggame ook net so sal vind soos op die
aarde wat julle bewoon nie - en julle mag nog veel minder glo dat die
hemelliggame julle dieselfde lewensmoontlikhede sou bied wat vir julle
bestaan noodsaaklik is, in geval julle ooit in die gebied van so 'n
hemelliggaam sou beland.
Dit sal egter ‘n vergeefse onderneming wees, want julle sal nooit slaag om
ook maar 'n enkele verbinding met ander hemelliggame aan te knoop nie,
tensy dit op ‘n suiwer geestelike manier sal geskied, want dit kan plaasvind
deur die stuur van gedagtes, wat vir julle egter altyd tot 'n geestelike
vooruitgang sal dien, maar egter nooit op ’n manier wat betrekking sal hê op
dit wat deur julle menslike beplande inligting bekom is nie.
Julle mense kan weliswaar groot bekwaamhede ontwikkel, julle kan skeppend
en vormend besig wees op aarde. Julle kan die kragte van die natuur
deurgrond en dit vir julle op elke manier nuttig maak. Julle kan op grond van
julle verstand diep in natuurwette binnedring en nou met al julle insigte na
vore kom, maar julle arbeidsveld is en sal altyd net die aarde bly. En as julle
nou al julle verstandelike insigte probeer gebruik tot heil van julle
medemens, dan sal My seën julle werk ook ondersteun, want dan word aan
My wet van die ordening voldoen. Julle moet egter ook in hierdie ordening
bly, julle moet die wette wat Ek Self uitgevaardig het, in ag neem en wat in
alle skeppingswerke duidelik te siene is.
En daartoe behoort ook die ontsaglike afstand van die hemelliggame vanaf
julle aarde, daartoe behoort die geïsoleerd wees van elke aparte
hemelliggaam van die ander, wat afgesluit word deur die lugleë ruimte, wat
deur die stratosfeer gekenmerk word, wat dit onmoontlik maak vir ‘n mens
om ‘n verblyfplek in hierdie ruimte te hê en wat julle daarom duidelik moes
laat insien dat Ek julle Self afgesonder het. Want al glo julle ook om sulke
“hindernisse” te kan oorwin, sal julle mense deur sulke pogings skipbreuk ly,
julle sal ten gronde gaan as julle julleself in gebiede waag wat deur My vir
julle afgesluit is.
Julle bewys maar net daarmee dat julle baie arrogant van inbors is om te glo
dat julle goddelike natuurwette ongeldig kan maak, - julle bewys dat julle
nóg hierdie wette, nóg die Wetgewer erken en julle bewys dat julle mense
ryp is vir ‘n totale verandering van hierdie aarde, omdat die vernaamste insig
by julle ontbreek, naamlik dat daar Een bo julle staan, Wie die laaste Woord
spreek en dat julle hierdie Een nie moet onderskat nie, aangesien julle
andersins nie iets sou onderneem het wat nie aan julle as bewoners van
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hierdie aarde toegestaan is nie, naamlik om ander hemelliggame, wat vir
julle heeltemal onbereikbaar is en sal bly, tot die doel van julle ondersoek te
maak nie.
Elke hemelliggaam dien die geestelike wesens om hulself te voltooi en die
grade van rypheid van hierdie wesens is so verskillend, dat hulle almal ander
skeppings nodig het. Skeppinge waarin julle mense nie kan bestaan nie en
daarom kan daar ook nooit ‘n verbinding tussen hierdie wêrelde bestaan nie.
My skeppende Gees en My skeppende Wil het waarlik niks sonder wysheid
laat ontstaan nie, maar julle mense sal nooit kan deurgrond wat buite julle
aardse sfeer bestaan nie as slegs dit, naamlik dat die bestaan van ontelbare
sterre en wêrelde vir julle as ‘n vaste feit te staan kom, omdat die aanblik
julle nie tot nadeel van julle siele sal strek nie, - alle vêrdere kennis kan egter
slegs geestelik vir julle ontsluit word. Amen.
Nadering van ‘n ster

6324 Open julle harte wyd en maak julleself ontvanklik vir My straal
van liefde van bo. Luister na wat Ek vir julle wil sê. ‘n Sekere teken van die
aanstaande einde is die sigbaar word van ‘n ster wat homself in die rigting
van die aarde beweeg en tog ‘n sonderlinge baan sal inslaan. Hy sal homself
dikwels van julle blik onttrek en dan weer skielik tevoorskyn kom, want hy is
deur ondeurdringbare newels omhul wat af en toe oplos en wat dan weer
opnuut verdig.
Julle mense sal iets beleef wat tot nou toe vir julle onbekend was, want die
uitwerking van hierdie ster op die aarde sal sodanig wees dat julle bang om
die hart sal word. Julle sal bemerk dat die aarde wel eens ten offer kan val
aan die onbekende hemelliggaam, want hy sal aansienlike storings op die
aarde veroorsaak wat egter vir julle onverklaarbaar sal wees. Daar is mense
wat deur niks wat daar om hulle heen gebeur ontstel kan word nie, maar wat
nou hulle rus sal verloor. Hulle sal voel asof hulleself en die hele aarde
oorgelewer is aan natuurkragte wat hulle vrees, omdat hulle dit nie die hoof
kan bied nie.
En terwille van hierdie mense is die “kragte van die Hemele” in beweging.
Hierdie mense wil Ek in die besonder aanspreek, sodat hulle hulself aan die
enige God en Skepper kan toevertrou, wanneer hulle hulself heeltemal
magteloos voel. Wat deur menslike wil veroorsaak word, beroer sulke mense
nie, al is dit hoe verskriklik in sy uitwerking. Maar hulle sal swak en hulpeloos
word wanneer hulle hulself oorgelewer voel aan natuurgeweld. En dan
bestaan die moontlikheid dat hulle hulle toevlug sal neem tot Hom wie Heer
en Skepper is van elke skepping. Dan eers is dit moontlik dat hulle die weg
na My sal vind in die grootste nood. En hierdie skouspel van die natuur sal ‘n
enorme beroering onder die mense veroorsaak en hulle angs sal ook nie ten
onregte wees nie, want sonderlinge verskynsels sal hierdie ster begelei. Hy
sal steeds nader aan die aarde kom. ‘n Botsing skyn onvermydelik te wees
volgens die berekeninge van hulle wat die verskyning ontdek het en wat sy
verloop volg.
Maar ook dit het Ek al lank tevore vir julle gesê, dat Ek vir julle ‘n “vyand uit
die lug” sal stuur. Dit is ‘n natuurkatastrofe van die grootste moontlike
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omvang wat julle mense nog te wagte staan, wat die definitiewe einde sal
voorafgaan, wat die totale omvorming van die aardoppervlak sal wees en wat
tallose offers sal bring. En steeds weer wys Ek julle op hierdie aankondiging
en My Woord is Waarheid en sal vervul word. Maar julle sal al voor die tyd
daarop gewys word, sodat julle mense My wil en mag kan insien, omdat julle
moet weet dat niks sonder My wil kan geskied nie, dat niks sonder sin of doel
is, wat daar ookal sal gebeur, want Ek dink ook aan hulle wat nog heeltemal
sonder geloof is, wie Ek tog nie aan My teenstander wil afstaan nie.
Daarom moet julle mense weet wat julle te wagte staan, sodat julle makliker
kan glo. Veral as julle in groot nood sal dink aan Hom, wie Heer is oor Hemel
en aarde, oor alle hemelliggame en wêrelde en aan Wie se wil alles
onderwerp is. Julle sal reeds vooraf kennis daaroor ontvang wat julle sal kan
help om te glo, indien julle van goeie wil sou wees. Daar kom ‘n onheil oor
julle, maar dit kan vir iedereen afsonderlik tot seën wees, indien hy daardeur
die lewe vir sy siel sal wen, selfs al sal dit die liggaamlike dood vir die mens
beteken. Want die hoofsaak is dat hulle My in hulle nood sal aanroep. Amen.
Aardse lewe is slegs ’n deurgang na die Vaderland

6325 Beskou julleself slegs as verbygangers op hierdie aarde, wat altyd
slegs tydelik sal bly, maar nie voortdurend nie, omdat julle ware Vaderland
die geestelike ryk is, wat julle egter slegs deur ‘n gang oor hierdie aarde sal
kan bereik. Dan sal julle ook met ander gedagtes deur julle aardse lewe
gaan, want as julle seker is van ‘n bepaalde doel, sal julle dit dan ook
nastreef. Daarom moet ook alles wat julle op aarde aantref, julle nie belas of
bind nie, julle moet dit altyd beskou as slegs van verbygaande aard, asof dit
slegs geleen is, of as tydelike versperring op julle weg, want julle moet
steeds net daaraan dink dat die uur eens sal kom wanneer julle die aardse
dal waardeur julle gegaan het, sal moet verlaat en ’n terugkeer sal plaasvind
na julle ware Vaderland.
En sorg nou daarvoor dat julle terugkeer ryk belaai sal wees met skatte, wat
julle in die gindse ryk weer sal kan gebruik; dat julle julle Vaderland nie arm
en ellendig betree nie, maar stralend van lig en ryk geseënd met geestelike
bagasie. Want dit alles kan julle in die aardse lewe verwerf, want hoe en
waar julle ookal op aarde vertoef, kan julle altyd julle geestelike rykdom
vergroot deur werke van liefde, indien julle julleself nie laat vasketting deur
aardse goedere nie, maar steeds daaraan sal dink dat dit verganklik is en
julle daarvan niks kan saamneem na die gindse ryk nie.
Julle kan egter vir julle in hierdie tyd op aarde baie geestelike goedere
verwerf, want daar is baie nood onder die mense en julle kan altyd hulle nood
lenig, geestelik asook aards. Wat julle sal gee tydens die aardse lewe,
ontvang julle weer as geestelike rykdom terug en daarom moet julle uitdeel
en help waar julle hulp ook maar verlang word. En julle moet ook ongevraagd
nood verlig, waar dit vir julle sigbaar is en julle sal na julle liggaamlike dood
ryk geseënd wees en die geesteryk binnegaan, want “met die maat waarmee
julle gemeet het, sal ook weer vir julle gemeet word.”
Wie hom egter as heer en meester van die aarde beskou, wie glo om reg te
hê op die aardse goedere en oortuig is van sy besit, sonder om aan die
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armoede van die medemens te dink, hy sal volledig naak op die drempel van
die dood staan, hy sal ‘n ryk binnegaan waar hy bittere armoede sal ly, want
hy sal alles moet agterlaat wat hy besit en sal geen geestelike goedere kan
wys nie, want hy het hom nie as verbyganger beskou nie, maar voortdurend
as heer op hierdie aarde, hy het nie gedink aan sy eintlike vaderland nie en
tref dit daarom ook in ‘n uiterste gebrekkige toestand aan. Amen.
Strewe na die doel – God se hulp

6329 Alles sal julle help om volwasse te word en so kan elke dag julle
help om opwaarts te gaan in julle ontwikkeling, indien julle net altyd in
gedagte sal hou dat God oor julle lot beskik en dat alles gebeur soos wat dit
die beste vir julle siele sal wees. Toegegee, die liggaam sal dikwels moet ly,
dit sal dikwels vir julle lyk of julle lewe vol kwellinge is, sorge sal julle dikwels
onderdruk en julle sal bevrees en ontmoedig word. Maar tog gebeur niks
toevallig met julle nie en julle Vader in die hemel weet alles en ken daarom
ook julle toestand, aangesien dit Hy is wat dit vir julle voorafbepaal het om
julle te help vorder. Maar julle kan julle lot self verbeter of vererger,
aangesien julle slegs die korrekte weg moet neem om hulp te kry, net soos
wat julle andersyds, deur teësin en afkeer, julle situasie veel erger sal ervaar
en julle dubbel so erg sal ly, omdat julle sal mor daaroor.
Maar tog is daar Een Wie altyd op julle oproep wag, omdat Hy julle wil help,
maar Hy wil julle eers hoor roep, sodat Hy Sy liefde aan julle kan toon.
Hierdie Een wil julle help en kan julle help, maar verwag tog dat julle sal glo
in Sy liefde en in Sy krag. Julle sal Hom altyd as ‘n God van liefde moet
erken, selfs al sal julle moet ly, of wanneer Sy liefde nie vir julle duidelik
herkenbaar is nie.
Slegs liefde beweeg Hom tot aksie en slegs liefde beweeg Hom om mense
met tye hard te behandel, sodat hulle nie opnuut vir ewighede verlore sal
gaan nie. Maar enigiemand wat homself aan Sy enorme Liefde toevertrou, sal
spoedig uit beproewing gelei word, omdat God niks meer verlang as die mens
se volle toewyding aan Hom nie.
Daarom sal hy spoedig bevry word van alle sorge en lyding, aangesien die
liefde van God dit weer van hom sal wegneem sodra hy die korrekte
verhouding met God gevestig, of dit verstewig het. Dan sal hulle doel bereik
wees en ‘n ander vlak sal bereik word; dan het die siel ’n trap hoër gestyg,
gevolg deur ‘n periode van vrede, wat die mens tot selfondersoek moet dien,
want hy moet voortdurend omhoog strewe en moet nie moeg word nie; hy
moet sy oë op die doel gevestig hou, waarvan die bereiking daarvan sy
aardse taak is.
En indien sy strewe tot ‘n stilstand kom, dan sal die onaangenaamhede
spoedig weer na hom kom om hom aan sy aardse taak te herinner. Maar
ongeag wat ookal oor julle sal kom, dit sal beslis tot voordeel van julle siele
wees en julle sal alles oorwin met die hulp van Hom wat die kruis vir julle
gedra het, Hy Wie vir julle aan die kruis gesterf het. Roep Hom aan in alle
geestelike en aardse nood, want Hy ken julle beproewing, Hy is op hoogte
van alle menslike swakhede en teenslae en is bereid om julle te alle tye te
help en deur julle roep na Jesus Christus sal julle weer met Hom verbind
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word en julle sal hierdie weg na Jesus en saam met Hom stap en hierdie weg
sal julle na julle doelwit lei. Amen.
Verklaring van die slae van die noodlot

6330 Die stryd in die geesteryk om die siele van die mense sal steeds
heftiger word. Die ligwêreld is onophoudelik besig om op die wil van die mens
in te werk, maar die kragte van die duisternis doen dit ook. En die mens is
veel eerder geneig om laasgenoemde ter wille te wees, omdat die verlange
na die materie sterk is en die duistere kragte hul invloed deur materiële
goedere en genietinge uitoefen.
Wat daar maar gedoen kan word om die denke van die mense los te maak
van die materie, dit voer die ligwesens uit. Dikwels tot verdriet van die
mense, maar tog vanuit ’n liefdevolle ingesteldheid, slegs om die mense te
help. Die einde kom steeds nader, wat alle materie vir die mense sal laat
vergaan. Hulle sal dan alles moet teruggee en sal niks daarvan kan agterhou
nie. Maar hulle wil nie glo aan die vergaan van hulle aardse besit nie. En
daarom moet hulle steeds weer ervaar hoe onbestendig dit is waarna hulle
met al hulle sinne streef.
Die ligwesens het slegs weinig toegang tot die gedagtes van die mense. En
na hul ingewing word nie geluister nie. Dit wil sê dat die mense hulle nie met
sulke gedagtes besighou nie, sodat hulle nou deur die ligwesens, deur middel
van gedagtes, onderrig kan word nie. En daarom moet hulle aan
gewelddadige ingrypings blootgestel word, sodat hulle kan gaan nadink oor
die verganklikheid van aardse besit. En slegs so sal julle mense die vele slae
van die noodlot kan verklaar, wat uit die verlies van aardse materiële
goedere of ook wel menselewens sal bestaan; in katastrofes en ongelukke, in
verwoestings van allerlei aard.
Dit is almal maar middele wat van die kant van die geesteryk aangewend
word volgens Goddelike Wil, wat slegs in diepere sin die worsteling tot
uitdrukking bring om die siele, wat in die grootste gevaar is om heeltemal in
die teenstander van God op te gaan, omdat hulle hulself heeltemal
vasgeketting het aan die materie en wat hul ondergang sal wees. Daar bly
nie meer baie tyd oor tot by die einde nie. Dus sal sulke slae van die noodlot
ook hand oor hand moet toeneem, waardeur daar nog 'n klein kans bestaan
dat die mense daartoe gebring sal word om na te dink.
Die stryd in die geesteryk is buitengewoon heftig. Maar die ligwêreld stry nie
teen die duistere wêreld nie, maar beide van hulle stry oor die siele van die
mense. Die mens self is die voorwerp van die stryd. Die mens self moet die
stryd uitveg en elke wêreld gebruik die middele waardeur hulle op sukses
hoop.
Alle leed en teëspoed, alle gebeurtenisse wat julle mense swaar tref, is
middele van die ligwêreld, wat net die beste vir julle wil hê, wat in liefde vir
julle steeds net dit sal doen wat vir julle tot ’n sekere hulp kan wees, indien
julle julself nie daarteen sal verset nie. Maar 'n luukse lewe en rykdom,
aardse vreugde en wêreldse plesier bly steeds maar net middele van die
teenstander. En dit sal julle moet vermy en julle moet julle nie verheug oor
die besit daarvan nie.
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Want die tyd van julle lewe wat op aarde oorbly, is maar min. Dan sal julle al
die moeilike oorwin het. Dan sal julle skadeloos gestel kan word vir die
moeilike lewe op aarde, wanneer julle geestelike sukses behaal het, sodat
julle julself vrywillig kon losgemaak het van die materie en julle vir julle siel
geestelike goedere verwerf het. Verlang nie na dit wat heel spoedig van julle
afgeneem sal word nie, maar versamel vir julle geestelike goedere, wat
niemand van julle sal kan afneem nie en wat julle sal volg na die ewigheid.
Amen.
God se oneindige Liefde - Die Kruisoffer

6331

Die Liefde hou nooit op nie. Hierdie woorde moet vir julle ‘n troos
wees, ook in die moeilikste lewensituasie, want sodra julle in ‘n God glo Wie
die Liefde Self is, sal julle ook weet dat Hy julle nie in hierdie nood sal laat
nie, want omdat julle Sy kinders is, sal julle ook in julleself die sekerheid hê
dat julle Vader julle aanhoudend ook Sy Liefde sal laat toekom. Glo slegs aan
My Liefde, Wie nooit ophou nie, Wie na julle sal uitgaan tot in alle ewigheid, dan sal julle getroos wees in die leed en sal krag ontvang om vol te hou, om
al die moeilike te oorwin, want die Liefde sal julle nie ten gronde laat gaan
nie. En wanneer dit vir julle moeilik raak om aan die Liefde van ‘n Almagtige
God te glo, wanneer vertwyfeling julle oorval oor Sy hulp, dink dan aan die
kruisdood van Jesus, Wie vir julle gesterf het aan die kruis, Wie dit slegs
gedoen het uit oorgrote Liefde vir julle mense, want Hy het julle leed geken,
wat ‘n gevolg van die sonde was en Hy wil julle van hierdie leed bevry wat
julle vir julleself veroorsaak het deur die sonde van julle afvalligheid van My
van weleer. Slegs Sy oorgrote Liefde het Hom tot Sy verlossingswerk
beweeg.
Die mens Jesus was vol van Liefde, Wie Ek Self was in Hom. En hierdie Liefde
wil julle verlos van sonde en dood. Glo julle dat My Liefde ooit sou kan eindig,
Wie julle die bewys gegee het dat Hy die swaarste op Homself geneem en vir
julle gedra het? Ek Self kon julle geen sigbare bewys van My Liefde gee nie,
daarom het die mens Jesus dit vir My gedoen. ‘n Siel van die lig het afgedaal
na die aarde, omdat Haar Liefde julle mense as gevalle broeders gegeld het,
omdat al die Volmaakte met Liefde gevul is wat van My uitgegaan het en
Haar deurstraal het. En hierdie Liefde hou in ewigheid nie op nie.
Wees daarom nie bang nie mense, dat Ek julle van My Liefde sal ontneem nie
en maak geen verkeerde gevolgtrekkings, wanneer julle die vele om julle
heen sien wat vir julle ‘n teenbewys skyn te wees van My Liefde nie. Alle
mense is My skepsele, wat Ek na geluksaligheid wil lei, maar almal gaan
verskillende weë en Ek moet hulle ook verskillend lei en My leiding is nie
altyd dieselfde nie, maar die doel is steeds en ewig dieselfde.
En Ek sal dit ook bereik, ofskoon die mense ‘n ongelyke lang tyd daarvoor
nodig sal hê, as gevolg van hul vrye wil. Glo dat Ek die Liefde, maar ook die
Wysheid is en glo dat Ek goed weet wat vir ieder afsonderlik tot sy verlossing
sal dien. Weet egter dat Ek My aan die verlossing van sy siel meer geleë laat
lê as aan sy liggaamlike welsyn, ofskoon Ek ook elkeen aards bystaan in sy
nood, as hy in volle geloof na My toe sal kom en as ware kind die Vader vra.
Dan sal hy wonderbare gebedsverhoring vind, omdat ‘n gelowige kind alles
met My sal bereik. Kom net nie in opstand nie en trotseer nie My Liefde nie,
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buig julle veeleer voor My en My Wil. Want Ek doen waarlik net die korrekte,
slegs dit wat julle mense tot seën strek. Amen.
Jesus Christus is alles

6333 Niemand kan geluksalig word sonder Jesus Christus nie.
En tog wys tallose mense Hom af, omdat hulle niks weet van die betekenis
van sy verlossingsdaad nie. En ook die mense wat Hom slegs met hul mond
bely, moet by hulle gereken word, want die korrekte begrip van die werke
van liefde en erbarming deur die goddelike Verlosser sou die mense ook in Sy
navolging laat lewe wat hulle tot saligheid sou voer. Selfs al vind prediking
plaas oor die hele wêreld, selfs as Sy Naam weer en weer aan die mense
voorgehou word as enigste reddingsmiddel, weet slegs 'n baie klein deel van
hulle wat die mens Jesus vir sy medemens gedoen het en waarom Hy dit
gedoen het.
Slegs weinig mense op aarde, wat 'n gewekte gees het, is op hoogte van die
betekenis van die verlossingswerk en wie daarom ook die groot nood op
aarde insien en sal weet hoe vêr die mensdom van die enigste Ene afstaan
wat aan hulle 'n lewe in geluksaligheid kan skenk, wie Jesus is wat tot Redder
geword uit sonde en dood.
Jesus Christus word deur die hele wêreld gepredik.
Baie mense word deur Hom self aangespreek, wat deur die mond van die
gewekte predikers tot hulle spreek.
Maar min laat hulself deur Sy woorde bekoor, sodat hulle nou nie meer van
Hom af sal weggaan en hul lewe eweneens aan die verkondiging van die
naam Jesus sal wy nie.
Die meeste vergeet egter, net so gou as dat hulle in geesdrif ontvlam het,
soos 'n strookvuur wat helder oplaai en weer baie vinnig verteer word.
Want Jesus Christus word nie lewendig in hulle nie. Hy vind nie die toegang
tot hul harte nie, omdat hulle nie in die liefde lewe nie.
Slegs die liefde maak die geloof in Hom lewend. Maar sonder liefde is die
kennis oor Jesus Christus en Sy verlossingswerk nie meer as die wêreldse
kennis wat sonder gevolge vir die ewigheid is nie. Daarom sal daar steeds
slegs weinig hulleself so aangespreek voel dat hulle nou werklike navolgers
van Jesus sal word, dat hulle verlossing sal vind van sonde en dood, ofskoon
die Goddelike Verlosser niemand oorslaan wie Hy onder sy kruis inroep nie.
Hy spreek ontelbare mense aan en sal hulle steeds weer aanspreek en hulle
aanspoor om aan hul siel te werk. Steeds weer sal Hy Sy leer van die liefde
verkondig.
Maar Hy kan slegs lewend word in hul harte, wanneer hulle Sy leer van die
liefde sal aanneem en opvolg.
Dan eers sal hulle Sy werk van liefde verstaan en weet watter nood daar op
aarde heers.
Want die dood is elkeen afsonderlik beskore, maar 'n dood sonder Jesus
Christus beteken 'n vreeslike lot in die hiernamaals. 'n Lot waaruit daar weer
slegs deur die Goddelike Verlosser 'n redding bestaan, anders sal die siel vir
ewig in duisternis moet vegeteer, in 'n ongelukkige toestand. Jesus Christus
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beteken alles. Maar dit beteken vir die mensdom buitengewoon weinig, want
hulle doen nie dikwels 'n beroep op sy werk van genade nie, omdat hulle
Hom nie herken nie.
En hulle kan Hom nie erken nie, omdat hulle nie daartoe geskik is solank as
wat die liefde ontbreek nie, en dit het onder die mense verkoel. En daarom
moet die liefde onophoudelik gepredik word. Daar moet gewag gemaak word
van die Een wat self vol liefde was en Homself vir Sy medemens geoffer het.
En as die mens hom sal inspan om die gebooie van die liefde na te kom, sal
dit ook in hom lig word, om welke rede Jesus vir die mense gesterf het. En hy
sal self sy toevlug neem tot die kruis en Hom aanroep, Wie as enigste Een
aan hom verlossing kan bring van sonde en dood. Amen.
Satan se werksaamheid II

6335 Wat nadelig is vir julle siele hou Ek vêr van julle, indien julle wil
goed en op My gerig is. As 'n vader weet dat sy kind in gevaar is, sal hy hom
bystaan sodat hy die gevaar ontwyk, of hy sal hom vol sorg daardeur lei.
Want die vader is lief vir sy kind. En wanneer daar vir julle mense 'n gevaar
vir die siel dreig, dan is julle Vader in die hemel sekerlik die Eerste Wie julle
sal beskerm, omdat dit binne Sy mag is en omdat Hy julle liefhet. En so sal
julle onbesorg kan wees, solank julle julself as My kinders beskou, solank
julle in My julle Vader sien.
Maar julle siel kry skade wanneer sy deur My teenstander aangeraak word.
Want sy greep is hard en genadeloos. En hy breek dit wat in sy hande val. Ek
het 'n vernietigende oordeel oor hom gevel, maar net om julle te waarsku,
omdat julle julself soms so vol selfvertroue in sy nabyheid waag en julle dan
skaars regop kan kom, as julle My nie om hulp aanroep nie. Julle moet
waaksaam wees, want “die Satan gaan rond soos 'n brullende leeu” en
probeer om julle te verslind. Maak geen vriendelike beeld van hom nie, want
dan word julle minder versigtig en dan is alles moontlik, ook dat hy besit van
julle kan neem.
Daar staan egter engele om julle heen, bereid om julle te beskerm, wanneer
julle hele wil My sal geld, wanneer julle liefde vir My julle hele hart sal vervul.
En Hulle sal 'n versperring oprig, waaroor My teenstander nie sal kan klim
nie, want Hulle bestaan uit ligwesens, wat al net deur hul lig die teenstander
wegdring, wie die lig ontvlug. Want hulle is My kinders, wat - net soos julle eens aan sy invloed blootgestel was en sy werk ken en wie julle bystaan,
sodat julle die weg na die Vader kan vind, Wie julle ook kan beskerm, omdat
Hulle op hoogte is van sy lis en Hulleself tussen julle en hom plaas.
Slegs één ding sal julle self moet doen: hom verafsku, omdat hy slegs haat
en sonde is. Die geestelike band met My het hy van sy kant af heeltemal
verbreek, dus moes hy My teenstander geword het, want hy het alles in
homself verdraai wat uit My in lig en krag voortgekom het. Hy is so onmeetlik
vêr van My verwyder, dat hy homself omvorm het tot 'n monster, wat vol
trots en bose gedagtes in staat is om julle alles aan te doen wat julle sal
verhinder om geluksalig te word. Want hy wil julle verderwe. Hy wil julle nie
net besit nie, maar ook vernietig. Want hy is deur en deur boos, sedert sy
afvalligheid van My. Hy is My teenpool en kan daarom niks goeds in homself
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hê nie, omdat Ek andersins die bose in gelyke mate in Myself sou moes
gehad het.
Maar omdat Ek die mees volmaakte Wese is, is hy die onvolmaaktheid self.
En dit beteken ook dat hy boos sal dink en handel, solank as wat hy nog werk
en kan werk, solank hy nog aanhang besit. Juis omdat hy homself nog vol
krag waan deur sy aanhang, sal hy nie sy denke en sy wil verander nie. En
Ek ken die gevaar waarin julle verkeer, wanneer julle hom maar die geringste
toenadering tot julle veroorloof, deurdat julle aan hom medelye betoon. Hy
beantwoord hierdie medelye nie met liefde nie. Hy voel ook geen medelye
met julle siele nie, want hy wil julle in die verderf stort.
Julle wat vol liefde is, ken nie sy haat en kwaadaardigheid nie.
Maar Ek is op hoogte van die gevaar en beskerm julle. Want My Liefde geld
vir julle, wie hy saamgesleep het die diepte in. My Liefde sal ook na hom
uitgaan, wanneer hy teruggekeer het en homself oorgegee het. Maar tot dan
is hy My teenstander, teen wie Ek julle waarsku. Want sy wil is boos en hy
soek slegs julle vernietiging. Laat julle daarom nie mislei nie. Wees
waaksaam, sodat julle hom ook onder sy vermomming kan herken. Amen.
Die plan van die vergoddeliking van die wesens
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My Verlossingsplan strek oor oneindige lang tye, die
verlossingsplan van die gevalle geeste, die vergoddeliking van die geskape
wesens wie eens 'n verkeerde wilsbesluit gemaak het en wie dus 'n oneindige
lang tyd vereis om hulle wil korrek aan te pas, omdat hulle hul natuur
verander het in iets heeltemal teenoorgesteld van My, maar wie nogtans
eendag weer My beeld sal word. Die proses van hierdie transformasie of
herlewing benodig 'n oneindige lang tyd, want dit moet volgens ’n wettige
orde plaasvind, anders sou dit lei tot onvermydelike chaos en die uiteindelike
doel sal nooit bereik word nie.
Die fundamentele wet van My ewige orde is en sal liefde bly. Dus kan 'n
terugkeer na My slegs bereik word as Ek al die gevalle geeste, almal wat
onvolmaak geword het, die geleentheid gee om liefde te beoefen. En om
liefde te beoefen beteken om van diens te wees. Gevolglik moes Ek eers die
geleenthede skep wat die gevalle geeste in staat sou stel om aktief te dien.
Ek moes iets skep wat hierdie gevalle geeste in staat sou stel om by te dra
tot hulle verskyning en onderhoud, - op elke moontlike manier. En so het Ek
die skepping bedink as geskik vir hierdie doel. By wyse van spreke, het Ek
die geestelike substansie aktief laat deelneem in hulle verskyning, maar Ek
moes dit forseer, volgens My wil moes hulle spesifieke uiterlike vorms
aanneem en aktiwiteite uitvoer wat aan hul opgedra is.
Die hele skepping word beheer deur die beginsel van om van diens te wees,
want My wil regeer, wat altyd net die uitdrukking van My groter as groot
Liefde is. Verpligte diens was dus eerstens nodig, omdat geen wese sou kies
om te dien nie, om liefde te gee uit eie beweging nie, maar die terugkeer of
re-transformasie van die gevalle wese is en sal My doel bly.
Nietemin het selfs diens in 'n toestand van dwang 'n verandering bereik,
alhoewel dit 'n oneindig lang tyd vereis. Maar wanneer die re-transformasie
gevorder het tot op 'n punt waar die oorspronklike teenkanting aan My
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verswak het, kan die wese weer 'n sekere mate van vryheid ontvang, sodat
sy nie meer gedwing sal word om aktief te wees nie, maar vrywillig sal
voortgaan om dieselfde te doen, naamlik om te dien, waarvoor sy egter eers
liefde in haarself moet laat ontbrand.
Die doel van die hele proses van ontwikkeling is dat sy wil nou die regte
rigting sal neem, dat sy gedagtes, bedoelings en aksies slegs bepaal sal word
deur die beginsel van liefde, sodat die re-transformasie in liefde bewys kan
word en die wese se vergoddeliking dus kan plaasvind, sodat die doel wat Ek
aan die geestelike wese gestel het, bereik is, dat die geskape wese haarself
vrywillig gevorm het na My beeld, na My kind. Maar gedurende hierdie
oneindige lang tydperk van ontwikkeling gaan die wese deur talle fases en
eendag sal sy in staat wees om terug te kyk, wanneer sy in 'n toestand van
lig sal verkeer, in staat sal wees om die geweldige omvang van My
Verlossingsplan te begryp. En elke individuele fase sal aan haar die lyding en
smarte openbaar, wat dan eers die groot omvang van haar val in die diepte
sal aantoon, die afstand vanaf die Een wat haar in die begin geskape het in
alle volmaaktheid. Eers dan sal My Liefde, Wysheid en Almag geopenbaar
word aan die wesens, en eers dan sal die toename van hul liefde vir My oor
hulle spoel en hulle sal heeltemal in My vloei van Liefde gedompel word. Hulle
sal My sonder einde loof en prys en geen ander begeerte hê as om te dien en
My te help om eendag My doel te bereik nie, naamlik die vergoddeliking van
al die geskape wesens. Hulle sal voortdurend aktief wees in liefde en sal so
voldoen aan hul oorspronklike doel, naamlik om te werk en te skep volgens
My wil, wat nou ook hulle eie wil sal wees, want hulle sal volmaak wees.
Amen.
God se voortdurende sorg vir die mense

6338 Hoe dikwels kom Ek nie digby julle mense nie, hoe dikwels spreek
Ek julle nie aan nie, hoe dikwels trek Ek julle nie van ‘n gevaar terug en bied
julle My leiding aan op julle lewensweg nie? Maar selde herken julle My. My
duidelike leiding sien julle as toeval aan en My aanspreking gaan by julle ore
verby, want julle is nie in staat om My Self te herken nie, omdat julle oë
verby My heen op die wêreld gerig is. Maar My sorg volg julle. En of julle
julleself midde-in die aardse gewoel bevind, wyk Ek tog nie van julle sy nie,
steeds maar wagtend op die oomblik waarop julle opmerksaam sal word op
My, dat julle julleself vrywillig onder My beskerming sal stel, dat julle te
midde van die wêreldse vermaak, tog julle nood sal voel en dan uitkyk vir
My, Wie julle gevolg het en Wie julle kan help. Ek hou nie op om Myself aan
die mense te openbaar nie. Selfs wanneer die resultaat maar baie power is,
wanneer dit nouliks te bespeur is, skenk Ek aandag aan die geringste wil om
nader aan My te kom en dan sal Ek nooit meer van sy sy wyk nie.
My Liefde bring My daartoe om julle nie op te gee nie, selfs wanneer julle in
die grootste onverskilligheid deur die aardse lewe gaan en nie ‘n band met
My soek nie. Maar Ek dwing julle wil nie om My aan te hoor nie en daarom is
My Woorde maar sag en nie opdringerig nie, sodat julle dit maklik nie sal kan
hoor wanneer julle geen ag op My sou slaan nie. Sy klink nie so hard soos die
stem van die wêreld weerklink nie, wat daarom julle hele opmerksaamheid
kry. En omdat julle wil homself na My toe moet wend, kom Ek nooit
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opvallend op die voorgrond nie, maar Ek laat dit ook nie aan kontak ontbreek
nie. Ek dring julle sag op weë waar julle eensaam en swak na hulp sal opsien,
om dan te voorskyn te kom en julle My hulp aan te bied.
Geeneen van julle mense sal Ek laat gaan, solank hy My nog nie gevind en
herken het nie en omdat daar nie veel tyd meer oorbly voor die einde nie,
moet die mense ook op korter weë gedeeltes aflê wat veel swaarder en
moeisamer sal wees om te gaan, omdat Ek wil hê dat hulle My leiding
benodig en daarom sal vra. Die slae van die noodlot sal toeneem; die mense
sal nog deur baie nood en ellende heen moet gaan, omdat hulle, vêrder as
ooit van My verwyder is, selfs wanneer Ek hulle oral te voet volg. Tot aan die
einde van hul lewe sal Ek hulle nie opgee nie en My aansporing om hulle uit
hul onverskilligheid uit te skrik, sal steeds heftiger wees, maar hoe hulle
daarop sal reageer, bepaal Ek nie, maar eens sal hul lot deurslaggewend
wees in die geesteryk. Want hulle wil is en bly vry en selfs My oorgrote Liefde
bepaal nie ‘n wil wat beslis vir die dood nie, terwyl hy tog ‘n ewige lewe vir
homself kon verwerf het. Amen.
Genademiddele - Die weg met God

6340 Daar is nog tyd vir genade, - Ek probeer nog om julle deur allerlei
middele tot ommekeer te beweeg of tot volmaaktheid te bring, maar julle wil
mag nie heeltemal weerspannig wees nie. Wanneer julle mense teen My in
opstand kom, teen julle lot en teen alles wat julle nog tot heil moet strek,
dan sal My genademiddele sonder uitwerking wees - en dan sal ook julle lewe
in gevaar wees, die lewe van die siel, want sy het ’n prooi geword van die
geestelike dood.
Julle mense moet julle na My Wil voeg, julle moet insien dat julle self
magteloos is en sonder om weerstand te bied julleself oorlewer aan Hom, Wie
mag oor hemel en aarde het. Slegs deur hierdie oorgawe sonder verset, sal
julle ook julle aardse lewe vir julleself verbeter. En dan sal julle ook die
genademiddele op julle laat inwerk en sukses behaal vir julle siele.
Dit is die tyd van die einde - en daarom ‘n tyd van groot nood, omdat Ek die
mense nog wil help om terug te keer of om hulleself te vervolmaak. Dit sou
waarlik geen liefde van My kant gewees het as Ek julle mense aan julle lot
sou oorlaat - en vir julle dus ‘n vrye, onbesorgde lewe op aarde sonder
ellende en nood sou berei het nie, want dan sou julle siele verlore gegaan
het, omdat die innerlike drang om vooruit te gaan, maar nog in baie weinig
mense aanwesig is.
Ek moet julle bystaan, omdat Ek julle liefhet en My bystand kan Ek slegs aan
julle verleen, soos wat Ek dit as seënbrengend insien, - deurdat Ek julle hard
aangryp om julle tot besinning te bring, omdat julle kort voor die einde staan
en dit haas gebiedend noodsaaklik is. Maar alle mense kan hul aardse lot vir
hulself verbeter, as hulle in gemeenskap met My die weg oor die aarde gaan,
as hulle hulself digter by My aansluit en so ‘n val in die diepte in onmoontlik
maak. Dan sal Ek hom ook so lei dat sy aardse lewe makliker te dra is, want
dan het Ek geen harde hulpmiddele meer nodig nie, - omdat Ek hom vir My
gewen het. Solank die mens My egter nog weerstand bied, bemerk hy slegs
die las, egter nie My hulp nie.
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Dog geld My Liefde ook vir hom en Sy wil hom wen, slegs met ander middele,
maar wat nogtans genademiddele is, omdat Sy slegs die terugkeer van My
skepsele na My ten doel het en dit moet bereik. Hoe gering egter is die lyding
en die nood teenoor die kwellinge van ‘n nuwe verbanning in die vaste
materie wat julle mense egter onherroeplik ten deel sal val, indien julle
julleself nie sal buig onder My Wil gedurende die laaste tyd voor die einde
nie.
Niks anders wil Ek deur lyding en nood bereik as dat julle na My toe sal kom,
Wie julle altyd kan en wil help. Julle is vermoeid en belas. Julle weet dat Een
julle na Hom toe roep. Volg Sy wekroep: “Kom na My toe, almal wat uitgeput
is en onder laste gebuk gaan, want Ek wil julle verkwik”.
En daar is niks wat Ek van julle sal weerhou as dit nie tot heil van julle siele
sal dien nie. Sluit julle aan by die rye van My kinders, plaas julleself nie
tersyde in eiesinnigheid of trots nie, - maar kom julle ook, julle wat nog vêr
van My af is en gee julle weerstand op, want om die weg met My te
bewandel, is waarlik makliker en mooier. Ek sal julle so lei dat julle julle doel
moeiteloos sal bereik, maar My weg voer egter vêr van die wêreld. Maar dit is
julle ware vaderland, wat julle sal opneem wanneer julle die aarde moet
verlaat. Want My ryk is nie van hierdie wêreld nie. Slegs ‘n kort weg oor die
aarde lê nog voor julle, maar dit is vir julle voldoende om die ware doel te
bereik. Maar gee julleself op hierdie kort trajek oor aan My en My leiding en
julle sal nie spyt wees dat julle Hom gevolg het, Wie julle aller Vader is, Wie
sy kinders wil bring na die ewige saligheid. Amen.
Ontbrekende ek-bewussyn in die skeppinge

6344 Niks is sonder gees nie, wat julle mense ookal om julle heen sien.
Alles wat vir julle sigbaar is, berg gees in sigself, wat eertyds as wesenlike
van My uitgegaan het, maar wat opgelos is in ontelbare partikeltjies en wat
hulle ek-bewussyn verloor het en vir so lank sonder die ek-bewussyn deur die
sigbare skepping heengegaan het, totdat alle partikeltjies mekaar weer
teruggevind het en hulleself verenig het en die verenigde nou weer die
oergees as resultaat het, wie nou, as mens beliggaam, ook weer sy ekbewussyn teruggekry het.
Die mens is dus ‘n oergees in ‘n stoflike omhulsel geberg, terwyl alle ander
skeppingswerke, van die harde materie tot en met die dier, eweneens
bestaan uit partikeltjies wat behoort aan een oergees, wat egter nie in staat
is om homself as iets wesenlik te herken nie, omdat hy sy besef verloor het
deur sy eertydse afwending van My.
Die totale skepping sou egter nie kon bestaan, indien dit nie wesenlik besield
was nie, oftewel: Wat Ek oorspronklik geskep het, was wesens wat aan My
gelyk was en buite My geplaas was. Die materiële skepping bestaan egter uit
die deur My geskape wesenlike, wat slegs ontstaan het met die doel om die
gebonde gees se terugkeer na My moontlik te maak, van Wie hulle hulleself
vrywillig geskei het.
Alles deur My geskape is uitgestraalde krag. Niks is sonder lewe nie, omdat
niks doods uit My kan voortkom nie. Alles wat van lewe getuig, is egter iets
wesenlik, hulle kan hulleself slegs in verskillende uitwerkings van krag uiter,
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maar hulle sal hulleself altyd as krag toon en sal ‘n werksaamheid verrig, wat
weliswaar vir die menslike oog verborge kan bly, wanneer dit gering is, maar
dit kan nie ontken word nie, omdat niks bly soos wat dit is nie, maar steeds
‘n verandering sal laat sien.
Hoe duideliker ‘n werksaamheid gevolg kan word, des te meer lewe verraai
die skepsel en slegs die ontbrekende ek-bewussyn gee aanleiding om te
twyfel aan die wesenlike wat julle mense omring. Hy word egter eers weer ’n
selfstandige wese, wanneer hy weer die ek-bewussyn verkry het, ofskoon die
besielde, - sowel die mens asook elke skeppingswerk, substansieel dieselfde
is naamlik eertyds as wesens van My uitgegane krag wat lewe verraai, berg
hierdie krag al in ’n grotere mate in hulleself, as die skynbaar dooie materie
en desondanks sou dit nie kon bestaan, as dit self nie iets geestelik sou
gewees het nie, omdat uiteindelik alles van My uitstromende krag is, wat aan
My gelyk, ook wesenlik moet wees.
Daar is egter een onderskeid in die volmaaktheid van die wesenlike wat van
My uitgegaan het. En hierdie onderskeid bepaal ook die werksaamheid van
een bepaalde oomblik, wat uit die skepping en tot lewe bring van wêrelde
kan bestaan, maar ook uit ‘n baie minimale diens van die onvolkome teenoor
net so ‘n ander onvolkome, ’n diens wat egter voortdurend sal groei en meer
en meer tot ‘n werksaamheid sal lei, wat ook vir julle mense sigbaar sal wees
en die lewe bewys, want alles moet weer volmaaktheid bereik, waarin dit
oorspronklik geskape was, om nou as ‘n afsonderlike ek-bewuste wese,
onophoudelik My toestromende krag te kan benut volgens My wil. Amen.
Aandag aan wêreldgebeure
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Julle mense laat die wêreldgebeure veel meer indruk op julle
maak as wat goed is vir julle, want al julle denke, verwagtinge en begeertes
is daarop gerig en julle vind geen tyd vir ure van rustige besinning nie, wat
julle vir julleself moet aanpak, sodat julle aandag kan gee aan die verloop
van julle eie ontwikkeling. Alles sal vir elke afsonderlike mens tot
tevredenheid opgelos kan word, indien hy sy eie vorming op die voorgrond
sou stel en oortuigend sou glo dat die wêreldgebeure ook deur My Self
gestuur word, maar steeds in ooreenstemming met die wil van die mense en
hulle geestelike gesteldheid.
Wat julle mense as die vernaamste beskou, is steeds net die gevolg van julle
geestelike onverskilligheid, - dit is die gevolg van die lae geestelike vlak van
die mense. Want hierdie onverskilligheid bepaal die menslike wil om
liefdeloos op te tree teen die mensdom, soos wat dit egter ook die grondslag
lê vir duidelike onheil en dus ook verontrustende wêreldgebeure, waardeur
die mensdom wakker geskud moet word en aangespoor moet word om te
streef na bo.
As die mense maar ‘n bietjie meer op hulle geestelike welsyn bedag sou
wees, dan sou alles wat aards is, ook weer geordend word, die mense sou
hulself nie so laat verontrus deur die handeling van ‘n enkeling nie, want
hulle sou dan alles aan My voorlê en ‘n verandering aan My oorlaat. En dit
sou werklik nie nadelig vir hulle gewees het nie, hulle sou ook weer aards in
rustige vaarwater gelei word en tog die doel bereik.
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En so sal julle nog op baie onheil kan reken wat die aarde te wagte staan,
deels veroorsaak deur die menslike wil, deels deur Myself aan julle toebedeel,
om die rigting van julle gedagtes te verander, om julle met geweld aan julle
einde te herinner, wanneer julle sal sien dat die lewens van baie mense in
gevaar sal wees of uitgewis sal word, wanneer julle sal moet ervaar hoe
magteloos julle self is, indien julle julleself nie tot die Ewige Een wend Wie
alleen magtig is nie, maar Wie deur julle vergeet was of Wie julle nie wil
erken nie, anders sou julle waarlik die vervulling van Sy Wil ter harte geneem
het en dan ook Sy beskerming geniet het in elke nood en elke gevaar, selfs
wanneer dit wat vir julle van menslike kant te wagte staan.
Indien julle met My sal leef, dan sal julle weinig aandag skenk aan die
wêreldgebeure, omdat julle julleself en julle lotgevalle aan My sal toevertrou,
omdat julle My nou ook sal vertrou dat Ek julle sal help. Skakel julle My egter
uit julle gedagtes uit, dan let julle slegs op dit wat My teenstander aanrig,
dan hou My teenstander julleself deur die gebeurtenisse, wat sy werk is, in
gevangenskap en julle beland midde in die draaikolk wat julle na benede sal
trek.
Wat daar ookal in die wêreld gebeur, My Wil en My Mag kan dit ontbind en
My Wil en My Mag kan ook die uitwerking van al die bose afwend van julle
wat by My skuil, wat julle toevlug tot My neem, wat julleself by My aanbeveel
en in My julle Vader sien.
Julle hoef die wêreld waarlik nie te vrees wanneer julle jul blik op My sal rig
nie, wanneer julle die aardse ryk gering sal ag en ywerig sal streef na die
geesteryk. Vir niks hoef vir julle te vrees nie en al woed die hel ook om julle,
sal Ek julle deur alle gevare lei, sodra julle met julle wil, julle liefde en julle
strewe met My in verbinding sal staan, sodra julle blik geestelik gerig word.
Daar sal vir julle geen gevaar dreig nie, want daar kan niks met julle gebeur
nie, behalwe dit wat dienstig sal wees vir julle voltooiing. Streef na julle
geestelike voltooiing, dan sal julle ook geen wêreldse gebeurtenisse of
verontrustende voorvalle meer vrees nie, want julle sal julle veilig geborge
voel onder My beskerming. Amen.
Paradysagtige toestand op die nuwe aarde

6352 Ek sal weer die aarde ‘n plek van vrede maak waar die liefde
alleen sal regeer, waar daar geen vyand sal wees nie, waar alle skepsele
tesame in harmonie en geluk sal lewe, waar die liefde van die mense sal
uitgaan om die nog gebonde gees aan te raak. Daar sal die mense hul
medemens help, fisies en geestelik en Ekself, as die Ewige liefde, sal onder
hulle kan woon. Niks wat negatief is, sal My aanwesigheid kan verduister nie.
Dit is My Wil dat die aarde sal dien om die mensdom tot die hoogste
volmaaktheid te bring. Baie sal hierdie aarde volmaak verlaat, omdat hulle
sterk met My verenig het en hulle sal nie meer deur die oorspronklike sonde
belas wees nie. As hulle deur Jesus Christus op aarde verlos is, kan hulle op
die nuwe aarde geplaas word, hulle wat van die ou aarde vóór die dag van
oordeel verwyder sal word as bewys dat hulle aan My behoort. Hulle sal met
My verenig het op die ou aarde en sal vry wees van alle laste en begeertes,
sodat Ek hulle op die nuwe aarde kan plaas.
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‘n Nuwe verlossingsperiode sal begin, wat aanvanklik baie siele tot
volmaaktheid sal bring, omdat My teenstander gebind sal wees en hy sal
hierdie siele nie kan mislei nie. Hulle sal hul weerstand gewillig opgee en
Myne word. Hulle sal op die nuwe aarde terwille van die volgende generasies
lewe, omdat hulle van My Krag en Majesteit sal kan getuig. Hulle sal van hul
eie ervaringe oor die situasies op die ou aarde kan praat. Hulle sal oor My
Liefde met hul nakomelinge kan praat. Hulle kinders en kindskinders sal ook
gevul word met liefde. Daarom sal hul siele nie vêr van hul oorspronklike
toestand wees nie. Hulle sal in suiwer onselfsugtige liefde ontvang word,
omdat My teenstander geen invloed op hulle sal hê wat op die nuwe aarde
lewe nie.
Liefde is die krag wat die vervolmaking van siele waarlik kan versnel. Dit kan
die gebonde gees uit sy vorm help, sodat hy sy weerstand sal opgee en
vooruitgaan volgens My Wil. Hierdie toestand sal vir ‘n lang tyd voortgaan.
Tydens hierdie periode sal baie van die gevalle geeste voltooid na My
terugkeer. In daardie tyd sal Ek baie “kinders” wen. Dan sal hulle
geluksaligheid ken en ook Myne geen grense ken nie, omdat Ek weet dat elke
gevallene na My sal terugkeer. My Ewige plan van verlossing sal suksesvol
wees. Maar tog sal hierdie toestand weer op die nuwe aarde verander. Meer
en meer siele, wat deur die skeppings van die aarde gegaan het, sal
geïnkarneer word en die begeerte vir die materie sal weer deurbreek.
Aanvanklik gering, maar later sal dit meer en meer groei en die begeerte van
die mense vir materiële dinge sal die kettings van My teenstander losmaak,
omdat die mense hulle nie teen Hom sal verset nie. Maar My Liefde sal die
gees nog voortdurend help. Daar sal weer ‘n stryd om siele wees en die vrye
wil van die mense sal moet besluit welke meester hulle wil dien.
Die nageslag sal ook van Jesus Christus vertel word, die Goddelike Verlosser.
Hulle sal daarom nie hulpeloos aan My teenstander oorgelaat word nie, maar
hulle sal aan hom oorgee, omdat hulle geloof in My as God en Skepper, nie
sterk genoeg sal wees nie. Ek sal ook My invloed op hulle deur die stem van
die gewete uitoefen. Maar dit sal nie meer die paradysagtige situasie wees
nie. Daar sal ’n innerlike stryd vir die mens wees en die verleidinge van My
teenstander sal nie faal om te kom nie. Die stryd om te bestaan sal groter
word. Dit sal meer verdraaglik wees vir hulle wat getrou aan My sal bly en
hul liefde ontwikkel. Dan sal My boodskappers van Lig hulle ook ondersteun,
gedeeltelik deur geestelike beïnvloeding, gedeeltelik geïnkarneer as mense
onder hulle, indien hulle net sal luister en deurlopend met My in kontak sal
bly.
Solank die liefde regeer, sal die mense vordering maak met hul
volmaakwording. Solank die liefde regeer, sal My invloed op mense sterk
wees. Dan sal hulle nie hoef te vrees om terug te val in die diepte in nie. Vir
My teenstander sal die geveg teen die liefde tevergeefs wees. Amen.
Die doel van nood: Die verbinding met God

6355 In welke nood julle mense julleself ook bevind, Ek is altyd tot
hulp bereid, indien julle tot My bid daarvoor. Ek sluit nie My oor vir geen
enkele aanroep wat uit 'n gelowige hart na My opgestuur word nie. En Ek
bekommer My ook oor almal wie julle by My aanbeveel. Maar elke nood het
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ook 'n doel, naamlik om die mens na My toe te dryf, wat hulle nog vêr
weghou van My af, wat nog geen innige band met My aangeknoop het nie,
wat My vergeet het in die gewoel van die wêreld, ofskoon hulle My nie
heeltemal verwerp nie. Na hulle werp Ek ook My nette uit en dan moet die
nood dit tot stand bring, sodat hulle met aandrang op My kan afstuur. En Ek
sal hulle nie laat ondergaan nie, Ek sal hulle help.
Die mense kan alle sorge op My afwentel. Hulle kan met alle sorge en node
na My toe kom, alles vertroulik aan My voorlê en My vra om alles vir hulle te
reël. En hulle sal wonderbaarlik gehelp word. Maar hoe min mense glo dit en
neem My volkome gelowig in hul vertroue? Maar My Arm kan nog nie
reddend ingryp waar die nood nog nie sy doel vervul het nie. En Ek moet
toesien hoe swaar die mense onder hul kruis gebuk moet gaan. En Ek kan My
maar net as kruisdraer vir hulle aanbied, maar Ek kan nie die las teen hul wil
van hulle afneem nie, anders was dit heeltemal doelloos en die mense sal in
dieselfde geestelike nood bly, al het hulle vrygeword van hul aardse nood.
Glo tog My Woorde, dat Ek maar net wag vir julle aanroep, dat alles vir My
moontlik is en dat Ek julle liefhet. En as julle dit glo, soek dan in elke
liggaamlike of geestelike nood toevlug in My, Wie alleen die nood kan verhelp
en ook wil, omdat Ek julle liefhet.
Gee alle twyfel op, want dit is net hinderlik wanneer My Liefde in julle
werksaam moet word. Glo en julle sal alles by My bereik. Maar hou dan ook
die verbinding met My in stand, want die doel van alle nood is slegs dat julle
die weg na My sal vind en by My sal wil bly; dat julle die weg sal neem na die
Vader en nooit van Hom sal weggaan nie. Want ter wille van julle geestelike
nood sal die aardse nood oor julle kom. En geestelike nood is die verwydering
van My, in ‘n dooie geloof, anders sou julle na die Een kon gaan wie julle
alleen kan en wil help. Laat hierdie geloof in julle lewend word en twyfel geen
oomblik aan My Liefde en My Mag nie, en julle sal deur alle nood heen gelei
word. Ek Self sal julle daarvan bevry. Amen.
Die wet van orde is liefde

6357

Ek praat met al My kinders, want Ek wil Myself aan hulle
openbaar, Ek wil hulle oortuig van My Liefde, Wysheid en Krag. Ek praat met
hulle as 'n Vader, sodat hulle die Vader se liefde in My Woord kan voel, sodat
liefde vir My ook kan ontvlam in hulle harte en veroorsaak dat My kinders My
wil vervul. En Ek maak My wil aan hulle bekend deur My Woord. Ek dra My
Goddelike leer van liefde aan hulle oor. Slegs een ding is belangrik in die
lewe, naamlik dat die mens homself tot liefde omvorm.
Ek verwag niks anders van My lewende skeppings as om 'n lewe van
onbaatsugtige naasteliefde te leef nie. Dit alleen is My wil, maar as hulle My
gebod van liefde vervul, beteken dit ook dat hulle alles sal besit, alles sal
bereik en ewiglik geseënd sal wees. Want alles kom voort uit liefde, liefde is
die wet van My ewige orde, enigiemand wat lewe sonder liefde, het My orde
verlaat en is dus ongelukkig, selfs asof dit lyk of julle mense op aarde in
welgeordende omstandighede woon, selfs as julle gemaklik voel op aarde en
in staat is om alles te voorsien vir die liggaam wat dien tot sy welstand. Jou
siel is nogtans in 'n ellendige toestand, en eendag sal jy hierdie ellende
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bitterlik pynlik ervaar wanneer jou aardse lewe geëindig het. Dan sal die siel
misvorm, swak en in pynlike duisternis wees, want as 'n wese wat die orde
verlaat het, kan sy nie geluksalig wees alvorens sy haarself weer met My wet
van ewige orde geïntegreer het nie, alvorens sy liefde geword het.
Sy kan dit sekerlik nog in die geesteryk bereik, maar onder pynlike
omstandighede, indien sy enigsins daarna sal streef en wel eers na 'n
oneindig lang tyd, terwyl sy dit baie maklik op die aarde kon bereik het,
omdat sy voortdurend die geleentheid gebied was om liefde te beoefen,
omdat elke onbaatsugtige liefdesdaad haar meer krag sou gegee het en haar
wil sou verhoog het om liefdevol aktief te wees. Dan het die mens weer My
orde binnegaan en ewige saligheid sal sy lot wees.
En dit openbaar Ek alles aan julle deur My Woord, want Ek is lief vir julle,
want julle is My skepsele en deur liefde sal julle My kinders word, wat Ek, as
'n Vader, waarlik gelukkig kan en sal maak, want My Liefde behoort altyd aan
julle, selfs al draai julle weg van My, selfs as julle My ewige orde verlaat het.
En Ek sal dié van julle wat vêr van My is, wat My nie in julle harte aanvaar
met liefde nie, aanhoudend lok. Indien julle na My sal luister, sal dit nie tot
julle nadeel wees nie, maar indien julle julleself verontwaardig van My sal
wegdraai, sal julle jul weg moet gaan soos voorheen, maar dit sal nie tot 'n
geluksalige lot lei solank as wat julle sonder liefde leef nie.
Laat julleself vasgegryp word deur My Liefde, moenie weerstand bied en
julleself teen My verdedig nie, maar maak julle harte en ore oop vir My, sodat
Ek in julle kan woon, en julle sal waarlik nie spyt wees nie. Julle sal My Liefde
as krag voel, indien julle slegs julle wil aan Myne onderwerp en My gebooie
onderhou, wat altyd net liefde vra, want sonder liefde kan niemand salig
word nie. Amen.
Die breë en die smal weg

6359 Die weg wat julle op aarde gaan, kan heerlik, aangenaam en ryk
aan genoeëns wees, maar ook baie moeisaam en swaar, maar meestal kies
julle die maklike gelyk weg en geniet van alles wat die weg julle aan vreugde
en genot bied. Julle deins terug vir die weg wat baie moeisaam is en vra nie
na die eindbestemming van die weg wat julle gegaan het nie. Vir die oomblik
is dit vir julle voldoende om die heerlikhede te kan geniet wat die breë weg
julle beloof, - maar julle dink nie aan waar nie hy heen lei nie.
Steeds draai daar egter ‘n smal weg af en steeds staan daar by die splitsing
bodes wat julle toeroep en vermaan om die weg te gaan wat weliswaar nie
gelyk is nie, wat inteendeel ‘n klim vereis en waarvoor julle krag sal moet
gebruik om te klim. Die bodes belowe julle egter ook ‘n heerlike doel, hulle
verseker julle dat julle die vele moeite van die weg nie tevergeefs op julle sal
neem nie, dat die doel julle ryklik sal beloon vir alle laste wat die smal weg
van julle geverg het, vir alles waarvan julle afstand moes doen.
Steeds weer sal julle geleentheid hê om van die groot breë weg af te gaan,
want steeds weer sal julle bodes ontmoet wat julle gaan waarsku om nie julle
weg voort te sit nie en wat julle sal probeer oorhaal om op die weg te gaan
wat na bo lei. Julle moet na hulle luister, julle moet ernstig daaroor nadink
dat julle julleself in gevaar stel deur hierdie weg onverstoorbaar vêrder te
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volg, wat nooit na bo kan lei nie, omdat dit geen inspanning van julle verg
nie, wanneer hierdie weg skynbaar horisontaal vêrder gaan, maar steeds
meer na benede, na die diepte voer.
Julle moet self twyfel wanneer julle aardse lewe vir julle vervulling bring van
julle begeertes, want julle moet toegee dat dit steeds net wêreldse vreugde is
wat julle begeer en aan julle verskaf word, vreugde wat vergaan soos
droombeelde waarvan niks waardevol vir julle oorbly nie, veelmeer in julle ‘n
gevoel van banaliteit en van onbehae agterlaat wanneer julle julleself ernstig
ontleed.
Die breë weg waarop julle loop is wel deur blomryke hange omsoom en julle
voel behaaglik in so ‘n omgewing, maar dit is nie iets eg nie, dit is slegs
lugspieëling en verbloeming vir julle, wat bedek wat daaragter lê en julle sou
skrik as julle daardeur sou kon kyk en die moeras ontdek wat hierdie
blomryke hange moet verberg.
Die weg wat egter opwaarts lei, verg die oorwinning van ongelykhede en dit
is nie maklik om so ‘n weg te begaan nie, dog bo-aan wenk ‘n heerlike doel
die wandelaar, hy sien ‘n lig bo homself straal wat onvergelyklik weldadig oor
hom uitstroom en wat hom alle moeite laat vergeet.
En hierdie reisiger weet dat dit geen vals lig is nie, hy weet dat die ware
vaderland hom verwag wat aan hom alle heerlikhede sal bied. En hy lê graag
en opgewek die moeisame weg af, hy let nie op ongemak nie, want
voortdurend ontvang hy krag van bo en daarom bereik hy ook sekerlik sy
doel. Hy keer terug in die Vaderhuis om daar vir ewig geluksalig te wees en
te bly. Amen.
Sosiale laste versus naasteliefde

6360 Hoe dikwels is julle mense nie daarop gewys dat hulp aan julle
verleen sal word en hoe dikwels was dit moontlik om dit te beantwoord, want
geen mens kan net op homself steun nie, elkeen het die hulp van sy
medemens nodig, soos wat elkeen ook weer in omstandighede beland om
weer hulle medemens te help.
Maar die strewe van die mense is daarop gerig om hulself heeltemal
onafhanklik te maak van hul naaste en ook om alle hulpverlening van
hulleself af te skuif. Hulle probeer dit wat vrywillige hulpverlening moes
gewees het, wetlik te reël en elkeen probeer vanuit hierdie reëling die
grootste moontlike voordeel vir hulself te trek. Dit, wat as onbaatsugtige
naasteliefde baie hoog gewaardeer sou word vir die siel, is verander in ‘n
onvrywillige heffing en lewer vir die siel geen enkele voordeel op nie, solank
alle vrywillige liefdadigheid uitgeskakel is.
Volgens menslike maatstaf sou alle aardse nood op hierdie manier van die
mense afgewend kon word. En dit is ook wel die strewe van hulle wat
hulleself verantwoordelik voel vir die noodsituasie van die mense, omdat dit
nie geheim gehou kan word wanneer hulle belas nie.
En solank as wat liefdeloosheid heers onder die mensdom, sal sulke pogings
ook tot seën wees, in soverre dat die mense nie in ellende ondergaan nie,
maar tog kan die lae geestelike peil van die mensdom nie daardeur opgehef
word nie, want daarvoor is ‘n werksaamheid in onbaatsugtige naasteliefde
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nodig. Die mense moet ontroer word deur die ellende van die medemens,
sodat hierdie liefde in hulle kan ontbrand. Daar moet gebrek wees onder die
mense, sodanig dat dit ‘n mens wat tot liefde bereidwillig is, sal aanspoor tot
liefdadigheid. Hulp kan op alle maniere aan die mens verleen word, deur
troostende woorde, deur liefdevolle belangstelling of deur daadwerklike
bystand. Maar in die menslike lewe gaan dit heel in die besonder oor die
oorwinning oor die materie, oor die omsetting van eieliefde na onselfsugtige
naasteliefde.
Die mens moet homself losmaak van wat vir homself begerenswaardig is, om
dit aan die medemens te gee wat in nood verkeer. Daarom is aardse besit
ongelyk verdeel, juis om die wil tot gee aan te spoor, omdat die mens
homself tegelykertyd kan oefen in die oorwinning van die materie en omdat
hy daardeur aan homself die grootste geskenk gee, as hy homself bevry het
van stoflike besit om die nood van die medemens te lenig.
Slegs vir dit wat vrywillig weggegee was, sal die mens ryklik vergoed word,
want slegs die vrye wil bewys die liefde, terwyl by die belasting wat mens
moet betaal, die liefde heeltemal ontbreek, ja selfs eerder die hart van ‘n
mens kan verhard en hy alle wil tot gee in hom onderdruk, omdat hy glo dat,
met hierdie sosiale las, al genoeg gedoen word vir die welsyn van sy
medemens.
Maar al is die mense hoe besig om die ekonomiese nood op hierdie manier te
lenig, tog kom dit weer in ‘n ander vorm na die mense toe. Enersyds vir
homself tot seën, andersyds om weer die hart van die medemens tot
hulpvaardigheid te beweeg, om hom aan te raak sodat die liefdesvonk kan
ontbrand, sodat die liefde onder die mense nie heeltemal verkoel nie.
En dikwels word juis die mense wie se harte baie verhard is, deur nood van
nie-materiële aard getref, sodat hulle ‘n ander weg moet inslaan as hulle
gehelp wil word. Van hulle word die vreugde wat hulle gehad het van hul
aardse besittings, weggeneem. Wat hulle nie self wou weggee om die nood
van ander te lenig nie, kan hulle nou self nie meer geniet nie. Die materie het
nou sy waarde verloor en geseënd is die mens wat nou op die regte wyse
daarmee omgaan, wat nou vrywillig daarvan afstand doen om dit aan ’n
noodlydende medemens te laat toekom. Geseënd is hy wat nog in die laaste
tyd die liefde van sy medemens verwerf deur goeie dade, want slegs dit volg
hom na tot in die ewigheid. Dan was sy nood nie vrugteloos vir sy siel nie.
Amen.
Verbinding met Jesus in alle nood

6363 Julle mense sal julself innig moet verbind met Jesus Christus, as
julle julleself wil vrymaak van alle foute en swakhede, slegte gewoontes en
begeertes, ondeugde van allerlei aard, indien julle volmaak wil word. Hy
alleen kan julle daarmee help en Hy doen dit, sodra julle Hom daarvoor vra
en daarmee getuig dat julle aan Hom glo as goddelike Verlosser. Sodra julle
dus sal begin stry, sodra julle innerlik ontevrede raak oor julleself, moet julle
julleself slegs wend na Hom, want Hy het begrip vir elke menslike swakheid,
omdat Hy Self as die mens Jesus oor die aarde gegaan het.
Maar hy het ook die middel om julle te help.
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Hy sal julle wil versterk en julle ook die benodigde krag daartoe gee vanuit
Sy genadeskat, wat Hy vir julle verwerf het deur Sy dood aan die kruis.
Julle sal op die weg na Hom nie tevergeefs gaan nie, julle sal van gewisse
hulp gewaarword, indien julle maar net hulp begeer.
En so sal julle steeds self die verbinding met Hom tot stand moet laat bring
en bewaar. Niemand anders kan aan julle hulp verleen nie, Hy alleen kan dit
en wil dit ook, omdat Hy Self wil hê dat julle vrykom van alle boeie wat julle
na benede trek, omdat Hy dit Self wil hê dat julle weer die volmaaktheid van
weleer bereik, sodat Hy julle kan opneem in Sy ryk, wanneer julle hierdie
aarde sal moet verlaat. Hy wil hê dat julle moet terugkeer na julle Vaderhuis,
om weer geluksalig te wees soos wat dit was in die allereerste begin.
En daarom sal Hy ook alles doen om hierdie terugkeer vir julle moontlik te
maak en Hy sal dit nie aan genadegeskenke laat ontbreek nie, want Hy het
na die aarde neergedaal om julle te help, omdat julle alleen nie meer in staat
was om die klim omhoog na die lig af te lê nie.
Hy het vir julle mense aan die kruis gesterf en Hy wil nie hê dat daardie offer
tevergeefs gebring was nie, Hy wil hê dat alle mense deel sal hê aan die
genade van die kruisoffer, dat hulle almal die doel sal bereik waarvoor Hy
Homself geoffer het.
Maar julle sal self na Hom toe moet kom, julle sal julle in julle nood aan Hom
moet toevertrou en om Sy hulp vra en dan sal dit julle ten deel val. Daarom
sal julle steeds van Sy teenwoordigheid bewus moet word.
Julle hoef Hom maar net in julle gedagtes te roep en Hy sal saam met julle
gaan op al julle weë.
Die verbinding deur middel van gedagtes verseker julle ook van Sy
teenwoordigheid en as Jesus naby julle is, praat dan met Hom soos met ‘n
broer en ontdoen julle van alles wat julle terneergedruk maak, lê dit aan Hom
voor en laat julle vraag van meer geestelike aard wees, ofskoon julle ook in
aardse node volledige ondersteuning sal vind.
Maar dink eers aan die toestand van julle siel en wanneer julle
onvolmaakthede ontdek, kom vol vertroue met die vraag na Jesus Christus,
sodat Hy julle kan vrymaak van elke boei, van elke boosheid wat julle van
Hom skei. Gaan so vertroud met Jesus Christus om soos met julle broer en
skaam julle nie om ook julle mees geheime foute en sondes bloot te lê nie.
Sy Liefde is oneindig en Hy sal julle vergewe en julle help om heeltemal vry
te word, omdat julle Hom dan erken, omdat julle in Hom en in Sy
verlossingswerk glo. Maar iemand wat Hom uit sy lewe uitsluit, wat nie die
verlossingswerk van Jesus en die menswording van God in Hom erken nie;
sal nie sy eie foute en slegte gewoontes baasraak nie, want aan hom
ontbreek alle krag en ook is die wil swak om ernstig die werk van die
omvorming van sy lewe ter hande te neem.
Hy sal niks kan bereik, alvorens hy hom nie aan die goddelike Verlosser
toevertrou het nie.
Want elkeen wat vry wil word vanuit die mag van die teenstander van God,
moet tot Jesus roep en homself in volle geloof aan Hom oorgee.
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Eers dan kan hy gered word, eers dan het hy die krag om homself te
verander, om verlos binne te kan gaan in die geesteryk, om beslis te kan
terugkeer na die Vaderhuis. Amen.
Wesens van ander wêrelde

6364

Daar bestaan ‘n geestelike verbinding van die aarde met die
wesens van ander wêrelde, sodra dit gaan oor ligwesens wat in My opdrag op
julle inwerk, sodat julle die korrekte weg kan gaan wat na My toe lei.
Die ligwêreld is onophoudelik besig om julle in ‘n goeie sin te beïnvloed. Maar
ook gebruik die kragte van die duisternis elke geleentheid om julle te mislei,
om julle van die weg van die waarheid weg te lei, om julle denke te verwar.
En daar sal juis gedurende die laaste tyd voor die einde veel gebeur wat vir
julle mense onverklaarbaar sal wees.
Maar bedink steeds dat die mense die weg na My sonder dwang sal moet
betree. Dat verskynings wat dwang sal uitoefen om te glo, sal dus nooit van
My kant af gebruik word nie, selfs nie eers wanneer die mensdom haarself in
groot geestelike nood sal bevind nie. Bedink steeds dat die ligwêreld in My
opdrag werksaam is, wat dus nooit iets vanuit hulself sou doen wat nie in
ooreenstemming met My Wil en My Wysheid is nie.
Indien die ligwesens dus daarop bedag sal wees om julle mense te help, dan
sal hulle in geen geval ‘n verskyningsvorm kies wat twyfel, verwarring en
twyfelagtige resultate by die mense teweeg sal bring nie. Juis in alle
duidelikheid sal hierdie ligwesens hulself teenoor die mense uiter en steeds
so, dat hulle as Liggewer herken kan word. Hulle sal hulself dan altyd uiter
teenoor diegene wat ‘n geestelike verbinding wil aanknoop, met die doel om
hulself geestelik te ontwikkel. Hulle sal egter nooit verontrustend inwerk,
deurdat hulle na middele sal gryp wat vir die mense onverklaarbaar sal wees
nie, want hulle wil onduidelikheid verjaag, hulle wil lig gee, egter nie die
duisternis vergroot wat deur elke onnatuurlike verskynsel versprei word nie.
Tallose ligwesens span hulself in vir julle geestelike welsyn, tallose ligwesens
wil julle help om die lig nog voor die einde te bereik. Want die einde kom
onherroeplik, - omdat My Liefde en Wysheid ook dink aan die wat nog in die
vaste materie gekluister is, wat die verlossing vanuit die vaste vorm ook eens
ten deel moet val.
In vrye wil sal julle mense in My natuurwette ingryp en julle sal derhalwe die
laaste vernietigingswerk op hierdie aarde self teweegbring. Julle sal julleself
ook volstrek nie deur teregwysings van hulle wat weet, van julle voornemens
laat afbring nie, selfs al sou engele uit die hemel neerdaal om julle te
waarsku. Anders sou Ek nie voortdurend deur sieners en profete op die einde
gewys het, indien Ek slegs die geringste verandering van wil sou voorsien het
nie.
Dus kan julle voornemens nie meer teëgehou word nie en die einde sal
onherroeplik kom. En daarom geld die inspanning van die geestelike wêreld
altyd maar net julle siele. En dit probeer die goeie sowel as slegte kragte,
slegs op heeltemal verskillende wyses. Die Ligwêreld spreek altyd slegs julle
gees aan, die duister wêreld daarenteen julle sinne. Die Ligwêreld openbaar
haarself ook op die mees verskillende wyses, maar steeds deur bemiddelaars
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wat deur hulle geestelike rypheid en gesindheid met die Ligwesens in
verbinding staan, sodat hulle dan ook die openbaringe aan die medemens
kan meedeel. Die duistere wêreld daarenteen werk regstreeks uit haarself. Sy
spreek die mense willekeurig aan, sy vind geloof by haar eie aanhangers en
stig verwarring by die ander en daar sal nie met sekerheid ‘n uiting van
goddelike krag te onderskei wees nie, veel eerder ‘n voortdurende vraag,
voortdurende onsekerheid wat oral opgemerk kan word waar bose kragte
werksaam is.
Wat van bo kom, wat van My af uitgaan, of van die Ligwêreld wat in My
opdrag werk, sal altyd net lig versprei. Slegs aan die lig kan julle mense die
werke, vol van lig, herken. Dan sal julle egter ook nie meer vra nie, maar
weet. Amen.
Armoede belemmer nie die werksaamheid in liefde nie

6365 Ook die allerarmste kan die hemelryk verwerf. Want dit is vir elke
mens moontlik om My wil te vervul. My wil is onbaatsugtige liefdadigheid. En
al is die mens hoe arm aan aardse goedere, kan hy liefde teenoor die naaste
beoefen, omdat dit nie net bestaan uit die gee van materiële goedere nie.
Ook die armste mens kan die vlam van liefde in homself laat aansteek. Hy
kan - juis in sy armoede - die toestand van sy medemens insien wat in nood
verkeer. En reeds die ernstige wil om te help, is liefde wat aandring op
werksaamheid. Die liefde word nie gemeet aan die materiële waarde van dit
wat jy weggee nie. Die graad van liefde is maatgewend en dan kan selfs die
kleinste gawe onmeetlik hoog gewaardeer word.
'n Hart vol liefde kan haarself egter ook op 'n ander manier aan haar
medemens kenbaar maak, steeds tot sy seën, omdat wederliefde gewek
word. Elke goeie woord, elke deelneming aan die lot van die medemens, elke
liefdevolle blik of energieke hulpverlening kan 'n verharde hart tref en laat
smelt. Die medemens kan daardeur meer ontroer word as wat deur materiële
hulp kan gebeur, omdat juis die armoede van die een wat skenk, die ander
van werklike liefde oortuig, wat nou ook beantwoord word en wat 'n straal
van liefde aangesteek het. En gee 'n mens wat in armoede leef nou ook nog
die weinige wat hy besit, dan sal hy ryke skatte verwerf vir die ewigheid.
Maar hy sal ook aards gehelp word en sal self ook die grootste seën
ondervind deur sy armoede, omdat die verlange na materiële goedere ook in
hom opgehou het, namate hy meer behulpsaam is teenoor sy naaste. En hy
leer dus heelwat vinniger om die materie te oorkom, as 'n mens wat dit moet
leer te midde van aardse besit.
Die liefde van die hart is nie afhanklik van die grootte van aardse besit nie.
Die liefde is 'n gevoel in die hart van die mens, wat altyd aandring tot
werksaamheid en ook altyd 'n manier sal vind om werksaam te wees. Dis is
dat die mens homself besorg maak oor sy medemens, dat hy nie onverskillig
by hom verbygaan nie, dat hy hom opmerksaam maak op gevare of hom die
regte pad wys. Die mens kan op elke wyse sy liefde tot uitdrukking bring. En
sy liefde sal met dankbaarheid ervaar word en wederliefde opwek.
Daarom sal geen mens kan sê dat hy deur armoede verhinder was om
werksaam te wees in die liefde nie. Die liefde het nie die minste met
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materiële besit te make nie, want ook die allerarmste mens kan bid uit 'n
hart wat met liefde vervul is, of dat Ek My wil ontferm oor die ongelukkige
naaste en hom wil help, omdat hy dit self nie kan nie. So 'n gebed vereis
eerstens die liefde in die hart van die mens en dan eers sal die hart
werksaam wees. Want Ek sien sy goeie wil en ter wille van sy liefde is Ek
graag bereid om te help.
Onbaatsugtige naasteliefde sou soveel leed kon verlig. Maar dit ontbreek die
mensdom aan liefde en almal dink slegs aan hulself en gaan by die nood van
hul medemens verby.
Liefdevolle armes sal groot skatte verwerf, gemeet aan hul aardse armoede
en hulle sal dit as onverganklike goedere mag saamneem na die ryk hierna.
Hulle sal ryk wees daarbo, omdat hulle op aarde ook aan die armes gedink
het, ofskoon hulle self nie in oorvloed geleef het nie. Amen.
Die oopmaak van die poort na geluksaligheid

6367 Volg My na die ryk wat Ek vir julle geopen het. Gaan dieselfde
weg as wat Ek gegaan het en julle sal julle doel bereik, naamlik die
vereniging met die ewige Liefde, 'n lewe in ewige geluksaligheid. As mens het
Ek op aarde hierdie weg bewustelik gegaan, want die Ewige Liefde het My
getrek, waarteen Ek My nie verset het nie, omdat Ek My hemelse Vader met
alle liefde toegedaan was. Die Liefde vir Hom was in My en het steeds groter
geword, hoe langer Ek op aarde vertoef het. En deur hierdie Liefde wat My
vervul het, het Ek ook die onuitspreeklike nood van My medemens gesien by
wie die liefde heeltemal ontbreek het en wie daarom kragteloos op die grond
gelê het, gekluister deur 'n mag wat totaal sonder enige liefde was. Ek het
hierdie kennis deur My Liefde verkry en hierdie kennis het weer My Liefde
vermeerder. Want My Liefde het ook gegeld vir die ongelukkige broeders wat
eens in die lig gestaan het en onmeetlik diep in die duisternis gestort het.
Ek het deur die invloei van Liefde altyd magtiger geword en Ek het daarom
sterk genoeg gevoel om te stry teen hom wat My broers gevange gehou het.
Want Ek het geweet dat My hemelse Vader nooit die liefdeskrag van My sou
onttrek nie, maar slegs sou vermeerder, omdat Ek Sy kinders vir Hom wou
terugbring, wie ook aan Sy Liefde behoort het, maar wie Sy teenstander in sy
mag gehad het. Maar die stryd teen hom het 'n ongelooflike Liefdesoffer
vereis. Ek moes hom oorwin met 'n daad van Liefde, waardeur sy mag
gebreek kon word. Ek moes vir alle gevalle broeders iets offer om hulle vry te
koop van die een wat hulle gepynig het. Ek moes die losprys betaal, want hy
wou die siele wat aan hom behoort het sedert die val in die diepte, nie laat
los nie. En so het Ek My lewe aan die kruis geoffer.
My oorgrote Liefde het My daartoe aangespoor en Ek het vurig verlang na die
Liefde van die Vader. En Hy het Haar aan My geskenk, deurdat Hy My totaal
vervul en so het die Vader heeltemal besit van My geneem. En alles wat Ek
nou gedoen het, het die Vader volbring in My. En so het Ek die weg na die
kruis gegaan, weliswaar as Mens, maar gedrewe deur die Liefde in My, Wie
nie anders kon as om redding te bring aan die gevallenes wat in groot nood
gesmag het nie. En My kruisweg het regstreeks na die Vader gevoer. Die
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poort was oop en dit het oopgebly vir elkeen wat dieselfde weg sou gaan as
Ek, naamlik die weg van liefde.
Om die weg van die liefde te bewandel beteken om voortdurend nader te
kom aan die Ewige Liefde en om dus ook binne te gaan in die ryk van lig en
geluksaligheid. Want ‘n liefdevolle mens is vervul met die Krag van God en hy
sal homself uit die boeie kan bevry wanneer hy My navolg, wanneer hy na My
kyk, wanneer hy My in sy hart dra, wanneer hy My liefhet soos wat die Mens
Jesus My liefgehad het. Want deur die liefde trek hy My tot homself en
ontvang onbeperkte krag om die weg van navolging van Jesus te gaan.
Daar is geen ander weg na My toe as die van die Goddelike Verlosser Jesus
Christus nie. Hy was My Seun, Wie Ek na die aarde gestuur het, Wie met 'n
hart wat met Liefde vervul was, voortdurend na My en My Liefde verlang het
en in wie Ek - as die Ewige Liefde - My dan ook kon beliggaam. Hy het die
werk van verlossing volbring, omdat Sy Liefde uitgegaan het na julle as Sy
gevalle broeders. En terwille van hierdie groot Liefde het Ek die poorte na die
paradys geopen, na die ewige geluksaligheid, waardeur julle almal sal kan
binnegaan; julle, wat Jesus Christus, die Verlosser van die mensdom sal
navolg, wie die weg van die liefde sal gaan wat onherroeplik na My sal lei.
Amen.
“Wat julle die Vader in My Naam vra”

6374 Dit wat julle afsmeek in My Naam, sal waarlik vir julle gegee
word. Julle moet in Jesus Christus tot My roep. Slegs hy wie in My, die
goddelike Verlosser Jesus Christus, erken, wie in Hom sy God en Vader sien
en dus tot die “Vader” bid; sy gebede sal verhoor word, want My Gees sal
hom wys op Die Een van Wie hy eens uitgegaan het. Wie die Menseseun
Jesus nie as Afgesant van die hemelse Vader erken nie, wie nie daarin glo dat
Ek Myself in die mens Jesus beliggaam het nie, sal ook nie in volle vertroue ‘n
gebed na My kan opstuur nie, ofskoon hy nie ‘n God verloën nie. Maar sy
geloof in ‘n God en Skepper is vir hom slegs vanuit sy opvoeding gegee,
maar het nie in hom lewend geword nie. Want ‘n lewende geloof kom voort
uit liefde, maar die liefde erken ook Jesus as God se Seun en as Verlosser
van die wêreld, Wie één geword het met Sy Vader van ewigheid. En dus sal
hy die Verlosser Jesus nie meer skei van die ewige Godheid nie, sy Gees sal
dit vir hom begryplik gemaak het dat Hy en Ek één is. En sy gebed sal steeds
verhoor word, want hy sal altyd maar vra om dinge wat Ek aan hom kan
verleen, sonder dat sy siel skade ly.
Julle mense sal eers dan die korrekte sin van My Woorde begryp, wanneer My
Gees in julle werksaam kan word. Maar My Gees kan altyd eers in julle
werksaam word wanneer julle dit self aan Hom veroorloof, wanneer julle deur
‘n lewe in liefde Hom die moontlikheid gee om Homself teenoor julle te uiter.
Maar dan sal julle My Woord aanneem asof dit regstreeks tot julle gespreek
is, want dan, in daardie geval, spreek Ek ook teenoor My kinders en gee hulle
met My Woord tegelyk ook die begrip daarvan. En dan sal julle julleself salig
kan prys, want julle siel ontvang lig, sy kom tot insig en word ryp, want nou
sal julle ook alles doen wat Ek van julle verlang. Julle sal My Wil vervul en
julle sal julleself steeds meer tot liefde omvorm en julle siele sal hulleself nog
op aarde voltooi.
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Roep My aan in Jesus Christus en vra eerstens vir julleself om hierdie
voltooiing op aarde te bereik. En waarlik, hierdie gebed van julle sal nie
tevergeefs tot My gerig wees nie. Want ‘n geestelike versoek hoor Ek die
graagste, ‘n geestelike versoek sal vervul word, omdat die Vader Sy kind niks
sal weier nie en omdat die mens sy kind is, wanneer hy so ‘n vraag om hulp
om hom te voltooi, tot My rig. En vra telkens dat julle van My aanwesigheid
bewus sal word en bly. Dan sal julle julle lewensweg gaan onder
voortdurende begeleiding van julle Vader van ewigheid, dan sal julle nooit
meer op verkeerde weë kan gaan nie, dan sal julle met julle gedagtes steeds
meer in geestelike sfere vertoef en julle vooruitgang sal verseker wees. Want
wat sou julle almal nie kon bereik wanneer julle My Woord voor julle gees
roep en julle dienooreenkomstig gedra nie, wanneer julle die “Vader vra in
My Naam”.
Aards en geestelik sal julle geen vergeefse versoek rig nie, steeds sal Ek julle
verhoor, want Ek het julle hierdie belofte gegee en Ek hou My aan My Woord.
Roep die goddelike Verlosser aan met Wie die Vader Homself verenig het.
Roep tot God in Jesus. Dan behoort julle ook tot die verlostes, dan het julle
binnegedring in die misterie van die menswording van God. Want as nieverlostes ontbreek dit die mense heeltemal aan die geloof dat Ek Myself in
die mens Jesus beliggaam het. Maar julle toon die geloof, wanneer julle die
“Vader in My Naam” vra. Amen.
Werksaamheid van gedagtes

6375

Wat is 'n gedagte? Hierdie vraag sal nooit wetenskaplik
beantwoord kan word, so lank as wat die ondersoekers nie self in geestelike
kennis binnedring nie, solank as wat hulle slegs probeer om dit suiwer
verstandelik op te los, want die oorsprong van gedagte is uit die geesteryk.
Gedagtes is uitstralings uit die geestelike ryk wat julle mense omring soos
golwe om aanvaar óf verwerp te word, afhangende van julle wil. Dit is
uitstralings wat julle raak en julle denkorgane aktiveer as julle daartoe bereid
is, dit wil sê deur middel van julle wil die kontak opneem met die wesens wat
hierdie gedagtes na julle toe uitstraal. Dit is 'n uitruil van kragte, 'n proses
wat van twee kante opgestel word, maar dit word aan die wil van die mens
oorgelaat met watter kant hy kontak tot stand wil bring.
Julle behoort te weet dat julle so geskape is dat alle organe 'n spesifieke
funksie moet verrig, en in ooreenstemming met die wil van die mens moet
hul werk verrig, - maar deels ook nog onderhewig aan die natuurwet, omdat
dit 'n lewens in stand houdende funksie verrig. Verder moet julle weet dat
daar aan julle ‘n sekere hoeveelheid vryheid toegestaan word vir die duur van
julle aardse lewe, wat tot uitdrukking kom in die feit dat die funksies van
bepaalde organe van julle wil afhanklik is, omdat die wil homself in hierdie
aardse lewe moet beproef en waar moet bewys.
En daartoe behoort ook die verstandelike aktiwiteit, wat julle self kan
ontwikkel en waartoe julle egter ook ’n denkvermoë gegee is. Maar hierdie
denkvermoë bestaan nie daaruit dat julle self gedagtes opwek nie, maar julle
moet, kragtens julle denkvermoë, iets geestelik wat julle voortdurend
omspoel soos golwe, toelaat om na julle te vloei en op julle laat inwerk. Julle
moet die gedagtes wat julle toestroom, opneem en dit dan met julle verstand
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verwerk. Maar dit staan julle heeltemal vry welke gedagtes julle opneem,
maar die wil en die keuse is beslissend vir die positiewe ontwikkeling van
julle siel.
Gedagtes is geestelike uitstralings van Krag wat in onvoorstelbare volheid
van lig van God self uitgaan. Dit word eerste ontvang deur ligwesens wat op
hul beurt wil verbly met dit wat hulle ontvang en dit beteken dat hulle dit
voortdurend verder lei na alle wesens wat tot denke in staat is.
Maar die huidige vors van die duisternis, was eens ook 'n ontvanger van lig
en krag. Ook hy stuur uitstralings van homself na die wesens. En so sal die
mens, as wese met ’n denkvermoë, gedagtestrome van beide kante kan
opneem. Uitstralings van goeie en bose kragte sal hulself steeds as
gedagtegolwe openbaar; - en die mens sal steeds daardie gedagtes aanneem
wat ooreenstem met sy wil. Gedagtes sal nooit 'n dwingende invloed uitoefen
nie, maar sal hulself slegs volgens die wil van die mens op die voorgrond
dring - en kan aangeneem of afgewys word.
Die mens is egter nooit die geestelike vader van sy gedagtes nie. Hy sal nooit
in staat wees om hierdie gedagtes self te produseer nie, ofskoon hy dikwels
oortuig is dat alles die produk is van sy eie gedagtes wat hy deur die werking
van sy verstand verkry het. Hy gebruik slegs die omringende gedagtestrome
en hy is ook in staat om dit in ’n baie hoë mate te benut kragtens sy
denkvermoë wat deur die Skepper aan hom gegee is. En weliswaar sal daar
altyd weer verligte gedagtes in die mens opkom, wat homself meer gewend
het tot duistere gedagtestrome, maar nooit sal gedagtes, ongeag van watter
kant af, vassit in die denkorgane teen 'n mens se wil nie. En dit is sy eie
taak, naamlik om te kies watter gedagtes hy homself mee wil besighou.
Onder denkvermoë moet verstaan word om in staat te wees om aandag te
gee aan die strome wat 'n mens as 'gedagtes' aanraak, om hulle te verstaan
en om dit in logiese volgorde te rangskik en bygevolg gebruik te maak van
die toestromende gedagtes. Maar dit verg eerstens die wil, want die mens
word nie gedwing om homself vir alle toestromende gedagtegolwe oop te stel
nie. Hy kan dus deur ’n sekere luiheid van denke ook gedagtes afwys, soos
wat hy andersins ook gedagtes kan opneem wat hom van benede bereik, wat
dus bose en waardelose inhoud het. Altyd is dit die wil wat die rigting van
gedagtes bepaal – maar ook die uitgangspunt en die oorsprong. Tog sal slegs
gedagtestrome uit die ligwêreld, as die mens se wil bereid is om dit aan te
neem, tegelykertyd 'n uitwerking van krag hê, deurdat die persoon se
denkvermoë skerper en helderder sal word.
Wie hom dus al denkend met geestelike vrae besighou, neem hierdie vrae as
te ware van wesens uit die ligryk aan. En sulke gedagtegolwe wek in sy siel
'n begeerte op om opheldering te ontvang. Hierdie begeerte word deur die
denkorgane opgeneem - en van hierdie oomblik af aan word die verstand van
die mens eers daarvan bewus. Nou het die mens die kontak tot stand gebring
met die wese wat die uitstraling aan hom toegestuur het - dat in opdrag van
GOD - of, as die mens nog nie van goeie wil is nie - ook in opdrag van Sy
teenstander sy werk verrig, naamlik om Lig of duisternis te versprei.
Elke gedagte is 'n uiting van 'n wese wat in die diens van God of Sy
teenstander staan, egter nooit 'n eie voortbrengsel van die mens nie. Want
selfs in die toestand van volmaaktheid - eens in die geestelike ryk - straal die
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wese slegs uit wat hy uit die Bron - van God Self - betrek as liefdeskrag, wat
die hoogste Wysheid insluit. En uit die verskeidenheid van die denke van die
mense vloei voort dat daar 'n eindelose hoeveelheid verskillende grade van
kennis is wat die wesens onderskei. Hulle het egter volle toegang tot die
mens, omdat sy wil homself kan bewaar vir verkeerde of gebrekkige
opvattings - en omdat GOD ook Sy teenstander dieselfde reg toestaan,
naamlik om op die mens in te werk as gevolg van die vrye wilsbeslissing, wat
die sin en die doel van die aardse lewe is.
Die denkvermoë kan egter ook die verskillende gedagtes teen mekaar
afweeg. Die mens kan aflei en sy wil kan deur hierdie gevolgtrekkings ook die
eerste ingeslane rigting verander. En sy verstand sal homself verweer teen
hierdie verkeerde idees, sodra hy van goeie wil is. En die inspanning van al
die ligwesens, wat in die volle waarheid staan, sal nooit ophou om aan die
mense strome van ware gedagtes te stuur, wat aan hul hoede toevertrou is
nie. Want dit is hul taak, naamlik om lig en waarheid te versprei en die
duisternis te verdryf, en hierdie taak kom hulle ook nougeset na.
En 'n hart wat oopgaan, 'n mens wat die waarheid begeer, sal 'n rykdom aan
gedagtes kan ontvang wat in hom weerklank sal vind. Die uitstralings uit die
ligryk sal ook in hom ’n helder lig ontsteek. Die mens sal weliswaar glo dat hy
deur eie nadenke die resultaat bereik het, wat egter slegs in soverre waar is
dat hy nou sy denkvermoë ten volle benut om geestelike eiendom wat hom
tevore toegestroom het, sy eie te maak, maar wat nou by hom sal bly, sodat
hy dit weer kan uitstraal - sodra hy in die geestelike ryk tot werk wat sal
verbly, toegelaat word. AMEN.
Streef ernstig na die ryk van God

6376

Julle almal streef veels te min na die Ryk van God met Sy
heerlikheid, selfs wanneer julle vas meen om te glo dat julle eendag hierdie
ryk sal binnegaan, selfs wanneer julle wil hê dat die ryk eendag julle blyplek
moet wees. Julle neem dit nog nie ernstig genoeg met julle omvorming tot
liefde nie, waarsonder julle nooit die Ryk van God in besit sal kan neem nie.
Julle wil is nog baie swak en julle roep Hom te min aan, Wie aan julle wil die
ware sterkte kan gee.
Solank die wêreld nog sy bekoringe op julle uitoefen, solank is julle Hom ook
nie heeltemal toegedaan, Wie Sy Ryk met alle heerlikheid, net vir julle kan
ontsluit nie. Julle wil dan nog twee here dien; anders gesê: Die mag van die
een heer is nog te groot om hom op te gee, sodat julle julleself geheel en al
aan die ander Heer kan oorgee. Want om tegelykertyd beide here te dien, is
nie moontlik nie, omdat hulle eise aan julle van heeltemal teenoorgestelde
aard is.
Maar as julle die Ryk van God met al sy heerlikheid wil verwerf, dan sal julle
julleself moet losmaak van die wêreld en al haar verlokkinge. Julle sal die
hele krag van julle wil moet inspan en slegs bewustelik na hierdie ryk strewe,
aangesien julle andersins die gevaar sal loop om deur die wêreld gevang te
word en julle sal dan die Ryk van God heeltemal verloor.
Julle sal in alle erns moet kies, julle sal daarvan bewus moet wees, dat slegs
‘n sterk wil die doel kan bereik en julle sal vir hierdie sterk wil moet vra,
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wanneer julle self te swak voel om die verlokkinge van die wêreld te
weerstaan. Die wêreld kan julle slegs baie weinig bied in verhouding tot die
heerlikheid van die ryk wat nie van hierdie wêreld is nie; en om minute of ure
van geluk te geniet, offer julle die hele Ewigheid op.
Julle sal dit ook nie mag uitstel nie, maar sal julle ernstig moet besighou met
julle doel. Want julle weet nie hoe lank julle nog daarvoor tyd het nie; julle
weet nie wanneer julle laaste uur geslaan het nie en of julle nie verras sal
word en dan niks meer sal kan doen vir die verlossing van julle siele nie.
Want die onverskilligheid van iemand wat weet, is erger as die totale
onwetendheid waarin ‘n mens van dié wêreld leef. Tog is almal nog onder die
indruk van die wêreld en ‘n stryd teen sulke verleidinge en begeertes is
daarom ten seerste gebiedend. Julle almal begryp nie die erns van die tyd
nie. Maar baie van julle wat gelowig is, sal julleself kan vrymaak van die
wêreld, wanneer julle Jesus aanroep om hulp, om versterking van die wil, vir
krag om die versoekinge te weerstaan.
Julle mense is swak van wil en die teenstander van God probeer alles, om vir
homself voordeel daaruit te trek. Die teenstander van God sal julle steeds
daar aangryp waar julle nog kwesbaar is. Maar julle kan julleself van hom
vrymaak, want wat julle krag nie mee kan klaarspeel nie, dit doen Die Een
wat vir julle aan die kruis gesterf het om vir julle die genade van ‘n sterk wil
te koop. Roep Hom aan wanneer julle julleself in sielenood bevind - wanneer
die teenstander van God sy kunste aanwend, wanneer hy julle lok met die
vreugdes van die wêreld en julle sal skielik insien hoe leeg en smaakloos dit
is wat aan julle deur hom voor oë gestel word. Julle sal julle afwend en die
oproep volg van Hom wat Sy Ryk vir julle wil oopmaak, wat vir julle eendag
alle geluksaligheid sou wil berei in Sy Ryk. Amen.
Kruisweg - kruisdraer Jesus Christus

6378 Dra julle kruis met geduld, want dit is nie swaarder as wat julle in
staat is om te dra nie. Niemand hoef onder die las van sy kruis te beswyk
nie, omdat daar Een is wat dit help dra en wanneer hy maar net hierdie Een
aanroep, wanneer hy bewus raak van sy swakheid en vol vertroue na Hom
gaan, Wie hom krag en versterking kan gee en dit ook sal doen, sodra Hy
daarom gevra word.
Maar wie glo dat hulle nie Goddelike hulp nodig het nie, wie hulself sterk
genoeg voel, wie geen Heer bo hulself wil erken nie, sal heel dikwels die las
van die kruis aan hulle lywe ondervind. Want deur hierdie las van die kruis
werk Ek op sulke mense in, om hul gang na My ligter te maak, omdat Ek
hulle vir erkenning moet vra, om vir hulle eendag 'n geluksalige lewe te
berei.
Dra julle kruis met geduld. Want dan gaan julle al 'n kruisweg wat julle tot
seën kan wees. Maar julle sal ook opvlieënd kan raak en in opstand kom teen
julle lot. Dan sal julle in groter gevaar wees. Want dan is julle al 'n prooi van
My teenstander, wanneer daar vir julle opvallend vinnig hulp kom, wanneer
julle van elke las vry word, want dan help hy julle, omdat julle in opstand
gekom het teen My, Wie aan julle hierdie kruis opgelê het vir julle heil.
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Ek het vir julle die weg na die kruis gegaan. Ek het Self onder die las van die
kruis beswyk, omdat dit mateloos swaar was. Maar Ek het dit vir julle
gedoen, sodat julle nie so swaar sal hoef te dra nie, dat dit vir julle altyd
draaglik sou wees. Daarom sal Ek as onsigbare Kruisdraer langs julle gaan.
En elkeen wat homself na My wend om hulp, sal My ook bereid vind om vir
hom die las te verminder.
Maar wie hardkoppig voortgaan, wie geen beroep wil doen op My hulp nie, sal
dit steeds moeiliker vind. Maar sy eie wil bepaal die gewig van die las van sy
kruis. En hierdie mens moet daarteen waak om nie deur misnoeë en
aanmatigende gesindheid vir hom nader te roep wat net op hierdie oomblik
wag waar hy kan inval, wie egter geen hulp wil aanbied nie, maar julle slegs
ten gronde wil rig.
Ek het vir julle die weg voorgegaan en Ek maan julle steeds weer tot
navolging. Ek het My doel bereik, deurdat Ek as die Mens Jesus My verenig
het met die Vader, Wie van My liggaam besit geneem het en My met Lig en
Krag vervul het. Ook julle weg kan na hierdie doel voer. Ook julle sal
matelose geluksaligheid kan bereik, wanneer julle julle beste sal doen om My
na te volg, wat egter ook die dra van die las van 'n kruis met homself
meebring. Maar julle hoef nie alleen te gaan nie. Steeds het julle in My 'n
begeleier, Wie julle sal bystaan en julle help dra, sodra julle julself bewustelik
aan My kan toevertrou en My hulp afsmeek.
Maar julle sal weinig vooruitgang hê indien julle lewe op aarde maklik en
sorgloos is, indien julle nie deur die dra van die las van 'n kruis die siel van
haar slakke bevry, wat haar al baie lank hinder met die binne straling van lig
nie. Van hierdie slakke sal julle julle siele moet bevry, maar wat nie vir julle
moeilik sal wees, indien julle die Goddelike Verlosser Jesus Christus sal
aanroep om hulp nie.
Daarom lê Ek julle mense 'n kruis op, sodat julle aan Hom kan dink. Deur die
las van die kruis wil Ek julle na My roep, julle wie self te onverskillig is om die
weg na My in te slaan. Ek wil julle in herinnering bring wat Ek vir julle gedoen
het deur My kruisweg, deur My lyding en sterwe aan die kruis.
As dit op aarde met julle goed gaan, dink julle maar weinig aan My grootste
daad van Liefde. Eers wanneer die kruis op julleself druk, sal julle jul oë na
My oprig. En dan sal julle My ook erken, wanneer julle My om hulp vra. Dan
gaan julle bewustelik die weg van navolging van Jesus, wanneer julle julself
buig onder My wil, wanneer julle dink aan My kruisweg, aan My onmeetlike
lyding, maar ook aan My Liefde wat Haarself vir julle opgeoffer het. Amen.
Vrywillige draai na God – Band van Liefde

6381

'n Band word geheg wat My altyd verbind met My lewende
skepping, indien die skepsel uit eie vrye wil na My toe kom, indien hy, by
wyse van spreke, die liefdestraal absorbeer wat die skepsel na My toe trek en
wat hom nooit toelaat om te val nie. Hierdie band is onlosmaaklik en sodra
die mens dit aangegryp het, sal dit hom ook vashou en hy sal nooit in staat
wees om homself daarvan los te maak nie. Maar Ek praat slegs van diegene
wat hul oë ernstig op My rig en nie oor diegene wat My bloot formeel bely
nie, wat My nog nie die onderwerp van hul begeerte, hul gedagtes en
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aspirasies gemaak het nie. Want Ek praat slegs van 'n persoon se innerlike
gevoelens, van sy private gedagtes, van dit wat sy siel motiveer. Ek praat
van die mens se wil, wat My uit eie beweging gesoek en gevind het. Ek praat
van die wil wat nie deur enigiemand verplig kan word nie, wat nie uiterlik
beïnvloed kan word nie, maar wat uit die siel opkom en in enige rigting van
sy keuse kan draai.
'n Persoon is nuut gebore die oomblik as hy My vind en My straal van liefde
opvang waarmee Ek hom aan My bind vir alle ewigheid, ongeag van die weg
wat hy neem. Eendag sal dit vir seker na My lei, selfs as die mens nog foute
en verwarring moet verduur en dit lyk asof hy homself weer van My
gedistansieer het. Ek sal nooit ooit iemand weer laat gaan wat vrywillig na My
toe gekom het nie, selfs al, op grond van sy swakheid as gevolg van sy
onvolmaaktheid, hy dikwels die gevaar sal loop om die regte weg te verlaat.
Ek sal selfs langs hom loop op verkeerde weë en hom weer en weer
terugstoot na die regte weg, want hy het My die reg gegee om dit te doen
toe hy vrywillig na My toe gekom het, wat hom ook verseker het van My
voortdurende hulp. Ek weet dat juis hierdie mense veral sterk beïnvloed sal
word deur My teenstander en Ek weet presies hoe om hom te verhoed om
beheer oor hulle te kry. Net Ek weet wie se wil vrywillig en uit eie beweging
na My verander het, en julle mense is nie in staat om te oordeel oor wie se
wil reeds aan My behoort en wie nog vêr weg van My af is nie, want
voorkomste is misleidend. Maar julle kan verseker wees dat Ek enigiemand
na bo sal help wat ernstig na My streef.
Want Ek kan nie mislei word nie; Ek ken die toestand van elke individuele
persoon se siel, Ek ken elke rede vir hul optrede en gedagtes en maak
waarlik die regte oordeel, Ek gee alle denkbare hulp aan elke persoon waar
Ek die opregtheid van hul strewe sien. Maar julle mense laat julle egter
dikwels mislei deur mooi woorde, julle oordeel julle medemens deur uiterlike
voorkomste en is dikwels bereid om vinnige oordele te maak, julle is tevrede
met die versekering of vroom gebare ten einde julle te laat glo dat julle
medemens op die regte weg na My is. En tog kan hy nog steeds baie vêr van
My af wees en skaars 'n tree vorder totdat hy besluit om binne-in homself te
kyk om ook My Liefdestraal op te vang, ten einde met My te verenig vir alle
ewigheid.
Ek wag steeds net vir hierdie oomblik van bewustelike begeerte na My wat Ek
nooit sal laat verbygaan nie, want dan het julle die gevaar ontkom om weer
van My af te dwaal vir oneindige lang tye. Maar julle stryd sal nietemin
steeds moeilik wees, maar julle sal julle doel veilig bereik, omdat julle altyd
kan vashou aan My band van Liefde, Wie julle vinniger sal optrek en Wie julle
nie sal laat gaan nie, want julle sal gelukkig wees om My te gevind het en
aan My vas te hou gedurende julle lewe op die aarde. Maar hierdie besluit
moet deur elke persoon self gemaak word. Niemand kan gesê of oortuig word
om hierdie besluit te maak nie, want Ek oordeel slegs wat uit die hart kom.
Nietemin kan 'n persoon se aandag na My getrek word deur My aan hom voor
te stel as 'n liefdevolle Vader wat verlang na Sy kinders. Dan kan die kind
probeer om die korrekte verhouding tot stand te bring en hy sal dan die
Vader se Liefde voel en homself vrywillig aan Hom oorhandig. En Ek wag vir
hierdie oomblik wat My kinders na My sal terugbring. Vanaf hierdie uur sal Ek
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oor hulle waak en dit maak nie saak wat hul toekomstige lewenswyse sal
wees nie, dit sal lei na die doel, omdat My Liefde niks sal laat terugval
wanneer dit My vrywillig gevind het nie. Amen.
Benutting van die genade van die verlossingswerk

6383 Daar word slegs weinig 'n beroep gedoen op die genade van My
verlossingswerk. Vir alle mense het Ek aan die kruis gesterf, almal kan deur
My werk van barmhartigheid verlossing van sonde en dood ten deel val. Geen
mens is uitgesonder nie, tensy hy self weerstand bied omdat hy My en My
verlossingswerk nie erken nie en homself uitsluit van die kring van hulle wat
deur My bloed verlos is, dat hy daardeur bewustelik ’n aanhanger is van hom
wat die oorsaak is van sonde en dood.
Elke mens wat homself onder My kruis plaas, wie sy sondelas na My dra, sal
vry word. Vir hom het die ligryk geopen, wat vóór My kruisdood geslote was.
Want vir hom het Ek die soenoffer volbring, sodat hy vry kan word van alle
skuld. Maar wie My offer nie aanneem nie, kruisig My. Hy staan dus afsydig
en My werk van liefde en erbarming sal heeltemal sonder indruk en
uitwerking op hom bly, ten spyte daarvan dat die offer ook vir hom geld en
hy homself ook kan bevry van alle skuld.
Maar teen sy wil in kan hy nie verlos word nie, omdat hy hom vrywillig aan
die kant van My teenstander opstel. My verlossingswerk geld vir alle mense,
maar slegs baie weinig benut dit. Die geestelike nood op aarde sou nie so 'n
omvang kon aangeneem het, indien daar meer aan Hom gedink is, Wie
Homself opgeoffer het vir die mensdom, sodat hulle salig kon word nie;
indien julle mense aan die oorgrote Liefde van die mens Jesus sou dink, wat
na julle almal uitgaan. Die mense van die huidige tyd, die verlede en die
toekoms, wil Hy almal van die groot skuld verlos wat hulle van My geskei het.
Die mens Jesus was so vervul van Liefde, dat Ek Self in Hom kon vertoef, dat
Sy uiterlike vorm My in alle volheid in homself kon dra en dat vanuit die
Liefde by Hom, die krag tot volle wasdom gekom het om vir julle mense te ly
en te sterf aan die kruis.
En aan hierdie oneindige Liefde sal julle steeds moet dink. En julle sal ook
deel moet wil hê aan die genade wat die mens Jesus vir julle verwerf het. Dit
staan vir julle so ryklik ter beskikking. En julle sal slegs tot Hom hoef te roep,
sodat julle gered kan word en julle roepe sal nie tevergeefs wees nie. Want
die werk van erbarming was tog vir julle gebring, sodat julle hulp kan ervaar
in julle swakheid, in elke geestelike en aardse nood. Want julle moes vry
word van julle tronkbewaarder, van hom wat julle al vir ewige tye gevange
hou en in wie se boeie julle nog steeds smag en ewig sal smag, as julle My
nie as julle Verlosser Jesus Christus sal aanroep, sodat Ek julle kan bevry nie.
Waarom gebruik julle nie die genade van die werk van verlossing nie?
Waarom vra julle nie vir Jesus om versterking van julle wil nie? Waarom dra
julle julle sondelas nie onder Sy kruis in nie? Julle sal julleself nooit kan bevry
uit hierdie mag (van die teenstander) nie. Julle sal hulp nodig hê. Julle sal
julleself aan die redder Jesus Christus moet oorgee en daardeur van julle wil
blyke gee, dat julle julself losgemaak het van My teenstander. En sal julle
maklik daarmee kan slaag, omdat die mens Jesus gesterf het, sodat julle
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versterk kan word om weerstand te bied teen die vyand van julle siel. Maar
sonder My sal julle niks bereik nie. Sonder My is julle te swak en sal julle
ewig gekluister bly in sy mag.
Die besluit moet julle self neem. Maar julle mense moet die Goddelike
Verlosser Jesus Christus nie afwys nie. Julle moet julself nie aanmatig om
Hom slegs as mens te beskou nie. Julle moet vir opheldering vra indien die
geheim van die menswording van God nog nie vir julle verstaanbaar is nie.
Julle sal na die waarheid moet verlang en daarvoor vra by God. En die ware
begrip daarvan sal aan julle gegee word, omdat Ek julle almal graag wil
verlos, omdat Ek vir julle almal aan die kruis gesterf het. En daarom wil Ek
dat julle My en My werk sal herken en erken, omdat Ek wil hê dat ook julle
vry sal word van sonde en dood en kan ingaan in die ryk van lig, wat Ek vir
julle geopen het deur My dood. Amen.
Die ewige orde is liefde - Satan se aktiwiteite

6385

Slegs dit wat ooreenstem met die beginsel van liefde is
aangenaam vir God, en dus leef slegs die persoon wie se denke en optrede
deur liefde bepaal word, binne die Goddelike orde. Om binne die goddelike
orde te leef, beteken egter om liefdevolle dade teenoor ander mense te doen,
wat ook jou liefde vir God uitdruk. Maar om in die goddelike orde te leef, sal
ook altyd lei tot 'n ordelike aardse lewe vir die betrokke persoon self, hoewel
alles om hom versteurd kon geword het as gevolg van die goddelike orde wat
deur sy omgewing afgewys is, wat dus heeltemal sonder liefde leef. So 'n
lewenswyse sal moet lei tot 'n chaotiese toestand, want vrede en harmonie
sal nooit in staat wees om te heers waar lewens geleef word wat die
goddelike orde opponeer nie, waar die liefde heeltemal geïgnoreer word,
omdat sy oorheers word deur die teenstander van God, wie geen liefde het
nie.
En dit maak nie saak hoe goed mense hul luukse lewens op aarde reël nie, dit
sal net tydelik die wanorde in sulke mense se harte verbloem. Dit sal hulle
geen innerlike kalmte en vrede gee nie, want hoe meer die mens hom oorgee
aan die teenstander, hoe meer sal hy hom opstook. En hierdie persoon sal
steeds meer harteloos optree, hy sal sy medemens toenemend harder en
kouer behandel en hy sal homself dalk kan verberg agter 'n masker, maar sy
ware karakter sal altyd herken kan word.
God se orde is liefde en iemand wat sonder liefde lewe, is geskei van God, en
dit dui op sy alliansie met Sy teenstander. Maar hy weet hoe om alles onder
'n sluier te verberg, hy weet hoe om die aard van 'n oortreding teen die
ewige orde te kamoefleer. Om daardie rede is niks voor die hand liggend nie,
sodat hy nie sy volgelinge verloor nie. In stede daarvan sal hy alles aan
diegene gee wat hulself aan hom gewy het as gevolg van hulle houding, hul
liefdeloosheid en koue harte. Hulle ontvang wat hulle wil hê, maar sal altyd
net in staat wees om aardse goedere te verkry, wat hulle egter heeltemal
tevrede stel. Dit verklaar waarom die teenstander so baie volgelinge het,
want hoofsaaklik probeer mense om aardse vervulling te vind en hulle verkry
dit deur liefdelose denke en optrede.

`509

Daarom kan die toestand op aarde nie anders wees as wat dit nou is nie,
waar die menslike ras nie meer die goddelike orde in standhou nie, waar
hulle nie meer God se wil as belangrik ag nie en waar hulle Sy gebooie van
liefde heeltemal ignoreer en waar mense hulleself toelaat om as instrumente
gebruik te word deur die teenstander. Die chaos op aarde neem steeds toe
en slegs 'n paar mense leef volgens die goddelike orde, slegs 'n paar mense
laat die beginsel van liefde regeer en verenig hulle met God, die ewige Liefde.
En hulle hoef hulle nie te bekommer as dinge volgens wet gebeur nie, want
dit is altyd slegs die gevolg van 'n onwettige leefwyse. Hulle eenwording met
God deur liefdevolle werke sal hulle beskerm en krag gee wanneer die sal
aanbreek om die goddelike orde weer te bevestig.
Dan sal die betekenis om naby aan God te wees, gedemonstreer word, want
sataniese krag en sataniese aktiwiteit sal oneffektief bly in die persoon wat
nog altyd volgens die goddelike orde geleef het, wie liefde gekweek het en
altyd in kontak was met die ewige liefde. Hy sal beslis alles sien verdwyn om
hom, maar hy sal self vol krag en lig en moed wees. Hy sal weet dat hy met
God verenig is en sal wag vir sy Skepper en Vader van ewigheid. Want
deurdat hy sy lewe binne goddelike orde geleef het, het hy ingelig gemaak en
daarom vrees hy niks wat uit die teenstander se gebied afkomstig is nie. Hy
woon self in die gebied van Goddelike vrede, want sy liefde sluit alles uit wat
in stryd is met die goddelike orde en hy sal nou beskerm wees teen al die
duister magte wat God en die ewige orde steeds teenstaan. Amen.
Aanduiding van gebeurtenisse in die natuur

6388 Ek stuur My Woord oral en Ek ken ook die regte middele en weë,
sodat gewillige mense in besit sal kan kom van geestelike goedere wat in My
sy oorsprong het. Want Ek weet wie bereid is om na My te luister en alles is
waarlik moontlik vir My, ook selfs dat Ek hulle aanspreek op 'n manier wat vir
hulle bevorderlik is. Maar Ek dink ook aan diegene wat nog heeltemal leeg is,
wat nog nie die verlange het vir My Woord nie en wat aangaan sonder om hul
gedagtes op My te rig, wie slegs die wêreld en haar goedere raaksien. Ook
aan hulle dra Ek My Woord oor. Ook hulle sal steeds deur My aangespreek
word, maar nie opdringerig nie, sodat hulle My wel sal kan hoor, maar nie
moet hoor nie.
Hulle wil moet eerstens aktief word om iets te hoor uit ander sfere as die
waarin hulle hulleself bevind. Maar sulke stimulering sal steeds plaasvind
deur gesprekke, boeke, wêreldgebeure of persoonlike teenspoed en
terugslae. Dan sal die mens in staat wees om sy gedagtes in die regte rigting
te draai, na die oneindigheid, na My, na die geestelike sfere. En afhangende
van sy wil, sal hy ook gevoed word.
Moet dus nie glo dat Ek My Liefdevolle hulp van enigiemand sal weerhou nie,
moenie glo dat enige mens homself sou moes red sonder My genadegawe
nie. Ek sorg vir almal, maar die resultaat is ’n eie aangeleentheid van die
mens se vrye wil. Maar My Woord sal oor die hele wêreld gehoor word, want
Ek het maar net 'n bereidwillige aardse kind met 'n oop hart nodig wat die
waarheid regstreeks van My kan ontvang. En hy sal dan ook hierdie waarheid
deurgee, want Ek weet watter mense ontvanklik is en sal My mensekinders
saambring waar 'n klein vooruitgang verwag kan word.
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En steeds sal boodskappers van lig die waarheid versprei waar dit ookal is.
En hulle sal almal dieselfde waarheid verkondig, omdat hulle My afgesante is
wat in die laaste dae oral en in alle lande sal optree. Geen honger siel sal
sonder versterking bly en geen verlangende hart sal onvervuld bly nie.
En Ek lei alles, Ek regeer hemel en aarde volgens My wil, Ek sorg vir elke
enkele lewende skepsel en gee daaraan elke moontlikheid om salig te word.
Ek wek oral ware predikers op aan wie My Gees kan ingee wat hulle moet
spreek en wie My so innig toegewy is dat Ek ook deur My Gees werksaam kan
wees. Oral sal resultate behaal word, maar daar sal ook oral mense wees wat
geen toegang tot hul harte sal toelaat nie, wat inderdaad ook My Woord sal
hoor, maar dit heeltemal sal verwerp en dus nie in staat sal wees om enige
uitwerking te bespeur nie.
Tog was hulle ook aangespreek en hulle sal steeds aangespreek word, tot aan
die einde van hul lewens, omdat Ek Myself tot by hulle uur van dood
bekommer oor hulle siele, sodat hulle nog die weg na My sal vind tydens hul
aardse lewe. Wel staan daar nog ontelbare mense wat nog vêr van My af is
en hulle poog ook nie self om hierdie afstand te verminder nie, maar vir hulle
geld My Liefde en sorg in gelyke mate, omdat Ek al My skepsele wil terugwin
en sal daarom geen enkele een opgee alvorens sy laaste uur nie aangebreek
het nie. Maar die vryheid van sy wil sal Ek nie aantas nie.
Maar wat My sagte pogings nie tot stand sal bring nie, wat My Woord nie in
staat sal wees om te bewerkstellig nie, kan nog steeds moontlik wees deur
middel van ongewone natuurgebeure, waar mense geen ander keuse sal hê
as om hulself gewonne te gee of om skuiling te soek by 'n Mag wat sterk
genoeg is om hulle te help.
Die erkenning van hierdie krag is alreeds 'n tree vooruit, en ook die
noodkreet van so 'n mens hoor Ek. Dan sal hy gered wees van die ewige
verderf. My Stem klink oral, saggies en hard kan Sy gehoor word en almal
kan hulself aangespreek voel deur My, elkeen wat maar gewillig is en ag
slaan op My Stem kan genade ontvang en tot lewe ontwaak. Want My Liefde
wil red, Sy wil Haarself weggee en aan elkeen lewe skenk wat nog ’n prooi is
van die dood. Amen.
Geestelike werksaamheid mag nie vir materiële gewin aangewend
word nie

6391 Wat aan genadegawes vir julle gestuur word, sal slegs dien tot
voltooiing van die gees in julleself. Dit is geestelike goedere wat op geen
enkele wyse ‘n uitwerking sal hê om aardse gewin te verkry nie, omdat alle
opwaartse strewe dan ongegrond sou wees indien hierdie geestelike goedere
terwille van aardse voordeel ontvang of deurgegee sou word.
En slegs hy sal vir My ‘n ware dienaar wees, wie homself vry van alle
materiële verlange, hom daarvoor uitsit om dit vêrder aan sy medemens deur
te gee. Want die suiwer geestelike mag nie met aardse doeleindes vermeng
word nie, omdat dit vir die geestelike ‘n verkleinering sou beteken.
Verlossingsarbeid moet in liefde plaasvind. ‘n Liefderyke hart moet geestelike
goedere ontvang en dit met ‘n liefdevolle wil as hulp deurgee, dan eers sal dit
‘n uitwerking hê op die mense. Alle materiële samehang met geestelike
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kennis het ‘n nadelige uitwerking, want iets wat uit die hoogte kom, verdra
geen materiële strewes nie, omdat dit die gees ontdoen van wat uit die
hoogte kom.
Maar, onthou dit goed, dat Ek weet wat by julle mense ontbreek en dat Ek
waarlik niemand, wat vir My onbaatsugtig werksaam is, gebrek sal laat ly nie.
En so sal Ek ook altyd helpend ingryp waar materiële hulp nodig is om
geestelike leringe en opvattinge na die mense te bring.
Dog moet dit nie julle nie, maar altyd slegs My sorg wees. Julle sal daarom
ongehinderd besig kan wees, solank dit julle wil is om slegs vir My en die
verlossingswerk te dien. Julle sal dan steeds die korrekte weg gaan. Julle sal
dan ook ‘n begin met die korrekte arbeid maak. Julle kan julle dan verseker
op julle gedagtes verlaat, wat volgens die mate van julle ywer om te werk,
gelei sal word. Ek kan slegs mense gebruik wat belangeloos afstand gedoen
het van die aardse as dit daarom gaan om My Woord vanuit die hoogte te
ontvang en te versprei. Elke materiële gedagte in verband daarmee sal
hierdie arbeid in gevaar bring. Die volste vertroue op My hulp bevorder egter
hierdie arbeid en verseker julle tewens van ‘n sorgvrye aardse bestaan,
omdat Ek dit self vir julle kan bied indien julle volkome vertrou. Julle moet
weet dat julle liefdevolle wil ‘n buitengewone magtige faktor is wat alle
hindernisse uit die weg ruim. Julle moet weet dat julle geestelike arbeid iets
teweeg kan bring, waarteen oorgrote materiële skatte nie kan opweeg nie.
Daarom mag angstige gedagtes oor aardse voorsiening hierdie liefdevolle wil
nie verswak nie, waarvan mateloos baie in geestelike opsig daarvan afhang.
Wat is dan wel die kort aardse lewe teenoor die ontsettende kwellinge van
wesens wat julle kan beëindig? Opgewonde en met vreugde sou julle julleself
geoffer het, indien julle hierdie wesens in hulle toestand en hulle smekende
gebare om hulp sou kon sien. Die armsalige lewe wat julle lei, sou julle
onberoerd gelaat het - en julle sou steeds maar net wou dien en help. En
julle kan hul deur julle liefde help. En Ek berei vir julle ‘n vreugde waar Ek
julle waarlik sal beloon; want slegs die liefde is die middel om te verlos. Die
liefde tot My gee aan julle verdere lig en krag en die liefde tot die onverloste
wesens gee nog vêrder lig en krag en trek ook tallose siele uit die diepte
omhoog. Dit is ’n bewustelike verlossingsarbeid wat julle sal verrig en dit sal
daarom nooit sonder sukses bly nie.
Hierdie sekerheid moet julle verbly en tot ‘n steeds yweriger arbeid aanspoor.
Julle moet julleself van alle aardse sorge ontdoen en nooit op aardse gewin
deur julle geestelike arbeid hoop nie. Wat julle nodig het, sal Ek vir julle gee.
Dat Ek onbegrensde geestelike kennis aan julle toestuur, moet vir julle egter
ook die bewys wees dat julle dit nodig het, omdat julle daarmee weer tot
seën kan arbei by die wat onverlos na die ryk hierna heengegaan het.
Gebruik wat julle besit en wees nie besorg oor dit wat by julle ontbreek nie;
want alles wat julle vir liggaam en siel nodig sal hê, sal vir julle deur My
gestuur word. Amen.
Kerkgeboue

6402

Dit strook nie met My wil dat daar vir My geboue opgerig word
vol prag en praal gedurende ‘n tyd waarin dit besonder nodig is dat die oë
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van die mense na binne gerig moet word, sodat hulle nie na dinge gelei word
wat nog tot die wêreld behoort en wat nie geskik is om My ryk -met sy mag
en heerlikheid- te verwerf nie. Alles wat julle oog boei, alles wat die sinne
van die mens tref, hinder hom by sy selfbeskouing, by sy stille innerlike
besinning, wat vir julle mense so dringend nodig is, omdat julle kort voor die
einde staan.
Steeds weer moet Ek My Woorde in herinnering bring: “My Ryk is nie van
hierdie wêreld nie”. Waarom glo julle dat julle My moet eer deur
pronkgeboue?
Waarom rig julle alles op die buitekant, waarom maak julle nie yweriger ‘n
begin met die werk aan julle siele nie? Julle mense begryp dit nog steeds nie
dat Ek nie daar te vinde is waar julle My wil wegsit nie.
Julle het almal die moontlikheid om My in julle teenwoordig te hê. Julle almal
het self in julle die plek waar Ek wil wees. By elkeen van julle is Ek so naby
as wat julle My begeer en elkeen het die mag om My na hom toe te trek as
hy maar My enigste voorwaarde vervul, naamlik dat hy in sy hart die liefde
gestalte gee. Want wie in die liefde bly, die bly in My en Ek in hom! Slegs die
liefde verseker vir julle My teenwoordigheid. Nooit kan Ek egter daar wees
waar julle My soek, - indien julle harte nie met liefde ontvlam het nie.
En daarom is dit dwaasheid om vir My huise te wil bou wat vir niks anders
dien as om van tyd tot tyd mense byeen te bring wat met verkeerde
denkbeelde lewe nie. Want hulle wat met My wil praat, kan dit te enige tyd
en plek in die hart doen. Hulle het waarlik geen ruimte nodig om saam te
kom nie, naamlik van die soort waar die oog so gebind word dat alle diepere
konsentrasie uitgesluit word.
Orals waar My Woord aan die mense gebring word, waar julle preke kan hoor
waarna julle harte verlang, daar vertoef Ek en spreek Ek Self deur die
verkondiger van My Woord tot die mense wat My wil hoor. Want om My
Woord te hoor, is vir julle die enigste wat van belang is, julle wat so naby aan
die einde staan en tog nog eindeloos vêr van My verwyderd is. Slegs dit wat
daarop gerig is om die siel uit haar slaap te wek, sal My toestemming en My
seën verkry.
Maar hoe kan julle siele tot lewe gewek word deur uiterlike manifestasies,
deur wêreldse prag en praal, deur voortdurende streling van die oog en oor,
deur alles wat die uiterlike sintuie van die mense beroer, maar nie lewe aan
die siel kan gee nie? Sy kan slegs deur die liefde ontwaak en genees word en
daarom moet die liefde altyd vooropgestel wees. Die liefde moet gepredik en
beoefen word, waartoe julle ook steeds geleentheid gebied word. Want ‘n siel
wat liefde ontvang, vind gouer die weg tot My, omdat liefde weer wederliefde
opwek.
Daarom, doen goed aan julle naaste en verminder sy nood. Probeer om hom
op elke wyse te help - geestelike en liggaamlik moet julle sorg dra vir julle
medemens en aan hom dit gee wat by hom ontbreek. Maar julle moet geen
dooie dinge oprig, waarvan die vervaardiging dus ook nie strook met My Wil
nie, omdat die stoflike nood op aarde so groot is, dat dit waarlik vir My meer
welgevallig sou wees indien hierdie nood verlig sou word.
Wat glo julle om by My te bereik met julle pronkgeboue? Alle skatte van die
wêreld is tog uiteindelik My eiendom, wat egter dringend verlossing nodig het
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uit die kettings van My teenstander. Julle kluister egter die materie vaster.
Julle wil daarmee geboue oprig vir die ewigheid en julle glo dat julle My
daarmee eer bewys. En as My Liefde geen erbarming gehad het met die
onverloste gees nie, dan sou hul kwellinge, deur die wil van die mense, nog
onmeetlike tye verleng geword het, julle wie die betekenis van die lewe nog
nie begryp nie, maar wat julleself egter aanmatig om geestelike leiers van
mense te wees.
Julle staan kort voor die einde en daarom weerklink My Woorde uitermate
vermanend en waarskuwend. Want julle wat sulke pronkgeboue aanbeveel en
daartoe bydra, julle dra daartoe by dat ontelbare siele vêrder in hul
doodslaap gehou word waaruit slegs My lewende Woord, wat die liefde leer,
hulle kan opwek. Die liefde moet gepredik en beoefen word, - dit is die
vernaamste. En julle almal weet waar werke van liefde nodig is, want julle
sien ellende en nood orals om julle heen, wat eers gehelp moet word voordat
Ek julle aktiwiteite kan seën. Amen.
Veranderde Sterrebeeld

6405 Met kort tussenposes sal julle gebeurtenisse beleef wat hulself
herhaal en wat julle hewig sal verontrus, want julle sal dit nie kan verklaar
nie en daarom sal julle geweld vrees waarteen julle julleself nie sal kan
verweer nie. Julle sal ook geen korrekte verklaring daarvoor kan vind nie,
omdat dit in My Wil beslote lê dat julle met alle moontlikhede rekening moet
hou en elkeen homself afsonderlik daarteen moet opstel, omdat Ek wil dat
elkeen afsonderlik ook vir homself, d.w.s. vir sy siel, hiermee voordeel kan
trek. Waar die geloof heeltemal ontbreek, sal die verontrusting besonder erg
wees, terwyl die gelowiges min of meer aan My sal vashou en homself in My
hoede geborge sal vind.
Tog sal die verskynsels, aangesien dit kosmies gebonde is, groot openbare
besprekings tot gevolg hê, sodat elke mens ook self daaroor sal nadink en
homself ook teenoor sy medemens sal uiter. Vir ’n kort tydjie sal wêreldse
belange op die agtergrond geplaas word, maar sodra hierdie verskynsels
verby is, sal die wêreldse mense hulself des te yweriger met die vreugde van
die wêreld bevoordeel. By slegs weiniges sal indrukke agterbly wat hulle sal
aanmoedig om hulself te alle tye te besin en wat ook tot verandering van hul
denke kan lei; totdat dieselfde gebeurtenisse in die kosmos homself sal
herhaal en hernude verskrikking tevoorskyn sal roep. Want van die kant van
die wetenskap sal ernstige bedreigings vir die hemelliggaam aarde gevrees
word, omdat die mens raaiselagtige veranderinge in die sterrestelsel sal sien
wat nog nooit waargeneem is nie en wat ‘n ernstige bedreiging sou kan inhou
vir die aarde.
En die menings van die mense oor die uitwerking daarvan sal aansienlik
uiteenlopend wees. Daar is mense wat ligvaardig daaroor sal stap en hulle
lewens vêrder onbesorg sal geniet; terwyl daar mense sal wees wat
voorsorgmaatreëls sal tref wat volkome nutteloos sal wees. Ander sal egter in
hulself keer en met gedagtes met hulle God en Skepper oorleg pleeg. En Ek
laat elkeen sy vrye wil toe, Ek trag slegs onophoudelik om op die gedagtes
van die mense in te werk, sodat hulle denke korrek kan wees, sodat hulle
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hulself sal rig op die eintlike bestemming van die mens, dat hulle in My tot
rus sal kom om nou deur My gelei te kan word tot heil van hulle siele.
Maar wat gaan daar gebeur? Die beeld van die sterre sal verander. Daar sal
sterre in ander bane gelei word, hulle sal dan in ‘n veranderde verhouding tot
die aarde staan as tot nou toe. En daardeur sal sterre sigbaar word wat nog
nooit gesien was nie en daar sal één as ‘n regstreekse gevaar vir die aarde
sigbaar word, omdat gevrees sal word dat sy baan met die aarde sal kruis.
Geen mens sal wil glo dat so-iets sal gebeur nie, geen mens sal glo dat
natuurwette kan verander nie, maar julle mense staan voor die einde. Julle
berei self iets voor wat nog ‘n erger uitwerking sal hê, want wat julle
onderneem, gaan die hele aarde in gevaar bring.
Dit wat homself deur My Wil sal voordoen, sal maar net ‘n voorteken van die
einde wees, dit is ‘n ernstige waarskuwing aan julle en Ek gee julle sodoende
slegs ’n duidelike teken van die bestaan van ‘n hoër Mag, sodat julle julself
tot Hierdie Mag sal wend en dat julle daardeur ook ‘n direkte gevaar vir
julleself sal kan afwend, wanneer julle, dit wil sê, julle siele, die korrekte
voordeel daaruit sal trek. Maar wat daarna sal kom, het betrekking op die
hele aarde en alles wat daarop leef.
En daarom openbaar Ek My vooraf op ongewone wyse, maar sonder om julle
te dwing om My as die Veroorsaker daarvan te erken van dit wat ontsettend
in sy uitwerking sal wees, maar wat nie die hele aarde sal betrek nie. Want
Ek ken alle natuurwette en hulle uitwerking, Ek weet ook hoe om elke
gebeurtenis af te wend of af te skaal in sy uitwerking.
Maar wat Ek laat gebeur, sal slegs dien tot julle redding, dit moet julle, die
mens, na My toe dryf, dit moet julle, die mense ‘n God laat erken by Wie julle
julle toevlug moet soek, omdat Hy julle Vader is.
Dit is die laaste teken voordat die einde kom. Die sal die laaste poging van
My Liefde en Erbarming wees om te red wat nog te redde is. Amen.
Die evangelie van die liefde (1)

6410 Ek kan slegs die evangelie van die liefde aan julle verkondig,
want dit is die liefde wat by julle ontbreek, wat julle egter onherroeplik in
julle moet aansteek en laat opvlam om met My gemeenskap te hê, wat vir
julle ewige geluksaligheid sal waarborg. Die liefde verbind ons, maar
liefdeloosheid hou ons geskei. As jy nou na My toe wil kom, as jy met My
verbonde wil wees en ewig bly, dan kan dit slegs geskied deurdat julle
julleself tot liefde omvorm, deurdat julle julleself dus aanpas by My oerwese,
deurdat julle weer sal word wat julle was in die allereerste begin, naamlik
skepsele van dieselfde geestelike substansie wat My liefde uitgestraal het.
Maar al word die liefde ook voortdurend vir julle gepredik, neem julle hierdie
woorde nie ernstig op nie, juis omdat sonder liefde, ook alle insig oor wat
liefde eintlik beteken vir julle bestaan, by julle ontbreek. Weliswaar ken julle
'n liefde, maar dit is verkeerd gerig. Dit is 'n verlange na dinge wat julle
prikkel waaraan julle die woord liefde gee.
Maar ware liefde is 'n Goddelike gevoel. Ware liefde verlang nie, maar gee
onophoudelik en probeer voortdurend gelukkig te maak. Eers wanneer julle
mense hierdie liefde in julleself ontsteek, sal dit julle innerlik na My toe dryf
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en dan eers probeer julle om met My die verbinding tot stand te bring. Want
die onbaatsugtige werksaamheid in liefde is al 'n uitwerking van My
liefdestraal wat julle mense steeds weer probeer tref, maar as gevolg van
weerstand, heel dikwels sonder effek is. Wie egter sy weerstand opgee, sal
deur My liefdestraal aangeraak word, en die uitwerking daarvan sal 'n
onvergelyklike liefdesdrang in die hart wees wat julle nou sal aanhits tot
werksaamheid. En julle mense sal eers tot hierdie liefde moet kom. Dan eers
sal My evangelie sukses hê. Dan is daar na My liefdesleer geluister en het dit
eers die innerlike weerstand gebreek. En dan kan Ek My liefdestraal in die
hart van die mens uitstraal. En hoe nadrukliker My liefdesleer verkondig
word, des te gouer is dit moontlik dat die weerstand sal afneem. Want eers
sal julle mense op die hoogte moet wees van My wil wat steeds net liefde
verlang. Dan eers sal julle julleself rig op My verlange, positief of negatief, tot
voordeel of nadeel van die siel.
Die liefde kom eerste en voordat meer kennis aan julle oorgebring kan word,
sal en moet die liefde vir julle gepredik word. Want sonder liefde besit julle
slegs 'n doodskennis - al word dit tog nog vir julle voorgehou. Die liefde gee
eers aan alles lewe. Sy maak julle self lewend, Sy maak My Woord lewendig.
Sy verlig julle gees en bring die aaneensluiting met My tot stand, met die
Liefde van ewigheid self. Alles wat die mens Jesus op aarde onderrig het, het
slegs die liefde as inhoud gehad.
Alles wat Hy gedoen het, was werke van liefde vir Sy medemens. En sy
kruisoffer was die uitdrukking van Sy oorgrote liefde vir die mensdom. Slegs
die liefde het die mens Jesus tot Sy denke, spraak en handeling beweeg.
Slegs die liefde het Hom aangespoor tot 'n werk van erbarming, soos dit
maar één keer op aarde volbring is, want Sy liefde het gelei tot 'n volledige
vereniging met My. En so het Ek Self deur die mens Jesus gewerk en
gevolglik het Ek Self die dood gesterf aan die kruis, omdat dit die Liefde was
wat Haarself vir die mense geoffer het.
Die liefde beteken die meeste, beide op aarde asook in die geestelike ryk. En
indien 'n wese sonder liefde is, dan kan sy nie behoort aan die ryk waar Ek as
die Ewige Liefde heers nie. Dan plaas sy haarself buite My ryk en sal in
duisternis en kragteloosheid vegeteer. Want slegs die Liefde is Lig en Krag.
Die Liefde is die grondwet wat nimmer omvêr gewerp kan word nie. En wie in
stryd handel met hierdie grondwet, moet ook die gevolge dra, naamlik om
beroof te wees van Lig en Krag, wat geluksaligheid beteken. Daarom leer My
evangelie steeds maar net die liefde. En waar die liefde dus gepredik word,
daar word Ek Self verkondig. En as julle jul harte en ore open, sal daar vir
julle ryke seën voortvloei uit die verkondiging van My Woord. Amen
Die evangelie van die liefde (2)

6414 Ek kan julle steeds net dieselfde sê as wat ek julle geleer toe ek
op aarde rondgewandel het, want julle is slegs ter wille van één doel op
aarde geplaas, naamlik om die liefde in julleself te ontsteek en tot 'n alles
verligtende vlam te laat word. Dit is julle lewensdoel en op hierdie doel het
Ek julle mense self gewys. En steeds sal julle dieselfde verneem wanneer Ek
tot julle spreek deur My Gees. Steeds is dit die leer van die liefde wat Ek bo
al die ander stel, omdat sonder liefde ook geen ander kennis vir julle van
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enige nut is nie, omdat julle sonder liefde leweloos is en dan die doel van
julle lewe op aarde dus nie vervul nie.
Maar die mense wil dit nie graag hoor wanneer hulle steeds weer tot liefde
aangemaan word nie. Want hulle voel dat juis dit by hul ontbreek wat Ek as
vernaamste verlang. Hulle is nog sterk geheg aan die eieliefde en hulle sou
hul lewe, hul denke en hul handelinge geheel en al moet verander wanneer
hierdie eieliefde in onbaatsugtige naasteliefde verander moet word. Dit
beteken vir die mense 'n innerlike stryd wat des te swaarder is, hoe sterker
'n mens deur eieliefde beheers word. En of Ek ook onophoudelik die liefde vir
hulle predik, of hulle ook van alle kante daarop gewys word, dit is vir hulle
geen "blye boodskap" nie. En daarom vermy hulle gewoonlik die plekke waar
My leer van liefde verkondig word. En so was My skare ook maar klein ten
tye van My verblyf op aarde. Dit was maar steeds enkeles wat My nagevolg
het, omdat hulle die diepe waarheid besef het van wat in My Woorde lê. En
daar sal steeds maar weinig wees wat ook nou My Woorde ter harte sal neem
en dit in dade omsit, wie My dus sal "navolg".
Die liefde beteken alles en haar uitwerking is vir julle mense onvoorstelbaar.
Maar julle wend geen poging aan om die krag van die liefde by julleself te
beproef nie. Julle heg te weinig betekenis aan My Woorde en daarom moet Ek
julle steeds weer dieselfde predik: Leef in die liefde, want slegs deur die
liefde sal julle gered kan word. Solank as wat julle mense die eerste en
belangrikste gebod nie vervul nie, solank erken julle My nie, ofskoon julle
julleself Christene noem, ofskoon julle My Naam in die mond neem. Solank as
wat julle self nie die liefde beoefen nie, kan julle My ook nie self herken as
julle God en Verlosser nie, want daarvoor ontbreek dit julle aan elke begrip.
Dit ontbreek julle aan die krag van die geloof.
Julle het nog nie daarvan bewus geword wat 'n lewende geloof is en hoe julle
hierdie lewende geloof kan verkry nie, anders sou julle julle beste gedoen het
om werke van liefde te verrig om tot 'n lewende geloof te kom, om My nou
ook oortuigend te kan bely voor die wêreld. Onbaatsugtige liefde baan vir
julle die weg omhoog en elke werk van liefde is 'n stap vorentoe. Maar dan
sal julle ook lewend in My kan glo. En dan sal julle ook die betekenis van My
liefdesleer verstaan en self ywerig julle bes doen om hierdie liefdesleer van
My te verkondig in My Naam.
Al die kennis baat julle niks, wanneer julle mense nie die liefde het nie. Maar
julle sal die diepste wysheid bereik op die pad van die liefde. Die liefde is dit
wat by julle mense ontbreek en wat julle in julleself sal moet aansteek. Die
liefde is dit wat julle met My verbind, van Wie julle julleself vir eindelose lang
tye geskei het. Die liefde is ook die krag om weerstand te bied teen diegene
wat julle van My geskei wil hou. Maar sonder liefde is julle sonder krag,
sonder lig en in sy mag. Slegs die liefde kan julle red en daarom sal My
Woord julle steeds net liefde leer. En Ek sal nooit ophou om My Woord na
julle toe te stuur om julle te help om geluksalig te word nie. Amen
Die geestelike dieptepunt is bereik

6417

Die mense op hierdie aarde wil nie meer verander nie, want hulle
is met liggaam en siel die wêreld toegedaan en daarmee vir hom, wie
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meester is van hierdie wêreld. Alle teregwysings is nutteloos. ‘n Paar sal
hulself nog wel van die massa afsonder en hulle eintlike bestemming insien,
maar die meeste kom nie onder die indruk daarvan nie. En wat daar ookal
gebeur, dit word steeds maar net deur hulle met die oë van die wêreld bekyk,
nooit egter word daar ‘n geestelike beweegrede ingesien of aangeneem nie
en sodoende verander die mense nie, nóg in hulle denke, nóg in hulle
handelinge. En hulle verblyf op hierdie aarde word heeltemal nutteloos, sodat
dit beëindig moet word.
Die mense is voortydig ryp vir die ondergang, want die dag van die einde is
vasgestel sedert ewigheid en dit word ook aangehou, ofskoon die dieptepunt
al voor die tyd bereik is. Tog word alles nog tot op die laaste dag gedoen, juis
vanweë die weiniges wat nog kort voor die einde vir God sal kies en om hulle
ontwil is die dag van die einde later vasgestel. Want die worsteling vir hierdie
laaste siele is uiters moeilik en vra volharding, maar dit is nie sonder hoop
nie, wat God van ewigheid al voorsien het.
Hy is egter vir elke afsonderlike siel lief en Hy doen daarom alles om hulle
nog te wen voor die einde. En daarom moet Sy dienare op aarde ook ywerig
werksaam wees en steeds besef dat elke siel wat hulle probeer beïnvloed,
een van die laastes kan wees, wie se verlossing God aanleiding sal gee om
die einde nog vir so lank uit te stel, totdat die reddingswerk voltooi is.
Hulle mag daarom nie ophou met hulle arbeid in die wingerd nie, hulle moet
weet dat elke afsonderlike siel vir God na aan die hart lê en Hom tot
barmhartigheid en lankmoedigheid sal beweeg, omdat Hy haar liefhet. Die
eindtyd sal die goddeloosheid steeds openliker aan die lig laat kom en soms
sal hulle daarna uitsien, al was die aarde net nog maar deur duiwels bewoon,
sodat die arbeid vir die Ryk van God sal lyk soos ‘n spel van swaksinnige
mense.
Tog moet die werk ywerig verrig word, want dit sal nie ongeseën bly nie en
selfs mense wat nog vooraf gesterwe het op hierdie aarde, kan in die
hiernamaals deur die arbeid op aarde van die knegte van die Meester,
vinniger die lig bereik en dan weer diegene met wie hulle nou verbonde was
op aarde, nog tot verandering van gedagtes help. Daar is maar baie min
mense wat nog gered kan word en tog word die einde om hulle ontwil
uitgestel. En daarom sal die aktiwiteite van die teenstander van God ook
duidelik aan die lig kom, want hy ondervind geen weerstand meer by die
mense nie, almal is hom onderdanig, want hulle het hulself gevange laat
neem deur die wêreld, wat sy ryk is.
Hy woed waarlik vreeslik voort, maar vir homself sal dit nie gunstig wees nie,
omdat hy almal wat hy dink hy gewen het, sal verloor wanneer die aarde
opnuut sal voortbestaan, omdat hulle almal aan sy mag onttrek en opnuut
gekluister sal word, waardeur sy krag aansienlik verswak sal word en hyself
ook gekluister sal word vir ‘n lang tyd.
Nog staan hy bo-aan en triomfeer oor die mense wat hy omlaag getrek het
die afgrond in, maar oorwinnaar sal hy nie wees aan die einde van die aarde
nie, want Een is daar wat sterker is as hy, Wie hom wel sy tyd en sy
aktiwiteite nie sal belet nie, totdat sy uur aangebreek het soos wat dit
geskrywe staan. Hy sal hom dan egter in kettings slaan en saam met hom,
almal wat hulself verset het teen God. En dan het die einde gekom vir die
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aarde en haar bewoners, dan sal daar ‘n nuwe tyd aanbreek van vrede en
saligheid vir die mense wat God trou gebly het tot aan die einde. Amen.
Die Weg na die Vaderhuis - God se leiding

6418 Elkeen sal gelei word wat aan My hand vashou en wat hulself aan
My leiding toevertrou.
Ek moet steeds julle eie wil in aanmerking neem. Ek kan julle nie teen julle
wil op 'n weg dwing wat julle bewustelik ontwyk en vermy, omdat dit nie vir
julle aangenaam lyk nie.
Ek kan julle slegs sagkens daarheen dring, maar Ek swig dadelik voor julle
weerstand, indien dit vir My kenbaar raak. Maar wie homself aan My leiding
toevertrou, kan onbesorg die weg oor die aarde gaan, want dit sal na die doel
lei.
Daarom moet julle nie angstig na die vele struikelblokke en ongemak kyk nie.
Julle moet maar net altyd My hand stewig vashou en julle sal veilig verby alle
ongemak gelei word met die sekerheid wat net My leiding julle kan bied.
Kyk daarom nie angstig na die toekoms nie en maak nie vir julle onnodige
sorge nie. Laat alle aardse oorweginge los en hef slegs julle oë op na My.
Want Ek is steeds daar vir julle. Ek sal ook alle teenspoed vêr van julle af
hou, indien julle gelowig op My vertrou, wanneer julle verhouding is soos
kinders teenoor die Vader, wanneer julle nie van My sy sal afwyk nie en elke
sorg om julle aan My sal oorlaat. Julle geloof sal alle gevaar verdryf, want die
volle vertroue op My Liefdevolle sorg beskaam Ek nie.
Julle word wel nog deur die diepste duisternis omring, omdat julle midde in 'n
wêreld van sonde en liefdeloosheid staan. Maar die weg waaroor Ek julle sal
lei, sal deur 'n sagte skynsel verlig word. En waar Ek is, waar julle langs My
voortgaan, sal daar altyd lig wees en sal julle die duisternis nie hoef te vrees
nie. Julle hoef slegs julle blik omhoog te rig, vanwaar 'n helder ligstraal julle
altyd sal toeskyn.
Rondom julle is die diepste duisternis, maar dat julle die weg van lig kan
gaan aan My hand, moet julle dankbaar laat dink aan die groot werk van
liefde en erbarming wat Ek vir julle mense volbring het om julle vanuit die
duisternis na die lig te voer.
Ek het die weg op aarde gereedgemaak, wat julle nou sal kan gaan aan My
hand, in navolging van My, onder My leiding. Tevore was daar die diepste
duisternis en daar het geen weg uit hierdie duisternis gelei nie.
Maar Ek het 'n weg uit die diepte omhoog gebaan, wat uit die duisternis na
die lig voer.
En hierdie weg kan slegs onder My leiding betree word. Dit wil sê: Die mens
moet in My glo in Jesus Christus. Hy moet die verlossingswerk erken en My
Self as Goddelike Verlosser, wat homself in die mens Jesus beliggaam het,
om julle uit die duisternis omhoog te help na die lig.
Dus moet elkeen wat met My die weg omhoog wil gaan, homself by My in
Jesus Christus aansluit.
Dan sal hy dieselfde weg gaan as wat die mens Jesus gegaan het, wat na die
Vader lei, tuis na die vaderhuis.
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Steeds sal die weg wat opwaarts lei, die begeleiding van Jesus Christus
vereis, omdat daar maar net een weg is, naamlik die weg van navolging van
Jesus Christus, omdat slegs hierdie weg vol lig is en die regte bestemming
waarborg. Maar wie hom eenmaal aan My toevertrou het, hom sal Ek nooit
opgee nie. My hand sal hom vashou sodat hy nie sal val nie. My hand sal hom
ondersteun wanneer hy swak is en My hand sal hom wegtrek van die afgrond
wat voor hom kan oopmaak wanneer hy nie oplet nie, indien hy sy oë weer
op die wêreld rig, waarvan hy homself al losgemaak het.
Wie hom aan My en My leiding toevertrou, kan sy weg rustig bewandel. Hy
sal nie verkeerd gaan nie.
Julle moet geen swakheid, geen twyfel, geen sorge in julle laat opkom nie,
want as julle julleself aan My oorgee, soek julle ook beskerming in die arms
van die Vader, wat julle veilig hemelwaarts sal lei, wie se Liefde julle waarlik
sal behoed en begelei. Amen.
Besetenheid

6419 Die mens moet steeds voor oë hou dat hy deur Goeie en deur
bose magte beïnvloed word, wie beide sy siel vir hulself wil wen. Met die
beïnvloeding deur geestelike kragte in julle lewe, sal julle egter moet
rekening hou wanneer julle denke op die waarheid gerig is. Die wil van die
mens is vry en tog kan elke beïnvloeding ook buitengewoon sterk wees
wanneer die mens karaktertrekke in homself het wat lyk soos die van die
beïnvloedende wesens.
Julle moet dit so sien: Elke mens is meer of minder belas met begeertes of
karakteristieke eienskappe uit die tyd van vóór sy beliggaming as mens en hy
moet dus meer of minder stry, omdat hy dit kan oorkom of afleer, indien hy
dit ernstig wil. Maar sulke soorte aanlegte wat die mens belas, kan ook
geestelike wesens van dieselfde geaardheid geleentheid gee om binne te
sluip; so 'n geestelike krag kan dus die siel van die mens beheer, wat julle
mense bestempel as besetenheid. Maar wanneer dit slaag, dan is die siel van
haar verantwoordelikheid onthef, aangesien dit as te ware vir haar
onmoontlik gemaak word om haar vrye wil te gebruik, want die ander wil is
sterker en spoor die mens tot handelinge aan wat nie die wil van die siel hoef
te wees nie. Dan is die “vrye” wil dus skynbaar uitgeskakel en ofskoon dit nie
van die wese ontneem is nie, kan die wil egter nie gebruik word gedurende
die stadium wat moet dien om die siel te beproef nie. Dan moet daar dus
rekening gehou word met die wil van 'n wese wat aards nie ter
verantwoording geroep kan word nie, omdat hy onbereikbaar is. Maar die
mens self kan net so min aanspreeklik gehou word, omdat hy “beheers”
word.
Waarom en met welke doel dit toegelaat word, kan nie vir julle mense in 'n
paar woorde duidelik gemaak word nie, want ook in die ryk van die lae
geeste bestaan daar wette wat altyd nagekom word en ook weer die vrye wil
as motivering het. Maar teen My Wil of My toelating in sou die wesens hulle
nie van die liggaam van 'n mens kan bedien nie en soms hang ook hulle
verlossing daarvan af, omdat sulke kragte ook kan verander, indien hulle
daartoe geneig is, wat ook ’n baie spesiale beweegrede is vir so ‘n toelating
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van My kant af. En begryplikerwys kan die eintlike siel van die mens dan nie
ter verantwoording geroep word nie.
Daar word egter vir haar geleentheid gebied om die ontneemde tyd vir die
beproewing van die vrye wil in te haal, dikwels ook nog gedurende die aardse
lewe, wanneer sy slaag om die gees te verdryf, wat wel moontlik is met 'n
korrekte ingesteldheid teenoor My en 'n ware geloof in My. Maar daarmee
moet mense dan meehelp, want sulke geestelike wesens gee nie maklik hul
mag oor die liggaam op nie. Maar hulle kan daartoe gebring word deur Jesus
Christus ernstig aan te roep. Die Naam van die Een wat My teenstander
oorwin het kan wel die werk van hierdie verlossing volbring, maar die Naam
moet in volle geloof uitgespreek word, sodat Ek dan die gees kan gebied om
die menslike omhulsel te verlaat.
Gedurende die eindtyd sal die werksaamheid van die kragte van benede baie
duidelik wees en vele liggame sal deur hulle in besit geneem word, maar
slegs dan wanneer die ontwikkelingstyd van vóór die beliggaming
verbygegaan het, sonder om aan die siel so ’n rypheid op te lewer dat sy
haarself kan verweer teen die inbesitneming, omdat sy nie die nodige
bekwaamhede het nie, wat die slegte kragte toelaat om in te kom. Haar tyd
sal egter verby wees. Ook die ontbrekende sielerypheid staan 'n beliggaming
as mens toe om homself óf ook die geestelike krag nog 'n moontlikheid te
bied om homself te verlos vóór die einde. Die siel self sal moeilik haar doel
bereik, maar dit sal nie onmoontlik wees wanneer die medemens so ‘n siel
opneem en haar help om van haar pyniger weg te kom nie, om welke rede
ook hier weer 'n taak gesien kan word, 'n hulpverlening waaraan mense kan
deelneem en wat as werk van erbarmende naasteliefde groot seën kan bring.
Waar die wil van die mens as te ware gebonde is, moet die wil van die
medemens buitengewoon sterk strewe na sy redding en as dit in barmhartige
liefde plaasvind, sal dit ook sukses behaal. Liefde sal by sulke mense veel
bereik, omdat die bose gees óf weldadig daardeur geraak kan word en hy self
'n verandering van wil voorneem, óf die verblyf in die menslike vorm vir hom
so onbehaaglik word, dat hy dit verlaat, omdat hy vlug vir die liefde. Liefde is
die enigste krag wat kan verlos, beide vir so 'n mens, asook 'n bose gees wat
homself in die mens ophou, want die liefde behaal altyd die sege. Amen.
“Ewige verdoemenis”- Lig - Die wil van Lucifer?

6420 In My ryk word lig onophoudelik in ontvangs geneem en lig word
uitgestraal. Die stroom van lig vloei ononderbroke en stem alle wesens wat
ontvanklik is vir lig, gelukkig. Hulle voortdurende toenemende geluksaligheid
laat ook hul oorvloed aan liefde voortdurend toeneem en daarom moet
hierdie ligwesens ook ononderbroke werksaam wees, omdat die liefde hulle
daartoe dryf. En hulle werksaamheid bestaan uit die verdere uitstraling van
lig, wat hulle van My ontvang, omdat hulle die kwelling van die duisternis ken
en alle siele wil help om dit te ontvlug, - hulle versprei ook lig in die duister
sfere, hulle moet net siele daar vind wat tot ontvangs bereid is, wat die lig
begeer.
Elke gewillige siel ontvang lig. Ek stel geen ander voorwaardes as dat die siel
wat haarself lig ten deel wil laat val, haar dan ook ryklik van lig kan voorsien,
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regstreeks of deur lig - of liefdesbodes wat in My opdrag werksaam is. En al
vertoef 'n siel in die diepste duisternis, aan haar verlange na lig sal altyd
voldoen word en dit beteken al verlossing uit die duisternis, want My
voortdurende sorg is tog gerig op die bevryding van die siel uit die diepte, op
die terugbring na My ryk, waar lig en geluksaligheid is.
Glo julle dus dat Ek 'n gewillige siel onopgemerk in die duisternis sou laat?
Glo julle dat Ek haar sou laat smag, dat Ek My nie oor haar bekommer, as sy
verlang om die duisternis te ontvlug nie? Julle mense word geleer van die
“ewige verdoemenis”. En hierdie uitdrukking is dieselfde as 'n geregtelike
vonnis van 'n toornige en straffende God, wat Ek nie is nie.
Ek is 'n God van Liefde en Geregtigheid. Omdat My Geregtigheid julle moet
bedeel volgens die toestand van julle siele, wat dikwels so vreeslik is, dat
slegs die diepste diepte julle verblyfplek kan wees, doen My Liefde alles om
julle van hierdie lot te behoed. En My Liefde haal julle ook uit hierdie
duisternis, indien julle My geen weerstand bied nie. Dit is die weerstand wat
My verhinder dat My Liefde nader aan die siele kom, want Ek dwing hulle nie
om salig te word nie. Maar waar die weerstand afneem of heeltemal opgegee
is, daar kan die straal van My Liefde Haar werking uitoefen, daar kan lig in
alle volheid instroom en 'n toestand vol kwelling sal vir ewig beëindig wees.
En nou weet julle ook dat Ek geen ewige verdoeming wil hê nie, dat Ek elke
siel wil bevry wat na bevryding verlang. Want daarvoor het Ek aan die kruis
gesterf, dat hierdie verlossing - hierdie bevryding uit die mag van Satan kon plaasvind, omdat die sonde, volgens Goddelike Geregtigheid, julle in die
diepte vasgeketting moet hou en daar ewiglik geen bevryding daaruit kon
gewees het nie, indien die sondeskuld dit nie tot niet gemaak het nie, juis
deur die kruisoffer. En hierdie kruisoffer was vir almal gebring. Geen wese is
daarvan uitgesluit nie en daarom kan daar ook uit die hel verlossing wees vir
die siel, wat dit wil ontvlug.
En kan julle glo dat My teenstander van hierdie verlossing uitgesluit sou
wees? Glo julle nie ook dat hy die seën van My kruisoffer kan verwerf
wanneer dit sy wil sou wees nie?
Maar dat hy nog altyd teen My woed, dat hy alle middele aanwend om My
van julle te vervreem, dat hy die mensdom so beïnvloed dat hulle in 'n
geestestoestand beland wat 'n ontbinding van die skeppings van die aarde
nodig maak, is 'n teken dat sy wil nog nie verander het nie. Dit is 'n teken dat
hy nog die heftigste vyandskap teenoor My voel, dat daar niks aan hom geleë
is om na My terug te keer nie. Maar hy is vol bedrog en wat hy onderneem
doen hy steeds net met die bedoeling om siele te wen, wat hy dink hy kan
verloor. Want waarlik, die verandering van sy wil sou deur My gesteun word
deur ’n ongewone uitstraling van Liefde en die reddingswerk by hierdie eerste
gevalle wese sou slaag. Maar hierdie tydstip is nog eindeloos vêr. Maar eens
sal Ek hom ook wen, omdat My Liefde geen wese vir ewig verdoem nie.
Amen.
Innige kontak met God – Die innerlike stem

6421 Julle moet na julle innerlike stem luister na ‘n opregte gebed tot
My, dan sal julle ook seker wees dat julle op die regte weg is, want dan is dit
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My stem wat met julle sal spreek, wat julle raad sal gee en lei soos wat dit
goed is vir julle. Iemand wat My meer dikwels kontak, wat niks sal doen
sonder om homself eers aan My toe te vertrou nie, wat altyd in gesprek met
My verkeer en om My seën vra, sal ook doen wat reg is, omdat Ek hom dan
self sal lei en altyd die regte gedagtes aan hom sal stuur, sodat sy manier
van lewe gevolglik ook aan My wil sal voldoen.
Maar dit is bedenklik wanneer julle My uit julle gedagtes sluit, wanneer julle
julleself bekwaam ag om alles self te doen, wanneer julle julle lewe sonder
God leef, want dan moet Ek julle dikwels laat faal, sodat julle weer die weg
na My kan neem, omdat julle julle swakheid sal besef. Ongeag hoe sterk julle
blyk te wees, hoe oorvloedig julle met aardse bekwaamhede begiftig is, dit
sal nie julle aardse lewe beïnvloed nie, maar dit sal volgens My wyse oordeel
plaasvind en daarom sal julle julleself dikwels in situasies bevind waar julle
eie bekwaamheid julle nêrens sal kry nie, waar julle by My ‘n toevlugsoord sal
moet soek om dit baas te raak. Julle kan selfs dan ook nog weier, maar dit
sal julle goed doen om die weg na My te neem. Want Ek Self lei julle
daardeur na My, Wie julle andersins sou vergeet.
En so sal daar nog baie moeilikhede op julle wag en julle sal julleself almal
afvra waarom julle God en Skepper so-iets oor die mense laat kom. Julle
moet nie glo dat slegs die dade van mense die oorsaak is vir die byna
ondraaglike omstandighede nie. Julle sal ook moet nadink wie Heer oor
hemel en aarde is en wie so-iets toelaat om te gebeur. En julle moet julleself
afvra waarom Ek toelaat dat sulke dinge oor julle kom. Ek kan altyd dit van
rigting verander wat deur die menslike wil veroorsaak is, of die effek daarvan
deur My mag ophef. Ek kan en sal dit ook doen waar Ek in opregte geloof om
hulp in teëspoed versoek word. Maar Ek laat nietemin toe dat mense groot
ontbering ervaar, sodat hulle die weg na My neem, wat hulle nie vir ‘n lang
tyd nie geneem het nie. Sonder My sal hulle in uiterste swakheid verval,
maar met My sal hulle selfs die moeilikste situasie kan oorwin en dit is wat
die mense moet ervaar – sowel My eie, asook hulle wat ‘n poging aanwend
om in uiterste nood ‘n beroep op My te doen. Want hulle sal dikwels
wonderbaarlik gehelp word.
Maar die eersgenoemde sal ervaar dat hulle heeltemal kragteloos is, omdat
hulle op hulself vertrou het en nie gedink het dat hulle My nodig het nie. Ek
wil Myself aan die mense openbaar, tot hulle seën, maar ook tot hulle
ondergang. Want diegene wat My selfs dan nog nie wil erken nie, sal vir
oneindige tye verlore wees. Moet nie op julle eie krag vertrou nie, dit sal nie
voldoende wees vir wat na julle toe gaan kom nie. Wend julle reeds voor die
tyd na My en vra My vir krag. Ek sal dit van niemand weerhou wat aan My
dink in die tye van nood nie. Maar geseënd is hulle wat My voortdurend in hul
harte sal dra. Hulle sal nie die komende tyd van ontbering hoef te vrees nie,
want Ek sal My hand beskermend oor hulle gesprei hou, en waar hulle ookal
gaan, sal hulle deur gidse begelei word wat oor hulle sal waak en alle weë vir
hulle sal gelykmaak.
Maar daar sal ‘n storm kom wat alles sal verwoes, wat vele slapendes sal
wakker maak en hulle vreesagtig sal laat wonder of hulle dit sal ontvlug.
Maar wat ookal gebeur, dit kom van My of word deur My toegelaat om die
wat op die verkeerde weg is, ‘n laaste geleentheid te bied om terug te keer.
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Hulle almal kan hulle nog op die laaste oomblik na My wend en hulle sal dit
waarlik nie betreur nie. Want Ek neem elkeen aan wat probeer om nader aan
My te kom. Ek sal My hande na hom uitsteek, wat hy slegs sal moet aangryp
sodat Ek hom teen My Vaderhart kan druk. Want julle kan nie geluksalig
word sonder My nie. Dit is waarom julle die weg moet neem na My, Wie vir
julle ’n ewige geluksaligheid wil berei. Amen.
Saligheid en dank van die verloste siele

6423 Met ‘n oorvloeiende gevoel van dankbaarheid loof en prys die
siele My wat verlossing gevind het uit hul ellende deur liefdevolle voorspraak.
Hierdie insae is dat hulle hulself nie kon bevry nie, - omdat hulle wil te swak
was, maar deur die medelydende liefde van die mense op aarde, kon hulle
hul wil versterk. En nou kan hulle tot My in Jesus Christus roep en deur My
uit die diepte na omhoog gehelp word. Hul geluksaligheid wil nou tot
uitdrukking kom en al hul liefde sal nou aan Hom behoort Wie hulle gered
het. En hulle sal nie moeg word van loof en prys nie. En nou sal hulle op
gelyke wyse werksaam wil wees om die onverlostes te help, wie hulleself nog
in die duisternis bevind en wie hulle tot dieselfde saligheid sou wil bring.
Die liefdevolle medewerking van die mense op aarde maak dit ook vir hierdie
siele eenvoudiger, as hulle deur mense dit kan ontvang wat hul self dringend
nodig het om aan die ongelukkiges te gee. Hulle moet eers self lig ontvang
om die lig te kan laat skyn en hulle kan lig in ontvangs neem as dit van God
uitstraal in die oneindigheid.
Orals waar die lig opgevang word, orals waar sulke houers (harte) hulleself
oopstel waarin die liefdeslig van God kan binnestroom, daar is dus lig- en
krag-sendstasies wat omring is deur tallose siele wat na lig verlang. En die
graad van rypheid, die graad van liefde en die mate van verlange, is
beslissend welke hoeveelheid na elke siel sal toestroom.
Maar elke siel wil hierdie hoeveelheid vergroot deur voortdurend uit te deel
en deur te gee. ‘n Siel wat eenmaal lig ontvang het, kan nie anders as om
haarself teenoor ander siele te uiter nie, want die lig is ‘n krag wat deur die
siel benut word.
Daarom is dit buitengewoon belangrik wanneer ‘n siel uit die diepte die weg
na die lig gevind het, indien sy eenmaal gewillig was om haarself deur die lig
te laat bestraal. Want nou sal hierdie ligstroom haar onophoudelik toevloei
omdat sy alle weerstand opgegee het deur die onuitspreeklike geluksalige
gevoel wat die straling van lig op haar uitoefen. En ‘n volkome sekere gevolg
daarvan is nou dat sy die lig sal deurgee om ook ander siele daarmee
gelukkig te maak. Lig is egter Wysheid en Insig in die Waarheid. En hierdie
lig word aan hul gebring deur My Woord wat onvermoeid van My uitgaan as
‘n straling van Liefde, wat alle wesens in die oneindigheid sou kon aanraak,
maar slegs daar weerklank vind waar geen weerstand is nie.
Wesens met die hoogste sielerypheid kan dit direk ontvang, swakkere wesens
daarenteen moet dit weer van hulle aanneem, maar steeds beteken My
Woord Lig. En steeds daarom verwek My Woord saligheid, maar slegs by die
wesens wat na lig verlang, - om welke rede elke mens op aarde wat My
Woord verkondig, omring is deur wesens wat na lig verlang. Tog sal slegs die
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suiwer Woord lig laat uitstraal in die duisternis en die suiwer Woord word
maar net van God Self ontvang. Ek Self het dit na die aarde toe gebring om
orals ligstasies te skep, wat die siele aan hulleself kan verskaf, wat hulle
nodig het en wat hulle kan verbly.
Dit is onbelangrik of hierdie ligsenders in die geesteryk of op die aarde
gevestig is, want orals straal dieselfde lig, die EWIGE Waarheid vanuit My.
Dog word ‘n ligstasie op aarde baie deur die siele in die hiernamaals
opgesoek, wie hulle nog nie in die geesteryk kan oriënteer nie en wat
hulleself nog meer in die nabyheid van die aarde bevind. Maar juis hierdie
siele is in die meerderheid en vir hulle beteken die ontvangs van My Woord
hul enigste redding. Vir hulle is dit ‘n ongewone hulp, waarvoor hulle julle nie
dankbaar genoeg kan wees nie. En daarom is hierdie verloste siele dan
buitengewoon aktiewe helpers in die geesteryk, wat My sonder ophou loof en
prys en ‘n ware oproer veroorsaak in die duistere gebiede, - omdat hulle nie
sal rus alvorens hulle nie die siele oorgehaal het om hulle te volg na daar
waar ook op hulle ‘n ligskynsel sal straal nie.
Hul verlossende werk neem eindelose afmetings aan, want My Woord het ‘n
geweldige krag, wat julle mense op aarde nie sal kan insien nie. Maar tog
moet julle julle skaar om die BRON wat Ek Self vir julle ontsluit het, omdat
julle met lig deurstraal, al gou kan ingaan in die geesteryk, - wanneer julle
hierdie aarde moet verlaat, sodat julle dan weer kan uitdeel en so stadig julle
saligheid verhoog. Amen.
Waarskuwing om nie ondeurdag te handel en te praat nie –
Werkers van God
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My genade laat julle aanmanings en waarskuwings toekom,
omdat julle My Liefde besit en omdat julle opmerksaam gemaak moet word
op gevare wat julle regstreeks te wagte staan, indien julle nie oplettend is
nie.
Daar staan wel steeds bewakers om julle, bereid om af te weer, tog moet
julle dit ook self weet dat julle sonder hierdie beskerming, wat in My opdrag
verleen word, aan die elemente van blinde wraaksug oorgelewer sou gewees
het. En daarom sal julle steeds maar net met My in verbinding moet bly,
want dan sal Ek ook by julle wees, omdat julle gedagtes My aantrek en dan is
alle kragte magteloos wat julle sleggesind is.
Die hel woed en haar kragte wen ook die mense vir haar planne, daarom
mag julle haar geen aanleiding gee nie, wat maklik kan gebeur deur
ondeurdagte woorde wat deur julle in geregverdigde toorn gespreek word.
Wees steeds sagmoedig soos die duiwe, maar listig soos die slange. Wie vir
My ryk en vir die waarheid stry, sal ook aangeval word deur die vyande van
die waarheid en hulle staan in diens van My teenstander, wat hulle aanspoor
tot valse beskuldigings, sodat julle julleself teen leuen en onwaarheid sal
moet verweer.
Maar dink dan aan My aanmaning, dink dat julle omring is deur My stryders
en wend julle dan tot hulle wie julle beskerm en rig julle gedagtes ook op My,
sodat die lig van My Liefde tussen julle en julle vyande sal inval en hulle sal
terugdryf. Oral sal My teenstander probeer om julle skade toe te bring,
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omdat hy besef dat hy deur julle krag verloor, omdat hy julle arbeid vir My
en My ryk probeer teëgaan en omdat hy vir geen middel sal terugdeins om sy
doel te bereik nie, naamlik om My lig uit te doof. En die mense wat afhanklik
is van hom, haat die waarheid net so erg, omdat hulle beter voel in die
duisternis. Om hierdie rede verleen hulle hom bereidwillig hulp, wanneer dit
daaroor gaan om teen julle op te tree.
En daarom sal daar teen julle opgetree word van die kant van die mense af
en dan sal julle op julle hoede moet wees en niks ondeurdag onderneem nie.
Julle sal julle dan volledig gelowig slegs aan My beskerming moet toevertrou,
julle sal die verbintenis met die Ligwêreld steeds vaster moet aanknoop, want
dan neem julle ook die wapens in My opdrag op teen die kragte van die
onderwêreld, wat hulle egter maar net kan, wanneer julle julleself nie van
hulle losmaak nie en eiemagtig teen julle vyande te velde wil trek, want julle
is self nie sterk genoeg nie en julle sal dit sonder die bystand van My
stryders, sonder My hulp, ter syde moet stel.
Maar julle sal niks hoef te vrees nie, solank julle julleself met My verbind in
die gees en in gebed. En Ek waarsku julle maar net daaroor sodat julle
oplettend kan wees en dadelik die gevaar herken, wanneer dit in aantog is.
Want die teenstander verblind julle met ‘n sluwe lis, wat julle egter sal
herken wanneer julle aan My waarskuwing sal dink. Want steeds moet Ek
rekening hou met julle vrye wil, daarom kan Ek nie ingryp en julle deur My
stryders in beskerming laat neem, voordat julle My nie om hulp gevra het
nie, of julle julleself aan alle goeie kragte toevertrou het nie, sodat hulle julle
mag beskerm. Dog wanneer teenoor hulle geplaas, sal My teenstander moet
wyk en elke aanval wat op julle gemik sal word, sal julle afweer, omdat julle
vir My en My ryk werksaam sal wees. Amen.
Lewende geloof in Jesus Christus

6427 Julle sal julleself nooit kan losmaak van julle teenstander, indien
julle Jesus Christus nie aanroep, sodat Hy julle sal bystaan in die stryd teen
hom nie. Julle sal dus deur julle aanroep vir Hom en Sy verlossingswerk moet
erken en julle sal dus ook moet glo dat Ek Myself in die mens Jesus
beliggaam het. Julle sal moet glo aan My menswording in Jesus.
En hierdie geloof moet 'n lewende geloof wees, sodat julle slegs deur die
liefde tot lewe gewek kan word. Julle sal dus slegs verlos kan word deur die
liefde, want sonder liefde kan julle nie glo nie, selfs al wil julle met woorde 'n
geloof in Jesus Christus betuig. Wie sonder liefde voortgaan, sal nie die wil hê
om teen die teenstander te stry nie, omdat hy dieselfde geaardheid het as
hy. Maar die mens kan 'n swak wil hê en hierdie swak wil sal hom verhinder
om liefde te beoefen om homself los te maak van die teenstander.
Desondanks moet hierdie mens op die hoogte wees van die Verlosser Jesus
Christus en hy moet Hom aanroep om versterking van sy wil. Hy moet net
vereers weet dat hy altyd by Jesus Christus hulp sal kry.
Roep hy Hom aan, dan sal sy wil ook spoedig 'n versterking ervaar en hy sal
nou steeds meer oorgaan in 'n lewe in liefde en dan sal sy geloof aan die
goddelikheid van die mens Jesus, aan sy verlossingswerk en aan sy eie
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vermoë om verlos te word, lewendig kan word. En dan sal hy My en My Naam
bely met die oortuiging wat slegs 'n lewende geloof kan skenk.
Daarom is dit noodsaaklik om van Jesus Christus op hoogte te wees, ook
wanneer dit in die begin slegs kennis is oor die aardse gebeurtenis, oor die
lewe van 'n mens wat uit innerlike oortuiging sy lewe gegee het.
Die gedagte aan hierdie Mens kan al die eerste stap wees na 'n verbinding
met Hom, wat vir hom eens die poort sal open na die geluksaligheid.
Want sodra hy homself in gedagte met Hierdie aardse lewensweg besighou
en hy van goeie wil is, sal hierdie gedagtes hom nie meer laat los nie.
Want dit is Jesus Christus self wat hom nou aan Homself probeer bind. Ek
ken elke gedagte van die mens en Ek kan hom self nader in Jesus, wanneer
hy nog geen noue band met My aangeknoop het as sy God en Vader van
ewigheid nie. Maar deur die mens Jesus is die aanknoop van hierdie band
moontlik, om welke rede daar ook suiwer histories van Hom melding gemaak
moet word. Dan eers kan daar van My af, deur middel van gedagtes, nog
invloed uitgeoefen word, sodat hy die motivering kan probeer vind vir die
lewenswandel en die handelinge van die mens Jesus.
En dan kan hy ook die resultaat bereik dat daar 'n "geestelike rede" aan sy
lewe en sterwe ten grondslag sal lê. En eers dan is dit moontlik om hom te
wen, want nou is hy ook nie meer ontoeganklik vir die leringe, wanneer dit
volgens waarheid aan hom oorgedra word nie. Maar wie dit heeltemal wil
bestry dat die mens Jesus op aarde was, sal maar moeilik op aarde tot insigte
kom, omdat dit nooit vir hom moontlik sal wees om sy wil die regte rigting te
gee nie, omdat hy homself nog geheel en al in die mag van die teenstander
bevind. En hy sal ook nooit aan hom die kennis wil verskaf, wat hom
andersins ook op die een of ander manier sou kon inlig oor die weg van Jesus
op aarde.
Want Ek het waarlik genoeg moontlikhede, as die mens ook maar net sal
poog om iets daaroor te wete te kom. Maar steeds is dit seënryk, wanneer
My Woord verkondig word as Jesus se leer van die liefde, wanneer Hy self
bekendgemaak word oor die hele wêreld, sodat elke mens, indien hy so iets
aanvaar, die vermoë sal hê om oor die waarheid na te dink, oor die historiese
feite en oor Sy taak. Elke mens wat wil, kan dit ook glo. En die
verstandsgeloof van elke mens kan ook 'n lewende geloof word. Want eers
die lewende geloof skenk aan julle mense die verlossing van die sonde en
dood.
Die lewende geloof aan My in Jesus Christus en aan My verlossingswerk open
vir julle die poorte na die ryk van lig en geluksaligheid en julle sal slegs moet
poog om hierdie lewende geloof te verkry, sodat julle My ryk sal kan
binnegaan, na die ewige lewe. Amen
Jesus se geboorte - Opofferende dood

6433

Geen wese sal ooit in staat wees om die oneindige liefde te
verstaan wat My gemotiveer het om na die aarde neer te daal en woning te
neem in 'n baba Wie My houer geword en gebly het tot by Sy dood nie. Die
ewige Godheid het Haarself beliggaam in 'n lewende skepping wat Sy vir
Haarself gevorm het, wat Homself vrywillig gevorm het tydens Sy aardse
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lewe sodat Hy waardig kon wees om My te ontvang. Ek wou na die aarde
neerdaal om vir julle mense verlossing te bring in julle uiterste geestelike
ontbering en hiervoor het Ek 'n Vorm nodig gehad wat My sou ontvang,
omdat Ek, ter wille van julle vryheid, onder julle moes lewe soos 'n mens. En
hierdie Vorm moes aan alle voorvereistes voldoen om skuiling te bied aan die
hoogste Gees van die Ewigheid sonder om te vergaan as gevolg van My
Liefdeskrag.
Dus moes hierdie persoon Homself eers vergeestelik deur liefde, sodat Ek, as
die Liefde Self, in Hom die regte Houer kon vind waarin Ek in staat kon wees
om Myself uit te giet, Wie dus in staat was om aan My skuiling te bied,
sonder om op te hou om te bestaan. Die baba Jesus was sonder sonde
gebore, Hy was bevrug deur My Gees, My wil en My krag het Hom tot lewe
gebring, en My Gees was in staat om van die baba besit te neem en Haarself
uit te druk, al was dit net van tyd tot tyd, ten einde Haar omgewing 'n teken
te gee van Haar goddelike sending. En hierdie Gees het Haarself ontvou in
die mens Jesus, want Sy liefde het Haar weer en weer opnuut gevoed, omdat
Jesus se liefde My min of meer geforseer het om Myself in alle volheid aan
Hom te gee, sodat Jesus deurtrek was met Lig en Krag, met Wysheid en Mag.
Ek het Self deur die mens Jesus gewerk en alles wat Hy toe gedink, gepraat
of gedoen het, was die Krag van My Gees, dit was die Krag van My Liefde wat
alles in Hom volbring het, vir Wie niks onmoontlik was nie.
Daar het geen beperking vir Hom bestaan na die eenwording met My
plaasgevind het as gevolg van die oneindige liefde van die mens Jesus nie,
want Ek was nou Self in Hom en My wil was Syne, My krag het Hom
deurdring, en dus was daar niks wat onmoontlik was vir die mens Jesus om
te doen nie. En tog het Hy ’n mens gebly totdat Sy sending voltooi was,
totdat Hy die offerdood aan die kruis gesterf het om die mensdom te verlos.
'n Tydperk het begin toe Ek neergedaal het na die aarde, wat nou gaan
eindig. Dit was die begin van 'n tyd waarin volledige verlossing bereik kon
word, as gevolg van Jesus Christus se verlossingsdaad. Want nou het Ek Self
na die aarde toe gekom en Ek het uitdruklik met die mense gepraat om hulle
vir My te wen. En diegene wat na My geluister het en voldoen het aan My
Woord, was in staat om hul aardse lewe af te sluit na hulle fisiese dood, hulle
was in staat om die geesteryk in 'n vergeestelikte toestand te betree, omdat
hul ou skuld van hulle weggeneem was deur die kruisiging van Christus, wat
vooraf onmoontlik was. Want die vorm wat Ek gekies het om in te woon, het
slegs die Goddelike bedek, Wie eintlik deur die mens Jesus gespreek het. En
Ek was Self die Goddelike binne-in die vorm, en dit was waarlik vir My
moontlik om mense te verlos uit 'n gevangeskap wat hulle reeds vir 'n
oneindig lang tyd gevange gehou het.
Ek het na die aarde neergedaal en het 'n menslike vorm vir My gekies waarin
Ek die verlossingsdaad volbring het, ten einde openlik oorlog te verklaar teen
die een wie julle gevange gehou het en wie 'n sterk opponent nodig gehad
het om verslaan te word. As gevolg van My oorgroot liefde vir julle, die
gevalle geeste, het Ek 'n menslike vorm aangeneem, en dit was 'n geweldige
emosionele oomblik vir alle wesens in die geesteryk toe Ek na die aarde
neergedaal het met die geboorte van die kind Jesus, en die hele skepping het
stilgestaan tydens die oomblik van geboorte, want dit was 'n daad van die
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mees verhewe liefde en genade om Myself in 'n kind te beliggaam. Want My
Gees, Wie die hele oneindigheid beheer, het woning gemaak in die kind en Sy
het Haar aardse lewe begin, te midde van geestelike duister mense. En tog
het die Lig in Sy hart gebly, want die mens Jesus wou God nie laat gaan nie,
want Sy liefde was so groot dat Hy My altyd meer na Homself getrek het en
het uiteindelik heeltemal met My verenig, sodat slegs Sy uiterlike dekking
menslik was, tog het die siel en gees heeltemal met My verenig en daarom
het Ekself op aarde geleef en julle mense deur My dood aan die kruis verlos.
Amen.
Woord van God - Lig van bo

6434 Die wêreld is onder geweldige druk. Die mense op aarde word
beheer deur die magte van die duisternis en dit is dringend noodsaaklik om
die lig te laat skyn in die duisternis, sodat mense krag kan ontvang om die
aanslag van die magte te weerstaan. Sonder lig sal julle ondergaan, sonder
lig sal julle geen manier en geen geleentheid vind om te ontsnap nie. En
daarom sal God telkens Sy lig na die aarde uitstraal, Hy sal Self na die aarde
kom soos in die verlede, hoewel nie beliggaam in 'n mens nie, maar in Sy
Woord. Hy kyk ook uit vir 'n menslike vorm waarin Hy Sy lig kan giet, sodat
dit die donker nag wyd en syd kan verlig. Hy beliggaam Homself in die gees
van diegene wat bereid is om Hom tot diens te staan. Dit is ook 'n
neerdaling, omdat dieselfde duisternis versprei is oor die aarde wat medelye
in God opwek en daarom laat Hy weer die lig op die aarde skyn, soos wat Hy
gedoen het in die verlede. Maar in daardie dae het die mense aan die begin
van 'n weg gestaan wat hulle na bo kon lei, maar nou is julle nader aan die
einde van die weg, sonder om baie vordering te gemaak het, en dit sal
binnekort tot 'n einde kom.
Maar het dit uit die duisternis gelei? Sal mense die straal van lig volg wat nou
nog vir hulle skyn? Sal Hulle die regte weg in die lig vind en dit nog neem
voordat dit te laat is? Die donker magte oefen hul heerskappy tot so 'n mate
uit, dat God sal moet ingryp om 'n einde daaraan te maak. Maar mense word
nie aan die genade van hierdie magte oorgelaat sonder beskerming en hulp
nie, want God het 'n lig aangesteek wat so helder sal skyn dat almal die
gevaar sal herken waarin hy woon, want hierdie Goddelike lig openbaar alles,
dit openbaar ook die een wat bose bedoelings teenoor mense het en wat
probeer om hulle onder ’n vermomming te verlei. Die goddelike lig van liefde
skyn so helder dat almal kan sien wat in die wêreld gebeur as hulle maar net
hul oë wil oopmaak en nie self die lig verberg op grond van hulle wil, wat nog
heeltemal in die guns van God se teenstander staan nie.
Die goddelike lig van liefde is weer deur God Homself aangesteek en Sy skyn
af na die aarde, want daar is groot swaarkry in die donker omgewing van die
aarde en slegs Liefde kan weer hierdie swaarkry wegneem, soos wat Sy dit in
die verlede gedoen het toe die Lig van die Ewigheid Haarself neergedaal het
na die aarde. God self het deur die mond van Jesus gepraat, Wie as 'n Siel
van Lig deurtrek was met Liefde, en het daarom die toepaslike fisiese vorm
geword het waarin God Homself verberg het om deur middel van die mens
Jesus tot alle mense te spreek. En so spreek God vandag weer tot die mense,
Hy Self spreek tot julle deur 'n menslike mond, Hy laat die Lig van Waarheid
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skyn in die harte van mense wat bereid is om daarna te luister. Hy dra sy
Woord oor na die aarde en dit sal nie meer vir die mense nodig wees om in
duisternis te leef, indien hulle hulleself toelaat om verlig te word deur Sy
Goddelike Lig van Liefde nie.
Die weg wat na bo lei sal nou helder en duidelik voor julle lê, daar sal nie
meer duister gebiede vir iemand bestaan wat die goddelike lig van liefde
aanneem nie. Hy hoef maar net vir Jesus Christus aan te roep en die
duisternis sal van hom wyk. Hy sal nie meer aan die genade van die donker
magte oorgelaat wees nie, want dit is altyd en sal ewig dieselfde lig wees wat
sal skyn vir die mense op die aarde, naamlik die lig van die kruis, die besef
van Jesus Christus se liefdesdaad en genade, die korrekte begrip van God se
menslike manifestasie in Jesus en die geloof in die mag en krag wat daar in
'n beroep op Sy heilige Naam is.
Jesus Christus, die Goddelike Verlosser, is die lig wat in die wêreld gekom
het. En selfs al het Hy Self na die aarde gekom, selfs al het die Woord van bo
Hom aangekondig, skyn die lig vanuit Hom alleen en sonder Hom is daar
duisternis op die aarde, sowel as in die geesteryk. Want Hy Self is die Lig van
die ewigheid, Wie altyd sal skyn tot in die oneindigheid en Wie weer op die
aarde sal skyn sodat al die mense die weg na Hom kan vind, sodat hulle sal
terugkeer na die huis van hul Vader. Amen.
Werksaamheid in Liefde gee die korrekte insig

6436

Julle sal elke geleentheid moet aangryp om julle medemense
opmerklik te maak op hul opdrag op aarde, naamlik om hulself tot liefde te
omvorm. Julle sal steeds die liefde moet predik en daarom verkondigers van
My leer van die liefde moet wees, waar hierdie geleentheid julle ook al gebied
word. Dit is die taak van diegene wat aangebied het om My te dien. En Ek sal
hulle seën wanneer hulle hierdie taak ernstig opneem en by die mense die
verantwoordelikheidsgevoel opwek, wanneer hulle hul sal aanspoor om oor
hulself na te dink.
Waar liefde maar ookal beoefen sal word, daar sal die begrip ook teenwoordig
wees in welke tyd die mensdom leef. Maar sonder werke van liefde sal hierdie
insig by die mense ontbreek. En daarom sal hulle ook geen aanwysings
ernstig opneem wat die nabye einde aankondig nie. Dit help julle dus niks om
net van die nabye einde te praat nie, indien julle nie terselfdertyd die mense
aanmaan om werksaam te wees in liefde nie. Want die laaste is nog
belangriker as om op hoogte te wees van die einde.
Die liefde is die sekerste teenmiddel gedurende die komende tyd, waarin
nood en ellende oor alle mense sal losbreek. Die liefde sal die reddingsanker
wees wanneer die mensdom dreig om weg te sink. Waar liefde beoefen word,
verdwyn die angs, omdat die mense hulself innerlik versterk deur werke van
liefde en omdat hulle deur die liefde verbonde is met My, Wie altyd hul
beskerming sal wees in alle nood.
Wanneer julle My dus wil dien, sal julle julle medemens steeds moet wys op
My gebod van die liefde. Julle sal hulle moet leer dat hulle lewe op aarde 'n
nuttelose lewe is en sal bly, indien hulle nie in onbaatsugtige naasteliefde
werksaam sal wees nie, en dat hulle slegs deur ’n lewe in liefde, krag aan
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hulleself sal kan verskaf gedurende die tyd van nood wat hulle tegemoet sal
gaan. Slegs weinig sal julle glo. Slegs weinig sal julle sonder weerstand
aanhoor en oor julle woorde nadink. En aan hulle sal julle ook tyding kan gee
van wat gaan gebeur. En hulle sal hulle nie daarvoor afsluit nie. Hulle sal dit
as moontlik beskou en hulleself met hulle gedagtes daarop instel.
Maar die kennis alleen sal hulle nie help nie, ofskoon dit aan almal aangebied
moet word, omdat julle self nie sal kan evalueer of en in hoeverre jul
medemens in liefde leef nie. Daarom sal julle hulle altyd weer moet aanmaan
om werksaam te wees in liefde. Die liefde moet steeds verkondig word deur
diegene wat My dienaars wil wees op aarde. Want liefdeloosheid is die
grootste boosheid wat die mense in die diepste geestelike duisternis laat
rondgaan. 'n Liefdelose mens sal ook maar selde geraak word deur julle
prediking oor die liefde, maar ook sy oor moet hoor wanneer sy hart haarself
afsluit.
Julle sal moet poog om almal met My, as die Ewige Liefde, in aanraking te
bring. Julle sal dit aan almal duidelik moet maak dat hulle hulself in die
grootste nood kan wend tot die Vader, Wie Self die Liefde is en elkeen wil
help wat na Hom roep. Julle mag geen geleentheid laat verbygaan om met jul
medemens te praat oor die Goddelike-geestelike nie. Steeds weer sal julle
moet poog om hul gedagtes te fokus op dít waarby hul voortdurend
verbygaan.
Wanneer julle gedagtes self voortdurend vervul sal wees van My leer van
liefde, dan sal julle ook nie anders kan as om julleself te uiter teenoor elkeen
wat julle pad kruis nie. En dan sal julle ook goeie verteenwoordigers wees
van My leer van die liefde en My Naam. En daarom sal julle julself altyd moet
beywer om in liefde te lewe, om daardeur die gees in julle die geleentheid te
gee om homself te uiter. En hy sal julle aanspoor om te spreek waar daar
maar 'n geleentheid homself sal voordoen. Julle gees sal julle denke korrek
lei en die regte woorde laat vind waarmee julle jul medemens moet
aanspreek wat op hul indruk sal maak.
Maar julle mag nie lou wees en halwe werk verrig nie. Want julle arbeid is
dringend nodig gedurende die laaste tyd voor die einde. Die liefde moet
deurlopend verkondig word, sodat die mense wakker kan word en in hulself
keer, sodat hulle oor hulself kan nadink wanneer hulle julle en julle lewens
nagaan. En daarom sal julle vir hulle die liefde as voorbeeld moet lewe. En
julle voorbeeld sal doeltreffender wees as woorde wat julle nie self kan bewys
deur dade nie. Predik die liefde en kom self My leer van die liefde na en julle
arbeid vir My en My ryk sal altyd geseënd wees. Amen.
Dink aan die einde

6439 Tot alle mense rig Ek dieselfde aansporing: Dink aan julle einde.
Want dit is vir julle almal beskore: Julle almal sal eerstens met ‘n natuurlike
manier van wegroep van hierdie aarde af moet reken, wanneer julle uur
aangebreek het. Maar baie van julle, wat Ek nie in die hande van My
teenstander wil laat val nie, sal die aardse lewe voor die tyd moet verlaat,
omdat hul weerstandskrag nie sterk genoeg sal wees om teen sy benouenisse
gedurende die laaste tyd stand te hou nie.
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Maar ook die mense wat die einde moet meemaak, moet rekening hou met ‘n
korter lewensduur as wat hulle ooreenkomstig hul natuurlike toestand
aanneem, want die einde is vir julle baie naby. En julle mense het almal nie
so ryp geword dat julle sonder bedenkinge op die einde kan reken nie. En
daarom spoor Ek julle almal aan, met die oog op die nabysynde einde, om
nog ywerig aan julle siele te werk.
Ek spoor julle aan om bewustelik te lewe en geen dag verby te laat gaan
waarin julle nie ‘n daad van liefde volbring het nie, waarin julle julle siel nie
iets aangebied het wat haar sal help om opwaarts te gaan nie. Ek spoor julle
almal dringend aan om My Woord in ontvangs te neem, dat julle julleself deur
My sal laat aanspreek, om met My Woord ook krag in ontvangs te neem wat
julle sal help om hoër te gaan. Leef nie net julle aardse lewens nie, maar
verdiep julle elke dag minstens een keer in My Woord; hou ‘n kort
samespraak met My en beveel julleself aan My en in My barmhartigheid aan.
‘n Innige gedagte aan My is al vir julle siele ‘n lafenis en as julle My Woord
met stille aandag lees of hoor, besorg julle voedsel aan die siel wat haar
verseker sal help om ryp te word. Ek spoor julle mense slegs aan om
bewustelik te lewe en daaraan te dink dat julle lewe nie lank meer sal duur
nie en dat julle julle siele ‘n draaglike lot sal besorg na die dood van julle
liggaam.
Laat die tyd wat nog vir julle oorbly tot die einde, nie net verloop nie, laat dit
nie onbenut vir julle siele verbygaan nie; en bedink dat julle siel haarself
slegs oorgee aan geestelike gedagtes, wanneer julle julleself in gedagtes
verbind met julle God en Skepper van ewigheid, Wie julle aller Vader is, Wie
julle graag in Sy ryk sou wil opneem, maar waartoe julle eie wil noodsaaklik
is, naamlik om aan die siel ‘n toestand te besorg wat haar sal toelaat om My
Ryk binne te gaan. Daarom spoor Ek julle steeds weer aan: Dink aan die
einde.
Solank as wat julle midde-in die lewe staan, sal julle hierdie gedagte steeds
afweer, omdat julle nie weet dat daar vir julle hierna ‘n uitermatige
geluksalige lot beskore kan wees nie. Maar My Liefde wil vir julle ‘n
geluksalige lot berei, daarom weerklink hierdie aanmanings voortdurend van
bo af na julle toe, omdat julle dit self moet wil om geluksalig te word. Elke
uur van besinning, elke tyd van innerlike inkeer, sal vir julle van die grootste
seën wees. Dog wee diegene wat nooit tyd daarvoor vind nie, wie so aan die
wêreld geheg is dat hulle nie in staat sal wees om hulle vir ‘n kort tydjie van
haar los te maak nie. Want My teenstander het hulle vas in sy mag en hulle
sal moeilik van hom loskom, indien hulle nie gehelp word deur liefdevolle
voorspraak nie, deur die aanroep van Jesus Christus, sodat Hy hulle Self mag
help. Julle sal My te alle tye kan roep en Ek sal julle verhoor, want Ek wil julle
verlos uit sy boeie en nie julle gevangenskap verleng nie.
Dink aan die einde en dink aan die toekoms van jou siel. Roep tot My om
hulp. Dit is wat My voortdurende aansporings tot stand moet bring, naamlik
dat julle in verbinding sal bly met Die Een Wie julle alleenlik kan help, - dat
julle julle blikke en roepe hemelwaarts sal rig en julle steeds bewus sal wees
dat julle nie vir ewig op hierdie aarde gaan leef nie. Amen.
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Duistere magte se werksaamheid

6443 Daar sal 'n afskrikwekkende werksaamheid wees van die bose
magte gedurende die laaste tyd voor die einde. Die vors van die duisternis
sal hulle onophoudelik dryf om verwarring te saai. En as gevolg van die
duisternis van gees waarin die mense van hierdie tyd lewe, sal hy ook al te
goed slaag. Want hy sal ’n gehoor vind en die mense sal hom glo. En selfs al
is dit die grofste dwaling en leuens wat aan hulle voorgehou sal word, hulle
neem dit as waarheid aan en sal steeds duisterder in hul gees word. Maar
elke mens sou dit die duidelikste kon insien vir wat dit is, indien hulle My Self
om helderheid sou vra, indien iets vir hulle twyfelagtig voorkom.
Die geestelike verwaandheid van die mens is egter al so groot, dat hulle die
stel van hierdie vrae nie nodig ag nie. Inteendeel is hulle oortuig van die
opregtheid van diegene wat aan hulle die diepste dwaling deurgee. Die
gebrek aan insig van die mens neem steeds meer toe, in plaas van dat dit
opgehef word. Maar Ek het dit vir julle vooruit gesê dat daar baie valse
profete en christusse sal opstaan; dat hulle wonderdade aan julle sal
voorhou, wat My teenstander tot stand sal bring. Ek het julle gewaarsku om
hulle nie te glo nie.
Maar julle mense sal nie elke mens as ’n valse profeet mag afwys nie.
Veeleer moet julle hulle ernstig ondersoek in hul egtheid. Julle sal moet glo
dat daar ook ware profete sal opstaan wat julle sal wil help, tot heil van julle
siele. Julle sal nie elkeen mag aanvaar nie, maar ook nie elkeen verwerp wie
gedurende die laaste tyd voor die einde homself as profeet - wat in My diens
staan - aan julle bekend maak nie. Maar julle sal bepaalde kenmerke ken van
'n ware profeet, naamlik dat hy onopsigtelik sal rondgaan en My Woord aan
julle verkondig, dat hy julle sal wys op die einde, dat hy in volledige
onselfsugtigheid vir julle sal gee wat hy regstreeks van My ontvang, soos wat
Ek dit Self gedoen het toe Ek op aarde gewandel het.
My afgesante vertoon hulle nie in prag en praal nie. My afgesante sal nie
anders onder julle mense rondgaan as wat Ek dit Self gedoen het nie. En
nooit sal Ek My verberg agter hoë en hoogste posisies nie. Nooit sal Ek My
deur sulke mense openbaar wat in die hoogste leiding van wêreldlike
organisasies staan nie, want hulle is nie ware navolgers van My, Wie Self
volledig sonder hulpbronne en eenvoudig My aangetrokke gevoel het tot
diegene wie arm en swak en in nood was.
Ek sal My ook wel daar kan openbaar, as die “ware navolging” van My deur
die ander daardeur bewys sou word, naamlik dat hulle self alle uiterlike praal
sal verwerp, wanneer hulle werksaamheid in stilte sou plaasvind en daar 'n
duidelike afstand te sien sou wees van tradisionele gebruike; wanneer hulle
gehoor sal skenk aan die stem van hul gees en hulself laat lei om in stilte te
sorg vir die armes en swakkes, die noodlydendes, - om 'n liefdevolle vader te
wees, nood te verlig en waaragtig die weg van navolging gaan, deurdat hulle
hulself vir die suiwer waarheid sou uitsit wat 'n mens - vervul met die Gees ook duidelik in homself sal kan herken.
Maar My teenstander verhinder dit en hy tower hulle daarom dinge voor wat
hulle nog dieper in geestelike duisternis sal laat wegsink. My teenstander sal
voor die einde groot mag hê, maar hy sal dit nie kan gebruik waar hy
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teenstand vind nie, naamlik die innigste verbinding met My deur
onbaatsugtige werke van liefde. Maar so iets sal haarself op 'n ander wyse
uiter, want sy vertoon haarself nie na buite toe nie. Sy tree nie op die
voorgrond nie, sy ondersteun geen mag wat op ineenstorting staan nie, want
'n gees wat deur die liefde verlig is, herken ook duidelik die lae geestelike
vlak van die mense en die oorsake daarvan. En 'n mens, wie se gees verlig
is, kan niks opneem wat onwaarheid is nie, maar sal daarteen te velde trek.
Laat julle nie mislei nie en vra My vir opheldering indien julle twyfel. Maar
neem nie gedagteloos aan wat My teenstander vir julle opdis om julle gees
nog meer te verduister nie. Waar ’n helder lig straal, daar is die waarheid.
Daar openbaar Ek My en daar sal My profete opstaan, wie julle sal waarsku
en aanmaan en wat die doen en late van My teenstander steeds weer sal
brandmerk. Maar in die gewoel van die wêreld is die waarheid - die lig - nie
te vinde nie. En die wêrelds is alles wat haar verblindende lig uitstraal, maar
wat geen ligkrag besit nie. Maar waar Lig straal, daar openbaar Ek My Self.
Daar is die Waarheid, daar is My Gees en helder sal Sy ook die optrede van
die satan belig. Amen.
Kenmerk van die Kerk van Christus

6445 Die werksaamheid van My Gees is die kenmerk van die kerk wat
Ek Self op aarde gestig het en steeds moet Ek dit weer vir julle sê, sodat julle
slegs daaraan My kerk sal herken. Dat julle eers dan aanhangers van die kerk
van Christus sal wees wanneer die Gees in julle kan werk, wanneer julle
denke verlig raak, selfs al is julle nie geroep om in buitengewone dinge te
presteer nie. Want ‘n verligte denke bewys dan die krag van My Gees, Wie
Haarself egter eers dan kan uiter wanneer hierdie voorwaarde nagekom is,
wanneer julle onbaatsugtig werksaam is in liefde en so die verbinding tot
stand gebring het van die geesvonk in julleself, met My, die Gees van die
Vader.
Dan sal julle geloof ook lewend kan word, want die liefde in julle het dan die
geloof tot lewe gewek, waardeur die Gees in julle nou helder en duidelik
insien welke leerstellings waarheid is, waarvoor julle dan ook met oortuiging
teenoor julle medemens kan opkom. Solank as wat julle egter nog in dwaling
leef, solank as wat julle geloof slegs ‘n vormgeloof sonder lewe is, solank
werk die Gees nog nie in julle nie en solank kan julle ook nie sê dat julle aan
die kerk van Christus behoort wat Ek Self op aarde gestig het nie.
Die feit dat julle mense dit nie weet nie, of - as dit vir julle vertel word, nie
wil glo nie, bewys dat julle nog nie aan My kerk behoort nie. Dit bewys dat
julle Gees nog nie gewek is nie en dit bewys dat julle aardse lewenswandel
nie met liefde vervul is nie, want anders sou julle denke vanself verander het
en julle sou die waarheid van My Woorde ingesien het.
Spoor julleself tog ernstig aan tot ‘n lewenswandel van onselfsugtige liefde,
want dit is die eerste voorwaarde om die geesvonk in julleself te laat
ontvlam, sodat hy nou in julle kan werk, dat hy nou vir julle insig in die
waarheid kan skenk. Maar hou nie aan uiterlike vorme vas nie. Hou nie vas
aan wat onverligte mense julle vertel en wat hulself weer van onverligte
mense gehoor het en nou onbuigsaam as waarheid verdedig nie. Wees tog
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nie tevrede met leerstellings wat aan julle voorgehou word nie, maar dink
eers daaroor na voordat julle dit self aanneem en bid tot My vir hulp om die
waarheid in te sien.
En as dit julle opregte wil is, sal Ek waarlik julle gedagtes korrek lei, omdat
Ek wil hê dat julle tot die waarheid kom en Ek ook alles sal doen om dit vir
julle te bring. Maar julle vrye wil is daarvoor nodig indien julle ernstig na die
waarheid verlang. Ek is nie gelukkig met julle traagheid van denke nie, Ek
kan julle mense nie daarvoor prys dat julle gedagteloos glo wat julle vertel
word, sonder om eers self ‘n standpunt daaroor in te neem nie. Ek veroordeel
julle nie wanneer julle met die beste wil van die wêreld dink om iets nie aan
te neem nie, al is dit ook die waarheid. Maar Ek veroordeel julle as julle iets
aanneem sonder om daaroor na te dink, omdat geestelike waarheid in julle ‘n
oortuiging moet word, maar dit is slegs moontlik wanneer julle julleself in
gedagtes grondig daarmee besighou en - om nou ook korrek te dink en My
Self om hulp te vra.
Hoe verheug Ek My nie oor so ‘n bede wat Ek ook waarlik sal verhoor, maar
hoe selde styg so ‘n bede op tot My. En daarom is dit ook onmoontlik vir julle
om ‘n lewende geloof te verkry. Dit sal vir My Gees onmoontlik wees om in
julle te werk, omdat julle hom nie die reg gee om homself te uiter nie. En
daarom kan julle julleself ook nooit beroem om aan My kerk wat Ek op aarde
gestig het, te behoort nie, waarvan die ware kenmerk die werksaamheid van
die Gees in die mens is, die Gees wat julle in alle waarheid binnelei, wat julle
ook laat insien dat julle lewe nutteloos is, solank julle nie in die liefde leef en
julle julleself nie deur die liefde met My verbind nie. Amen.
Vergaar van materie word aangemoedig deur Satan

6447 Slegs dit wat My Gees aan die mense oordra, kan as waarheid
beskou word. En daarom moet elke geestelike leer, wat aan julle gebring
word, met hierdie enigste waarheid uit My ooreenstem, wat My self as
oorsprong moet bewys, anders het dit van 'n ander uitgegaan, wie se strewe
dit altyd is en sal bly om die waarheid te bestry en wat homself ook van sulke
middele daartoe bedien. Wat Ek die mense gee, sal altyd net daarvoor dien
om rypheid van die siel te verkry, wat as eintlike taak op aarde die mense tot
doel gestel is, omdat My Liefde hulle wil help om uit alle kettings van die
materie los te kom, om die geesteryk na die dood onbeswaard binne te kan
gaan. En elke Woord, wat deur My self na die aarde gestuur word, het altyd
slegs hierdie een doel, naamlik om aan julle die rypheid van siel te gee.
Ek sal altyd die mense aanmaan om hulself vry te maak. En Ek sal hulle ook
‘n begryplike rede daarvoor gee. Ek sal aan julle duidelik maak wat alle
materie eintlik in wese is en op welke wyse die vergeesteliking daarvan
gedurende eindelose lang tye plaasvind. My sorg sal altyd net op julle siele
van toepassing wees, die gees in die materiële vorm.
Die losmaak van materie is ‘n belangrike daad, dit is 'n daad van die
allergrootste belang, sodat My Woord nooit 'n aansporing sal bevat om
materie te versamel, dit te vermeerder en om julle te verheug om dit te besit
nie. Maar dit alles word deur My teenstander aangemoedig.
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En julle sal hierdie woorde van My mag glo, naamlik dat My teenstander oral
invloed verkry het, waar dit nagestreef word, om rykdomme op te hoop, dat
hierdie rykdomme gebruik sal word om die oë van die mense te verlustig, dat
hierdie rykdomme nie hul doel nakom wat as seën van rykdom te bestempel
is, naamlik om arme en noodlydende mense uit hul ellendige toestand te
bevry nie. Dit sal My teenstander steeds weet om te verhinder. En daaraan
sal julle mense ook kan herken waar My teenstander heers. En julle sal ook
seker daarvan kan wees, dat daar ook geen waarheid te vinde sal wees nie,
omdat My teenstander altyd teen die waarheid sal stry, maar in sy eie gebied
heeltemal in die besonder, omdat hy daar ook sy getroues sal vind wat na sy
pype dans.
My Woord van bo gee uitsluitsel oor die doen en late van My teenstander in
die laaste tyd voor die einde. En wie Myne is, sal ook die tekens van die einde
sien en hulle sal net nog sorg vir hul siele. Maar My teenstander wil van
hierdie einde niks weet nie en al sy gelykes ook nie. En vandag hits hy mense
aan om voorsorg te maak vir die toekoms, wat daar nie meer sal wees nie.
En die mense volg hom gewillig. Hulle dink nie aan die naderende einde nie,
maar hulle skep en werk en maak planne en bou vir die komende tye en
bewys daardeur hulle lewenswandel in die duisternis en hulle heer, aan wie
hulle ondergeskik gemaak is.
Slegs My Woord is waarheid. En hierdie Woord kondig vir julle aan dat julle
mense almal voor die einde staan. As julle hierdie Woorde van My glo, dan
sal julle nie aan die hebsug na materiële goedere ten prooi val nie. Julle sal
altyd net vir mekaar wedersyds die laaste tyd draaglik probeer maak. Julle
sal meer dink aan die ergste noodlydende mense, wie julle kan help. En julle
sal julle met die suiwer Woord van God besig hou en duidelik herken waar My
teenstander besig is. Julle sal jul dan ook nie meer om die bos laat lei deur
begogeling, deur 'n web van leuens en bedrog nie. Julle sal die vader van die
leuen duidelik herken, wat die waarheid van julle wil vervreem. Want julle
sou ook insien hoe verskillend die geestelike leer is wat aan julle gebied
word, van die leer wat Ek Self vir julle na die aarde gebring het.
Maar solank julle self diegene ter wille is, wie julle altyd meer aan die materie
wil heg, solank sal julle ook blind wees in die gees en solank sal julle ook in
sy mag bly. Julle staan voor die einde en al julle strewe is tevergeefs. Maak
julle daarom los van die materie, voordat dit te laat is, sodat dit nie julle graf
sal word nie. Amen.
Oortuigde erkenning van Jesus Christus

6449 Niemand kan homself bevry uit die kettings van satan sonder
Jesus Christus nie. Maar dit help niks as die mens homself slegs in naam ’n
Christen noem nie en hy Jesus nie bewustelik afwys nie. Vooraf moet die
mens homself opreg aan Hom oorgegee het. Hy moet bewus wees van sy
skuld. Hy moet sy eie onvolmaaktheid insien en glo dat Jesus Christus hom
van sy skuld en swakheid kan verlos en vir Jesus Christus bewustelik daarom
vra. Dus moet hy onder sy kruis plaasneem.
Dit moet vir elke mens duidelik word dat die verlossing deur Jesus Christus
geen formele, algemene daad is wat volgens 'n vaste patroon aan almal
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voltrek word nie. Dit moet vir hom duidelik wees dat hy self iets daarvoor
moet doen om te deel in die verlossing deur Jesus Christus. Jesus het wel alle
mense verlos. Dit wil sê: Niemand is uitgesluit van Sy werk van
barmhartigheid nie. Maar teen die wil van die mens in, kan hy nie verlos word
nie.
Die mens moet vooraf sy wil te kenne gee om deur Hom verlos te wil word.
En daarom is dit 'n heeltemal bewustelike aangeleentheid, wat in die eerste
plek vereis dat ’n mens hom deur middel van gedagtes met die probleem van
die menswording van God en die kruisdood van Jesus Christus besighou, dat
mens Jesus Christus bewustelik bely en dan ook volgens Sy wil op aarde leef.
Die oortuigde erkenning van Jesus Christus sal ook die mens na Hom om hulp
laat roep, wat hom ter wille van die verlossingswerk ook beslis ten deel sal
val. Om verlos te wees beteken om bevry te word uit die mag van hom wat
die mens na benede trek. Om verlos te wees beteken om onbesorg opwaarts
te kan streef, wat vóór die kruisdood van Jesus nie moontlik was nie, want
die teenstander van God het geen siel vrygelaat nie. Maar hoeveel mense is
daar nie op aarde nie, wat meen om “Christen” te wees, dus reg te hê op die
verlossing deur Hom, maar wat Jesus Christus slegs met die mond bely.
Hulle glo om daardeur die vermeende lot vry te spring van diegene wat in hul
oë heidene is. Hulle glo dat hulle “geloof” in Jesus Christus en Sy
verlossingswerk voldoende is, wat egter tog net 'n “vormgeloof” is, solank die
innerlike verandering na 'n Christen wat lewend glo, nog nie by hom
plaasgevind het nie. Maar daarom sal die vormchristene ook geen weerstand
kan bied, wanneer hulle gedwing word om 'n finale besluit te neem nie. Hulle
sal dan die geloof lighartig opgee, omdat dit nog nie lewendig in hulle is nie.
En hulle sal getuienis daarvoor aflê, dat hulle ware heidene is en was, wat
hulle net 'n valse naam gegee het. Maar daar is geen verlossing sonder Jesus
Christus nie. En daarom beteken hierdie laaste besluit 'n versterkte band,
waarmee die teenstander van God hul bind. En om van hierdie band vry te
word, sal ’n ondenkbare lang tyd duur, alvorens Jesus Christus hulle
weereens die hand sal reik, Wie hulle in die lewe nie wou sien nie en daarom
ook nie vasgegryp het nie.
Hoe maklik sou alle mense nog aan hierdie groot gevaar kan ontsnap, omdat
Jesus Christus oral in die wêreld verkondig word, en sy Naam oral met
oortuigingskrag bely word, sodat elke mens onder die indruk daarvan sou
kon kom en eens ernstig sou kon nadink oor die betekenis van Sy
verlossingswerk.
Sodra die wil daartoe aanwesig is, sal Jesus Christus help en Homself by die
mens in herinnering bring. Hy sal deur middel van gedagtes Self tot hom
spreek en dit vir hom waarlik maklik maak om die weg na Hom te gaan,
wanneer slegs die wil teenwoordig sou wees om lig te verkry oor die vraag,
wat waarlik die vernaamste is vir julle mense. Maar die vormgelowige is niks
beter as die ongelowige nie, want hy is net so vêr verwyder van Jesus
Christus as die ander. En daarom is daar groot nood onder die mense en
slegs weinig mense sal aan hierdie nood ontsnap. Amen.
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Verandering van wil

6450 Enigiemand wat die skuld van die geeste ken, wat die rede was
vir die skepping, die rede vir die aardse vooruitgang en mense se lewens op
aarde, sal My nie langer weerstaan nie, want hierdie kennis het die gevolg
dat die wil na My gerig word. Hierdie kennis kan sekerlik ook aangebied word
aan diegene wie se wil teen My gekant is. Maar hulle sal egter nooit sodanige
kennis as waarheid beskou en aanvaar nie, hulle sal dit altyd slegs beskou as
‘n verstandelike konsep wat hulle verwerp as verwek deur mense. In daardie
geval sal hulle nooit verlig word deur die lig van insig nie, want dit vereis die
genoemde verandering van die wil, wat 'n persoon tot My kind verander, wat
teruggekeer het na My. Nóg sy eie verstandelike aktiwiteit, nóg 'n
mededeling van sy medemens kan die regte insig skenk aan 'n persoon nie,
want dit is soos 'n lig wat Ek aansteek in 'n persoon, maar Ek kan dit slegs
doen indien hy vrywillig na My kom.
Maar 'n vrywillige draai na My getuig van sy wil om sy vorige toestand van
weerstand te los en die weg terug te neem wat eens daartoe gelei het dat hy
weggegaan het van sy Vader. Daarom is dit 'n doelbewuste omdraai en ook
'n belydenis van sy verkeerde optrede van die verlede, van sy sonde teen
God. Die wil om My te dien, bevestig hierdie onbewuste bekentenis van sy
voormalige skuld, toe, deur die verwerping van My Liefde, die wese homself
verhef het bo die Een wat Homself maar net wou weggee. Die beroep op krag
en genade is netso 'n erkenning van skuld, die besef dat sy sonde van die
verlede hom van alles wat sy aandeel in die begin was, ontneem het.
'n Persoon wat nog steeds in sy ou sonde verskans is, sal nie 'n beroep op die
Vader doen vir krag en lig en genade nie, omdat hy My nie erken nie, dus is
hy nog steeds in sy oorspronklike sonde gedompel, en daarom sal hy nooit
die waarheid aanvaar van enige inligting wat sy aandag trek na sy sondige
toestand nie. En daarin is ook die groot betekenis van 'n verandering van wil,
want dit herroep die vorige toestand van sonde, maar kan nooit deur 'n
persoon se eie krag bereik word nie, want die val in die diepte en die sonde
was te groot om die heeltemal verswakte wese in staat te stel om homself
weer te verander. En daarom moet daar 'n beroep gedoen word op Een wat
die swakheid van wil kan herstel, wat gesterf het namens hierdie mense aan
die kruis om in staat te wees om hul wil te versterk om die weg terug na My
te neem.
Enigiemand wat werklik berou voel, het homself reeds aan Jesus Christus
oorgegee, hy het gebruik gemaak van die seëninge wat Jesus verwerf het
aan die kruis vir die sondige mensdom. Om terug te draai na My, sal ook
altyd verbind word met die erkenning van Jesus Christus, omdat die lig in 'n
mens slegs in volle sterkte kan skyn, m.a.w. insig gee aan 'n persoon, nadat
hy verlos is deur Jesus se bloed, want voor dit kan My Gees nie in die
persoon werk om sy denke te verlig en die orde te herstel wat 'n goddelike
beginsel is nie.
Die erkenning van God en onderdanigheid aan Sy wil lei ook altyd na die
erkenning van Jesus as die Seun van God en Verlosser van die wêreld. Want
elkeen wat weer met My verenig, stap uit sy toestand van duisternis en besef
ook duidelik die missie van Jesus en die betekenis van die Verlossingsdaad.
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Hy wil terugkeer, en dit beteken ook 'n terugkeer na die lig, dit beteken die
ontvangs van krag en genade, dit beteken die ontvangs van My Liefde in
oorvloed. Hy erken dan sy skuld en doen 'n beroep om vergifnis. Die wese se
gevoel van afstand van My, sy God en Skepper van ewigheid, uiter homself in
sy gebed vir genade, krag en lig. Hy het dan sy vorige arrogansie prysgegee
en met groot nederigheid na My teruggekom en is nou in staat om seëninge,
krag en lig sonder maat te ontvang. Die skuld is in die sand geskryf. Die
Goddelike Verlosser Jesus Christus het dit self vergoed. Amen.
Laaste fase - Geloofstryd
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Julle sal spoedig die laaste fase betree, want die tyd het
aangebreek waarvan gespreek is sedert die begin van hierdie
verlossingsperiode. Die einde van hierdie aarde is op hande en julle sal
spoedig alle tekens wat deur sieners en profete aangekondig is, belewe. En
so sal alles vervul word, omdat My Woord die waarheid is en Ek Self deur
hierdie profete se monde gespreek het.
Alles wat Ek voorspel het betreffende die einde, moet julle slegs aanspoor tot
arbeid aan julle siele. Daarom was daar in hierdie verlossingsperiode dikwels
tye gewees waarin mense kon glo dat die einde op hande is.
En dit was nodig, omdat die verdorwenheid van die mense so ‘n ingryping
van My geloofwaardigheid moes gee, sodat daar steeds weer sommige van
die weiniges des te yweriger met hul siele arbeid sou begin en waarlik vir die
ewige lewe gered wees.
Tog het die tyd nog nie in vervulling gegaan nie, want Satan het nog nie die
onbeperkte mag oor die mense verkry nie, ofskoon daar ook in hierdie tyd
ware duiwels op aarde is wat hulle wanorde stig. Aan die mensdom was ‘n
langer tyd toegestaan, omdat nog baie van die gekluisterde geeste hulself
moes beliggaam, met as doel die laaste wilsbeproewing op hierdie aarde.
My verlossingsplan sal verloop volgens die wet van My ewige ordening en ‘n
tydperk sal geen dag vroeër of later eindig nie, omdat Ek sedert die Ewigheid
voorsien het wat dienstig sou wees vir die geeste, of hinderlik vir hul
ontwikkeling. Die aktiwiteit van Satan neem egter steeds skrikwekkender
vorme aan, omdat baie van die gekluisterde geeste hul vryheid verkry en
deur sy invloed werk volgens sy begeerte. En daarom neem die duiwelse
aktiwiteite ook onder die mense toe, hoe nader die einde kom.
En My teenstander voel daarom self so sterk, dat hy dink hy kan My
heeltemal oorwin. Hy hou hom ten slotte nie meer binne die grense van sy
magsbevoegdheid wat aan hom gestel was by sy val in die dieptes nie. En
sodra hierdie tydstip aanbreek, word ‘n einde aan sy aktiwiteite gemaak. Dit
beteken die einde van ‘n verlossingsperiode en die oplossing van alle vorme.
Dit beteken die vrywording van dit wat daarin gekluister is en ‘n hernude
beliggaming in nuwe vorms, ooreenkomstig die toestand van rypheid van die
geestelike substansies.
En die oorskryding van die magsbevoegdheid sal duidelik tot uitdrukking kom
en vir die mense ‘n seker teken wees van die komende einde. Want My
teenstander sal hom openlik teen My draai, omdat hy die mense geweld wil
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aandoen. Hy sal hulle wil dwing om My te verloën, omdat hy elke geestelike
verbinding met My sal wil vernietig, om alle mense in sy mag te kry.
Wie die doel van hierdie aardse lewe ken, naamlik die bestaan in die vrye
wilsbesluit van die mens, sal ook weet dat elke plan van My teenstander teen
daardie doel ingaan. En hulle weet daarom ook dat die tydstip aangebreek
het waarin Ek ‘n einde sal maak aan sy woede, deurdat Ek hom en sy
aanhang weer in kettings sal bind. En hy sal daarom ook elke profesie
verstaan wat op die einde gewys het.
Daarom, gee ag op hierdie laaste aktiwiteit van My teenstander, waaraan
julle duidelik sal herken in welke tyd julle leef. Gee ag op sy strewe om alle
geloof van die mense te ontneem, gee ag op alles wat duidelik as die werk
van die Antichris herkenbaar is. En let besonder daarop hoe vyandig die
mense behandel word wat My in waarheid dien en poog om die waarheid te
versprei.
En sodra julle hierdie voortekens van ‘n komende geloofstryd sal sien, kan
julle weet dat julle die laaste fase van die bestaan van hierdie aarde ingegaan
het. Dan moet julle julleself bewapen as julle aan My getrou wil bly en sal
hierdie stryd met ‘n vaste vertroue en met krag tegemoetgaan en weet dat
Ek voor julle sal uitgaan, dat julle vir My sal stry en waarlik onoorwinlik is en
sal bly, al is julle in die minderheid teenoor die skare van My teenstander.
Maar hy sal Ek Self oorwin en gevange neem, wanneer die uur aangebreek
het wat beslis is sedert die ewigheid. En julle, My getroues, sal uit hierdie
stryd te voorskyn kom op pad na ‘n nuwe lewe. Julle sal nie meer verdruk
kan word deur hom wat My teenstander is nie en wie ook nog ewighede My
teenstander sal bly nie. Amen.
Gaste op aarde - Ware Beheerders

6454 Onthou dat julle altyd slegs gaste op hierdie aarde is, dat julle
eintlike vaderland nie die verganklike ryk is nie, maar dat julle slegs tydelik
hier bly, om ryp te word, om te kan terugkeer na julle vaderland, wat julle
destyds vrywillig verlaat het, maar eendag sal julle egter weer terug moet
gaan na waar julle vandaan gekom het.
As julle mense meer bewus sou gewees het van julle taak op aarde, sou julle
werklik slegs as gaste op die aarde gevoel het, dan sou julle ook geen moeite
gedoen het om op hierdie skynwêreld vastrapplek te kry nie. Julle sou slegs
daaraan gedink het om ryklik geseënd weer terug te keer na julle vaderland,
julle sou vir julle op aarde slegs dit wou toegeëien het wat julle mag
saamneem en alle ander moeite sou vir julle nutteloos en waardeloos gewees
het en dan sou ook julle rypwording gewaarborg gewees het, julle sou julle
aardse lewensdoel vervul het en sou nooit meer nutteloosheid gevrees het
nie. Want as “gaste” sou julle niks vir julleself wou toeëien wat julle moes
agterlaat nie en daarom sou julle strewe op die ware gerig gewees het.
Maar solank as wat julle julleself nie as gaste nie, maar as meesters van
hierdie aarde beskou, misken julle julle eintlike aardse lewensdoel en julle
wil, denke en handeling sal verkeerd wees, dit sal nie ooreenkom met die
doel, naamlik om die rypheid van julle siele te vergroot nie. En al noem julle
ook ‘n materiële besit julle eiendom, al is julle ryklik geseënd met aardse
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goedere, vir sovêr julle julleself slegs as beheerders daarvan beskou, sal julle
julle besit ook korrek gebruik en daardeur ook geestelike goedere kan
verwerf. Met geleende goed moet julle altyd op die regte wyse werk, d.w.s.
nie slegs profyt daarmee wil maak nie, maar ook julle medemens daarin laat
deel. Dan sal dit vir julle seën bring, dit sal vir julle geestelike goedere
oplewer wat onverganklik is. Soos wat julle ontvang, so moet julle ook gee.
Want die Heer, Wie Sy gaste ryklik onthaal, wil almal laat toekom wat hulle
nodig het en Hy sal Self Sy gaste dringend versoek om aan iedereen uit te
deel wat gawes nodig het. En so moet julle ook daaraan dink dat elke mens
dieselfde reg het op dinge wat hy nodig het om van te lewe, dat elke mens
op hierdie aarde ‘n gas is, gelyk aan julleself en dat die Heer geen van Sy
gaste gebrek wil laat ly nie en dat julle daarom volgens Sy wil sal handel,
wanneer julle julle medemens bedeel met gawes van liefde.
Eendag sal julle tog alles moet prysgee. Probeer daarom om julleself nou al
vrywillig daarvan te ontdoen, want so ‘n handeling sal julle geen verlies,
maar dubbele seën oplewer, wat julle eers sal herken wanneer julle die aarde
sal verlaat en julle in die hiernamaals ‘n rykdom sal aantref, wanneer julle sal
besef dat julle deur julle handeling op aarde, die liefde van vele mense
verwerf het, wat julle in die ewigheid gevolg het.
Hoe blind is die mense wat besittings versamel, wat hul verheug in hul
aardse besit en geen ander daaraan laat deelneem nie en hoe armsalig sal
hul lot wees na hul liggaamlike dood. Julle mense weet almal dat julle lewe
op die aarde begrens is en tog gee julle lewe geen blyke van
voorsorgmaatreëls vir julle eintlike lewe in die Ryk, wat waarlik bestaan,
maar wat baie verskillend kan wees in haar gesteldheid, omdat dit van julle
self afhang hoe julle haar vir julleself vorm gee. Daar sal julle baie liefdevolle
bejeëninge ondervind, as julle op aarde liefde bewys het aan julle medemens.
Julle sal ontvang wat julle self gegee het en julle sal waarlik geen verlies hoef
te ly nie, maar elke gawe, wat julle met ‘n liefdevolle hart sal uitdeel, sal vir
julle duisendvoudige wins oplewer.
Beskou julleself slegs as gaste op hierdie aarde en alles wat julle besit as
geleende goed, waarmee julle egter vry mag doen wat julle wil. Beheer dus
hierdie goedere in die Gees van Hom, Wie dit vir julle gegee het; werk in
liefde daarmee en julle sal ‘n seën ervaar wat julle nie kan meet solank as
wat julle op aarde lewe nie. Julle sal dan ryklik belaai terugkeer na julle ware
vaderland en geformeer soos wat julle dit eertyds verlaat het. Amen.
Voorbidding vir Lucifer is nie moontlik nie

6459 Aan geen wese onttrek Ek My Liefde nie, al het hy so diep gesink,
al is hy ook hoe vêr verwyderd van My. Want dit het eens uit My Liefde
voortgekom en sal vir ewig in My Liefde bly. En dit geld ook vir die
eersgeskape wese, wie se sondigheid hom oneindig vêr van My verwyder het,
wie se aanmatiging die val in die diepste diepte tot gevolg gehad het en wie
ewige tye nodig sal hê om weer die weg na My terug te vind, totdat hy weer
na sy vaderhuis sal terugkeer en weer as My seun deur My opgeneem sal
word, totdat sy liefde weer geheel en al aan My sal toebehoort.
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Hierdie wese was van ewigheid voorbestem vir die hoogste geluksaligheid en
was daarom geskape as My ewebeeld, wie onbeperk oor lig en krag beskik
het en daarom was sy geluksaligheid ook onbegrens. Dit ontbreek julle
mense aan alle begrip dat hierdie wese geval het en dat hy in so ’n mate
sondig geword het, want hy het die hoogste insig besit. Hy het bewustelik
gesondig teen sy Skepper en Vader, Wie hy ook herken het as sy Oorsprong,
maar Wie hy egter nie wou erken nie. Dit was sy sonde, omdat hy My
verwerp het, het hy My Liefde verwerp en so dus die verwydering van My - so
diep soos 'n afgrond - tot stand gebring het. Hy het homself bewustelik
opgestel as My teenstander, as My vyand, en het voortaan teen My gestry.
Vir 'n terugkeer van hierdie wese is ewighede nodig, omdat hy dieselfde pad
terug moet gaan om by My te kom en ook omdat sy afkeer van My ewighede
geverg het en die klim omhoog by hom trappie vir trappie afgelê moet word
en nie lukraak oorgeslaan kan word nie. 'n Skielike wilsverandering van
hierdie wese is daarom nie moontlik nie, omdat hy homself nie gevange laat
neem het soos alle ander gevalle wesens nie. Want aan hom, as My
eersgeskape ligdraer, het Ek die vryheid gegee, toe hy geweier het om
dieselfde gang deur die skepping te gaan.
Maar hierdie weiering het vir My 'n diens geword, sowel as vir die wesens wat
deur sy skuld in die diepte geval het. Hy dien My nou as teenpool, in die vrye
wilsbesluit van die ander gevallenes. Ook aan hom is elke moontlikheid om
terug te keer na die Vaderhuis ontsluit, omdat My nimmereindigende Liefde
ook vir hom geld. Maar Ek dwing geen enkele wese om My te volg nie. Dit is
die verskil, naamlik dat Ek niemand deur My mag bind nie, terwyl hy sy
wesens vasgeketting hou. Wanneer Ek die wesens bind in die skeppingswerke
en hulle hul vrye wil ontneem, dan is dit 'n werk van My Liefde vir die
ongelukkige, wat Ek maar net van sy mag ontruk, om hul in staat te stel om
eendag vry te kan kies.
Maar hy self staan onder geen enkele mag nie. Hy is vry en alles wat hy doen
is sy innerlike aandrif en dit is waarlik boos. En nooit sal hy sy weerstand
teen My opgee nie, solank as wat hy sterk is. Eers wanneer hy van swakheid
op die grond sal lê, sal hy na My roep.
Maar dit is anders gesteld met die wesens wat hy in die diepte gestort het,
wat My Krag van Liefde deur hierdie afstand verloor het, ofskoon Ek Self nie
die liefde van hulle onttrek het nie, maar wie hulle deur sy mag vir ewig in
die diepte wou vasgehou het, indien Ek nie die heeltemal kragtelose sou
bygestaan het en hulle vir solank aan sy invloed onttrek het, dat hulle weer
soveel krag sou kon besit, om vry te kan besluit in die keuse van hul
meester. Dan eis My teenstander seer seker sy reg op, wat Ek hom nie sal
weier nie, omdat die wesens hom eens vrywillig gevolg het. So vind dan, in
die stadium as mens, die geestelike stryd plaas; naamlik die beïnvloeding van
die vrye wil van die mens deur goeie of bose kragte. En die Liefde gee in
hierdie stryd die deurslag. Die liefde moet en sal steeds seëvier.
En julle sal nou verstaan, dat en waarom liefdevolle voorbidding vir hierdie
worstelende geeste die beste resultaat sal hê. Julle sal verstaan dat My Mag
nie mag ingryp nie, omdat Ek geen wese dwing nie; dat daar net liefde
teenoor My teenstander gestel kan word en dat dit die enigste wapen is
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waarvoor hy beswyk. Dit maak hom swak, sodat hy dit vrystel wat aan hom
behoort.
Die grootste daad van liefde vir die verlossing van die onvrye het Jesus
Christus aangebied en daardeur het Hy die teenstander ontruk van al die
siele wat onder sy kruis ingevlug het. Maar om die weg na die kruis te neem,
daarvoor het baie wesens ook nog hulp nodig, wat hulle dus deur liefdevolle
voorspraak van die kant van die reeds vrye mense verleen kan word.
Voorbidding in liefde is 'n groot faktor in die verlossing van die siele, wat
hulleself in die mag van My teenstander bevind, wat die enigste wese in die
hele oneindigheid is wat wil heers en wat dwang uitoefen op die oerwesens
wat aanvanklik in volledige vryheid geskape is, maar wat egter nie in My mag
is nie, vir soverre Ek besluit hoe hy moet dink, wil en handel nie. Van My uit
is hierdie wese ook heeltemal vry.
Watse voorspraak sou julle dus nou wil doen vir hierdie wese? En wat wil julle
deur julle gebed bereik? Dat Ek sy wil verander? Dat Ek sy haat versag? Dat
Ek hom sal beweeg om terug te keer, wat hy vrywillig moet aanpak?
Vir hom staan alle weë oop. Ek hinder hom nie, maar Ek oefen geen enkele
dwang op hom uit nie, selfs geen dwang deur liefde nie, omdat sy val iets
anders was en is as die val van die wesens wat hy in die lewe geroep het met
My Krag, en omdat hy hulle vyand is en hy hulle as vyand behandel, omdat
hy verhinder dat hierdie wesens weer gelukkig en geluksalig word soos eens.
Teenoor My staan hy as teenstander en hy laai sonde op sonde op sy hoof,
solank as wat hy sy mag misbruik en hy die wesens in die stadium van die
vrye wil so in die noute bring, dat die terugkeer vir die wesens na My juis
moontlik geword het deur die hulp van Jesus Christus.
Slegs die liefde verlos uit sy mag. En as julle hom wil verlos, dan sou julle
van hom moet hou. En dit beteken dat julle julleself met hom moet verbind.
Julle hulp, wat julle kan verleen, bestaan slegs daarin om sy aanhang te
verlos, sodat hy swakker sal word. Want nooit sal hy verander, solank daar
nog iets geestelik aan hom behoort nie. Eers wanneer hy alleen sal staan,
wanneer almal wat eens deur hom tot ’n val gebring is, weer omhoog geklim
het, sal hy sy haat, sy hoogmoed en sy weerspannige wil teen My opgee. En
dan kan My Liefde hom vasgryp en kan Ek weer 'n liefdevolle Vader vir hom
wees. Want dan sal hy weer My Liefde begeer, soos wat dit in die allereerste
begin was. Amen.
Loutering van die sieledeeltjies - Verderflike geeste

6460 Alle substansies in julle dra nog onryp gees in homself, beide die
materiële uiterlike vorm, naamlik jou liggaam, asook die siel wat uit
ontelbare sieledeeltjies saamgestel is. Al hierdie partikeltjies het deur die
skeppings van hierdie aarde gegaan met die doel om ryp te word en het
hulself ook tot op 'n sekere vlak gelouter, aangesien hulle andersins nie
toegelaat sou word tot die beliggaming as mens nie. Maar hulle het nog maar
'n sekere graad bereik, wat nog vêr van hul voltooiing verwyder is. Hierdie
voltooiing sal julle nou in die aardse lewe moet bereik. Jou siel moet
heeltemal vry wees van onryp substansies, dus lig deurlaatbaar, van hierdie
aarde skei om in die geestelike ryk opgeneem te kan word, waar sy nou
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voortdurend deurstraal deur die lig in geluksaligheid kan werk. Dit wil dus sê:
Die mens moet gedurende sy aardse bestaan alle gees van sy siel in die orde
van die goddelike wet bring. Wat onryp is, bevind hulself nog nie in hierdie
ordening nie. Dit omgeef nog die siel as 'n omhulsel wat die lig toegang belet.
Maar by elke siel is daar 'n goddelike vonk gevoeg wat haar tot orde roep en
wat die nog onryp substansies die laaste rypheid wil gee en dit ook kan,
wanneer die wil van die mens hom die reg daartoe gee. Dit wil dus sê: 'n
Mens wat die voltooiing wil bereik, weet dat hy alleen te swak is, dat hy hulp
gebied moet word en hy soek dit by God. En God gee dit vir hom deur die
gees, deurdat Hy regstreeks inwerk op die mens wat homself aan Hom
toevertrou, wie dus die verbinding met Hom tot stand gebring het. Hierdie
gees sal nou steeds op die voorgrond tree wanneer sielesubstansies hulself
beweeg in 'n ordening wat in stryd is met die wet, wanneer nie-goddelike
eienskappe hulself wil uiter wat nog nie ten volle in die mens onderdruk is
nie, wanneer begeertes ontvlam of liefdelose gedagtes opkom. Dan word die
mens gewaarsku of vermaan deur die innerlike stem wat steeds die uiting is
van God deur Sy Gees.
Geen mens betree hierdie aarde in ’n volmaakte toestand nie. Aan elke siel
kleef nog onvolwasse begeertes of opwellinge wat in die lewe op aarde
verander moet word, sodat die mens meer en meer in die goddelike ordening
kan verkeer, dat sy siel haarself kan louter en die goddelike vonk in die mens
homself meer en meer kan uitbrei, sodat die lig van die ewigheid dus die siel
kan vervul en vergeestelik. Maar steeds net dan, wanneer dit die wil van die
mens is dat hy tot voltooiing sal kom en hy homself aan God sal oorgee en
Hom vra om hom na die voltooiing te lei. Want al die onryp gees kan ook
deur verderflike geeste aangespoor word, wat hulself meer en meer ontplooi,
sodat die omhulsel van die siel steeds digter word. Maar dan was die wil van
die mens nie op God gerig gewees nie, hy verlang daarenteen na benede. Hy
verlang terug daarna wat hy eintlik al oorwin het. Sy sielesubstansies verset
hulself teen die goddelike orde. Hulle roep steeds groter wanorde tevoorskyn
en word daarom ook maklik beïnvloed deur die kragte wat die voltooiing,
naamlik die terugkeer na God, wil verhinder.
Die Goddelike geestesvonk kan homself nie in so `n mens uiter nie. Hy kan
homself nie laat geld nie, omdat sy fyn stem verdring word en omdat die wil
van die mens self bepalend is welke kragte daar in die mens kan werk. Maar
dan verloop die tyd op aarde met negatiewe gevolge. Nie net dat die mens
geen ommekeer omhoog bereik het nie, maar ook dat die sielesubstansies,
wat aanvanklik al 'n sekere graad van volwassenheid bereik het, hierdie
graad van rypheid verloor. Hulle het in 'n toestand beland wat weer 'n ander
rypingsproses vereis as wat die gang oor die aarde was. Hierdie siele moet,
indien hulle nie die droewige lot van `n hernieude kluistering moet
ondergaan nie, in die ryk hierna onnoemlike kwellings verdra om weer die
eersgenoemde graad van rypheid te bereik om dan stadig opwaarts te klim,
maar dit is onder heelwat moeiliker voorwaardes moontlik as wat dit op aarde
moontlik was. Op aarde kan elke siel die volmaaktheid bereik wanneer sy dit
wil, want daar word krag aan haar gegee deur God. Maar sonder haar wil
neem sy krag aan van die teenstander van God en hy wil nie haar voltooiing
hê nie, maar haar ondergang. Amen
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Die uitwerking van dwaalleringe in die hiernamaals
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Daar het baie valse opvattinge die mensdom binnegedring
waaraan die wil van die mense egter self skuldig is, anders sou die kragte
van die duisternis nie hul verwoestende arbeid kon uitoefen nie. Selfs die
geringste nadenke sou die mense laat insien dat die waarheid nie vir hulle
aangebied word nie, dog ontbreek dit by hulle en hulle neem alles sonder
nadenke aan. En nou het hierdie dwaalleringe so vasgewortel in die menslike
denke, dat dit moeilik is om uit te roei. Die gevaar bestaan egter dat steeds
meer dwaalleringe uit hierdie valse opvattinge kan ontstaan.
Daar kan geen geestelike vooruitgang behaal word, nóg op aarde, nóg in die
ryk hierna, solank sulke dwaalleringe nie reggestel en onskadelik gemaak
word nie, - wat slegs deur die uitstuur van die suiwer waarheid kan geskied.
Maar dit is moeilik om ‘n bestaande leer reg te stel, want die insig wat
daarvoor nodig is, vereis ‘n duidelike beeld van die Goddelike Liefdes- en
Verlossingsplan, wat dan die sinneloosheid van sulke valse leringe bewys,
sodat elke dwaling duidelik ingesien kan word, indien die mens ernstig is om
die waarheid te ken.
Indien ‘n siel nou die geesteryk ingaan, vervul van dwaling, dan leef sy daar
in die verkeerde gedagtegang vêrder en kan nooit meer ’n geestelike
vooruitgang behaal nie. Maar sy neem die waarheid ook moeilik aan. Nog
veel moeiliker is dit om ’n siel wat meen dat sy alles weet, tot die waarheid te
bring, as ‘n heeltemal onwetende, wat haarself eerder laat onderrig en meer
gewillig is om die waarheid te aanvaar. Die eersgenoemde sal eers tot
nadenke kom as sy haarself onbevredig voel en gedurig in ‘n duistere
toestand moet voortgaan – of, as sy geen bose ingesteldheid het nie, in ‘n
baie swak skemering, wat haar egter geen welbehae skenk nie. Dan sal sy
begin om na te dink oor die valse beloftes waaraan sy op aarde vasgehou het
en wat sy as ‘n onaantasbare evangelie beskou het.
Om hierdie siele tot nadenke te beweeg en tot aanvaarding van die waarheid,
moet hulle dikwels vir lang tye in sfere beweeg wat nie vir hulle aangenaam
is nie, omdat sy steeds meer aan haar valse leerstellings dink, sy neem dit in
ag en kan tog geen verandering in haar toestand ervaar nie. Dan eers begin
sy te twyfel en dan eers is dit tyd dat hulle wat die waarheid in hulleself dra,
haar kan nader, om haar langsaam tot ander insigte oor te haal.
Maar daar gaan dikwels baie tyd verlore alvorens ‘n siel tot insig kom. En
daarom is dit een van die belangrikste opdragte vir die werkers in die
wingerd van die Heer om al op aarde teen dwaling en leuens in te gaan en
die mense al op aarde opmerksaam te maak op die nuttelose gang van sake
in hul lewens, selfs al wil hulle dit nie glo nie. Want dan kan hierdie
denkbeelde vinniger in hul gedagtes opkom wanneer hulle heengaan van
hierdie aarde en ‘n insig wat vinniger kan deurbreek, sal moontlik wees in die
ryk hierna.
Steeds weer moet dit aan die mense voorgehou word dat alles vergeefs is
waaraan hulle ywerig gehoor gee, indien die gebooie van die liefde tot God en
die naaste nie vooropstel is nie. Hulle moet baie duidelik gewys word op die
vals leerstellings - en daar is ontsettend baie. Dit moet aan hulle voorgehou
word dat God slegs liefde van die mense verlang om hulle te kan opneem in
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Sy ryk en dat al die ander egter sonder waarde is vir die siel, solank as wat
die liefde ontbreek.
En al sal die mense verontwaardig daaroor wees, die siele sal julle tog
eenmaal dank, wanneer hulle hul aardse omhulsel verlaat het. En as sy
haarself behoeftig en gebrekkig bedeeld voel en geen verklaring daarvoor sal
hê nie, dan sal sy aan julle voorligting dink en deur haar toestand ook die
waarheid insien. En dan sal sy ook dankbaar wees wanneer die waarheid nou
vir haar aangebied word, want slegs die waarheid kan haar help om opwaarts
te gaan, slegs deur die waarheid kan sy salig word. Amen.
Verbinding tussen die sterrewêrelde en die aarde

6465 In die verre ruimtes van die heelal sirkel sterre in groot getalle en
elkeen van hierdie sterre is ‘n skeppingswerk wat bestem is om as
verblyfplek te dien vir die geeste wat positief aan die ontwikkel is, om die
ontwikkeling van die geeste op veelsoortige maniere te bevorder. Al hierdie
skeppingswerke het egter ontstaan ten behoewe van die geeste, want
oneindig groot is die getal van die gevalle oergeeste en onmeetlike periodes
word vereis alvorens die omvorming terug na hulle oerwese voltrek sal wees.
En oral is lewe, - oral egter ook ‘n stadium van verharding, dus het elke
hemelliggaam die gebonde en ook die minder gebonde gees in sy gebied by
homself. Maar die wesenlike wat blyke gee van lewe is op die verskillende
hemelliggame ook net so verskillend van vorm en voer ook heel
uiteenlopende werksaamhede uit. En daar kan slegs op geestelike wyse oor
hierdie verskillende geaarde skeppingswerke en lewende wesens berig word,
omdat ‘n verbinding tussen hierdie wêrelde en die aarde nooit tot stand
gebring kan word nie en alle kennis daaroor gevolglik onmoontlik sou wees,
indien dit nie geestelik aan die mense oorgebring word nie. Dit is
sterrewêrelde van ontsaglike groot omvang vergeleke met die aarde, wat wel
die geringste en armsaligste hemelliggaam genoem sou kan word, indien
haar doel en haar spesiale bestemming nie daarvoor sou kompenseer nie.
Wat deur julle gesien kan word aan die uitspansel is slegs ‘n nietige deeltjie
van die skepping van God wat in die heelal bestaan, dit is die sterre wat
aangedui kan word as “hulle wat hulself in die nabyheid van die aarde
bevind” omdat dit altyd nog deur die oë van die mense bekyk kan word, al is
dit ook in ‘n oneindige verkleining waarvoor julle geen skaal ken nie. Maar
hierdie sterre word ook deur sulke wesens bewoon wat in ‘n sekere kontak
met die aarde gestaan het, wat hulself as kosmiese teweeggebringde
uitstraling voordoen, wat deur alle hemelliggame, wat in die gebied van ‘n
son is wat daaraan toegewys is, wedersyds van tyd tot tyd plaasvind.
Wat julle mense as “teweeggebring deur die kosmos” aansien, is egter ook
geestelik nie sonder uitwerking nie. Dit is in ‘n sekere sin vir julle onbekende
hulpverlening deur wesens wat wil gee wat hulle besit en graag wil neem wat
by hulle ontbreek, - wat egter altyd slegs geestelik verstaan moet word. Die
verloop van alle hemelliggame voltrek hulself in die goddelike ordening, wat
slegs deur die Wil van God Self verander kan word wanneer dit bevorderlik
sal wees vir ‘n besondere doel. Maar juis hierdie wetmatige ordening
verhinder ook dat sterre in hul omgewing ooit bymekaar kan uitkom, ook dat
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daar tussen sulke sterre geen regstreekse verbindinge tot stand gebring kan
word nie en dat die sfeer van ‘n hemelliggaam, wat vir elke hemelliggaam
begrens is, nie deur die wesens daaromheen deurbreek kan word nie.
Daar bestaan wel geestelike verbindinge van wêreld tot wêreld, waarvan die
doel slegs is dat dit die geestelike ontwikkeling dien. En sulke geestelike
verbindinge sal in die laaste tyd baie dikwels tot stand gebring word, maar
die mense op die aarde weet nie deur welke sterrewêrelde hulle aangespreek
word wanneer ‘n wese van hierdie wêrelde homself uiter nie. Hulle weet dit
nie, omdat dit glad nie van belang is waarvandaan hierdie boodskappe kom
nie, omdat ‘n regstreeks benadering van die wesens van sulke wêrelde nooit
moontlik sal wees nie.
Maar hulle werk onophoudelik op die bewoners van die aarde in, omdat hulle
hul geestelike nood insien en ook die kennis het van wat die “hemelliggaam
aarde” te wagte staan. En hulle toon daarom 'n lewendige belangstelling in
hul wel en weë, omdat hulle op hoogte is van die groot geleentheid vir die
mense op aarde om kinders van God te kan word en wil graag al hulle invloed
aanwend, sodat die mense hierdie doel kan bereik.
Die bewoners van ander hemelliggame is meer of minder vol van lig, maar
hulle het nie verval tot die duistere geestestoestand van die mense op aarde
wanneer stralende sterre nog hulle verblyfplek is nie. Maar ook hulle
ontwikkeling is nog nie afgesluit nie, ook hulle het nog nie die oertoestand
bereik nie, - tog het hulle ‘n ander ontwikkelingsgang as die mense op aarde
en ook is hulle werksaamheid anders.
Hulle geestelike take kan hulself ook tot die bewoners van die aarde uitstrek
en vind op ‘n ander manier plaas as wat julle mense dit vir julleself kan
voorstel. Julle kan onder hulle invloed staan, julle sal julleself egter nooit
anders as geestelik met hulle in verbinding kan stel nie, omdat dit ook ‘n wet
is van die goddelike ordening wat onherroeplik is. Amen.
Arbeid in die wingerd gedurende die laaste tyd

6466 Die magte van die duisternis sal die oorhand verkry, omdat dit na
die einde toe loop. Daarom moet julle julleself nie verwonder dat goddelike
werksaamheid nie herken word nie en dat belemmering duidelik sigbaar is,
ook by diegene wat wel glo, maar wat nie so ‘n diep geloof het dat hulle vry
en openlik sal spreek en handel volgens My Wil nie. Die wêreld staan vir hulle
op die voorgrond en die geestelike lewe lyk ongeloofwaardig, die kloof is te
groot en kan slegs met moeite oorbrug word en daarom sal My arbeiders ook
moeilik kontak tot stand kan bring, want die wêreld sal altyd meer aandag
kry en die duister kragte sal steeds tussenbeide kom en eerder toegang vind
in die harte van die mense.
Daarom moet daar ook van ’n voortdurende stryd teen die duisternis gepraat
word en moet Myne stryders wees, sodat hulle self nie oorwin word nie, sodat
hulle nie swak word in die geloof nie, maar die verbintenis met My so innig
tot stand bring, dat hulle die krag van My kan aftrek om onwankelbaar te glo.
Die wil om vir My en My ryk te arbei, gee die geloof ook die nodige sterkte,
want niemand sal My bystand hoef te verloor, wie hulle dienste vir My
aanbied nie. En die arbeid vir My ryk sal Ek self vir hom toewys sodat hy in
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staat sal wees om dit te kan doen. Dus sal alles so op julle afkom dat julle dit
vanself sal doen en spreek soos wat dit goed en doelmatig vir elke individuele
mens is.
‘n Aktiwiteit van groot omvang om vir My te spreek sal slegs selde moontlik
wees, omdat slegs enkele siele nog die weg na My vind, terwyl My
teenstander heelwat groter invloed uitoefen op die wil van die mense en Ek
hom eers sal kan inperk wanneer sy tyd aangebreek het. En daarom sal julle
ook kan herken dat die einde naby is, want die teenstander woed, omdat hy
weet dat hy nie meer baie tyd oor het nie en hy open alle poorte van die hel
soos wat dit al ’n lang tyd gelede aangekondig was.
Maar julle wat My wil dien, het ‘n buitengewone toevoer van genade deur My
Woord. Julle sal dus nie sy werksaamheid hoef te vrees nie, maar dit sal vir
julle ook begryplik wees waarom julle op weinig sukses sal kan staatmaak.
Tog sal julle steeds met dieselfde liefde julle medemens, wat homself deur
die wêreld gevange laat neem het, tegemoet moet tree, julle sal hulle moet
beskou as siek siele en steeds bereid wees om aan hulle goeie medisyne, dit
wil sê, My Woord te verskaf, as hulle hulself tot julle wend om hulp. Maar
julle moet nie poog om hulle oor te haal, solank as wat julle hulle afkeer
bemerk nie; want dan is hulle nog in die mag van My teenstander, wat alles
doen om hulle van My af weg te hou en wat daarom ook openlik teen julle sal
optree, sodat julle vyandig bejeën sal word.
Maar julle sal so sag soos die duiwe en so wys soos die slange moet wees.
Julle moet julle inhou waar julle hierdie afkeuring ondervind en wag totdat
die mens julle self tegemoet kom. Die arbeid vir My en My Ryk vra wel moed
om te stry, maar ook ‘n wyse optrede teen die kamp van My teenstander. En
hierdie leiding neem Ek Self op My, sodat julle slegs dan moet optree,
wanneer julle die drang in julle sal voel, want dit sal Ek julle dan Self in die
hart plaas.
Die tyd sal nog kom waarin julle openlik sal kan en moet opkom vir My en My
Naam. Maar nou (1956) moet julle arbeid nog stil verrig word, indien die
weerstand nog te groot is. Beveel dan hierdie siel waarmee julle worstel by
My aan en hou julle slegs gereed om na vore te tree wanneer dit nodig is.
Hou net altyd die verbintenis met My in stand en laat julleself nie deur die
wêreld gevange neem nie, dan hoef julle ook nie te vrees om swak te word in
tye van nood nie; dan sal julle My toegewyde knegte wees in die komende
tyd, wanneer die beslissing van julle gevra word om My en My Naam voor die
wêreld te bely. Amen.
Die waarheid openbaar die volmaaktheid van God

6467 Wat julle moet weet om julle geestelike taak suksesvol te vervul,
sal aan julle gestuur word sodra julle van plan is om dit te gebruik vir julle
geestelike werk en julle My daarvoor vra. Wanneer Ek julle die taak gee om
My en My Naam te verdedig, om My leer van liefde te verkondig en om van
My Liefde te getuig, dan moet ook alles wat julle aan julle medemens vertel,
ook hierdie liefde van My kenbaar laat word. Julle moet altyd in staat wees
om My Goddelike wese te onderken, wat alle eienskappe in hoogste
volmaaktheid besit en nooit mag vertwyfelinge in julle opkom nie, want julle
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moet nooit iets verkondig wat in julle vertwyfeling in My volmaaktheid
verwek nie. Selfs ‘n skynbare teenspraak moet ook met julle kennis uitgelê
word, sodat julle altyd oor die volmaaktheid van My wese sal kan getuig
wanneer julle julle medemens onderrig. Dog kan dit slegs deur die waarheid
tot stand gebring word, terwyl elke verkeerde leer ‘n vervorming van My
Wese sal wees, ‘n beeld wat My nie as volmaak, maar as gebrekkige Wese sal
kenmerk. En daarom kan julle mense self al ondersoek instel en sonder
beswaar alles as vals verwerp wat twyfel in julle wek oor die volmaaktheid
van My Wese - wat My Liefde, My wysheid of My Almag twyfelagtig laat lyk.
Ek wil dat julle My sal sien as julle mees liefdevolle Vader van ewigheid, Wie
se Wysheid onoortreflik is en vir Wie daar geen grense bestaan aan Sy mag
nie. Ek wil dit so hê, omdat julle slegs ‘n volmaakte Wese sal kan liefhê en
omdat Ek julle liefde wil wen. Daarom sal Ek julle mense altyd ‘n ware lig gee
en Ek sal elke dwaalleer so vir julle belig, dat julle elke misleide leerstelling
sal herken as misleiding, waar dit andersins ewig duisternis in julle sou
gewees het en julle julle liefde van My weerhou, omdat julle My nie ken nie.
Om hierdie rede laat Ek julle die waarheid Self toekom, omdat Sy nog selde
op aarde slegs te vinde is. Daarom kies Ek ‘n manier om julle Self aan te
spreek, omdat geen onwaarheid ooit uit My Mond kan kom nie en dat julle nie
nodig het om bang te wees dat My Woord al ’n vervalsing ondergaan het deur
menslike wil nie, wat deur My teenstander beïnvloed kon gewees het nie.
My regstreekse Woord van bo waarborg julle die absolute waarheid, omdat
Ek wil hê dat die waarheid aan julle oorgebring word en omdat Ek Myself
waarlik ook kan realiseer. En elkeen wat nietemin nog twyfel of Ek My Woord
Self aan julle mense stuur, moet toets of die oorgebragte geestelike goedere
‘n God van Liefde, Wysheid en Almag openbaar en of dit getuig van ‘n hoogs
volmaakte Wese.
En julle sal niks daarin kan vind wat julle aanleiding sal gee tot twyfel nie.
Maar vergelyk nou ook die leerstellings wat julle tot dusvêr as 'waarheid'
gehoor en uitgedra het. En die god wat aan julle voorgehou was, sal van vele
menslike swakhede getuig. Hy sal homself as ‘n bestraffende, onregverdige
en nouliks liefdevolle God aan julle voorstel, wat julle sekerlik sal vrees maar
nie kan liefhê nie, wie in sy onvolmaaktheid ook nie vir julle as wys en magtig
sal voorkom nie, omdat die regte verklaring ook nooit aan julle gegee kon
gewees het nie, omdat Ek dit vir My self voorhou en Ek sal hierdie waarheid
stuur waar die fondament daarvoor in die hart van ‘n persoon gelê is, sodat
hy My Woord regstreeks kan verneem. En wanneer julle mense in ‘n God glo,
moet julle ook oortuig wees van die volmaaktheid van Sy wese. En hierdie
geloof, hierdie oortuiging, wil Ek aan julle skenk deur My Woord, sodat die
waarheid julle gelukkig sal maak en julle dan ook sal leer om My lief te hê en
die verlange sal hê om met My te verenig. Slegs die suiwer waarheid sal
hierdie verlange in julle laat ontwaak.
Maar Ek wil hê dat julle vrywillig kontak sal soek met My. Daarom kan Ek dit
slegs bereik deur die oordra van die waarheid, wat My Wese aan julle sal
openbaar, wat in sigself Liefde, Wysheid en Almag in die hoogste
volmaaktheid is. Amen.
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Gevare van mediumieke ontvangs

6468 Daar word baie vir julle mense as waarheid voorgehou, wat in
mediumieke toestand in ontvangs geneem word uit die geesteswêreld. En
julle verdedig hierdie leerstellings dikwels met oortuiging, omdat julle oortuig
is dat julle niks verkeerd onderrig kan word uit hierdie wêreld nie. En juis
hierdie leer kan vir julle tot groot nadeel strek, omdat julle dan nie meer in
staat sal wees om die suiwer waarheid aan te neem nie.
Wat op mediumieke wyse ontvang word, moet julle steeds maan tot die
grootste versigtigheid, dit word steeds weer vir julle gesê. Want maar selde is
die sfeer waarin die ontvanger homself bevind, so gesuiwer, so met lig
deurstraal, dat die vyandige kragte nie kan binnedring nie. Slegs dan kan
suiwer waarheid ook op mediumieke wyse oorgebring word.
Die gedagtes van die mense wat die ontvanger omring, bepaal egter ook die
uitsprake wat mediumiek gedoen word. Die ontvanger self het afgesien van
sy wil en word nou deur ‘n vreemde wil beheers. Slegs die optimale
suiwerheid van die omringende kring hou al die laer geeste op ‘n afstand, sodra ‘n mens egter in hierdie omgewing ‘n onware gedagte wat hy tot nou
toe voorgestaan het, in homself laat opkom, roep hy die wesens nader wat
onmiddellik sy dwaling wil bevestig, omdat hulle nou ook toegang het tot
hierdie kring, - wat nie kan gebeur wanneer alle aanwesiges slegs deur die
verlange na die suiwer waarheid besiel is en hulleself volledig en heeltemal
aan God en al die ligvolle wesens oorgegee het nie.
Dog sal hierdie algemene wil spoedig ook die mediumiek afwys, want hulle
sal God nou bewustelik vir opheldering vra, om waarheid - en ‘n uitskakeling
van die wil en ‘n transtoestand sal nie meer nodig wees nie, omdat God so ‘n
ernstige versoek om die waarheid te stuur, waarlik sal vervul en vir Homself
uit die kring ‘n dienaar sal kies aan wie Hy Sy woord in ‘n toestand van
bewustheid kan oordra.
Elke mediumieke mededeling moet egter nie afgewys word nie, omdat
ligwesens soms ook hierdie moontlikheid gebruik om verbinding met die
mense te verkry, van wie hulle hoop om eens innige kontak tot stand te
bring, wat dit moontlik sal maak om die suiwerste waarheid oor te dra. Maar
hierdie mediumieke ontvangste moet steeds ooreenstem met die woord van
God wat in ‘n toestand van bewustheid ontvang word.
Maar dikwels sal verskille hulle voordoen, wat aanleiding gee tot
meningsverskille, omdat sulke mediumieke ontvangstes ook hoog
gewaardeer word. Ligwesens sal hulleself altyd in ooreenstemming met
mekaar uiter, hulle sal steeds die waarheid uit God verkondig. En elke
afwyking moet ernstig ondersoek word, of en in hoeverre die omgewing, of
die mediumieke ontvanger self, tevore al met gedagtes vervul was van ’n
opvatting wat in teenspraak was met die woord wat in ‘n toestand van
bewustheid oorgebring word.
Daar is maar één waarheid en dit gaan van God Self uit, ook as dit deur
ligwesens oorgedra word. En waar hierdie waarheid is, daar is geen
teenspraak nie. Daar is egter baie verskillende menings en daar bestaan
verskillende bronne waaruit die mense put. Maar slegs een Bron is die
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lewensbron wat God ontsluit het. Hy giet Self Sy Gees uit in die harte van die
mense wat hulle gereedmaak as houers vir die vloei van die Gees.
Die gereedmaak is ‘n bewustelike werk, ‘n arbeid aan die siel, ‘n omvorming
tot liefde, wat die voorwaarde is vir die werksaamheid van die Goddelike
Gees. Maar ook ‘n mens wat hierdie omvorming nog nie tot stand gebring het
nie, kan mediumiek ontvang, deurdat hy maar net afsien van sy eie wil en ‘n
vreemde wil meester van hom laat maak.
En hoe hierdie vreemde wil geaard is, bepaal hy en sy omgewing self deur die
graad van volmaaktheid van die siele. Elke geestelik gewekte mens sal
homself verset teen mediumieke ontvangste, omdat hy ook die gevaar sal
insien wat daarin verborge lê en die verlange na die diepste waarheid ‘n
geestelik gewekte mens steeds vervul. Maar ‘n medium wat ‘n hoë graad van
rypheid het, sal baie spoedig in staat wees om die boodskappe bewustelik in
ontvangs te neem en dit sal dan nooit in teenspraak wees met die suiwer
woord van God, wat stroom uit die lewensbron wat God Self ontsluit het nie.
Wees oplettend wanneer julle teenspraak ontdek en ondersoek waarvandaan
die leerstellings wat mekaar teenspreek, uitgegaan het. En as dit julle wil is
om in die waarheid vas te staan, sal julle ook daarin slaag om duidelikheid te
verkry, wanneer julle God Self sal vra vir Sy bystand, wanneer julle alle
twyfel, alle vrae aan Hom voorlê en altyd maar net korrek onderrig wil word
en met oortuiging sal kan opkom vir Hom en die enigste ware, naamlik die
waarheid uit God. Amen.
Skepping van die natuur is ’n bewys van God se Liefde

6470 Die skeiding tussen My en die wesens was deur die vrye wil tot
stand gebring. En hierdie vrye wil moet ook weer die eenwording met My tot
stand bring. Maar My Wil sal altyd hierdie eenwording ondersteun, omdat dit
beide julle, asook My geluksaligheid beteken. Maar nooit sal Ek julle vrye wil
beperk nie. Nooit sal Ek die eenwording veroorsaak teen julle wil nie.
En so sal dit vir julle ook begryplik wees, dat net julleself 'n verandering
teweeg kan bring uit 'n ongelukkige toestand - wat altyd ’n skeiding van My
beteken - na 'n toestand van onbegrensde geluksaligheid, wat in die
vereniging met My te vinde is. Dus bepaal julle self julle lot, maar Ek laat
julle nie aan julle selfgekose noodlot oor nie. Ook nie eers wanneer julle wil
nog weerspannig teen My is nie.
Wat van My kant af nog gedoen kan word om julle te help om geluksalig te
word, sal Ek waarlik nie nalaat nie. Maar die vrye wil, die teken van julle
Goddelike oorsprong, bind My Mag. Ek wil julle nie oorwin nie, inteendeel, Ek
wil julle liefde wen, wat julle dan onvermydelik na My sal dring en wat slegs
geluksalighede kan gee.
Om julle liefde te wen is egter slegs moontlik wanneer julle leer om My Self
as die Ewige Liefde te herken. Maar julle mense laat julle slegs deur dit
aanspreek wat My teenstander vir julle bied. Maar na My gawe verlang julle
nie, omdat julle dit nie werklik waardeer nie, omdat julle sinne nog nie gerig
is daarop wat Ek julle graag sou wou gee om julle gelukkig te maak nie. En
dus moet Ek julle ook iets bied wat vir julle sinne weldadig is, maar wat My
teenstander julle tog nie kan bied nie.
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Ek moet julle deur die skepping, deur die natuur aanspreek, wat julle ook
gelukkig kan stem, wat julle harte vinniger sal laat klop en ook julle gedagtes
op My sal kan rig, sodat julle aan Hom kan dink wat alles om julle heen
geskape het. Deur die skepping kan Ek julle mense aanspreek en My aan
julle as 'n liefdevolle God laat sien, wat julle weer sal kan liefhê ter wille van
al die heerlikhede wat julle omgewe en so nou en dan julle harte vinniger laat
klop.
Die skeppings in die natuur is so ’n duidelike bewys van 'n Liefdevolle, Wyse
en Magtige Godheid, dat elkeen homself daardeur aangespreek kan voel en
die weg sal kan vind na Haar. En tog gaan ontelbare mense ongeïnteresseerd
en ongeërg daarby verby, omdat hulle gedagtes op die materiële wêreld gerig
is en hulle aan niks anders aandag kan gee nie.
En Ek mag hulle wil nie dwing nie. Ek mag hulle nie in die regte rigting lei
nie, maar kan net alles doen, om My by hulle in hul geheue terug te roep,
wat nou deur nood en slae van die noodlot en duidelike hulpverlening moet
geskied. Wat My Liefdevolle inwerking nie tot stand kon bring nie, moet nou
deur harder middele probeer word. Waar die bewyse van My Liefde en
Wysheid nie in die skepping gevind word nie, daar moet My Mag Homself
bekendmaak, aan welke mag van die mense nie in staat is om weerstand te
bied nie.
Die mens moet My maar net herken, om dan 'n verhouding met My aan te
knoop, waaruit hulle ‘n liefdevolle verlange kan ontwikkel om nader aan My
te kom. Ek wil slegs bereik dat die wese homself vrywillig na My sal wend,
soos wat hy homself eens van My afgewend het. Maar Ek kan My nie so
duidelik bekendmaak dat die mens gedwing moet word om in My te glo nie.
Want so ‘n geloof sou nutteloos wees en dit sou My nooit die liefde van My
skepsele teruggee nie, eerder net vrees en onderwerping, of 'n herhaalde
vlug na benede na My teenstander. Maar hoe maklik sou die terugkeer na My
julle kan geval, as julle maar net met oop oë deur die wêreld sou gaan. Julle
sou meer aandag kan skenk aan alles waarby menslike wil en menslike
werksaamheid nie betrokke is nie. Dan sou julle meer nagedink het oor julself
en julle liggaamlike gesteldheid, wat al vir julle die werksaamheid van 'n
Magtige en Wyse Wese sou kon bewys, met Wie julle eenwording moet soek.
Maar dit alles beskou julle as vanselfsprekend en tog is dit deurslaggewende
bewyse van My bestaan, van 'n uitermate volmaakte Wese, aan Wie julle
julle bestaan te danke het.
Julle kan vrywillig die terugweg na My neem, want Ek maak dit vir julle
waarlik maklik om My te herken, Wie julle eens verloën het. Maar Ek dwing
julle nie.
Maar wanneer die aardse nood op julle gaan afkom, dan sal Ek nader aan
julle kom en sal maar net wag dat julle My roep, dat julle swakheid en
hulpeloosheid julle aan Hom sal laat dink, Wie sterk en magtig is en Wie julle
liefhet. En wanneer Ek dit deur nood bereik het, sodat julle die weg na My
gevind het, dan was hierdie nood geseën. Want julle sal nie vir ewig van My
geskei kan bly nie. Julle moet weer na My terugkeer. Julle behoort gelukkig
te wees en moet hemelse saligheid verkry, wat julle eens vrywillig prysgegee
het. Julle moet met My en in My nabyheid kan skep en werk in lig en krag,
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wat egter slegs moontlik is wanneer julle weer met My sal verenig en verenig
sal bly tot in alle ewigheid. Amen.
Aankondiging van oproer en onrus

6471 Wat daar ook alles mag gebeur, sal alles dien tot julle voltooiing.
En ofskoon menslike wil handelinge sal verrig wat aards 'n slegte uitwerking
sal hê, ofskoon menslike wil selfs in die natuurwette sal ingryp en reaksies in
werking sal stel wat 'n gewelddadige ontwrigtende uitwerking tot gevolg sal
hê, tog is ook sulke gebeure betrokke by My heilsplan van ewigheid en
bevorderlik vir julle geestelike ontwikkeling.
Maar dit word aan julle mense self oorgelaat of julle ook alles wat gaan kom,
sal benut, of julle die geestelike voltooiing die moeite werd sal vind om
daarna te streef, of sal julle maar net in die aardse wil opgaan en dan ook
slegs aan die aardse uitwerking aandag sal skenk. Dan sal julle egter sleg
daaraan toe wees, want aards kan julle mense nie iets baie goeds meer
verwag nie, want die gebeure sal rasendsnel op mekaar volg en dit sal
homself in 'n totaal ander beeld voordoen, naamlik oproer en onrus onder die
mense, omdat daar 'n nuwe fase gaan begin, 'n woed van die magte teen
mekaar, wat ook aards duidelik sigbaar sal wees. Want al sal daar ook
skynbaar vrede onder die mense wees, die stryd sal verder in die verborgene
voortgaan en sal ook eenmaal openlik ontbrand, tot ontsteltenis van die
mense.
Dit is 'n daad van die mense wat Ek egter nie sal verhinder nie, want die tyd
van vrede was ook nie deur die mense benut vir hul sieleheil nie en daarom
sal hierdie tyd opgevolg word deur 'n tyd van hernieude onrus en die ergste
vrees. Want dit sal lei tot die einde.
Maar wat daar ookal mag kom, dit werk nie willekeurig uit op die mense nie.
En so kan Myne al die gebeure rustig aanskou. En hulle kan glo dat Ek My oor
hulle sal ontferm in alle aardse en geestelike nood, dat Ek My hande
beskermend oor hulle sal uitsprei, al woed daar 'n hele leër duiwels teen
hulle.
Ek ken Myne en maak al hul weë gelyk. En hulle hoef niks te vrees nie,
omdat Ek oor hulle sal waak. Maar Ek sal ook hul dienste benodig gedurende
hierdie tyd, want hulle sal vir My moet getuig. Hulle sal die mense moet
vertel dat dit einde se kant toe staan en dat hulle deur My op hoogte gebring
is oor die komende dinge. Hulle moet van My getuig by diegene wat nie wil
glo nie en moet openlik vir My en My Naam opkom. Want dit sal die laaste
tyd van genade wees wat nog vir hulle oorbly wat nie wil glo nie, aan wie Ek
My nog deur julle wil openbaar, sodat hulle kan leer om te glo.
Daarom sal julle in die komende tyd nie angstig en wankelmoedig mag word
nie. Inteendeel, julle sal slegs die waarheid van My Woord daarin moet sien
en des te oortuigender daarvoor opkom.
En al sal die magte van die duisternis ook rondom julle raas, al leef die
wêreld rondom julle in onrus en verskrikking, sal julle moet weet dat julle
beskerm word deur wesens van die lig, wat in My opdrag om julle sal wees.
En julle moet steeds maar net julle geestelike arbeid rustig verrig en julle
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beroep op My en My genade. En Ek Self sal by julle wees in alle nood en alle
gevaar. Amen.
Waarheid is noodsaaklik om volmaak te word

6474 My Gees sal julle in die waarheid inlei. Sal julle kan aanneem dat
Ek, julle God en Vader van ewigheid, Wie volkome Liefde is en Wie julle uit
My Liefde geskape het, die Waarheid van julle wil weerhou? Sal julle kan
aanneem dat Ek julle in 'n toestand wil laat bly wat nie volmaak genoem kan
word nie, terwyl Ek andersyds julle die lewe op aarde as mens gegee het,
sodat julle volmaak kan word? Soos wat julle mense nou is, staan julle nog
vêr van volmaaktheid af en daarom is julle ook vêr verwyderd van die
Waarheid. Maar nooit kan dit nie My wil wees nie. Inteendeel, julle wil self nie
aan hierdie gebrekkige toestand ontsnap nie.
Omdat dit egter My doel is om julle tot volmaakte wesens te verander, moet
ook alles van My kant gedoen word wat daarmee kan help. En die
belangrikste om die toestand van volmaaktheid te bereik is dat julle die
Waarheid sal kry, die insien van die waarheid en dan ‘n lewenswyse volgens
hierdie insig. Julle sal nie volmaak kan word solank julle denke nog verkeerd
is nie, want julle sal dan nooit die regte dinge kan doen wat volmaaktheid tot
gevolg sal hê nie. Eers moet die waarheid aan julle oorgedra word. Dan eers
is dit moontlik om My as die Ewige Waarheid te leer ken en lief te hê en dan
eers sal julle volmaaktheid kan tegemoetgaan.
Die graad van krag van julle insig bepaal julle self deur die graad van liefde
wat julle in julleself ontsteek. En daarom kan die mate van kennis baie
verskillend wees, in ooreenstemming met die graad van liefde. Maar dit sal
slegs beantwoord aan die waarheid, wanneer julle maar in die waarheid wil
wandel. Slegs julle wil bepaal of julle denke reg of verkeerd is, of julle ware
of valse kennis ontvang. Maar julle kan daarvan verseker wees dat Ek julle
nooit in verkeerde denke sal laat voortgaan wanneer julle diep in julle harte
begeer om in die Waarheid te staan nie. Want as julle na die Waarheid
verlang, verlang julle na My Self en aan hierdie begeerte sal Ek steeds
voldoen.
Ek wil dat julle volmaak word, omdat julle dan eers gelukkig sal wees. En Ek
wil geluksalighede vir julle berei, omdat julle My kinders is wie Ek liefhet,
omdat julle uit My Liefde voortgekom het. Ek wil hê dat julle volmaak sal
word. Glo julle dat julle hierdie volmaaktheid sal kan bereik met 'n verkeerde
denke? Met 'n denke wat My teenstander aan julle oorgedra het om julle weg
te hou van volmaaktheid?
Dwaling en leuen is duisternis. Dit is tekens van gebrek aan insig, gevolge
van julle vroeëre afval van My en tekens dat julle aan My teenstander
behoort, wat al die lig in homself in duisternis verander het. Julle bevind julle
dus in sy gebied, solank as wat julle vêr van die Waarheid af is en julleself in
verkeerde denke bevind. Indien Ek julle weer na die Lig wil lei, indien Ek wil
hê dat julle weer volle insig sal hê sodat julle die duisternis kan ontvlug, dan
moet Ek dus die suiwerste Waarheid aan julle besorg. En hierdie Waarheid sal
julle in alle oorvloed van My in ontvangs kan neem. Ek sal haar steeds aan
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julle uitdeel, as julle haar net wil ontvang. Slegs julle wil bepaal die graad
van lig waarin julle staan.
Die fundamentele waarhede wat julle nou ontvang, sal julle onderrig hoe om
verdere kennis te kry. Maar die grondwaarheid is die wet van die ewige
ordening, naamlik die liefde vir My en vir die naaste. En hoe julle julleself nou
gaan instel teenoor hierdie wet, so sal ook die graad van julle insig wees, wat
julle nou enorm sal kan vergroot. Julle sal dus in die diepste kennis kan
binnedring met My ondersteuning, omdat julle julself deur julle liefde by My dit wil sê, by My oerwese – aangepas het en dus altyd helderder en duideliker
sal kan insien wie julle is, waar julle vandaan kom en watter bestemming
julle eens sal bereik wanneer julle volmaak is.
Alles wat julle tot volmaaktheid sal dien, sal julle van My kan onttrek, as dit
julle wil is om volmaak te word. En so sal julle ook onbeperk waarheid
ontvang. Want die ewige Waarheid sal niks van julle weerhou nie, sodat julle
weer kan word wat julle was vanaf die eerste begin, naamlik wesens wat in
die hoogste lig gestaan het, wie onmeetlik geluksalig was en daarom weer
geluksalig moet word. Amen.
Weg omhoog nie sonder Jesus Christus nie

6477 Dit is vir julle mense nie moeilik om omhoog te gaan, indien julle
My Woord as riglyn vir julle lewenswandel neem nie, indien julle My Woord
opneem in julle harte en daarvolgens leef nie. Dit kos slegs selfoorwinning,
om eie wense en begeertes laaste te stel ter wille van die naaste, die
losmaak van die materiële wêreld in soverre dat dit nie meer julle gedagtes
beheer nie, maar slegs gebruik word vir sovêr julle aardse lewe dit vereis om
te kan bestaan.
Indien julle kan slaag om die eieliefde te verander in onbaatsugtige
naasteliefde, sal julle altyd meer in krag toeneem om die weg omhoog met
gemak af te lê. En sodat julle die omkeer van eieliefde na ware liefde kan
regkry, daarvoor het Ek aan die kruis gesterf en het Ek vir julle 'n skat van
genade verwerf, wat julle maar net hoef te benut om nou ook dit te kan laat
realiseer wat julle vir julself voorneem. Dit wil dus sê dat julle net na My in
Jesus Christus hoef te roep, sodat Ek aan julle die krag kan verskaf om julle
wil te verander, en dit sal julle onbeperk toekom.
Daarom sal julle dus eers in die Goddelike Verlosser Jesus Christus moet glo,
in Sy kruisdood, wat 'n werk van barmhartigheid vir julle was, en in die
menswording van julle God en Skepper van ewigheid, wat hom in die Mens
Jesus beliggaam het om vir julle die werk van barmhartigheid te volbring.
Want eers wanneer julle daarin glo, doen julle ook 'n beroep op die
barmhartigheid van die verlossingswerk. Wend julle in gebed tot Jesus
Christus en vra vir Sy hulp en dan sal julle waarlik nie meer kragteloos wees
nie. Julle wil sal die versterking ervaar wat julle nodig sal hê om My Woord
ook te kan nakom en julle sal geen ander doel meer nastreef as die
vereniging met My nie, wat die gevolg is van die nakoming van My gebooie
van liefde.
Ek verlang dus niks van julle wat onmoontlik is nie. Ek verlang van julle maar
net die geloof in My in Jesus Christus, omdat hierdie geloof julle dan alles sal
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waarborg, omdat dit julle vol vertroue sal laat vra vir dit wat by julle
ontbreek, naamlik krag om weerstand te bied teen alle versoekings en krag
om vooruit te gaan. Maar sonder hierdie geloof sal julle ewig in die diepte bly.
En julle sal die wêreld toegedaan wees en dus vir hom, wie die meester van
hierdie wêreld is. Julle sal die eieliefde steeds meer in julleself koester. Julle
sal ongeërg by die nood van die medemens verbygaan. Julle sal Hom nooit
aanroep, Wie alleen 'n verandering van julle denke en julle wil kan bevorder
deur toevoer van krag nie, Wie julle slegs versterking wil gee om julle los te
maak van alles wat aan My teenstander hoort sodat julle slegs op My sal
afstuur.
Maar voor die einde van hierdie aarde ontbreek daar 'n lewende geloof by die
mense in hul Goddelike Verlosser Jesus Christus. Want die mense is sonder
enige liefde, ofskoon elkeen die liefdesvonk in homself dra en dit maar net
hoef te ontbrand. Daarvoor is baie nood nodig, sodat enkele mense nog
hierdeur aangespoor kan word om naasteliefde te beoefen. Groot nood kan
dit nog tot stand bring, sodat die harte van die mense sal ontdooi, sodat hulle
hul eie begeertes laaste sal stel en helpend werksaam sal word. En dan sal
hulle 'n krag in hulleself bespeur, wat hulle sal help om opwaarts te gaan,
indien hulle maar van goeie wil sal wees en nie die vlam van liefde in
hulleself versmoor wat deur die ys van die hart deurgebreek het nie.
Die nood sal vir baie mense nog tot seën kan word. En dit sal as laaste
middel aangewend word by diegene wat nie aandag geskenk het aan My
Woord nie, wat hulle die weg omhoog so duidelik aanwys dat hulle dit sal
moet vind wanneer hulle My Woord sou aanneem. Maar anders as deur My
Woord sal hulle nie meer gehelp kan word wanneer hulle nie wil hoor nie. En
daarom sal My Stem nog eenmaal hard en hoorbaar weerklink vir die mense,
wat hulle ore vir die sagte stem gesluit het. Maar tog sal hulle wil vry bly,
sodat My luide stem ook net so goed voor hulle ore sal kan wegsterf en
sonder uitwerking bly. Amen.
Maria verskynings - Tekens en wonders - Die werksaamheid van
van satan

6478 Die mens skenk slegs aandag aan tekens en wonders. Hy wil ’n
kykie hê in dit wat vir hom verborge is. Hy wil eers onverklaarbare dinge
beleef en dit is vir hom meer geloofwaardig as die suiwer Woord van God.
Maar in werklikheid vergroot hulle net die duisternis en die dwaalleer, want
dit is net te beskou as die werke van hom wat verwarring wil stig en wat
altyd in die besonder werksaam is wanneer die suiwer waarheid op die punt
staan om deur te breek. Elke opflitsende lig wil hy verdoesel met die diepste
duisternis. Slegs selde sal die mense hulleself uitsit vir die verspreiding van
die waarheid, terwyl die leuen en die dwaling daarenteen rasendsnel versprei
word en die mense nie daarvoor terugdeins om aan hul medemens kos voor
te sit wat geen voedingswaarde hoegenaamd het nie, maar slegs 'n
vergiftigende uitwerking.
In die laaste tyd voor die einde is die werksaamheid van satan duidelik,
deurdat hy hom presies van die middele bedien wat 'n goddelike
werksaamheid voorhou. God het die mens Sy Gees belowe en Hy het die
werksaamheid van die Gees met ongewone gawes van genade verbind. Die
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Krag van God kom tot uiting deur mense wat Sy Woord verkondig; wat Sy
ware dienaars op aarde is en wat daarom ook dinge sal volbring, soos wat
Jesus dit op aarde volbring het, naamlik om siekes te genees en allerlei
gebreke van die mense weg te neem; vol van wysheid en krag en die vermoë
om te sien wat God oor die mense sal stuur, wat wonders sal doen, soos Hy,
omdat God deur Sy Gees in hulle kan werk, om hierdie mense tot geloof en
tot omkeer te beweeg, voordat dit te laat is. Maar al hierdie verskynsels kry
maar min aandag by die mense, omdat hulle as ongeloofwaardig nie
openbaar gemaak word nie en omdat die Goddelik-Geestelike Haarself nooit
op die voorgrond plaas teen die wil van die mense nie.
Maar op dieselfde manier is die teenstander van God werksaam voor die
einde, deurdat hy sy krag gebruik vir bedrieglike aktiwiteite, vir begogeling
van allerlei aard. En sy werksaamheid kry aandag. Hy wil manifesteer en
steeds as engel van die lig sigbaar word. Hy sal die massas voortower wat
hulle wil sien, want hulle begeerte gee hom die fondament vir valse wonders,
vir dwalinge van allerlei aard.
Mense wat vir hulleself afgodsbeelde skep, stel as te ware satan die middele
ter beskikking, waardeur hy nou werksaam kan wees. En dit is baie moeiliker
om die mense te oortuig dat hulle die vyand ten prooi geval het, wanneer
hulle in hierdie verskynsels glo. Want ook daarvoor sorg satan, naamlik dat
die groot massa kennis daarvan neem en hulself altyd meer verlustig aan die
wonders van valse christusse en valse profete; aan verskynings, wat
gedeeltelik bedrog is, en gedeeltelik deur die wil van die mense self ontstaan
het, omdat die slegte werksaamheid deur die wil en die dwaalleringe van
mense in die hand gewerk word, omdat daar dan van sy kant nie meer groot
krag nodig is om sulke valse wonders op te roep nie.
God werk nie op hierdie manier op die mense in nie. En God bedien Homself
nie van diegene wie se denke so op 'n dwaalspoor gelei is dat hulle nie in
staat is om die ware van die valse te kan onderskei nie. Hy werk in stilte. Hy
stort sy Gees uit oor alle vlees. En diensknegte en diensmaagde sal in Sy
opdrag verkondig en die suiwer waarheid uit God verbrei. Maar nooit sal Hy
bestaande dwaling bevorder nie. Nimmer sal Hy die mense nog daarin
versterk en nooit sal hoë en hoogste ligwesens hulleself so uiter, dat hulle sal
soek om hul eie naam te verheerlik nie.
Maar Satan kan homself nestel in werke, wat mensehande laat ontstaan het
vanuit 'n heeltemal verkeerde ingesteldheid tot God. Werke wat 'n bestaande
dwaling moet bevestig en wat daarom ook 'n ware verblyfplek is vir hom, wie
die vader van die leuen en die dwaling is en sal bly, solank as wat hy
werksaam is. En die mense is blind van gees en ondersteun sy doemwaardige
werksaamheid. Maar hulle sluit hul steeds meer af vir die waarheid en
daarom sal die teenstander baie sukses hê, want dit is die tyd van die einde.
Amen.
Vir God is ‘n duisend jaar soos ‘n dag

6479 Nog ewige tye sal verbygaan alvorens alle skeppingswerke, die
hele materiële wêreld, wat die onverloste gees in haarself dra, opgelos kan
word, totdat al die materiële hulself vergeestelik het - en totdat al wat
`557

onvolmaak geword het, weer volmaaktheid bereik het. Ewige tye sal
verbygaan. Maar vir God is duisend jaar soos ‘n dag, want Hy is van ewigheid
tot ewigheid, vir Hom is hierdie tyd ook soos ‘n oomblik. Maar vir die
onvolmaakte gees sal dit eindelose tye wees alvorens die volmaaktheid weer
bereik kan word, maar dan sal die tyd van terugkeer eweneens soos ‘n
oomblik voel.
En so sal julle mense getroos kan glo dat ook die aarde nog ewige tye sal
bestaan om haar groot taak te vervul, naamlik om die mense te help om
kindskap van God te bereik, julle sal kan glo dat mense steeds weer die
aarde sal bevolk en dat daar gevolglik van ‘n “einde” van hierdie
skeppingswerk aarde nog lank geen sprake is nie.
Maar dat die aarde steeds weer verander sal word, dit wil sê, hernu sal word,
dat sy steeds weer herstel en in staat gestel moet word om haarself van haar
taak te kan kwyt en dat dit steeds in bepaalde periodes sal afspeel, kan julle
net so oortuigend glo, alhoewel die ontwikkelingsproses nog lank nie voltooi
is nie en julle nie van ‘n ondergang van die wêreld sal kan praat as julle ‘n
totale ophou van die aardse materiële skeppings daaronder verstaan nie.
Nog wag oneindig baie geeste vurig op hulle verlossing, nog is die eens
gevalle gees slegs vir ‘n baie klein gedeeltetjie verlos en teruggekeer na God.
Nog bevind die grootste deel hulself in die oordeel, dit wil sê, hulle is
gebonde in skeppings van allerlei aard. En al die gekluisterde moet nog die
stadium van mens bereik en moet hulself dus as mens op die aarde
beliggaam. En daarom sal die aarde steeds weer opnuut verrys, wanneer so
’n ontwikkelingstydperk aanbreek, maar steeds beteken die verrys van ‘n
nuwe aarde die totale omvorming van haar oppervlakte en ‘n einde vir die
mense wat die aarde bevolk, op enkeles na, aan wie die gang oor die aarde
die rypheid opgelewer het. En daarom moet ook ‘n ophande synde einde dus
vir die mense aangekondig word, wat aan hulle begryplik gemaak moet word
wat daaronder verstaan moet word; omdat hulle nie aan ‘n beëindiging van
die hele wêreldskepping wil en kan glo nie en julle nie hulle argumente
hieroor sal kan weerlê nie.
Maar vir die mense is dit onbelangrik of ‘n ondergang van die wêreld moontlik
is. Hulle moet hulself slegs met die gedagte vertroud maak dat die einde vir
hulself gekom het, dat die hemelliggaam aarde ‘n omvorming ondergaan,
waarvan die mense die slagoffers sal word, ook dat daar nog ewighede sal
verbygaan totdat die aarde haarself eens volledig sal vergeestelik. Nog het
die tydstip nie gekom nie en tog staan die mensdom voor ’n einde, omdat ‘n
vêrdere ontwikkeling van die gees volgens die gegewe ordening, op die aarde
‘n ontbinding en nuwe omvorming van die skepping vereis en sodanige
gebeurtenisse steeds in bepaalde periodes sal plaasvind. Hierdie kennis kan
slegs op geestelike wyse aan die mense oorgebring word en daarom sal dit
nouliks geglo word. En dit sal des te minder geglo word, hoe meer dit na die
einde loop, omdat die ontbreking van insig van die mense ook ‘n teken is dat
die positiewe ontwikkeling van die gees op aarde stilstaan, dat die mense nie
meer die graad van rypheid kan bereik wat hulle moet en ook sou kon bereik
nie, aangesien hulle andersins begrip vir die verlossingsplan van God sou
gehad het.
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Nog vir ewig sal die aarde ‘n skolingsplek bly vir die diepste gevalle gees,
maar wat steeds weer opnuut herstel en in staat gestel moet word om
volgens die goddelike verlossingsplan die gees tot rypheid te bring.
En steeds weer sal nuwe mensegeslagte die aarde bevolk, want God Self
bring die mense na die nuwe gevormde aarde, uit wie sulke geslagte moet
voortkom wat aan die einde van ‘n verlossingsperiode naby aan hulle
volmaaktheid staan, sodat elke tydperk weer opnuut sal kan begin in die
volste harmonie met God en die strewe na die verenging met Hom en daar
word ook steeds die waarborg gegee dat die mense tot volmaaktheid sal
kom, dat hulle as salige, hulself as liggeeste, weer sal terugkeer na hulle
Vader van ewigheid. Amen.
Die werksaamheid van bose geeste - Besetenheid

6480 Die verlossingsproses van die gevalle gees vind so plaas soos wat
My Wysheid dit sedert ewigheid besluit het, want slegs Ek ken die
misvorming van dit wat eens in alle volmaaktheid uit My voortgekom het en
daarom is Ek ook op hoogte van die middele en weë hoe hulle (die
gevallenes) weer hul vroeëre gedaante kan verkry, hoe die volmaaktheid van
weleer bereik moet word.
My doel, wat Ek ook waarlik eens sal bereik, is die vergoddeliking van My
skepsele. Maar die vergoddeliking verg ondenkbare lang tye, vir menslike
begrippe vereis dit ewighede, terwyl die tydsduur vir My van geen belang is
nie, want Ek is alle ewigheid.
Solank die wese se bewussyn afgeneem is, solank die gees wat Ek uiteen laat
val het, ten behoewe van die bereiking van sy bestemming, nog die mees
verskillende skeppings moet deurloop, ontbreek tydsbesef ook nog by die
gees. Eers wanneer die sielspartikeltjies, wat by ‘n oerwese hoort, weer
saamgekom het en as 'siel' nou die menslike liggaam betrek, word hierdie
wese ‘ek’-bewus en ook word tyd nou vir hom ‘n begrip.
Nou hoef die wese, die eens gevalle oergees, nog maar ‘n kort tydjie aan
homself te werk om die verlossingsproses te beëindig, indien hy daartoe
bereid sal wees. Maar in hierdie kort tydjie van die aardse lewe kom dit
daarop neer om die doel met alle krag na te strewe, om die laaste reiniging
uit te voer, die siel van alle slakke te bevry wat haar nog aankleef, omdat sy
haarself nog in die werkgebied bevind van hom wat die oorsaak was van haar
val na die diepte.
En hierdie gebied is vol bose geeste, wesens van die soort wat gefaal het in
hul aardse lewe, wat nie die wil gehad het om hulself van hom los te maak
nie, wat in hulle aard soos hulle heerser lyk en wat vervul is met haat
teenoor al die wesens wat opwaarts streef. Hierdie bose geeste omgewe die
mense en hulle probeer invloed verkry op die siel, op die denke, gevoel en wil
van die mens. En die mens moet nou met al sy krag teen hulle kwellinge
stry, wat hy egter ook kan, met die hulp van Jesus Christus.
Dus sal die geestelike bose wesens alle slegte eienskappe in ‘n mens probeer
aanwakker en gevolglik kan mens sê dat elke slegte gewoonte, elke ondeug,
elke onedele eienskap die inwerking is op die menslike siel deur sulke
laagstaande geeste en dat hierdie bose geeste hulself ook kan nestel in die
`559

mens, wanneer hy homself heeltemal deur hulle laat beheer, wanneer hy
glad nie van sy kant af weerstand teen hulle bied nie.
Dan sal hy hewige teenstand moet bied om van die bose geeste ontslae te
raak en homself standvastig aansluit by Jesus Christus, met innige gebed tot
Hom om hulp roep en Hy sal hom bevry van die wesens, wat self nog
heeltemal afwerend staan teenoor elke straal van liefde, omdat hulle, as
Satan se aanhang, alles haat wat goed is en dit vir hulle daarom ook nie
geoorloof is om hulself in mense te nestel wat bewustelik na My strewe nie.
Hulle sal egter steeds van buite af inwerk, maar dit kan heelwat vroeër
afgeweer word. Het hulle egter eers eenmaal besit geneem van die siel, dan
is dit uiters moeilik om van hulle bevry te word en vereis dit ‘n sterk wil. En
dan sou julle mense kan praat van besetenheid, dan is die werksaamheid van
sataniese kragte duidelik te sien.
En die verklaring lê hierin, naamlik dat die siel in haar vorige ontwikkeling
nog nie ‘n hoër graad bereik het nie, dat die tyd van haar beliggaming egter
naby gekom het en dat die stryd op aarde daarom besonder swaar is om al
haar drifte, slegte gewoontes en begeertes kwyt te raak, wat die lae geeste
die moontlikheid gee om haar in die noute te bring of selfs om haar binne te
sluip.
In haarself is die siel ‘n gevalle oergees, waarteen ander oergeeste in opdrag
van hulle meester stry, om die terugkeer vir haar onmoontlik te maak. Maar
Ek Self staan aan die kant van die gevalle oergees en deur My werk van
verlossing is daar ‘n verskansing opgerig tussen die oergees wat as mens oor
die aarde gaan en die bose geeste uit die diepte.
Elke siel wat My en My werk van verlossing bely, soek beskerming agter die
verskansing en kan nie meer deur die bose geeste in die noute gebring word
op so 'n manier, dat hy hulle prooi word nie. Slegs die giftige asem uit die
duisternis kan haar deur middel van gedagtes aanraak, wat voortdurende
waaksaamheid, voortdurende gebed en ‘n innige verhouding met My nodig
maak. Julle mense is dus nie oorgelewer aan die aktiwiteit van hierdie
sataniese kragte, wanneer julle julleself daarteen verweer nie.
Want daarvoor het Ek aan die kruis gesterf, sodat die mag van Satan gebreek
kon word. Amen.
Gerig aan godloënaars

6481 Julle beskou julle as onafhanklike wesens, solank as wat julle nie
aan ‘n God glo, aan wie julle julle bestaan te danke het nie. Want dat julle
gelei word deur Sy Wil, waarvan julle afhanklik is, wil julle niks weet nie. En
tog weet julle dat julle nie in staat is om self die lewe na wense vorm te gee
nie, dat julle ook nie in staat is om self die lewe met een dag te verleng nie.
Julle weet dus dat julle afhanklik is van ‘n Mag, of as julle dit ontken, van ‘n
wet, waaraan julle natuurlikerwyse onderworpe is. Hierdie natuurwet moet
julle aanvaar, maar dit staan teen julle om ‘n Wese as Wetgewer te erken, dit
staan teen julle om ‘n doel of ‘n bestemming van julle bestaan te erken,
omdat daar in julle nog te veel van die gesindheid van hom (Lucifer) is, wat
eertyds met sy Skepper gebreek en voorgegee het om self alleen beslissend
`560

en werkend te wees teenoor alle wesens wat hy in hierdie verkeerde
gesindheid deur middel van God se Krag voortgebring het.
Julle mense is wesens wat deur hom (Lucifer) voortgebring is, julle het
dieselfde mentaliteit as hy, julle erken ook nie God se bestaan nie, julle het
dieselfde innerlike gevoelens in julle wat hom vervul het en hom tot sy afval
van God gedryf het. En solank julle God nie herken en erken nie, is julle nog
vol van die duiwelse Gees, arrogant, vertrouend op julle eie krag en
bowendien vol eieliefde, om welke rede julle denke ook verkeerd gerig is - en
julle in ‘n verduisterde geestestoestand op aarde vertoef. En wat julle dink
julle aan wysheid besit, maak julle steeds aanmatigender en meer selfbewus
- en tog is dit waardelose kennis, omdat dit slegs dinge betref wat op die
oomblik van dood vir julle uitgedoof word.
Almal wat God verloën en meen dat daar geen verband is tussen Sy mag en
homself nie, - is van God geïsoleer, hy bly ook geïsoleer na sy dood, dog bly
hy bestaan. Die dood wis hom nie uit nie, soos wat hy foutief aangeneem het
in sy aardse lewe. Hy bly self bewustelik as wese, - hy sien slegs in dat hy
kragteloos is wanneer hy dieselfde wil doen as wat hy in die aardse lewe
gedoen het. Dan neem hy dikwels besit van die krag van mense wat van
gelyke gesindheid is (besetenheid) en versterk hulle nog meer in hul
verkeerde denke. Want alles wat aan God weerspannig is, staan nog in
verbinding, sowel met mekaar, asook met die wese (Lucifer), wat as eerste
die skeiding met God voltrek het.
God het wel al die geeste as selfstandig buite Homself geplaas, sodat hulle
hulself sou sien as selfstandige wesens, maar Hyself het nie die verbintenis
met hierdie wesens verbreek nie, - maar deurstraal hulle voortdurend met
die krag van Sy Liefde. En solank hulle die krag van Sy Liefde in ontvangs
geneem het, was hulle salig. Toe die eersgeskape wese egter die
liefdesuitstraling van God afwys, toe hy vanuit 'n arrogante denke gemeen
het dat hy Haar meer nodig het nie, wys hy tegelykertyd vir God af en isoleer
homself heeltemal van God - en hy word daardeur onsalig en verduister van
gees.
En sodoende is die “verloëning van ‘n Godheid” altyd ‘n onfeilbare bewys om
’n aanhanger te wees van hom wat eens in opstand gekom het teen God.
In die aardse lewe kan die mens maklik tot die insig kom, om afhanklik te
wees van die Wil van ‘n Mag wat hom beheer, want daarvoor word teveel
bewyse aan hom gegee, aan homself en aan sy omgewing. Dog bepaal God
nooit die wil van die mense om te dink volgens die Goddelike orde nie, maar
Hy gee elke mens opheldering wat na lig verlang. Daar is geen
verontskuldiging vir ‘n mens wat God verloën nie, want elke mens kan Hom
herken, indien hy sy geestelike hoogmoed, die aardse kwaal, opgee, as hy
klein en deemoedig in gedagtes vrae sal stel, wat verseker vir hom
beantwoord sal word en wat aan hom die geloof aan een God sal gee.
Elke godloënaar is geestelik arrogant en hierdie arrogansie verhinder hom om
vrae te stel, omdat hy vir homself kennis aanmatig, terwyl hy absoluut
onwetend is. En elke godloënaar het omgang met mense wat glo aan ‘n God
en Skepper van ewigheid, wat hul bestaan bepaal. En deur hulle word hy
steeds weer daartoe gebring om daaroor na te dink. Weier hy egter innerlik,
dan het hy nog niks van sy vroeëre weerstand opgegee nie - en hy sal ook
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moeilik in die ryk hierna opheldering aanneem, - as daar nie aan hom gedink
word om ten gunste van hom te bid nie. Wie God dus verloën, sy weg is nog
eindeloos vêr na die ewige Vaderland. Amen.
Aangaande die voorspellings oor die einde

6482 Nooit sal Ek die mense die presiese tydstip van die einde aangee
nie, want dit sou nie vir hulle geestelike ontwikkeling van nut wees nie. In
geheel vrye wil moet hulle omhoog strewe en uit eie beweging soek om die
rypheid van hulle siele te bevorder, egter nie uit vrees wat deur die
aankondigers van die vasgestelde uur van die einde opgewek sou word nie.
Ek sal julle mense oor die uur van die einde altyd onseker laat, wat egter nie
uitsluit dat die einde tog sal kom nie. En dat dit eenmaal sal kom, is aan julle
mense voorspel sedert die begin van hierdie verlossingsperiode, al is daar
maar ‘n deel van hierdie voorspellings bekend. Daar is begrensde
verlossingsperiodes in My verlossingsplan vasgelê en dit omvat altyd ‘n
bepaalde tydsduur, welke duurte deur My kennis van die ontwikkelingsproses
van die mense bereken is. En dit kan elke mens met ‘n goeie wil glo wat in
My as God en Skepper glo.
Die meeste mense sal egter altyd betwyfel dat hulle self in die tyd lewe
waarin al die voorspelde eens hedendaagse werklikheid sal word. Dit is vir dié
mense iets ontsettend om vir hulself ‘n einde van die aarde te moet voorstel,
dit is iets waaraan baie min mense kan glo, behalwe as hulle alreeds so ‘n
diep geestelike kennis besit dat hulle ook van ‘n oplossing van die geskape
aarde en die ontstaan van ‘n nuwe aarde, die rede en doel kan insien.
Maar van hulle sal daar maar steeds weinig wees. Die mense sal die aarde
nie heeltemal verloën nie en sal dus nie aan ‘n einde kan dink nie, of wil
behoort aan diegene wat die einde gaan belewe nie. Hulle beskou die einde
wel as moontlik in die toekoms, maar dink nie dat dit nou gaan gebeur nie.
Maar ook die twyfel mag hulle rustig behou terwille van hulle sielerypheid,
hulle moet egter sulke gedagtes ook in oorweging neem, - dan sal dit nie vir
hulle skadelik wees nie.
Elke geloofsdwang sou egter skadelik wees en sal nooit van My kant af
uitgeoefen word nie, om welke rede Ek maar net op die tekens wys en nooit
die dag van die einde aangee nie. En tog sê Ek steeds weer vir julle; julle
staan kort vóór die einde.
Menslik gesien kan julle die geestestoestand van die mensdom nie beoordeel
nie, julle kan die diep geestelike duisternis nie sien wat oor die aarde lê nie.
En julle weet ook nie van die stryd tussen Lig en duisternis wat huidig so
bomate woed nie. Julle weet nie dat die aktiwiteit van die duisternis homself
uiter in die verspreiding van onwaarheid, verkeerde leerstellings en openlike
leuens nie, omdat julle nie kan begryp hoe mateloos diep die dwaling is
waarin die denke van die mense homself beweeg nie.
Slegs die suiwer waarheid gee opheldering, waar soek en vind julle egter die
waarheid? Julle glo wel om die waarheid te besit, maar dan sou julle die
geestestoestand van die mense met ontsetting waargeneem het en dit ook
normaal vind dat daar aan hierdie toestand ‘n einde gemaak moet word.
Waar julle mense ‘n lig vermoed het, het die vors van die duisternis alreeds
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‘n verblindende lig aangesteek wat julle oë nog meer verswak, sodat julle
niks kan sien nie. Hy verstaan werklik die kuns om die mense weg te hou van
die arbeid aan hulle siele. Hy verstaan dit om hulle blik te rig op lokkende
doelstellings wat julle mense nie sal bereik nie, want My plan is sedert die
ewigheid vasgestel.
Dat Ek julle ‘n blik in die verlossingsplan gun, sal julle geloof dus onder geen
dwang plaas nie, Ek wil slegs aan julle mense die moontlikheid gee om te kan
glo, omdat die beweegredes, wat My aanspoor tot die beëindiging van ‘n
verlossingsperiode, vir julle uiteengesit moet word. Vêrder moet die
doelmatigheid van so ‘n beëindiging aan julle verklaar word, waardeur julle
self ook al die gebeure om julle heen kan volg en dan ook sal insien dat so ‘n
ingryping van My kant af noodsaaklik geword het.
Die mense aan wie die einde alleen vertel word, sonder motivering, is nie te
veroordeel as hulle nie glo nie, ofskoon hulle ook moet nadink oor die
moontlikheid van die realisering van die voorspellings. Die wat egter gewillig
is en tog meen om nie te kan glo nie, sal ook met My verlossingsplan in
kennis gestel word. Hulle word kennis gegee van My werke en bestuur en
hierdie beweegredes sal hulle nie kan ontken nie, want My Liefde en
Wysheid, wat altyd die beste wil vir die siele van die mense, is duidelik
sigbaar.
Beskou julle mense die einde van hierdie aarde slegs as straf, dan sal julle
julleself teen hierdie leer verset. Beskou julle dit egter as ‘n reddingsdaad vir
die mens as falende gees en die gekluisterde gees wat nog in die skepping
gekluister is, wat ook eenmaal uit die diepte omhoog moet kom, dan sal dit
ook vir julle moontlik wees om ‘n God van Liefde en Wysheid in te sien en
dan sal die einde van die aarde ook geloofwaardig wees.
Op welke trap van ontwikkeling die mense op aarde hulself nou bevind kan
alleen Ek beoordeel, hoewel julle self ook die lae geestelike peil daarvan sou
kan insien. Ek weet egter al van ewigheid af wanneer die herstel van My
ordening homself moet voltrek, wanneer Ek die doen en late van My
teenstander moet stopsit en wat daarvoor nodig is, sodat die aarde weer as
rypingstasie vir die nog onvolmaakte gees kan dien. Ek alleen weet wanneer
die laagste peil bereik is en die tydstip aangebreek het waarop My
teenstander se werke teëgegaan moet word.
En juis omdat Ek dit weet, dra Ek My dienare op om steeds weer van die
ophande synde einde melding te maak, ofskoon hulle maar weinig geloof sal
vind. Nooit sal Ek egter die dag en die uur aangee nie, wat julle egter geen
aanleiding mag gee om My voorspellings na die verre toekoms te verplaas
nie. Julle weet nie hoe naby julle voor die einde staan nie, maar daar is vir
julle almal groot haas nodig. Julle almal kan nie ywerig genoeg vir julle siele
besig wees nie, want elke dag is nog ‘n genade vir julle, omdat julle met ‘n
goeie wil nog baie kan bereik. Gee julleself egter geen hoop om nog baie tyd
te hê nie, want die einde sal kom, vinniger as wat julle dink. En elkeen wat
My Woorde glo, sal homself voorberei, hy sal sy geestelike welsyn voor die
liggaamlike welsyn stel en daardeur baie wen vir die ewigheid. Amen.
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Verlossingswerk het 'n uitwerking in die hiernamaals

6483 Baie siele is in afwagting van die geestelike genadestroom wat
hulle dankbaar wil aanneem en waaraan hulle hulself wil verkwik en versterk.
Die geestelike wêreld bied hul wel dieselfde, maar hierdie siele is nog aan die
aarde gebind en daarom bevind hulle hulleself meer in die aardse sfere totdat
hulle soveel krag ontvang het om opwaarts te kan beweeg, dit wil sê: Dat
hulle nou ook sal aanneem wat hulle in die geestelike ryk aangebied sal word
deur die wesens van die lig, omdat hulle daarin dieselfde uitwerking van krag
herken. Maar die aanbied van geestelike voedsel deur mense op aarde is 'n
buitengewone groot hulp vir die siele wat nog nie ’n lang tyd in die ryk hierna
vertoef het nie. Wie op aarde in totale onverskilligheid geleef het en nie die
minste geestelike goedere saam kon oorneem nie, omdat hy so iets nooit
nagestreef het nie, sonder om egter boosgesind te gewees het. Aan hierdie
siele word nou 'n moontlikheid gebied om aan hulleself lig te verskaf, sonder
dat hulle daartoe gedwing word om dit aan te neem.
Dit is 'n besondere genade, dat daar na hul afsterwe nog eenmaal geestelike
kennis vir hulle aangebied sal word en hulle weer kan besluit om dit aan te
neem of af te wys, voordat 'n eindelose eensame gebied hulle sal opneem
waardeur hulle sal moet trek totdat hulle dieselfde bereik het wat nou vir
hulle aangebied was. Slegs baie sporadies flits daar in die aardse sfere ligte
op wat hulle aanlok. En geseënd is hulle wat hierdie ligstrale volg en by
mense kom met ’n geestelike strewe, wat ’n verbinding het met die ligryk en
wat ook aan die ongelukkige siele dink wat in geestelike armoede smag. Die
rariteit van 'n ligstraal in ’n donker omgewing laat so menige siel tot
besinning kom. En sodra daar in haar gedagtes vrae opduik, sal daar steeds
'n geleentheid homself voordoen waarby sy ’n antwoord gegee sal word. En
as sy maar eenmaal deelgeneem het aan sulke onderrig, dan trek sy haarself
steeds weer terug na daar waar sy die lig ontdek het. Dan het sy die diepste
duisternis ontsnap. Sy het nog die laaste genadegawe benut vir haar
verlossing. Dit ryk van die siele wat aan die aarde gebind is, is buitengewoon
digbevolk en daar kan by hierdie siele suksesvolle arbeid verrig word, om
welke rede julle mense steeds bemagtig word sodra julle maar net julle
gedagtes geestelik sal rig en julle verbind met die ryk van die lig.
Met die oog op die nabye einde en die lae geestelike vlak van die mense word
'n ongewone hulppakket dringend benodig. Want daar sal nog baie mense
sterf wat die graad van volwassenheid nie sal bereik, wat aan hulle die
toegang tot die ligryk sal toelaat nie, maar dat hulle ook bewaar moet word
om nog verder in die diepte weg te sink in die ryk hierna. Maar waar daar op
aarde verlossingswerk gedoen word, waar daar bewustelik of onbewustelik
hulp aan die siele gebring word deur goeie gedagtes, liefdevolle voorspraak
of geestelike onderrig, daar kan baie siele nog binne ’n kort tydjie 'n
geestelike herlewing beleef, mits hulle nie heeltemal verstok is om dan die
gevaar te loop om weg te sink nie of andersins ’n baie lang sal benodig vir die
verandering van hul standpunte, wat steeds vir hulle 'n tyd van kwelling en
duisternis en van ellende sal wees. Omdat elke siel wat egter ook bereid is
om geestelike onderrig aan te neem, tot die lig sal kom en nou van haar kant
af die verlossende arbeid sal voortsit by die siele wat nog in duistere gebiede
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vertoef, kan die geringste aardse verlossingswerk al ’n groot omvang
aanneem en sal dit daarom ook steeds geseënd wees.
Daar word dikwels heelwat meer in die ryk hierna bereik as op aarde, waar
die wêreld die mense hinder in hul geestelike strewe. Want op aarde kan daar
vir dowe ore gepredik word, maar in die geestelike ryk wag ontelbare siele
daarop om deur God aangespreek te word. En nooit sal ’n aangesprokene
sonder indruk bly nie, tensy die siel vyandig teenoor God ingestel is en nog
binne die mag van die Satan is. Maar dan sal sy ook nie bly op die plekke
waar die lig skyn nie, maar sy sal wegdraai na duistere gebiede. Maar ook vir
haar gaan die siele agterna vir verlossingswerk om weer in die diepte
verlossingsarbeid te verrig. Julle mense sal onmeetlik veel kan bydra tot die
verlossing van die geeste, sodra julle maar self julle gedagtes laat dwaal na
die ryk van die lig. Want dan sal daar ook by julle 'n lig skyn waarheen die
siele nou sal snel. Omvou al hierdie siele met julle liefde. Probeer om aan
hulle die evangelie van die liefde oor te bring en leer hulle om te glo in Jesus
Christus. Dan sal Hy hulle Self lei na die lig en die geluksaligheid. Amen
Vrywillige band met God
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Alles wat julle band met My aanspoor, sal julle help om
volmaaktheid te bereik. Want hierdie band met My gee julle die krag om te
voldoen aan My wil en die vervulling van My wil verseker ook julle siele se
volkome volwassewording. 'n Siel wat My nooit laat gaan nie, kan vreugdes
en lyding ervaar en sal altyd nouer met My verenig en het dan reeds haar
aardse lewenstoets geslaag en het haar voorheen opponerende wil heelhartig
aan My oorgegee, sy het vrywillig na My teruggekeer en haarself heeltemal
losgemaak van My teenstander.
Sodra Ek 'n persoon se doelwit in die lewe word, sal die aardse lewe nie meer
'n nadelige invloed op die siel uitoefen nie, selfs as sy heeltemal betrokke
raak in die gebied van plig waarin sy vir die aardse lewe geplaas is. Elke
mens kan op aarde reeds met My verenig sonder om ongeskik te wees vir die
vereistes wat van hom gevra word. Hy sal inderdaad in staat wees om dit te
bemeester so lank as wat hy skep en werk saam met My en My krag
voortdurend na hom toe vloei. ’n Geestelike strewe hoef nie mislukking in die
aardse lewe te beteken nie, behalwe dat wêreldse mense nie daarvan oortuig
kan word nie, omdat hulle ‘n verskoning nodig het wanneer hulle
gekonfronteer word deur hulle geestelike tekortkominge.
Die aardse lewe van 'n persoon wat homself heelhartig aan My oorgegee het,
sal buitengewoon geseënd wees, want so lank as wat hy op aarde lewe, sal
Ek werklik nie die krag van hom onttrek om op 'n aardse manier te werk nie.
Maar sy geestelike strewe moet eerste kom, Ek moet die doelwit in sy lewe
wees, hy moet altyd die krag van My trek en nooit aardse werk op sy eie
benader nie, want dan sal dit so moeilik vir hom lyk dat hy na My toe moet
kom en dit is wat Ek wil hê.
Julle aardse lewensdoel is julle terugkeer uit vrye wil na My. Daarom sal alles
in die lewe julle sodanig benader dat julle geprikkel sal word om julleself na
My te wend. En wat dan ookal gebeur, sal voordelig wees, indien julle
daardeur verenig met My. Ek kan nie sigbaar julle weg kruis en julle min of
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meer forseer om My te volg nie, maar Ek moet tog sulke middele gebruik
sodat Ek die doel kan bereik. En teenspoed is werklik 'n doeltreffende manier
om julle julle eie gebrek aan krag te laat besef en om julle te motiveer om My
om hulp te vra, wat Ek graag gee om julle nader aan My te laat kom. Maar
julle kan My glo dat Ek alle teëspoed sal terughou sodra julle Myne geword
het, sodra julle so ‘n noue kontak met My in julle gedagtes gevestig het, dat
Ek voortdurend langs julle kan loop.
Julle bind die sterkste band deur liefde, want as julle liefdevol besig is, werk
julle saam met My, die ewige Liefde Self. Daarom sal teenspoed dikwels die
dryfkrag vir liefdevolle optrede wees. Julle kan 'n beroep op My doen om
hulp, maar julle kan ook julle medemens self help. En dan sal julle altyd met
My verenig wees, en elke kontak sal vir julle ’n geestelike trap na bo
verseker. Julle sal julle lewe suksesvol leef, indien julle ’n lewe sonder My nie
vir julleself kan indink nie. Dan sal julle werklik alles gewin het, dan sal julle
vasgehou word deur My Liefde, wat julle sal voorsien van alles wat julle nodig
sal hê, beide geestelik sowel as aards. Dan sal julle lewe op aarde ryklik
geseën word, want julle sal julle medemens wil motiveer om by My aan te
sluit, gedryf deur My Liefdeskrag sal julle ook hul aandag op die doelwit van
hul aardse lewe vestig en in hul teëspoed vir hulle die weg na My wys. Want
met My bereik julle alles, maar sonder My sal julle swak en onvolwasse bly en
julle siele sal nie in staat wees om hulself te vervolmaak nie. Amen.
Geloof aan die bestaan van Jesus
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Die lewenswandel van Jesus op aarde word dikwels in twyfel
getrek, of heeltemal ontken. En ook dit is 'n uiting van die vrye wil, naamlik
om jouself vir Hom uit te spreek, of om Hom af te wys. Want ook vir die
gelowiges ontbreek die bewyse en tog twyfel hulle nie daaraan nie, omdat die
waarheid innerlik aan hul bevestig word, wat egter by elke mens die geval
sou kon wees, indien hy nie willens en wetens nog 'n teenstander van God is
nie. Die geloof in Jesus Christus as Verlosser van die wêreld word verlang.
Dus kan daar ook geen onweerlegbare bewyse daarvoor bestaan nie. Maar
omdat daar geen ander weg bestaan om gered te word as deur Jesus
Christus nie, is die Christus-probleem juis die toetssteen van die wil van die
mense.
Dit is 'n buitengewoon doeltreffende wapen van die teenstander van God, om
twyfel in die harte van die mense te saai oor die bestaan van Jesus. En wie
hom nog verset teen God, sal sulke twyfel opneem, ook dié wat vasbeslote is,
word afgeskrik deur mense, wie se weerstand teen God al verminder het of
heeltemal gebreek is. Maar elke mens sou sulke twyfel kon verdryf, want ook
die mens wat met rede begaaf is, kan nie alle verwysings, alle leerstellings en
die Christelike leer self as “uit die lug gegryp” wegredeneer nie. En daar
getuig heelwat meer verwysings of bewyse daarvoor as daarteen.
Die gelowige mens het geen verdere bewyse nodig nie, want die “uitstorting
van die Gees”, wat Jesus die mense belowe het, is een so ’n onbetwisbare
bewys dat alle twyfel ongegrond is. Maar die bewys kan nie vir 'n ongelowige
mens gegee word nie, omdat die insig deur die Gees eerstens die geloof in
Jesus Christus vereis, wat deur die liefde tot 'n lewende geloof geword het.
Die mense wat nie die lewenswandel van Jesus op aarde aanneem nie, het so
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'n heeltemal verduisterde gees. Hulle ontdek geen enkele samehang nie,
hulle sien alles slegs met wêreldse oë, hulle het geen geestelike lewe nie en
in hulle lewenswandel sal onbaatsugtige liefde ontbreek, wat andersins beslis
'n opheldering van die gees tot gevolg sou hê. Daar is mense wat hulself op
hul skrander verstand beroep, wat egter in beslag geneem word deur die
teenstander van God en hy verstaan waarlik die kuns om sulke mense te
versterk in die verwerping van Jesus Christus en Sy verlossingswerk.
Maar nooit sal sulke “Christus-loënaars” glo aan 'n verdere lewe na die dood
nie. En hul lewe, hul verstandelike werksaamheid, sal altyd slegs die aardse
lewe geld en in die besonder sal sulke mense hulself daarvoor instel om aan
hul medemens te wil bewys dat die geloof in Jesus Christus 'n dwaling is.
Want hulle sal hulleself nie met hul eie opvatting tevrede stel nie, maar sal
probeer om dit ook op hul medemens oor te bring. Ook dit is die inwerking
van die teenstander van God, want dit is die “Verlossing deur Jesus Christus”,
wat hom sy aanhang ontruk. En hy sal alles doen om die geloof in Jesus
Christus te ondermyn. Sulke Christus-loënaars is in sy mag en hulle is op
aarde slegs werksaam vir die satan, wat hulle egter sou verstaan het, as
hulle in geestelike kennis kon indring. Maar dit is die gevolg van die geloof in
Jesus Christus en Sy verlossing, wat die werksaamheid van Sy Gees in die
mens waarborg.
Die stryd tussen lig en duisternis woed in so 'n groot mate dat julle mense dit
nie sal kan glo nie. En omdat verlossing net deur Jesus Christus moontlik is,
sal die teenstander van God juis hierdie verlossing probeer weerlê; hy sal die
“Christus-probleem” as onbewysbaar voorstel en so probeer om die mense
van die geloof in Hom af te bring. En hy sal altyd mense vind wat sy
denkbeeldige voorstelling volg; wat hul skerp verstand ydel laat word en wat
sal probeer om dit met hul verstand te aanvaar, wat slegs met geloof en
liefde verstaan kan word. Want waar die Gees uit God nie kan werk nie, daar
maak die verstand van die mens verkeerde gevolgtrekkings en bevind hulle
hulleself in ondeurdringbare duisternis, omdat hulle die pad vermy wat na die
lig voer, naamlik die weg via Jesus Christus, die weg van geloof en liefde, van
waarheid en lewe. Amen.
Kenmerk van die waarheid: Jesus Christus - Liefde

6486

Alles wat van My getuig is waarheid. Want nooit sal My
teenstander getuienis aflê vir My en My Naam nie. Waar daar dus vir My en
My ryk gepraat word, waar My Naam verheerlik word en van My
verlossingswerk gewag gemaak word om ook die medemens na My toe te lei,
waar die helder evangelie van die liefde gepredik word, daar kan My
teenstander nooit of te nimmer aan die werk wees nie - steeds vooropgestel
dat dit nie net losse praatjies met leë woorde is wat niks meer met die
lewendige verkondiging van Jesus Christus in gemeen het nie.
En so sal julle te alle tye 'n korrekte oordeel kan vel, hoe en wanneer die
waarheid aan julle verkondig word en wat in My haar oorsprong het. Want My
werk van verlossing sal steeds op die voorgrond geplaas word as teken van
die Goddelike oorsprong van die leringe wat Ek self onder die mense verbrei
wil hê. En so sal die ondersoek nie vir julle mense moeilik wees nie, sodra
julle ernstig van plan is om die waarheid aan te neem. Dan sal Jesus Christus
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self die toetssteen wees. Want nooit sal My teenstander van Hom getuig nie.
Veeleer sal hy alles doen om die verlossingswerk van Christus te ontken en te
ontkrag, om die mense te verhinder om by Hom redding te soek vanuit sonde
en dood.
Slegs die liefde wat die mens Jesus vir julle op aarde voorgeleef het, kan julle
verlos. En daarom moet Sy goddelike liefdesleer steeds na vore gebring
word. Die liefde moet gepredik en ontplooi word deur almal wat My ware
verteenwoordigers op aarde is, wat in My Naam spreek, wat vir julle die
waarheid vanuit My laat toekom. En weer het julle 'n vaste kenmerk van 'n
ware verteenwoordiger van My Naam, naamlik die prediking daaroor en die
daadwerklike beoefening van die liefde. Waar dit ontbreek, kan daar nie
waarheid wees nie, omdat Ek self nie daar kan wees waar geen liefde is nie.
Slegs Ek Self kan egter die oorsprong van waarheid wees.
Daar sou dus geen teenstrydighede daaroor hoef te ontstaan, naamlik of Ek
Self of My teenstander aan die werk is wanneer kennis aan julle mense
deurgegee word wat aanspraak maak op die waarheid nie. Want hierdie
eienskappe sal julle steeds self kan herken. En waar dit ontbreek, kan julle
met reg dit verwerp wat vir julle aangebied word. Julle sal net steeds daarop
moet let dat julle julleself nie deur leë woorde om die bos laat lei nie, want
ook My teenstander bedien hom van sulke woorde, wat egter deur elke mens,
wat ernstig na die waarheid verlang, as bedrieglike skyn herken sal kan
word. En dus lê die onus by julleself of julle waarheidsgetroue geestelike
leringe ontvang en hulle herken. Julle sal nie in dwaling hoef te vertoef nie.
Dit sal vir julle nooit onmoontlik wees om iets in te sien nie, want julle wil
bepaal self julle oordeelkundigheid.
Julle sal elke geestelike leer wat nie vir Jesus Christus en Sy verlossingswerk
in die middelpunt sonder bedenking plaas nie, mag afwys. Want dan word Ek
ook nie korrek herken nie, Wie in Jesus Christus die verlossingswerk volbring
het en ewig nie meer van Jesus te skei is nie, met Wie Ek één kon word deur
Sy oorgrote liefde vir My en vir die medemens.
Wie My wil erken, moet ook vir Jesus Christus erken, want Hy en Ek is één.
En sodra 'n leer dit nie duidelik uitdra nie, kan dit nie as suiwer waarheid geld
nie. En daar sal dan ook nie die onbaatsugtige liefde na vore gebring word
nie, wat die enigste wil van die mens Jesus was en gevolglik ook My wil is en
dus die somtotaal is van die leer wat Jesus op aarde verkondig het en wat
steeds verkondig moet word. Maar hierdie leer sal nooit daar verkondig word
waar My teenstander trag om die waarheid te verdring en deur dit met eie
kennis te vervang nie. Slaan ag op hierdie kenmerk, dan sal jy ook elke
dwaalleer helder en duidelik herken, selfs wanneer dit deur mooi woorde
gevorm is, maar wat die lewende geloof in Jesus Christus en die alleen
doeltreffende liefde laat ontbreek. En neem elke leer sonder bedenking aan
wat van My getuig in Jesus Christus. Amen.
Inligting rakende die einde

6487 Binnekort sal ‘n tydperk ten einde loop en dan begin daar ‘n nuwe
een. Julle mense sal dan hierdie woorde kan glo, want daarom praat Ek nou
met julle, sodat julle julle lewe nou ook so sal lei dat julle die einde nie hoef
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te vrees nie. Ek het geen ander doel meer vir julle lewens nie. Ek wil julle nie
sonder rede verontrus nie, Ek wil julle nie in verwarring bring weens dit wat
voor julle lê nie, Ek wil slegs hê dat julle so sal leef soos wat dit My Wil is,
dan sal die einde van hierdie tyd maar net gunstig vir julle wees, dan sal julle
julleself nie bevrees hoef te maak nie, maar veeleer met vreugde ‘n geseënde
tyd tegemoet gaan.
Ek hoef julle nie hiervan in kennis te gestel het nie, want niemand van julle
weet wanneer sy laaste dag gekom het nie en dit sou dus vir baie totaal
onnodige kennis wees, naamlik dat daar ‘n verlossingsperiode is wat ten
einde loop. Tog kan dit vir elke mens nog ‘n aansporing wees om ernstig aan
sy siel te dink, dit kan hom aanspoor om homself ernstig onder hande te
neem, wanneer hy herinner word aan die verganklikheid van aardse goedere
en nou daarna sal streef om geestelike goedere te verwerf. Maar hy word nie
gedwing om te glo nie.
Tog roep Ek julle mense steeds dringender toe: Glo hierdie woorde en doen
alles waartoe julle in staat is en dit sal julle maar net tot seën strek. Want
almal van julle bevind julle nie in ‘n goeie sielsgesteldheid nie, julle sal almal
nog aan julleself moet werk en het nie meer veel tyd daarvoor oor nie.
Moenie verras word nie, maar maak julle met die gedagte vertroud om nog
maar ‘n kort tyd ’n gas op hierdie aarde te wees. Hierdie gedagte sal julle
meer bewustelik laat lewe en julle sal julle tot My wend om hulp, wanneer
julle in My sal glo as julle God en Skepper.
Dink dan aan julle lewe tot nou toe en vra julleself af of julle lewenswandel
korrek was voor My oë. Want julle almal ken My gebooie en julle almal weet
dat die liefde die eerste en vernaamste is, dat julle sonder liefde nooit tot
geluksaligheid sal kan kom nie en wanneer julle aan julleself sal moet beken
of julle lou en onverskillig was teenoor die gebod van die liefde, haal dit dan
in. Want daar word vir julle baie geleenthede gegee om te werk in die liefde.
Oral om julle sal julle nood sien en julle sal helpend kan ingryp, julle moet
maar slegs die wil hê om goed en regverdig te lewe en ag te slaan op die
gebooie van die liefde, wat Ek julle alleen terwille van julle sieleheil gegee
het.
En dink steeds aan julle Verlosser Jesus Christus. Roep Hom aan, sodat Hy
julle gedagtes mag lei, sodat julle ag sal gee daarop om die Goddelike Wil uit
te voer. Dan roep julle Myself aan en laat My blyk dat julle by My wil regkom
en dan gaan julle ook die regte weg, naamlik die weg wat Jesus Christus julle
voorgegaan het. Die einde sal onherroeplik kom en dit het niks te make met
hoe dit dan met julle siele gesteld sal wees nie. Maar julle het nog steeds tyd
om julleself voor te berei en daarom kom die waarskuwende Stem steeds
weer van bo na julle toe: Dink aan die einde. Dit is maar net My Liefde wat
julle wil red van die verderf, maar Ek sal julle nooit dwing nie en julle daarom
aanspreek op ’n manier wat julle kan glo indien julle gewillig is. As julle egter
goed sou oplet, sal julle veel opmerk wat julle kan laat glo.
‘n Periode loop ten einde en ‘n nuwe een begin. En dit gaan maar net in
vervulling, wat voortdurend voorspel was deur sieners en profete. Want ook
hulle het in My opdrag gespreek en dieselfde aangekondig wat Ek nou vir
julle sê, maar julle wil is vry; soos wat julle wil egter is, so sal ook julle lot
wees wanneer julle aardse lewe verby is. Julle sal in geluksaligheid kan lewe;
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maar ook kan julle die prooi word van die dood, ‘n eindelose lange tyd van
kwelling en duisternis, waaruit julle julleself nie sal kan bevry nie. Amen.
Verstandelike kennis - Studie - Openbaringe

6488 Die mense het ‘n te hoë dunk van hulle verstand, omdat hulle
hulleself andersins nie teen die werksaamheid van die Gees en die resultate
daarvan sou verset het nie. Hulle voel meerderwaardig teenoor alle kennis
wat via die geestelike weg verkry is en aanvaar hierdie verkreë kennis nie,
omdat die verstandelike denke uitgeskakel is en hulle ‘n bewys as waarheid
sou moet erken dat die verstand geen waarborg bied vir ware kennis nie, ook
omdat hulle sou moet toegee dat ontoeganklike gebiede ook sonder
verstandelike aktiwiteit ondersoek kan word. Hulle oorskat hulself sonder om
daaroor na te dink dat daar geen eenvoudige verstand nodig is om salig te
word nie, dat die verwerwing van die ryk van God nie alleen die reg van ‘n
skrander mens is nie, maar dat die ryk ook oopstaan vir die eenvoudigste
mens, omdat God nie die verstand nie, inteendeel, slegs die liefde van die
hart, beoordeel. En hierdie liefde is die sleutel tot die wysheid.
Die liefde gee die helderste insig, ook in die mees verborge sake, die liefde
skenk insae in die tot nou toe geslote gebiede, die liefde waarborg slegs
kennis ooreenkomstig die waarheid, want slegs die liefde ondersoek die
diepte van die wysheid. Waar die liefde ontbreek, kan die verstand nie alleen
die waarheid binnedring nie, dus moet die mens in die eerste plek sy eie
ontoereikendheid besef en in deemoed ‘n skeiding opstel tussen aardse en
geestelike kennis. En so behoort die teologie tot dusvêr tot die kennis van die
wêreld, waarmee slegs die verstand van die mens homself mee besig hou,
indien die mens self nog sonder liefde is. Eers deur die liefde kan hulle tot
geestelike kennis kom en dan eers kan die mens in ooreenstemming dink
met die waarheid, wat tevore vir hom onmoontlik was.
Solank ‘n bestudering egter vereis word en solank die studie so hoog
gewaardeer word, dat alleenlik daarin die waarheid as bewys geld, waar
ywerige studie dit voorafgegaan het, solank word die verstand van die mens
te hoog aangeslaan en solank sal die deur wat na die waarheid lei vir hom
geslote bly. Want dit wat die verstand meen om wetenskaplik te kan
ondersoek, dit verskaf die liefde met sekerheid binne ‘n kort tydjie met
uitskakeling van die verstandelike denke. Want nou is die denke van die
mens deur die Gees verlig en dit beteken dat hy nou alles helder en duidelik
kan insien en die oortuiging van die volkome waarheid in homself het. En
daarom staan daar geskrywe: “God sal die verstand van die verstandiges
verwerp en die wysheid van die wyses tot niet laat gaan” en daarom sien die
mense die waarheid nie in nie, ondanks studie, solank as wat die Gees van
God nie in hulle werksaam kan wees deur die liefde nie. Want by hulle
ontbreek die deemoed, wat egter die binnestroming van die goddelike Gees
teweegbring. Die deemoed is egter nie hoogmoedig nie.
Maar die verstandsmens is ingenome met homself en heg te veel waarde aan
sy verstand, wat egter sonder liefde, maar net dooie kennis sonder gees en
lewe kan voortbring, wat maar net wêreldse kennis kan behels, maar ook dit
sal sonder die liefde nie sonder dwaling kan wees nie. Dit sal almal ter harte
moet neem, want slegs twyfel en weerstand teenoor geestelike goedere het
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wat anders as op die weg van die verstand verkry is. En in die eerste plek sal
diegene, wat glo dat hulle die Woord van God op aarde verteenwoordig,
daaraan moet dink dat solank as wat hulle hulle amp slegs met hulle
verstand beoefen, hulle dienaars van die wêreld is en dat die liefde hulle eers
in staat sal stel om ‘n ware verteenwoordiger van God te wees, omdat hulle
dan eers met Sy Gees vervul sal wees en in staat sal wees om die waarheid
van die dwaling te onderskei en hulle eers dan die suiwer waarheid sal kan
uitdra, wanneer hulle deur “Sy Gees in alle waarheid gelei word. “
Die verstand sonder liefde is sonder waarde, maar bomate seënryk sal die
mens op aarde wees wie se denke deur die liefde verlig is, wie die verligting
deur die Gees ervaar het. Want aan hom sal God Homself openbaar en hy sal
getuienis kan aflê van God se Liefde, Wysheid en Almag, hy sal die diepste
kennis indring en met sukses werksaam wees op aarde vir God en Sy Ryk.
Amen.
Die massas staan nooit by die Waarheid nie - Verspreiding –
Teenstander

6493 Julle mag julle nie van koers laat bring deur die misleiding van
My teenstander nie, julle sal inteendeel steeds maar net daarop moet let
daarop wat vir julle opheldering gee, wat as sagte lig van bo neerstraal. Die
Lig, die Waarheid vanuit My, sal julle oë nie met ‘n verblindende skynsel tref
nie, dit wil sê, nooit sal die waarheid so skielik verlig raak en deurbreek in die
openbaar nie. Want die “goddelike lig” word nie deur die wêreld herken en
erken nie en dit sal nie vinnig versprei word nie, maar vir die “betowerende
lig” sal baie oë oopgaan, want dit sal heelwat eerder aangeneem word as die
suiwerste waarheid, naamlik die Lig van die Liefde vanuit My. Want dit sal die
teken wees van die ondeurdringbare duisternis vóór die einde, dat die mense
vir die onware sal oopstaan, vir alles wat uit die onderste ryk voortkom,
sodat hulle geen begrip meer sal hê vir die goddelike waarheid nie.
Maar sodra My teenstander ‘n bedrieglike lig laat opflits, sal hulle geen
verweer daarvoor hê nie, veel eerder sal hulle poog om dit oral te versprei,
hulle sal meehelp om die nag nog meer te verduister, omdat hulle hul oë
ongevoelig gemaak het vir ‘n sagte stralende lig. Want hulle sal nie innerlik
verlig wil word nie, hulle sal hulle slegs verlustig wil aan ‘n vuurwerk, wat
slegs lig sal moet optower en wat ‘n genot sal wees vir die oë. En tog sal daar
gedurende die laaste tyd steeds meer ligdraers opstaan en dwarsdeur die
duisternis heen gaan en die enkeles wat hulle lig as ‘n weldaad sal ondervind,
nog om hulleself versamel.
Daar sal gedurende die laaste tyd nog baie bodes van bo op die aarde werk,
om aan die mense, wat van goeie wil is, hulp te verleen. My Woord sal
verkondig word deur dienaars wat vervul sal wees met krag, wat vanweë
hierdie taak na die die aarde gekom het om die lig van die waarheid die
duisternis binne te dra. Maar hulle almal sal slegs in die verborgenheid
werksaam wees, hulle sal egter nie daarvoor terugdeins om openlik en vrylik
tot die mense te spreek nie, maar in die wêreld sal mense weinig notisie
neem van hierdie verkondigers van My leer en My Naam. Maar die weiniges
wat die nag sal wil ontvlug, sal helder lig van hulle af ontvang. Want hulle
woorde sal groot krag hê. En waar hierdie dienaars van My sal optree, sal My
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teenstander nie lank op hom laat wag om die lig uit te doof of te verduister
nie en sal daarom op so ‘n ongewone manier tevoorskyn kom, dat die wêreld
aan hom aandag sal skenk. En daaraan sal julle weer sy werksaamheid kan
herken.
Julle sal weet dat die aanhangers van die wêreld in sy mag is, dat hulle nog
eindeloos vêr van My verwyderd is en dat My werksaamheid nooit in hulle
gebied ingang sal vind nie. Maar wat in die openbaar versprei sal word, sal
van hom af kom en die werksaamheid van My dienaars sal juis daar geen
aanklank vind nie, terwyl My teenstander egter sukses sal hê. Nooit sal die
massa by die waarheid staan nie, maar steeds by dwaling en leuens.
Maar My ware verteenwoordigers op aarde sal hulle nie daaraan steur dat
hulle nie geglo sal word nie, des te yweriger sal hulle werk en met oortuiging
van My en My spoedige koms spreek. Want Ek sal aan die aktiwiteite van My
teenstander ‘n einde maak wanneer sy tyd gekom het. Maar voor dit sal
plaasvind, sal nog baie ligdraers oor die aarde gaan, omdat die lig oral heen
gedra moet word om die harte van die weinige mense te verlig wat My
teenstander nog nie in sy mag het nie. Sy doen en late sal duidelik te siene
wees, maar vir Myne sal My sorg ook duidelik sigbaar wees, om hulle uit die
duisternis weg te voer na die lig.
Verwonder julleself nie dat julle wat My wil dien, weinig ingang sal vind met
die woord wat julle van My af ontvang het nie, want ook dit is ‘n teken van
die verduisterde gees, ‘n teken van die lae vlak van die mense voor die
einde, waarby My teenstander eerder resultate sal bekom as julle, My
ligdraers.
En tog sal die lig haarself uit haar baan losbreek en weereens die werkinge
van My teenstander helder belig. Maar nog het sy tyd nie gekom nie, nog kan
hy volgens eie wil sy gang gaan. Maar spoedig sal daar perke aan sy optrede
gestel word, dan sal My Lig met ‘n helder glans van bo straal, dan sal daar
geen duisternis meer wees nie, dan sal die mense, wat al My Lig op aarde
aangeneem het, geluksalig wees. Amen.
Die Teenstander probeer om die herkenning van God te voorkom

6495 Slegs vir so lank as wat julle My nog nie korrek herken het nie,
sal julle My nog weerstaan. En My teenstander probeer voortdurend om
hierdie erkenning van My te voorkom. Daarom sal hy ook doen wat hy kan
om My openbarings van julle af weg te hou, hy sal nie aarsel om enigiets te
onderdruk wat My en My wese vir julle duidelik sal maak nie en wat julle sal
inlig van My oneindig groot liefde vir julle. Ek sal julle onherroeplik wen vir
My sodra julle My herken. En dit is juis hierdie herkenning van Myself wat
ontelbare ligwesens aan julle wil oordra, wat elke openbaring van My wil
bereik en wat My teenstander probeer om met al sy krag te verhoed.
En daarom verduidelik dit die feit dat My Woord, wat direk van My aan julle
oorgedra word, betwyfel word, of so veel as moontlik ongeldig gemaak word.
Dit is heel natuurlik gedurende die eindtyd, want My teenstander wil so veel
as moontlik vir homself wen, en dus begin sy werk waar hy vrees om siele te
verloor. Duidelike insig oor My en My wese, oor My Liefde, almag en wysheid
sal maak dat hy baie vinnig sy volgelinge verloor, maar juis hierdie duidelike
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besef ontbreek by die mense. Dit is waarom die stryd tussen lig en duisternis
so kwaai sal woed gedurende die laaste dae voor die einde. En dit sal veral
gevoel word deur My dienaars op aarde, aan wie Ek Myself kan openbaar,
want dit is waar hy ywerig en dikwels met sukses werk.
Die verwarring van gedagtes is sy plan, leuens en misleiding is sy wapen en
wat hy nie openlik kan wen nie, sal hy probeer om deur geslepenheid te
verkry. Myne kan nie verstaan dat die lig van bo nie die duisternis kan
deurdring waarin die mense lewe nie. Maar die lig kan nie gegee word aan
mense wat dit nie wil hê nie, en elke begeerte word deur My teenstander
gesmoor, sodra dit ontstaan, sonder dat mense hulleself verdedig. Dit is die
rede waarom hulle blindheid hul eie skuld is, want hulle wil nie hulle oë
geopen hê om uit te vind oor My groter as groot liefde en om die korrekte
beeld van My te kry nie.
En tog kan My openbarings nie met geweld aan hulle oorgedra word nie,
alhoewel hulle dit almal kan besit. En omdat julle nou weet wie dit probeer
voorkom, moet veral dié van julle wat My Woord ontvang, op julle hoede
wees en nie toelaat dat julle ontstel word deur sy teen-aktiwiteit nie. Hy sal
alles in sy vermoë doen om julle aanvaarding, sowel as die verspreiding van
My Woord, te voorkom, want hy wil die lig uitdoof wat hom en sy aktiwiteite
ontbloot, en hy sal geslepenheid en kullery gebruik en slegs weerstand kry in
’n sterk geloof en liefde vir My, wat sy aktiwiteit ondoeltreffend sal maak.
Julle is onder My beskerming, gevolglik sal hy nie in staat wees om direk druk
op julle uit te oefen nie, maar hy sal diegene gebruik wat maklik beïnvloed
kan word om teen julle op te tree, of om te probeer om alles te ondermyn
wat eens vir julle as die waarheid aan mense gegee is.
Onthou altyd dat julle die einde nader, onthou dat hierdie sy laaste dae is en
dat hy hierdie tyd sal gebruik met alle beskikbare krag, dat hy sal woed,
omdat hy weet dat hy nie meer baie tyd oor het nie. Verenig daarom steeds
hegter met My en dien My met toewyding en gretige liefde, en julle sal altyd
in staat wees om te triomfeer oor hom en met My openbaringe sal julle ook in
staat wees om lig te gee aan almal wat hom teenstaan, julle sal liefde vir My
in hulle laat ontvlam en hulle lei tot die korrekte insig. En hulle sal vir hom
verlore wees, Ek het hulle vir My gewen en My Liefde sal hulle nooit weer
prysgee of weer in die afgrond laat terugval nie. Hulle het Myne geword en
sal dit tot in alle ewigheid bly. Amen.
Lewensvonk - Liefde - Ewige lewe

6498 Julle almal dra die lewensvonk in julle en hoef dus nie ‘n prooi
van die dood te wees wanneer julle hierdie lewensvonk voed nie, wanneer
julle haar lig en warmte gee, sodat sy haarself kan ontplooi wanneer julle dit
vir die goddelike vonk in julle moontlik maak om tot 'n helder vlam te
ontwikkel, wanneer julle die liefde in julself ontsteek. Dan ontwaak julle uit 'n
dooie toestand tot lewe en dan hoef julle die dood nimmer meer te vrees nie.
Met hierdie doel is julle op aarde as mense beliggaam, om die lewe te bekom
wat ewiglik duur. En om dit moontlik te maak, het God 'n vonkie van die oerlewenskrag in julle geplaas wat julle nou self sal moet laat toeneem. Elke
inspanning van julle kant af sal ondersteun word, dus hoef julle maar net te
wil dat julle tot lewe kom. Want om die oer-lewensvonk in julleself aan te
`573

wakker, wil soveel sê as om liefde te beoefen, waartoe julle in staat is, maar
eers moet julle die wil opbring. Dus sal die liefde altyd die voorwaarde wees
om die ewige lewe te verkry.
Sonder liefde is julle gedoem om te sterf. As julle in hierdie aardse lewe sou
gekom het sonder hierdie lewensvonk, die goddelike liefdesvonk, dan sou dit
vir julle onmoontlik gewees het om in liefde werksaam te wees, want dan sou
die teenstander van God julle ten volle in sy besit gehad het. Maar omdat
julle deur die weg van ontwikkeling tevore al in 'n sekere graad van
volwassenheid bekom het en hierdie graad van volwassenheid nou in hierdie
stadium as mens nie in gevaar gestel moet word nie, plaas God in elke
menslike siel 'n vonkie van Sy Gees. Dit is egter voldoende om 'n vuur van
liefde in julle te laat ontstaan, indien dit die nodige voeding ontvang wanneer
die mens elke innerlike opwelling nakom en liefde beoefen, want hierdie
goddelike vonk dryf die mens innerlik daartoe aan, in die begin net so liggies,
sodat sy skaars gevoel word. Maar tog gee sy die gewillige mens aanleiding
daartoe om die aandrang na te kom. En dan ontwaak die siel tot lewe. Want
die Liefde is 'n Krag wat niks om Haar heen duld wat dood is nie, wat alles
lewe gee en wat ook alles sal oorkom wat aan Haar teenstand bied.
'n Mens wat altyd liefde beoefen, sal ook voel hoedat elke innerlike swakheid
verdwyn, omdat die krag van die liefde hom nou deurstroom, omdat daar
niks goddelik bestaan wat kragteloos is of 'n swakheid kan agterlaat nie. En
omdat die Liefde goddelik is, omdat Sy die Uitstraling van God is, omdat Sy
die oersubstansie is van God wat in Haarself ook Krag is in die oervorm, kom
julle dus deur Haar tot lewe, omdat julle die Krag direk uit God put, sodra
julle 'n lewe in liefde lei. En dit is julle doel op aarde en ook julle einddoel,
deur die verbinding met God deur 'n lewe in liefde te maak, om dus weer in
vrye wil terug te keer na waar julle oorsprong was. Dat julle dit sal kan doen
is 'n buitengewone geskenk van genade, omdat God julle, ten spyte van julle
vroeëre aversie teenoor Sy liefdeskrag, tog 'n vonkie van hierdie krag
byvoeg, sodra julle die aardse bestaan as mens binnegaan.
Maar julle sal self die vuur in julle moet laat opvlam. Julle sal hierdie
liefdesvonk nie stadig mag laat uitdoof nie. Julle sal haar nie mag uitdoof nie,
want dit sal julle dood beteken. Want dan beroof julle julself van alle lewe en
dit sal julle nie verhinder word nie, omdat julle 'n vrye wil het. Elke
moontlikheid word vir julle ontsluit om die lewe wat julle eens verloor het,
weer terug te kry. Maar die vrye wil word julle nie ontneem nie. En dit alleen
bepaal wat julle met die goddelike liefdesvonk sal doen.
Elke mens word innerlik gedring om in liefde werksaam te wees. Maar kom
hy hierdie drang nie na nie, dan word die stem altyd sagter en sterf
uiteindelik heeltemal onverhoord weg. En dan bestaan die gevaar dat die
mens heeltemal in die war raak, dat hy weer ten prooi val aan die dood,
ofskoon God hom altyd weer sal aanraak en hom altyd weer van buite af
geleenthede sal verskaf, wat sy wil om lief te hê in hom sal opwek. Want God
poog om die siel van elke mens te wen, tot by die dood. Want Hy wil nie dat
hulle ten prooi val aan die dood nie. Hy wil dat hy lewe. Maar Hy handhaaf
die vrye wil van die mens. Amen.
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Die lig van die liefde: Insig in die waarheid

6499 Nooit sal julle daarin slaag om tot die ware insig te kom, solank
julle nog sonder liefde is nie. Want die lig van die liefde in julle sal julle eers
in staat stel om korrek te oordeel, omdat julle denke eers dan verlig sal
wees, omdat julle dan nie anders as korrek sal kan dink nie en sal gevolglik
ook dadelik kan insien wat verkeerd is. En so sal mense wat tot liefde bereid
is, steeds in die waarheid verkeer en 'n innerlike aversie voel sodra iets
verkeerds aan hulle voorgehou word. Maar net so sal dit vergeefse moeite
vanuit die liefde wees om 'n mens die waarheid te wil gee wat heeltemal
sonder liefde is. Hy stel so hewige weerstand daarteenoor, omdat sy denke
nog onder die invloed is van die een wat teen die waarheid is, hy sal
voortdurend teen die waarheid stry, omdat dit hom en sy doen en late
ontmasker. Daarom kan die waarheid geen veld wen in 'n liefdelose
mensdom nie. Inteendeel, daar word die dwaling verkondig en niemand sal
probeer om homself van die dwaling los te maak solank as wat hy self 'n
liefdelose hart het nie.
Sodra 'n mens vanuit sy innerlike die liefde beoefen, sodra sy wese self liefde
is en liefde uitstraal, sal hy nooit vir die dwaling opkom nie, want die liefde in
hom waarsku hom daarteen. Hy sal wel aanvanklik twyfel, maar sal steeds
meer aversie voel teen 'n leer wat nie ooreenstem met die waarheid nie. En
hy sal ook die krag hê om openlik stelling in te neem vir of teen 'n leer,
omdat hierdie krag, tesame met die liefde, hom vervul en omdat hy nou
innerlik aangespoor word deur sy gees om die waarheid te verteenwoordig en
die dwaling te beveg. 'n Mens wat vervul is met liefde, swyg nie teenoor 'n
openlike onwaarheid nie. En hy sal ook nie vir die skyn iets erken wat
duidelik teen die waarheid gerig is nie. Maar dat daar geswyg word dat soveel
dwaling onder die mense veld gewen het, sonder om dit af te weer of te stuit,
is maar net 'n bewys dat ook die liefde onder die mense afgekoel het, wat die
sekerste verdediging is teen leuen en dwaling. En ofskoon enkele mense dit
steeds weer insien, alhoewel diegene ’n korrekte denke het as gevolg van hul
lewe in liefde, so is die meeste mense tog volledig onwetend rakende die
waarheid, en voel hulle goed daarby. En word die liefde aan hulle gepredik,
dan sluit hulle hul hart en ore en dit bly duister in hulle, juis omdat daar
sonder liefde geen lig kan wees nie.
Maar die waarheid is lig. Die liefde is lig. En wie in die lig wil wandel, moet
homself vooraf tot liefde omvorm. Maar dan sal hy ook insien dat daar maar
één weg terugvoer na die vaderhuis, na die ewige vaderland, naamlik die
weg van die liefde, omdat hierdie ook die weg van die waarheid is. Maar wie
hierdie weg betree het, gaan vrolik verder. Vir hom bestaan daar geen
huiwering en aarseling nie. Vir hom bestaan daar geen twyfel en
moedeloosheid nie, want die krag van die liefde dryf hom voortdurend
omhoog en hy oorkom alle struikelblokke met gemak. Wie die waarheid
gevind het, het ook Myself gevind. En Ek is en bly vir hom die doel waarop hy
afstuur. Maar nooit kan Ek bereik word sonder liefde nie. Nooit voer die weg
omhoog via dwaling nie. Nooit kan die waarheid ingesien word deur 'n mens
wat sonder enige liefde is nie.
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Maar Ek wil julle almal te alle tye daartoe help, sodat julle die hoogte sal
bereik. En daarom word julle voortdurend aangemaan om in liefde werksaam
te wees. Julle sal direk aangespreek word deur predikers, maar ook deur
nood rondom julle probeer Ek die ys om julle harte te smelt. Want solank die
liefde onder julle mense verkoel, gaan julle heeltemal nutteloos deur die
aardse bestaan. Julle leef as te ware tevergeefs, sonder om die geringste
vooruitgang te toon, omdat die vernaamste in julle ontbreek in julle lewe op
aarde, naamlik die liefdesvuur wat julle gees moet verlig, jul hart moet
verhit, wat julle moet krag gee om alle weerstande te oorwin. Maar nog is dit
nie te laat om die vonkie in jou aan te steek nie. En Ek help elkeen wat van
voornemens is om tot die korrekte insig te kom. Want My liefde sal julle nooit
opgee nie. My liefde sal julle steeds toestraal. My liefde sal draers van die lig
onder julle instuur wat julle sal aanmaan en waarsku en wat julle liefdevol die
lig sal aanbied. Want julle sal nie sonder hulp gelaat word nie, tot by jou
dood sal Ek poog om jou en jou liefde te wen. Amen.
Tekens van en verwysings na die einde

6501 Onbedrieglike tekens sal die naderende einde vir julle aankondig,
maar dit sal slegs herken word deur hulle wat glo, terwyl alle ander dit as
natuurlike verskynsels sal verklaar en elke mens sal uitlag wat ‘n diepere
betekenis daaraan sal toeken. Maar tog sal julle opmerksaam gemaak word
daarop en elkeen kan homself na eie goeddunke daarvoor oopstel. Dat julle
egter opmerksaam daarop gemaak sal word, is ‘n onverdiende genade, want
so kan julle aan julleself werk, omdat die tekens ‘n ernstige waarskuwing vir
julle sal wees, indien julle glo.
Daar is dus nog ‘n laaste tydjie van genade wat elkeen, wat sy aardse
lewensweg nog suksesvol kan beëindig, nog kan belewe, indien hy dit op die
korrekte wyse sal benut. En tog sal die mense wat nie glo nie, onverskillig
vêrder op hulle weg gaan en die einde sal hulle verras. Hulle siele sal die
einde, wat onherroeplik sal kom, onvolwasse belewe.
En wanneer julle nou voortdurend vermaan word en daarop gewys word, dan
is dit ook genade waarop julle moet ag slaan en wat julle moet benut tot heil
van julle siele. Want steeds is dit God Self wat julle deur sulke waarskuwings
nader, wat egter so gegee word dat dit aan julle die vryheid van julle wil laat
en wat elkeen vry laat om met ‘n einde rekening te hou al dan nie. Maar hulle
wat sal glo, sal ‘n aansienlike voordeel hê, omdat hulle hulle lewenswandel
daarvolgens sal rig. Hulle sal moeite doen om volgens die wil van God te lewe
en om nog te groei tot aan die einde. Maar tog sal ‘n volkome oortuigde
geloof nog maar by baie weinig mense gevind word, want dit is ‘n te
geweldige gebeurtenis wat aan die mense verkondig moet word.
Dit sal ‘n gebeurtenis wees wat niemand vir homself kan voorstel nie en wat
ook nog nooit beleef was solank as wat die aarde deur mense bewoon was
nie. Want alle beëindigings van vorige verlossingsperiodes het verskillend
afgespeel en nooit sal dieselfde gebeurtenis homself herhaal nie. Dit is dus
glad nie moontlik om te bewys hoe die oplossing van die skeppings
plaasgevind het nie.
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Maar die woord van God is die waarheid en Hy spreek gedurende elke
tydperk deur sieners en profete en verkondig wat ons te wagte staan, maar
sonder tydsaanduiding. En daarom twyfel die mense steeds aan hierdie soort
van openbaringe, terwyl die wat glo, salig genoem kan word.
Dit sal nie meer lank duur nie, dan sal die aarde ‘n nuwe fase van
ontwikkeling ingaan en dan begin daar ‘n nuwe periode met heeltemal ander
verhoudinge en lewensvoorwaardes. Die mense van dié periode sal in ‘n
toestand van volwassenheid gekom het wat ook ander lewensomstandighede
en doele sal verg om hulle ontwikkelingsweg te voleindig. Julle kan met
sekerheid aanneem dat die tydsduur van julle lewe begrens is, dat min die
normale aardse lewensduur sal voleindig, maar eerder opgeroep sal word in
hulle jong jare om die aanstaande einde te belewe. Daar kan egter slegs op
die einde gewys word, sonder bewyse, terwille van julle wilsvryheid, maar
neem die aanwysings ernstig op en dit sal julle nie berou nie.
Leef so asof more die laaste dag is, want die wêreld kan julle alleen maar
waardelose dinge bied wat julle nie met julle kan saamneem na die ewigheid
nie. Slegs ‘n korrekte lewenswandel volgens die wil van God kan julle
geestelike besit nog dermate vermeerder sodat die einde van hierdie aarde
die poort vir julle kan open tot die ewigheid, waarin julle ryklik geseënd aan
skatte kan ingaan. Dit sal julle geen skade berokken wanneer julle meer
rekening moet hou met ‘n einde as met ‘n langer duur van julle aardse
lewens nie, want julle leer dan om nog bewustelik te lewe op aarde. En hou
julleself dan ook besig met gedagtes aan die ewigheid, aan God en Sy ryk en
julle sal alleen maar na volmaaktheid strewe. Daar is vir julle nie veel meer
tyd oor nie, gebruik dit daarom na die beste van julle vermoë en die seën sal
nie uitbly nie. Want daarom word daar voortdurend op die einde gewys,
sodat julle aan die einde kan dink en daarvolgens kan leef op aarde. Amen.
Die beskermgees in die lewe

6503 Aan elke siel is ‘n beskermengel ter beskikking gestel, wie haar
lei vanaf die begin van haar aardse lewe tot by haar dood. Maar hierdie
beskermgees moet ook die vrye wil van die mens in ag neem, omdat dit
andersins vanselfsprekend sou wees dat die mens sy doel sal bereik, maar hy
doen alles om die siel so te beïnvloed sodat sy opwaarts sal streef.
Maar waar die weerstand nog te groot is, moet hy homself beperk tot die
afweer van onsuiwer geestelike wesens, sodat hulle die mens nie in besit
neem nie, want dit is hom toegestaan dat hy homself tussen hierdie
geestelike wesens en die mens sal stel, solank as wat die mens self nie na
hulle verlang nie, d.w.s. solank as wat hy nog geen ongewone slegte
gewoontes en begeertes in hom opwek wat dit dan vir sulke geeste moontlik
maak om by hom in te kom nie. Die beskermengele doen daarom steeds hul
bes om die siel te kalmeer, om haar teen hierdie lae geeste te behoed, vêrder
probeer hulle steeds om haar geestelik aan te spoor, hulle werk so op die
mens in dat die goeie neiginge in hom aangespreek word, sodat die mens
daartoe gebring word om oor homself na te dink.
Die beskermengele probeer alles om die mense geestelik te stuur en daarom
verhinder hulle dikwels die vervulling van aardse begeertes en dit is hulle wat
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soms storend ingryp, wanneer die mens in gevaar is om in die aardse op te
gaan, sodat hulle elke moontlikheid skep om geestelike kontak tot stand te
bring, hetsy met die geestelike wêreld of ook met mense op aarde wat
geestelik strewe. Steeds sal hulle probeer om die denke van die mense
geestelik te rig, omdat hulle insien wat by die mens ontbreek en omdat hulle
die grootste sorg dra om hulle nog op aarde na die doel te lei.
Wanneer die beskermengele daarin slaag om die geestelike vermoëns van die
mens vereers geestelik te rig, dan sal hulle baie geleenthede aan hom
verskaf sodat die siel op die proef gestel kan word sodat sy haarself kan
vervolmaak, hulle sal ook die geskikte bande onder die mense bevorder,
want hulle weet hoe hulle met mekaar sal reageer en hulle kan ook die
sukses voorsien en die lewe van hul beskermlinge wat by hom pas vorm gee.
Want hulle het dieselfde wil as God, hulle handel slegs in Sy opdrag, deur
Hom verlig en vervul met Sy krag.
En so gaan geen mens sonder beskerming of leiding deur die aardse lewe
nie, elke mens word deur leidsliede bygestaan, die mens behoort hulle egter
geen weerstand te bied nie, d.w.s. hulle moet bereidwillig wees om hulleself
deur hulle te laat lei, wat die mense tot uitdrukking moet bring deur gebed,
deur God bewustelik aan te roep om Sy beskerming en Sy genade en deur
die wil om dit te doen wat die doel van die aardse bestaan is. Dan kan hy
homself onbekommerd aan die leiding van geestelike wesens toevertrou en
sy denke, wil en handeling sal korrek wees.
Maar ook hulle wat God nog nie herken nie, word deur die beskermgeeste
bygestaan, dit is net heelwat moeiliker vir hulle om invloed te ontvang, maar
hulle gee hul beskermlinge nie op tot by die uur van die dood nie. Want die
mens self is te swak en hy sou gefaal het indien hulle hom nie geestelik
behulpsaam sou gewees het nie.
Die mens is ‘n kind van die wêreld, omdat hy ‘n kind is van hom (Lucifer) aan
wie die wêreld behoort en in die mens sal die verlange na die wêreld steeds
die oorhand hê en sy weg oor die aarde sou sonder resultaat gewees het,
indien sy beskermgees homself ook nie af en toe na vore sou dring en
homself uiter nie, wat steeds die geval is wanneer die mens in gedagte
versonke is, of wanneer die wêreld hom nie bevredig nie, dan word hy
aangespreek deur die beskermgees, wat elke gedagte van die mens volg en
dadelik tussenbeide kom wanneer ‘n geleentheid hom voordoen. En sy
inwerking sal daaruit bestaan dat hy die mens die goedere van die wêreld as
waardeloos sal voorstel en hom geestelike goedere sal laat begeer.
Wanneer hy daarin slaag, wend die mens homself meer en meer af van die
wêreld, maar wanneer sy weerstand nog te groot is, sal die mens sulke
gedagtes ontstemd afweer en homself weer na die wêreld toekeer. Maar die
innerlike aandrang van die beskermgees gee nie op nie en steeds sal
geleenthede hulself voordoen waar hy na vore kan tree om homself te uiter.
En enorm groot is die vreugde van die geestelike wesens, wanneer hulle
daarin slaag om ‘n mens te verander, wanneer hy homself van die wêreld
afwend en homself na die geestelike ryk wend. Dan word hy met vergrote
krag en intensiewe liefdeswil onder hande geneem, dan is die mens omring
deur ligwesens en al die onsuiwer geestelike word uit hom verdring en dan is
daar ook die verwagting dat die mens homself nog op aarde sal voltooi, want
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die invloed van die ligwêreld is nou steeds sterker en elke teenstand van die
mens is gebreek en dit beteken totale oorgawe aan God. Amen.
Oorgawe aan Jesus Christus -Heiland Arts en Bevryder

6508 Die sonde wat op julle rus deur julle eens af te gewend het van
My, het julle tot gebrekkige en daarom ongelukkige wesens gemaak. En julle
sal eers dan weer die weg na volkome saligheid vind wanneer julle van julle
groot sondeskuld bevry word. Maar selfs al het julle gedurende die tyd voor
julle beliggaming as mens, al ‘n deel van julle skuld uitgeboet, dan sal julle
eers vrykom van al julle skuld indien julle julleself as mens deur Jesus
Christus laat verlos. Eers dan kan Ek julle skuld delg wanneer julle julleself
aan die Goddelike Verlosser Jesus Christus oorgegee het, in Wie Ek Myself op
aarde beliggaam het. Alleen deur Jesus Christus kan julle weer terugkeer tot
My, van Wie julle julleself eens vrywillig verwyder het en in Hom sal julle My
ook herken as julle God en Vader van ewigheid.
Die oorgawe aan Jesus Christus is dus wat Ek van julle verlang, want deur
hierdie oorgawe toon julle dat julle wil weer aan My behoort. Maar gaan dit
vir julle werklik daaroor om onder die kruis beskerming te soek en van Jesus
Christus vergewing van julle sondes te ontvang? Gaan julle uiteindelik in volle
geloof na Hom, Wie julle Heiland, julle Bevryder en julle Broeder is? Wil julle
in alle erns op Sy genade, wat Hy vir julle aan die kruis verwerf het, ‘n
beroep doen? Spreek julle in Gees en in waarheid wanneer julle Hom bely, of
is dit slegs leë praatjies? Dink hieroor na, want dit sal julle lot beslis vir die
ewigheid!
Jesus Christus is waarlik julle Heiland en julle Arts. Hy is julle Redder uit
sonde en dood, Hy is die omhulsel wat Myself gedra het, sodoende is ook Sy
mag en krag onbegrens. En hierdie Jesus is en bly tot in alle ewigheid die
sigbare GODHEID, want Ek het Hom gekies om vir julle ‘n SIGBARE God te
kan wees, omdat Ek tog Gees is van ewigheid tot ewigheid. En as julle Hom
aanroep, dan roep julle My aan en Ek verhoor julle dan, omdat Ek julle deur
Jesus Christus die belofte gegee het: “Wanneer julle die Vader in My Naam
iets vra, dan sal Hy dit vir julle gee”.
Vertrou tog op hierdie woorde in ‘n vaste geloof, aarsel nie om julle aan julle
Heiland en Verlosser Jesus Christus toe te vertrou nie, sodat Ek julle die
bewys kan lewer dat Ek My Woord hou. Julle moet altyd daaraan dink dat Ek
julle Self daartoe bring om in Gees en in waarheid te bid, dat Ek dus wil dat
julle in elke nood van liggaam en siel na My toe kom. Neem tog eindelik eens
die weg na My en dink aan My Woorde, laat dit diep in julle harte binnedring
en glo sonder om te twyfel, want My belofte is waarheid, julle sorg egter self
vir die vervulling daarvan.
Ekself dra dus vir julle al julle sonde. Ek het elke smart en nood op My
geneem wat julle as versoening vir julle oersonde moes dra. Dus kan die
lewe van elke mens sonder sorge en vry van lyding wees, indien hy hom
heeltemal aan My oorgee, indien hy wil hê dat Ek ook sy skuld vir hom gedra
het. Maar ‘n lewende geloof moet sy gebed vergesel; hy moet weet dat Ek
nie wil dat die mens ly nie, dat Ek egter nie sy leed teen My ewige orde in
kan afwend, indien die geloof in hom nog te swak is nie.
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Weet dus dat ‘n roep nie tot My Oor sal deurdring, indien die mens nog aan
My Liefde en Mag twyfel nie. Ek kan elke mens help en Ek wil elke mens help
en wanneer julle geloof ‘n lewende geloof is, maak dan gebruik van hierdie
belofte en gee julleself heeltemal aan My oor. Die vernaamste is dus ‘n
lewende geloof aan My Liefde, wat Ek julle in My verlossingswerk bewys het.
As julle dus daarvan oortuig is dat Ek al julle sonde gedra het, dat Ek al julle
leed op My geneem het en daarvoor aan die kruis gesterf het, sodat julle vry
kan word, dan sal alle twyfel in julle verdwyn. Dan kan Ek al die leed van
julle wegneem en julle verlos van sonde en dood. Eers dan word julle
terugkeer na My verwesenlik, eers dan sal julle My in Gees en in Waarheid
erken en dan sal dit geskied volgens julle geloof. Amen.
Die siel, 'n miniatuur skepping - Retrospeksie

6509

Die wêreld dra ontelbare lewende skeppings wat almal op die weg
omhoog is en benodig die mees diverse vorme wat hul toestand van
volwassenheid sal pas. Daarom is die aardse materiële skeppings die woning
van ontelbare sielesubstansies wat behoort het aan 'n eens gevalle
oorspronklike gees, maar wat in so 'n verskeidenheid van uiterlike vorme
bestaan, sodat elke skeppingswerk effektief ’n klein partikel van 'n eens
gevalle oorspronklike siel dra en wat eendag weer bymekaar sal kom. Maar
dan sal hierdie oorspronklike siel alles inkorporeer wat in die hele skepping
bestaan.
In die finale stadium van haar ontwikkelingsproses, beliggaam hierdie
oorspronklike siel haarself in 'n mens, in ’n aardse uiterlike vorm wat geskik
sal wees om die siel in staat te stel om haar finale wilstoets te slaag, om dan
weer die geesteryk binne te gaan as 'n gees van lig om dan ondenkbaar
gelukkig te wees in haar oorspronklike toestand vol van lig en krag.
Maar aangesien die siel alle skeppinge in haarself dra, dit is, in haar toestand
van volmaaktheid, is sy natuurlik ook geïnteresseerd in al hierdie skeppinge,
want sy het nou ’n herinnering en kan haar ontwikkelingsproses in retrospek
ervaar en kan nou die steeds sukkelende geestelike substansie in dieselfde
vorms help om hulself vry te stel deur die vervulling van die goddelike wil,
want hierdie geestelike substansies verrig hul toegewysde aktiwiteit onder die
wet van dwang.
Die volmaakte siel is uitermatig gelukkig in die beskouing van haar ontelbare
komponente, want sy bevat die hele skepping en kan, by wyse van spreke,
deelneem in haar opkoms en ontwikkeling. Maar dit neem 'n oneindige lang
tyd voordat 'n oorspronklike siel hierdie volmaaktheid bereik het en tog is sy
bewus van haar talle vorige vorme, en in die proses van selfbeskouing word
sy gevul met ’n ondenkbare saligheid deur die wete dat sy, as die skepper
van ontelbare vorme, sy toegelaat word om te herskep volgens die beeld
binne haarself, ten einde die steeds onverloste klein partikels van ander
oorspronklike siele te help om die weg omhoog te neem. Ten einde in staat te
wees om hierdie kreatiewe aktiwiteit te verrig, moet sy helder verlig wees en
moet sy onbeperkte krag ontvang, maar die saligheid om te skep, in
ooreenstemming met God se wil, dring ‘n volmaakte siel om aanhoudend
besig te wees en God ken hierdie taak aan sulke siele toe ten einde hulle
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gelukkig te maak. Sy moet egter ten alle tye dit wat sy beoog om te skep,
binne haarself hê.
Die geweldige aantal oorspronklike gevalle geeste sal steeds aardse en
geestelike skeppings vir ewighede benodig en die wil om al hierdie gevalle
geeste te help om saligheid te bereik, is ’n vreugde vir elke volmaakte wese
en inspireer hulle tot soveel veelsydige aktiwiteite as wat daar
skeppingswerke bestaan, want alles wat in die heelal bestaan, is ook in elke
siel teenwoordig. Daarom kan sy nie anders as om maar net aan te hou om
terug te kyk na die individuele fases van ontwikkeling nie, om dan met
nimmereindigende toenemende geluk, skeppend besig te wees. En wat eens
pynlik en ondraaglik was, word nou deur die siel herken as voordelig en
noodsaaklik, en hoewel sy nou onvolwasse geestelike substansie in sulke
skeppings plaas, doen sy dit met diepgaande liefde vir God en die steeds
onverloste oorspronklike gees, deur om te sien na die individuele klein
partikels met onvermoeide geduld en liefde en lei hulle stap vir stap op die
weg omhoog.
Dit is God se plan waarin volmaakte wesens deelneem. Geen wese ontduik
hierdie taak nie, want elke wese is deurtrek met liefde tot God en die steeds
onverloste geeste en omdat liefde altyd genoeë wil gee aan die steeds
onverloste, sowel as aan God, Wie se saligheid bestaan uit die terugkeer van
alle geeste na Hom toe. Nietemin sal dit ewighede neem en weer en weer
nuwe skeppings en al hierdie skeppings is God se wil, geïmplementeer deur
die ligwesens wat in staat is om dit te doen, omdat hulle alles weet, want
elke ligwese is 'n volmaakte skepping, want al God se idees is teenwoordig in
elke verligte siel en omdat in haar God-toegewyde wil, sy ook in staat is om
skeppend te wees vanweë die oorvloedige krag tot haar beskikking.
Ontelbare hemelse wêrelde word dus skeppend ondersteun deur die
ligwesens aan wie hierdie wêrelde toevertrou is, maar altyd volgens die
Goddelike wil, op grond waarvan verskillende lewensvorme op elke
skeppingswerk bestaan, na gelang van die geeste se graad van
volwassenheid, maar daar bestaan niks in die ganse skepping wat nie binne
'n volmaakte siel teenwoordig is nie. En dus is die mens in werklikheid reeds
'n miniatuur skepping van die groot heelalmens; dit is 'n ongeëwenaarde
wonder vir 'n siel met geestelike visie, wat nooit sal ophou om haarself te
beskou nie.
Daarom sal sy ook voortdurend werk en skep tot in ewigheid, want sy word
geïnspireer deur die vorme wat sy binne haarself aanskou om hulle weereens
te skep en om hulle te verlewendig met die ontelbare klein partikels wat nog
verlos moet word. Hierdie verlossingswerk kan egter slegs verrig word deur
'n volmaakte wese, maar dit is so onvergelykbaar genotvol dat vir hierdie
rede alleen 'n volledige verlossing van alle eens gevalle geeste sal plaasvind,
want hoe verder die proses van verlossing vorder, hoe meer siele sal hierdie
verlossingswerk uitvoer. Selfs dan sal dit nog steeds ewighede neem, wat
verduidelik word deur die aantal gevalle oorspronklike geeste en hulle dikwels
oneindige lang tyd van weerstand, aangesien tyd en weereens die vrye wil
die beslissende faktor is, wat nie vergeet moet word nie.
Maar vir die geseënde wesens is tyd egter nie meer van belang nie, want by
die Heer is 'n duisend jaar soos een dag. Dit is net 'n oneindige lang tyd vir
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die onvolmaakte geestelike wese, maar selfs hierdie siel sal eendag die
toestand van lig en saligheid bereik. En dan sal die retrospeksie van haar weg
van ontwikkeling 'n wonderlike verrassing wees, 'n bewondering vir alles wat
die siel moes deurgegaan het. Dan sal sy nie meer lyding en pyn ken nie,
maar slegs lof en dankbaarheid vir die krag en liefde en heerlikheid van God,
haar Skepper en Vader van ewigheid. Amen.
Kruisweg via Golgota

6512 Die weg na die kruis moet onherroeplik gegaan word, want dit
alleen voer julle na die poort van saligheid. Die weg na die kruis is die weg
van die liefde en die lyding, dit is die weg tot Jesus Christus, dit is die weg na
Golgota.
Jesus Christus Self het vir julle daarop gegaan; nogtans moet julle Hom
navolg en alles op julle neem wat vir julle beskore is. Maar as julle opreg die
weg na die kruis wil neem, na Hom, die goddelike Verlosser, dan sal Hy julle
ook sekerlik bystaan, want elkeen wat na Hom toe wil kom, neem Hy by die
hand en Hy help hom wanneer hy swak word. Julle moet die weg na Golgota
neem, as julle die poort van saligheid wil bereik. Alle lyding en pyn van die
goddelike verlosser Jesus moet julle jul aanskoulik voorstel en besef dat Hy
dit vir julle gedra het.
Julle moet Hom dan as te ware in jul gedagtes begelei op hierdie weg en by
Hom bly tot by die uur van Sy dood. Sy leed moet julle leed word, sodat dit
julle harte kan raak en die liefde in julle tot ‘n helder gloed laat oplaai. Julle
moet saam met Hom wil ly in die erkenning dat dit julle sonde is waarvoor Hy
gely en gesterf het aan die kruis. En so neem julle ook deel aan Sy
verlossingswerk en word julle lewende getuies van Sy Naam.
Niemand kan salig word, wie homself nie besighou met die grootste
geestelike gebeure nie, met ‘n daad wat sy gelyke nie het nie. Niemand kan
verlos word, wat nog nie in sy gedagtes die verlossingswerk self beleef het
nie, wat dus eenmaal die weg na die kruis geneem het, om nou in alle stilte
homself by Jesus op die kruisweg aan te sluit en by Hom te bly tot Sy dood.
Steeds weer moet julle mense hierdie gebeure in jul herinnering oproep en
julle liefde tot Hom sal steeds meer verdiep, Wie vir julle gely en gesterf het
aan die kruis.
Hierdie kruisgang tot Hom en met Hom is onvermydelik, want eers dan sal
julle deurdring tot die grote geheim van die Menswording van God en van Sy
verlossingswerk, dan eers sal dit tot julle deurdring wat die Mens Jesus vir
julle gedoen het en dan eers sal julle egte volgelinge van Jesus word, omdat
die liefde tot Hom julle sal aandryf, omdat julle nie meer van Sy wil, sal wil
afwyk nie, omdat julle dan ook bereid sal wees om die grootste leed te dra,
om deel te neem aan Sy verlossingswerk.
Die gebeurtenisse van Jesus se kruisiging mag nie net vir julle woorde bly
nie, julle moet dit in julle tot lewe wek, julle moet julleself verdiep in die
oorgrote leed wat Hy gedra het en daarom dikwels in gedagte die weg na die
kruis gaan. En die kruis sal vir julle verlig raak en wys na die poort van
saligheid. Dan eers sal julle lewendig Sy Naam kan verteenwoordig, dan eers
sal julle self van Verlossing kan praat, dan sal julle siel aangeraak word deur
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die oorgrote Liefde van die goddelike Verlosser, dan sal sy ook nimmer meer
van Hom wyk nie en dan sal sy aan Sy sy die Ligryk kan betree na die
skeiding met die aarde, omdat haar weg via Golgota lei.
En onnoemlike saligheid sal vir haar beskore wees, want sy het nou ontwaak
tot die ware lewe, sy het die dood oorwin danksy Hom, Wie vir haar gesterf
het. Die verlossingswerk van Jesus Christus is van so ‘n groot betekenis, dat
Sy kruisdood steeds weer en in alle innigheid herdenk moet word, dat die
mens homself steeds weer van Sy lewe en sterwe ‘n voorstelling moet maak,
om deur te dring tot die misterie van Sy liefdeswerk, want hoe meer hy
bewus word van die liefdeswerk van Jesus, des te meer word sy liefde tot
Hom aangewakker en die liefde dryf hom nou vanself na die kruis, die liefde
neem ook die lyding van ‘n kruisgang op haarself, die liefde is tot alles
bereid, om die offer van Jesus te benut en as te ware self daaraan deel te
neem, want die liefde offer haarself. Amen.
Versoening van die skuld deur Jesus

6513

Om die boosheid van die mensdom op My te neem, was
onnoemlik moeilik. Daar was geen enkele bose daad wat nie sy uitwerking op
die mens gehad het nie en julle sou onmeetlik moes ly as julle alle sonde wat
julle belas, self sou wou goedmaak. Alleen die sonde van die allereerste
opstand teen God was al so groot, dat julle dit nooit sou kon goedmaak nie,
nóg in julle gekluisterde toestand, nóg in julle toestand as mens.
Daarom het Ek al julle skuld op My geneem, die uitwerking van die bose daad
het Ek opgevang, alles het Ek op My menslike liggaam gelaai en dit het nou
julle skuld versoen deur ‘n bomate smartlike lyding en sterwe aan die kruis.
My Liefde het My beweeg om julle te help.
En al die ligvolle gees, alle geskape oerwesens wat My trou gebly het, was
vervul met dieselfde liefde vir julle.
Die liefde het egter niks laat verlore gaan nie, die liefde het niks in die
duisternis, nood of kwelling gelaat nie.
Die Liefde Self het Haarself aangebied tot redding, tot delging van die groot
skuld.
In ‘n Wese vol van lig en liefde het die Liefde Self na die aarde neergedaal.
Maar dit wat op aarde voltrek moes word, moes in ‘n menslike vorm gebeur.
Ek Self moes My in die vlees beliggaam en het My verblyf daartoe in die
mens Jesus geneem, Wie ewenwel so rein en sonder sonde was, dat Ek My in
Hom kon manifesteer.
En hierdie mens Jesus het julle van julle skuld gereinig, hierdie mens Jesus
het die ontsaglike sondelas van die mensdom op Sy skouers geneem en
daarmee na die kruis gegaan.
En as die onmenslike lyding weer aan julle beskrywe sou word, sou julle dit
nooit in sy gehele omvang kon begryp nie, want die gebrekkigheid van julle
wese verhinder dit.
Sy pyne was onvergelyklik swaar en Hy het dit lankal vooraf geweet; want Hy
was vervul met My Gees deur Wie Ek Self My verblyf in Hom geneem het. En
daarom was daar ook niks vir Hom verborge nie en het Hy alles oor Sy
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sending en ook oor Sy kruisdood geweet. Sy siel het gesidder en gebeef
omdat Hy mens was. Sy Goddelikheid wat Hy deur die liefde bereik het, het
Hom wel krag gegee, maar dit het nie die maat van die lyding verklein nie.
Dit was die kruisweg van ‘n mens wat vir Sy medemens wou ly om hulle te
help, want hierdie Mens het die onmeetlike lyding van hulle geken wat in die
diepte deur My teenstander vasgehou was.
Jesus het geweet dat daar ‘n offer gebring moes word om die siele van
hierdie teenstander vry te koop.
Hy het geweet dat die groot sondeskuld gedelg moes word om aan die
Geregtigheid van die Vader te voldoen, wat geen kind wat met skuld belaai
was, in die Vaderhuis kon opneem nie.
Hy wou My kinders vir My terugbring. Hy wou die prys betaal om die siele vry
te koop.
En omdat die skuld reusagtig groot was, moes die offer ook ongewoon groot
wees.
Deurdat die mens Jesus dit geweet het, het Hy die oorgrote lyding op Hom
geneem. Daarom het Hy Hom nie verset teen dit wat geen mens buiten Hom,
sou kon verdra nie.
Bewustelik het Hy die weg na die kruis gegaan en het ongelooflike pyne gely,
wat ten slotte geëindig het met die smartlikste dood aan die kruis.
Om julle mense die grootte van dié werk van barmhartigheid te laat besef, is
nie moontlik nie, maar julle moet julle steeds weer voor oë hou dat Hy
heeltemal sonder skuld was en vir julle, wat sonder Sy werk van verlossing
nooit meer uit die diepte na die Vader kon terugkeer nie, gely het.
Ek Self was in die mens Jesus. Die Liefde het Hom vervul waarsonder Hy
nooit hierdie werk sou kon volbring nie. Maar in die swaarste ure van Sy
lydensweg moes Ek My stil in Hom skuilhou, omdat een mens moes ly en
sterwe, want die Godheid in Hom kon nie ly nie. Volgens Goddelike
Geregtigheid kon die Godheid egter die skuld ook nie sonder versoening
wegdoen nie.
Die allergrootste werk van barmhartigheid wat vir julle mense nog
onbegryplik is, sal julle eendag in sy hele omvang kan besef. Die mens Jesus
het Homself deur Sy bestaan as mens in julle sfeer bevind en daarom het Sy
siel wat van Bo, uit die Ryk van die lig, neergedaal het, so verskriklik gely,
want Hy het die diepste duisternis aanskou en was daardeur beklem deur die
kragte van die hel.
Daarom het die mens Jesus nie slegs liggaamlik gely nie, maar ook moes Sy
siel die ergste kwelling verdra wat Sy lyding nog eens duisendvoudig vergroot
het.
Maar Hy het vir julle mense verlossing gebring van sonde en dood. Amen.
Opstanding tot die lewe

6514 Die mense moet opstaan tot die lewe. Uit hul graf sal hulle verrys
en opstyg na die lig. Hulle sal die dood ontsnap en nou vol krag werksaam
kan wees, dus “lewe”.
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Ek het vir julle mense aan die kruis gesterf en deur My opstanding op die
derde dag bewys dat Ek die dood oorwin het, dat daar geen ewige dood meer
hoef te wees nie, dat julle dus ook sal kan opstaan tot die ewige lewe, indien
julle, net soos Ek, die weg oor die aarde sal gaan, wanneer julle 'n lewe in
liefde sal leef.
Dan sal julle hom oorwin wat die dood in die wêreld gebring het. Dan sal julle
onophoudelik krag van God se liefde na julle toe trek en dan sal daar vir julle
geen toestand van kragteloosheid sonder lig meer bestaan nie. Dan kan die
liggaam vergaan en die siel sal uit haar omhulsel te voorskyn kom in
stralende lig. Sy sal opstaan uit haar graf en sal vir ewig lewe.
Dit was 'n bittere lydensweg wat Ek op aarde afgelê het. En dikwels het die
vrees My oorval dat Ek kon misluk, want Ek was op hoogte van My taak
waarvoor Ek as Engel na die aarde gekom het.
Die menslike omhulsel het My beswaar en het My dikwels laat twyfel aan die
sterkte van My wil en My krag.
Die menslike omhulsel het My angstig en moedeloos gemaak en niks het My
gespaar gebly aan innerlike stryd en lyding nie. Ek het onuitspreeklik gely
deur hierdie angste om nie vir My taak opgewasse te wees nie.
Maar die liefde vir die medemens het gegroei en met haar ook die krag. Ek
het geweet dat Ek as mens moes worstel en oorwinnaar wees, as Ek My
medemens wou help om vry te word uit die mag van die teenstander, omdat
Ek tog van hulle verlang het om dieselfde weg te gaan om te kan opstaan tot
lewe, omdat hulle egter nooit die weg van ’n God sou kon gaan in hul sonde
belaste toestand nie.
Daarom was Ek wel sonder sonde, dit wil sê My siel was van bo, maar My
liggaam was in dieselfde toestand as die van My medemens en moes dus ook
teen alle begeertes, swakhede en belemmerende situasies stry, waarvoor
daar één teenmiddel was, naamlik die liefde.
Daarom sal julle mense ook as oorwinnaars uit hierdie aardse lewe te
voorskyn kan kom, as julle, net soos Ek, 'n lewe in liefde sal lei. Want die
liefde is die krag wat alles tot stand bring, wat niks kan weerstaan nie.
En hierdie krag het Ek vir julle as mense getoon deur My opstanding op die
derde dag.
My siel het opgestyg uit die graf en het alle vergeestelikte substansies van
die liggaam met haar saamgeneem, ‘n gebeurtenis wat haarself by elke siel
voltrek, slegs vind hierdie gebeure suiwer geestelik plaas en is nie vir die
mens sigbaar nie, terwyl Ek self hierdie opstanding sigbaar laat gebeur het
om aan julle mense die bewys te lewer van 'n opstanding tot die ewige lewe
na die dood. Daarom hoef geen mens die dood van die liggaam te vrees nie,
want slegs die buitekant vergaan, maar die kern bly bestaan.
Die siel sal die liggaam ontvlug en die ewige lewe binnegaan, vooropgestel
dat sy die weg gegaan het in navolging van My, in die weg van die liefde.
My opstanding op die derde dag was die kroon op My werk van liefde en
erbarming op aarde, wat vir My as mens wel baie moeilik was, maar die
menslike van My het daardeur die algehele eenwording met die Goddelike
bereik, wat die doel is van julle almal in die lewe op aarde, maar wat julle
nooit sonder My hulp sou kon bereik nie. Ek het vir julle mense die ware lewe
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as voorbeeld geleef. En omdat julle te swak was om dit te verwesenlik, het
Ek vir julle, deur My dood aan die kruis, die genade verwerf om julle wil te
versterk, waarvan julle almal sal kan gebruik maak om dan ook verseker julle
doel te bereik.
Julle hoef die dood nie te vrees nie, want julle sal opstaan, net soos Ek
opgestaan het op die derde dag.
En julle sal die lewe in heerlikheid kan ingaan. Maar julle sal die wil daartoe
moet hê, anders sal die nag van die dood julle nog lank gevange kan hou.
Maar julle Redder en Verlosser Jesus Christus sal julle uit die grafte haal,
sodra julle Hom sal aanroep. Amen.
Aardse werke en werksaamheid voor die einde

6524 Alles wys op die einde. En of julle mense nog so hard julle beste
sal doen om julle aardse welstand te vergroot, of julle julleself nog so baie sal
besighou met die opbou van aardse materiële werke, sal julle maar vir 'n kort
tydjie iets tot stand bring en niks daarvan sal bly bestaan nie. Want die tyd
het aangebreek dat daar 'n einde gestel word aan die aarde met al haar
skeppingswerke en al haar bewoners.
En of julle mense dit wil bestry, of julle wil en julle denke hul gaan verset om
dit as waarheid te aanvaar, My plan sal julle nie tot niet kan maak nie. En
soos dit beskik is sedert ewigheid, so sal alles voltrek word. Maar Ek hou julle
mense nie af van julle werksaamhede nie, as julle dit maar net nie die inhoud
van julle lewe laat word nie, maar eerstens aan julle siel sal dink, dat julle
haar geen gebrek sal laat ly as gevolg van julle al te ywerige materiële werke
nie.
Want die dag van die einde is vir julle ‘n geheim. Julle sal nog baie dienste
kan bewys aan julle medemens. Sodra julle My seën daarvoor vra, kan elke
aardse taak 'n geestelike uitwerking hê. Tewens sal julle ook die nog
gekluisterde gees kan help om te dien. En hoe duideliker die geleentheid om
diensbaar te wees tevoorskyn kom by die arbeid wat julle verrig, des te meer
seën sal daarop rus, omdat al die gees nog moet ryp word voor die einde
aanbreek.
Maar veelvuldig spandeer die mense al hulle krag maar net aan die
vermeerdering van mammon en hulle maak hulself tot slawe daarvan. Dan is
hulle duidelik werksaam vir My teenstander en in sy diens. Dan sal daar nóg
liefde, nóg behulpsaamheid vir hul medemens te siene wees, veel eerder 'n
uitbuiting van die medemens en ook dikwels ’n bedreiging van hul lewens.
Julle mense moet julle juis nie aan ledigheid oorgee nie. Julle moet julle
lewenskrag gebruik en nie onbenut laat nie. Maar julle moet altyd eers aan
julle eintlike lewensdoel dink, dan sal niks wat julle ookal onderneem, vir julle
gevaarlik wees nie.
Maar die einde kom onherroeplik. Dink daarom aan hierdie ernstige
vermaning en waarskuwing van My by alles wat julle doen en bind julle nie te
sterk aan die materie nie, maar probeer om julle daarvan los te maak, ook
terwyl julle nog moet werk in die wêreld. Julle innerlike ingesteldheid sal
altyd deurslaggewend wees of julle meester is oor die materie of dat julle jul
daardeur sal laat oorheers.
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Met die oog op die naderende einde sal julle steeds rekenskap aan julself
moet gee en streng selfkritiek moet uitoefen. Julle sal nie so moet lewe asof
alles sal bly bestaan nie, maar altyd die spoedige einde in aanmerking neem,
maar desondanks moet julle werksaam wees.
Dan sal die liefde julle handeling en denke bepaal. Dan sal alle werke wat
julle sal laat ontstaan, deur My geseën wees. Maar waar die liefde ontbreek,
waar slegs suiwer aardse planne gemaak en gedoen word, daar word oorde
van My teenstander gevestig, selfs wanneer dit skynbaar die sieleheil van die
mense moet dien.
Dink daaraan dat Ek alleen kan seën wat diensbaar is vir edele doeleindes en
dat Ek nie mislei kan word nie. Want dan kan ook die materie nog meer ryp
word en in die kort tyd tot aan die einde kan die gees, wat deur die materie
omvat word, 'n moontlikheid gebied word om op die nuwe aarde in ‘n meer
gemaklike omhulsel verblyf te kan neem en vinniger in sy ontwikkeling
vooruitgaan.
My plan is vas sedert ewigheid. Ook julle sal planne kan maak, maar julle sal
dit so goed as moontlik by My Wil moet aanpas en dus as te ware nog al die
gees ondersteun en julself bevry van die verlange na die wêreld haar
goedere. Dan sal alles wat julle onderneem geseënd wees. En die kort tyd tot
aan die einde sal benut wees volgens My Wil. Amen.
Teenstander se pogings om in te glip

6527 Moenie toelaat dat enige vorm van angs julle beetpak nie, want
dit is die werk van My teenstander, wat gebruik sal maak van alle metodes
om julle van My te skei. Alles wat julle 'n gevoel van vêr van My af gee, is sy
werk, maar julle kan dit self elimineer deur steeds nader aan My te kom. Glo
My, Ek sal altyd met julle wees so lank as wat julle wil My geld. Glo My dat hy
nie in staat sal wees om êrens te kom nie en dat al sy pogings tevergeefs sal
wees, want Ek sal hulle oneffektief maak. Julle angs is dus heeltemal
ongegrond, want hy is immers nie sterker as Ek nie, en Ek belowe julle My
beskerming in alle aardse en geestelike nood. Maar hy sal aanhou probeer en
julle self bied hierdie geleentheid vir hom, sodra hy weet dat julle swak en
bang is. Maar hy sal onmiddellik ophou as julle in My skuil met volle vertroue
in My hulp.
Ek het al dikwels julle aandag gevestig op die feit dat hy om julle sluip ten
einde homself te wreek, om julle werk vir My en My koninkryk tot niet te
maak. Om hierdie rede moet julle julle swakheid oorkom en 'n beroep op My
doen vir krag en julle sal dit ontvang. Nietemin sal die beslissende faktor julle
geloof wees, waarvan die intensiteit hom dadelik sal verdryf, maar hy maak
gebruik van ’n swak geloof vir sy eie voordeel. Hy sal nie in staat wees om
julle te oorheers nie, want julle behoort aan My ter wille van julle wil, maar
hy kan julle steeds intimideer en teister, en dan moet julle hom beveg deur
julle toevlug tot My te neem, Wie hy nie kan oorwin nie en My vra vir spesiale
beskerming.
Maar Ek sal ook nie sy werk verhoed nie, inteendeel wil Ek julle geloof
toenemend sterker laat word, totdat die teenstander geen verdere teiken kan
vind nie, totdat hy moet besef dat sy versoekings tevergeefs is. Julle kan
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werklik baie sterker as hy wees, want julle het 'n onmeetbare hoeveelheid
krag van My tot julle beskikking, maar julle moet hom ook herken, ongeag in
watter vorm hy julle nader. Alles wat aanleiding gee tot onrus, alles wat
ontwrigtend indring tussen julleself en My, wat julle werk vir My en My
koninkryk wil verhoed, alle twyfel, alle vrees en alle verval is My teenstander
se metodes, hulle is onmiskenbare pogings van sy kant om julle af te trek,
om julle van My te distansieer, om julle geloof te skud en die lig van bo uit te
doof.
En hy sal nie verslap nie, weer en weer sal hy sal probeer om in te glip en
verwoesting te saai. Maar weer en weer sal Ek ook bereid wees om julle te
beskerm, Ek sal julle nooit aan hom afstaan sonder 'n geveg nie. Julle kan
egter baie wen en elke versoeking deur hom kan julle geloof versterk, totdat
julle nie meer 'n teiken vir hom sal wees nie, totdat die krag van julle geloof
hom nie meer sal toelaat om in te glip nie. Julle mense is almal onderworpe
aan sy invloed, maar solank as wat julle nie aan My behoort nie, dink julle nie
dat sy invloed sleg is nie, en gee gewillig in vir hom, want hy is nog steeds
julle meester wie julle nie kan weerstaan nie.
Maar iemand wat reeds aan Myne behoort, ervaar alles wat van hom kom as
teistering, en dus moet dit 'n teken vir julle wees om versigtig te wees as
julle angstig of deur lastige gedagtes gepla word. Dan sal julle weet dat hy
aan die werk is, dan moet julle die weg na My baie ernstig opneem en hierdie
teistering sal baie vinnig stop. Julle aardse lewe hoef nie pynlik en moeilik te
wees nie, julle kan elke dag in gelukkige vreugde spandeer as julle heelhartig
een word met My en elke probleem met volle vertroue aan My oorhandig.
Dan sal Ek vir julle sorg en julle veilig en saggies op die weg na bo lei, want
dan sal julle julleself heeltemal aan My oorhandig het en My teenstander sal
nie meer kan aanspraak maak op julle nie. Amen.
’n Geestelike en aardse ommekeer word verwag
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‘n Geestelike verandering is aan die kom, maar hierdie
verandering vereis ‘n totale aardse omwenteling, want dit word nie meer self
deur die mense nagestreef of teweeggebring nie. Dus moet Ek Self die aarde
omvorm en moet Ek alle vorige aardse skeppings oplos, aangesien dit
andersins onmoontlik sou wees om ook weer op aarde ‘n geestelike toestand
te skep, wat heeltemal in teenstelling sal wees met die huidige toestand.
Daar is geen verwagting hoegenaamd dat die mense op hierdie aarde self ‘n
hoër graad van volwassenheid sal verwerf nie, sodat die heeltemal
vermaterialiseerde mense hulleself so sal verander, dat daar van ‘n
geestelike ommekeer op hierdie aarde gepraat sal kan word nie.
Die mense van hierdie tyd stuur steeds meer af op die diepte en daar is nog
maar weinig wat opwaarts strewe, naamlik diegene wat op ‘n hoë vlak staan
en ook die eintlike, aardse lewensdoel ingesien het en dit probeer bereik. Die
merendeel van die mense staan nog so vêr af van alles af wat geestelik is en
sal op hierdie aarde ook nie nader daaraan kom nie. Dit kan egter ook nie op
hierdie lae geestelike peil so voortgaan nie, omdat dit ’n duisternis is wat
ernstige geestelike, sowel as aardse, gevolge kan hê. Daarom het Ek ‘n grens
gestel en ‘n verandering vasgestel sedert ewigheid, omdat Ek hierdie lae
geestelike vlak sedert ewigheid voorsien het.
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Die lewe wat die mense nou op aarde lewe is doelloos en sonder betekenis.
Want vir die siele kan geen seën meer daaruit voortvloei nie, omdat julle die
eintlike lewe in die geesteryk, waarvoor die aardse bestaan aan julle mense
gegee was, nie meer in aanmerking neem nie.
‘n Totale verandering van die aardoppervlakte, ‘n omvorming van die
gesamentlike aardse skepping en die hernieude beliggaming van alle
geestelike substansies in die vorm, (aangepas vir hul graad van ontwikkeling)
het uiters noodsaaklik geword. Dan sal die geestelike toestand van die mense
op die nuwe aarde ook edeler wees, omdat die nuwe mensegeslag dan sal
bestaan uit geestelik ontwikkelde mense wat die verre afstand na My toe
oorwin het. Hulle sal nou so naby aan My gekom het, dat Ek Self onder hulle
sal kan vertoef op hierdie aarde.
En dan het ‘n groot geestelike verandering waarlik plaasgevind. Dan sal die
aarde ‘n ander uiterlike hê en in vrede en harmonie sal alle skepsele, mense
en diere, op hierdie aarde lewe. Dit sal in waarheid ‘n paradys op aarde wees
en ‘n nuwe tyd van geluk en saligheid sal begin. Maar ook sal die hernude
kluistering beskore wees vir die gees wat op aarde as mens na die diepte
teruggesink het en wat dus gefaal het in sy laaste aardse lewensbeproewing.
Julle staan almal voor hierdie geestelike omwenteling en elkeen van julle kan
homself nog in hierdie kort tydjie voor die omwenteling verander. Elkeen van
julle kan die geestelike lae peil verhoog en julleself ontwikkel tot ‘n graad van
rypheid, wat julle tot medebewoners van die nuwe aarde kan maak. Daar
staan voor elke mens nog talryke moontlikhede oop, omdat Ek vol liefde en
genade is en elkeen, wie sy hande verlangend na My toe uitstrek, nog vanuit
die diepte opwaarts sal help.
Maar binnekort sal hierdie moontlikheid verby wees, want binnekort sal die
poort tot die ryk hierna gesluit word wanneer die einde aangebreek het. Soos
wat die omvorming van die aardoppervlakte plaasvind en die geestelike
ommekeer homself sal voltrek, presies netso sal ‘n aardse verandering
voltrek word deur die oplossing van die aardse skepping, deur die vrywording
van al wat gekluister is en al die vrye gees. En dan sal die skeiding van die
geeste ook voltrek wees en al die gees sal “geoordeel” wees, dit wil sê,
ingelyf in ‘n vorm wat ooreenkomstig sy graad van volmaaktheid sal wees.
Die geestelike omwenteling is ophande en daarom sal ‘n aardse verandering
ook onvermydelik wees. Dan egter sal ‘n salige tyd beskore wees vir hulle
wat Myne is en wil bly. Die wat die laaste stryd op hierdie aarde deurstaan
het en desnieteenstaande leed en ellende My trou gebly het tot aan die einde.
Amen.
Neerdaling in die hel - Vyandskap van Lucifer

6531 Dit is waar dat Ek na My kruisdood neergedaal het in die hel en
dat Ek ook verlossing gebring het aan hulle, wat nog nie deur die poort die
ewige saligheid ingegaan het nie, omdat hierdie poort eers deur My kruisdood
geopen moes word.
Ontelbare siele het die uur van hulle verlossing verwag en Ek het aan hulle
verskyn as die mens Jesus. Ek het hulle My lyding en sterwe onder oë
gebring, omdat ook hulle My vrywillig moes bely as Seun van God en
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Verlosser van die wêreld. En Ek was ook herken deur hulle wat ‘n goeie
lewenswandel gelei het op die aarde, Ek was nie deur almal afgewys nie.
Desondanks het tallose siele hulself ook verweer en hulle het die
genadegeskenk van My verlossing afgewys.
Die invloed van My teenstander op hierdie siele was so sterk, dat hulle in My
slegs die mens Jesus gesien het, wat homself verset het teen aardse
maghebbers en daarom tot die dood veroordeel was.
Al hierdie siele moes hulle vrye wil behou en daarom kon Ek nie in Mag en
Heerlikheid aan hulle verskyn nie.
Ek moes na hulle toe kom soos wat Ek op aarde onder die mense verkeer het
as mens, Wie hulle slegs deur die Woord probeer oortuig het van Sy taak en
van die volbragte werk van verlossing. Maar My teenstander wou die siele nie
teruggee nie. Ook het hy self vir die eerste keer bewus geword van die
gevolg van My verlossingswerk. Hy kon die siele nie teëhou wat hulself aan
My kant geskaar het nie, wat My vrywillig wou volg deur die poort wat deur
My vir hulle geopen was.
Hulle was aan sy mag onttrek, hulle het die kettings verbreek, omdat hulle
die krag daarvoor van My getrek het, omdat Ek Self hulle kettings verbreek
het.
Des te meer het My teenstander onder sy aanhang gewoed en nou het die
stryd van die duisternis teen die Lig eers in sy volle omvang begin en dit het
nooit opgehou nie en woed derhalwe beide op die aarde sowel as in die
geesteryk.
Ek het neergedaal in die hel om verlossing te bring aan almal wat reeds voor
My geboorte hulle lewe beëindig het, aan almal wat ondanks ‘n goeie
lewenswandel, hulself nog in die mag van hom bevind het - wat as My
teenstander My ook bestry het - en teen wie Ek dus op aarde die stryd
gevoer het vir al die siele wat hy gevange gehou het.
En hy het ‘n groot deel van sy aanhang verloor.
Ek het vir alle siele gesterwe, sodat almal hulself vry kon maak van hom.
Maar sy woede was grensloos toe hy homself beroof sien van sy volgelinge;
toe hy moes insien dat Ek ‘n oorwinning oor hom behaal het wat slegs die
Liefde kon verwerf. Ook hy kon homself aan die Liefde oorgee, maar sy mag,
sy besit, was nog te groot en so het hy My Liefdeskrag afgeweer, sodat Sy
dan ook geen invloed op hom gehad het nie. Maar nou het die oomblik
aangebreek dat hy moes erken dat sy mag gebreek was.
Hy moes insien dat hy in die mens Jesus sy Heer gevind het, Wie se Liefde
die vereniging met My bereik het.
En daarom het sy haat nog groter geword, want in die Goddelike Verlosser
Jesus Christus het nou vir hom ‘n gevaarlike teenstander opgestaan wat hom
van sy aanhang kon ontruk deur Sy Liefde. Omdat die vrye wil van elke wese
egter beslissend is, het My teenstander nog daarin ‘n gunstige moontlikheid
vir homself gesien. En sodoende is hy nog onophoudelik besig om op die wil
van sy slagoffers in te werk, hetsy op die aarde, of ook in die geesteryk. Ek
het waarlik na My kruisdood ter helle neergedaal en Ek sal altyd weer
neerdaal na die hel om verlossing te bring aan almal wat van hom wil
loskom. En hy sal My nie daarin kan verhinder nie en hy sal die siele, wat My
roeping wil volg, nooit deur geweld kan teëhou nie.
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Sy mag is gebreek deur My dood aan die kruis, maar sy weerstand kon ook
nie deur hierdie kruisdood gebreek word nie. Sy haat en sy wil is
onbuigsaam, sy werke deur en deur boos en sy wese is heeltemal sonder
liefde.
Daarom ontbreek dit hom ook aan die krag om aan die dooies lewe te gee.
Die krag wat nog in hom oorgebly het, word steeds maar net vir negatiewe
aktiwiteite aangewend en daarom sal positiewe krag sy werk steeds meer
verswak. Die Liefde moet al die leweloses vir Haarself wen, na Haarself toe
trek en weer tot lewe opwek.
Met My neerdaling na die hel het die terugvoering begin van die eens
gevallenes na My toe; hier het die opwekking van die dooies tot die Lewe
begin, want die Liefde het die bewys gegee dat Sy sterker is as die haat. Die
Liefde het die skuld aan die kruis betaal, wat die dood vir die wesens gebring
het. So was die Lewe vir hulle gekoop en hy, wat die wesenlike van skepsele
in die toestand van dood gedompel het, was oorwin. Amen.
Geloofstryd – Vyandigheid - Antichris

6538 EK wil julle seën sodat julle vir My vaste pilare kan wees as daar
geskud word aan die geloofsgebou wat vir Myne die wese is van die kerk van
Christus, as daar geskud word aan wat Ek Self opgebou het en waaroor Ek
steeds weer die mense deur My Woord onderrig.
Die tyd lê voor julle waarin nie net die aanhangers van dwaalleringe julle sal
aanval nie, maar waarin die mens alle geloof sal wil uitroei, ongeag of dit
verkeerd is of volgens die waarheid. My teenstander is van plan om nou die
skerpste wapens te gebruik, naamlik om alle kennis en alle geloof in My en
My verlossingswerk te verdring en te vervang deur aardse sienswyses en
planne.
En dan sal daar 'n tyd aanbreek wat julle nou nog as onmoontlik beskou,
want My teenstander sal hom in 'n aardse maghebber beliggaam en so slu te
werk gaan, dat hy in die begin slegs deur weiniges herken sal word as die
een wie hy in werklikheid is. Sodoende sal hy baie vir homself wen wat hom
blindelings sal volg en wat hom sal gehoorsaam, wanneer hy sy planne
onopvallend sal verander. Want in die begin pak hy slegs enkele
geloofsrigtings aan en hy het daarom die ander aan sy kant, wat hom al te
gewillig behulpsaam sal wees, as dit daaroor gaan om hul teenstanders uit
die weg te ruim.
Daarom sal julle in die begin glo om maar aan die aanvalle blootgestel te
wees van hulle wat die suiwer waarheid bestry, omdat hulle self aanhangers
is van dwaling en bedrog. Maar dan moet julle versigtig wees en julleself nie
moedswillig in gevaar stel nie, want nie lank daarna nie, sal hulle self net so
aangeval word en dan sal die optrede van die Antichris duidelik wees. Baie
sal hom volg, omdat hulle reeds onder sy invloed sal staan en hy 'n maklike
spel met hulle sal hê.
Dit sal nie meer lank duur totdat die eerste tekens sigbaar raak nie. Dit sal
geen geweldsdaad wees wat die geloofstryd sal inlui nie, want My
teenstander sal met lis te werk gaan en sal selfs baie gelowiges mislei, wat
hom sal volg en vir hom gewillige dienaars sal wees in latere tye. Maar julle
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wat geestelik ontwaak is, sal hy nie kan bedrieg nie, want EK sal julle oë
oopmaak en julle gedagtes korrek lei. Want nou kom dit daarop neer om hom
te bewapen vir die laaste stryd wat gevoer sal word met 'n meedoënloosheid
waarvan julle geen vermoede het nie.
Ek wil julle egter seën, Ek sal Self met julle wees en niemand onbeskermd
laat wat vir My en My Naam sal opkom nie. Want hierdie stryd sal die
beslissing bring, dit sal die bokke van die skape skei en dit sal die laaste werk
van My teenstander wees wat homself sal veroordeel.
Want sodra hy teen My Self opstaan en hy die mense die kennis oor My en
My Verlossingswerk wil weerhou, het hy die vonnis oor homself gevel en sal
hy gebind en van al sy mag beroof word. Hy probeer in die beliggaming as
mens die boosaardigste plan teen My ten uitvoer te bring en daar sal nie baie
wees wat sal standhou en hom kan weerstaan nie, wat hulle nie deur hom
laat mislei het nie, omdat hulle van My is en vir ewig sal bly.
Maar daar moet ook 'n duidelike skeiding plaasvind, want baie mense is "nog
vlees - nog vis" omdat baie hulself gelowig waan. Maar wanneer hulle hierdie
proef moet aflê, faal hulle jammerlik genoeg, want hulle sal nie in die
waarheid wees nie, omdat hulle te min liefde gehad het en daarom nóg die
waarheid kan ontvang, nóg die waarheid kan herken.
Daarom moet julle, My dienare, nog besonder aktief wees, want daar sal nog
baie geleenthede hulself voordoen waarin julle duidelikheid aan hulle sal kan
verskaf wat hulle gaan laat twyfel, en hulle self nie meer sal kan oordeel nie
en na raad sal verlang.
En julle sal ook slaag om die swak gelowiges tot 'n sterk geloof te bring, julle
sal slaag om 'n paar aan julle kant te kry. Julle sal hulle duidelik en
verstaanbaar opheldering kan gee en My aan hulle as liefdevolle GOD en
VADER voorstel, Wie slegs 'n vaste geloof verlang om ook hulle te kan
bystaan in die grootste nood - en om aan hulle krag te skenk om te volhard
tot aan die einde. AMEN.
God se leiding en die oorgawe van die wil

6540 Julle sal op aarde 'n geseënde lewe lei as julle julleself heeltemal
aan My oorgee en bewustelik probeer om My wil te vervul. Dan is julle
vroeëre weerstand gebreek wees en die aardse bestaan sal nou net nog dien
om die vergoddeliking van julle wese te bereik wat aan julle die kindskap van
God sal oplewer. Want al is jou siel nou ook heeltemal op My gerig, tog is jou
liggaam nog saamgestel uit onryp substansies welke julle ook sal moet en
kan help om te vergeestelik gedurende jou lewe op aarde. En ook sal die siel
nog substansies vertoon wat nog nie heeltemal ten volle ontwikkel het nie,
wat hulself in die vroeëre beliggaming nie heeltemal by My ordening van
ewigheid aangepas het nie en wat ook eers tot die korrekte ordening moet
kom, wat julle egter maklik sal kan bereik, juis deur julle bewustelike
lewenswandel, deur julle insig in die doel van julle aardse bestaan.
Maar waar die wil teenwoordig is om julle heeltemal aan My wil te onderwerp,
daar is ook geen gevaar meer dat die mens kan misluk nie. Want hy word as
'n kind aan die hand van die Vader gelei en hy kan daarom nie verkeerd loop
nie. Maar om die wil aan My wil te onderwerp, moet daar eers 'n diep geloof
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teenwoordig wees in My as God en Skepper en as Vader van Sy kinders.
Want hierdie laaste verklaar eers die vertroue in die Een wie se kind die mens
wil wees, maar wat hom vereers net as Sy skepsel voel. Die mens stel hom
nou onder My hoede. Hy plaas homself onder My leiding in die vaste geloof
om nou ook korrek gelei te word.
Hoe maklik kan alle mense nog op aarde die voltooiing bereik, wanneer hulle
die geloof sou hê dat hulle een Leier nodig het wanneer hulle korrek wil gaan,
wanneer hulle hul taak op aarde wil volbring. Maar daartoe is eerstens die
kennis nodig dat elke mens 'n taak het om te vervul in sy lewe op aarde. En
waar hierdie kennis ontbreek, sal daar ook beswaarlik die geloof in 'n God en
Vader te vinde wees. En daarom sal die verbinding met Hom ook nie tot
stand gebring kan word deur oorgawe van die wil nie. Maar elke mens
behoort dit as waarskynlik te hou dat sy lewe op aarde 'n doel het. En elke
mens sou daarom ook soms onrustig moet word en homself dinge moet
afvra. Maar die aardse gewoel belet hulle dit. En as sulke vrae in hom opkom,
dan sal duisend ander gedagtes hulle weer vinnig verjaag, tensy hy bewus
word van die waardeloosheid en verganklikheid van aardse goedere en hy
daarom na 'n ander doel in die lewe soek.
En daarom moet Ek die mense hierdie "verganklikheid van die aardse" steeds
weer onder oë bring. Ek moet dit van hulle afneem waaraan hul harte hang.
Ek moet hulle so dikwels pyn en smart besorg, sodat hulle tot insig kan kom
van die waardeloosheid van dit wat hulle gedagtes gevange hou. Dan kan Ek
soms bereik dat hulle 'n ander doel sal soek en nastreef. En dan is dit ook
moontlik dat hulle hul wil sal onderwerp aan die Een wat hulle moes erken in
verliese en slae van die noodlot van allerlei aard.
Maar dikwels gaan die mense oor lang dwaalweë totdat hulle die regte weg
inslaan, terwyl dit tog buitengewoon maklik sou gewees het as hulle hulleself
vanaf die begin van hul lewe op aarde sou laat lei – maar wat egter 'n diep
geloof vereis. Maar die geloof kan hul nie gegee word nie. Dit moet verwerf
word deur werksaamheid in liefde. Dan sal die mens hom nie meer daarteen
verset wie na hom toe kom met onderrigting om My en My wese aan te neem
nie. Dan sal hy probeer om homself in kontak te bring met die Wese waarin
hy nou wil glo.
En Ek verseker julle almal steeds weer dat die geringste goeie wil deur My
herken sal word en aandag daaraan geskenk sal word, dat Ek elke mens nou
duidelik nader wat hierdie wil het en julle sal nou voortdurend kan weet dat
julle deur My gelei sal word, sodra julle dit maar wil, sodra julle julle
weerstand van weleer sal opgee en wil lewe volgens My behae. Hierdie
verandering van julle wil sal onherroeplik ook die verandering van julle wese
tot gevolg hê, omdat Ek julle self sal help, omdat Ek niemand meer opgee
wat eenmaal besluit het om sy wil aan My wil te onderwerp nie. En dit moes
vir julle mense almal waarlik maklik gewees het om 'n God en Skepper te
erken - Wie egter julle Vader wil wees en tot Wie julle daarom ook steeds sal
kan kom in die volle vertroue op Sy hulp. Hy sal steeds daar wees vir julle,
maar nooit vir julle besluit teen julle wil nie. Amen.
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Sieleslaap dwaalleer

6541 Dit is ‘n baie verkeerde gedagte om te dink dat die siele van die
gestorwenes slaap totdat die dag van oordeel aangebreek het. Hierdie
gedagte wys ’n algehele onwetendheid rakende die ontwikkelingsproses van
die siel en toon aan dat julle verhouding teenoor My nie korrek is nie, anders
sou julle nie so verkeerd kon gedink het nie, want dit bewys dat julle geloof
in ‘n voortlewe van die siel na die dood nie aanwesig is nie, omdat ‘n “doodse
slaap vir ewighede” nie aangeneem kan word as ’n “voortlewe” nie.
Hierdie foutiewe gedagte is bowendien baie nadelig vir alle siele wat reeds
oorlede is, omdat gebed vir hierdie siele agterweë bly en hul daarom nie die
hulp verleen word wat alle siele so bitter nodig het nie. Maar die mense wat
hierdie sienswyse hul eie gemaak het en verkeerd onderrig is, moet nie aan
hierdie dwaling bly vashou asof dit evangelie is nie. Maar hier is die invloed
van My teenstander duidelik te sien, wat juis gebede vir hierdie siele wil
verhinder, omdat so 'n gebed hulle help om vry te word, wat hy probeer
teëgaan.
Maar al word die waarheid teenoor hierdie dwaalleer gestel, die mense neem
dit nie aan nie en neem nie die enigste weg wat aan hulle duidelikheid kan
gee nie. Hulle moet slegs in opregtheid na My kom vir opheldering, as hulle
hierdie dwaling wil regstel, maar hierdie weg neem hulle nie en daarom bly
hulle in hul dwaling leef.
Die siele van sulke mense wat oorlede is, verkeer egter in groot nood as
niemand hulle in gebed gedenk nie. Ook kan die mense op aarde nie vanuit
die geesteryk op hoogte gebring word van die waarheid nie, omdat hulle nie
glo aan ‘n verbinding van die ligwêreld met die aarde nie en gee hulleself
daarom nie in gedagtes oor om kennis te ontvang van wetende kragte nie.
Vir hulle geld slegs die menslike lewe op aarde tot die dood en hul
voorstelling van ‘n EWIGE slaap van die siel tot en met die “laaste oordeel”
bewys net dat hul alle kennis ontbreek oor die verlossingsproses van die
gees, oor My wese wat Liefde, Wysheid en Almag is en oor die
Verlossingswerk van Jesus.
Hul kennis is baie beperk en is heeltemal nie volgens die waarheid nie. En as
hulle met die waarheid in aanraking kom, dan bestry hulle dit. Tog probeer
hulle hul opvattings bewys met die woord van God, met die skrif. Dit is nie
hul “ontwaakte Gees” wat hul hierdie plekke in die Skrif laat vind nie, maar
My teenstander, wat selfs My Woord tot eie voordeel gebruik as hy
verwarring wil saai, waar hy egter slaag waar slegs die verstand van die
mens werksaam is en Ek Self nie om verligting van die Gees aangeroep word
as die mens opheldering verlang nie.
Die letter maak dood, dit is die Gees wat lewend maak. Wie hulle nie aan My
oorgee dat Ek hulle denke reg kan lei nie, vir hulle sal die letter waarlik die
dood beteken. Want ook My teenstander kan die letter bedien, wat hy op ’n
ander manier uitlê en so die grootste dwaling vir die mense aanneemlik
maak.
En dit is waarlik ‘n bedenklike leer, die leer van die doodslaap van die siel.
Die is ‘n leer wat ook in die hiernamaals die hewigste verontwaardiging
teweegbring by die siele wat hulp nodig het, wat weliswaar lewe, maar tog so
`594

swak is dat hulle dankbaar is vir elke toevoer van krag wat ‘n gebed in liefde
hulle kan gee.
Die mense moet opreg in hul gebed aan die siele dink wie se verwante op
aarde in hierdie dwaal geloof lewe, sodat hulle ook kragtig kan word en
opwaarts gaan en nou van hul kant af weer deur gedagtes hul verwante kan
beïnvloed. ‘n Lewe in liefde op aarde sal die siele ook spoedig ‘n duidelike
insig gee. Maar hulle moet hulleself eers van hierdie dwaalleer vrymaak,
voordat hulle self ‘n arbeidsveld toegewys kan word, omdat alle werk in die
geesteryk uit die verspreiding van die suiwer waarheid bestaan.
Gelukkig sy daarom die siele wat al op aarde ’n lewe van liefde lei en hulleself
daarom maklik kan losmaak van verkeerde opvattinge en geestelike besit wat
foutief is. Die ander bevind hulle egter in die grootste nood, want elke
dwaalleer het ‘n skadelike invloed op die siel. En die leer van die doodslaap
van die siel in die besonder, omdat dit werklik tot ‘n verduistering kan lei wat
gelyk is aan die dood, omdat die moontlikhede vir hulpverlening minder word
deur die idee dat gebede geen nut het nie. Wie homself egter in opregtheid
na My wend, sal helder en duidelik insien hoe verkeerd hierdie leer is. Amen.
Neerdaal in die hel (II)

6543 Op julle eie sal julle nooit daarin slaag om julle aard te verander
nie, want julle het nie die krag om dit te doen nie. Maar daar is Een wat die
krag gekry het vir julle.
Die mens Jesus het daarin geslaag om iets namens julle te bereik om julle
toestand van swakheid te genees, wat die gevolg was van julle rebellie van
die verlede teen God. So het Hy die gevolge van hierdie skuld van julle op
Hom geneem, Hy het met Sy dood aan die kruis vir julle skuld betaal en
sodoende dit vir julle moontlik gemaak om weer krag te ontvang. Hy het die
krag vir julle gekry en gee dit as 'n geskenk van genade aan julle, mits julle
gebruik maak van die seëninge, waarvoor julle erkenning van Jesus Christus
as die Seun van God en Verlosser van die wêreld 'n voorvereiste is, wat ook
die erkenning van Jesus se Goddelikheid insluit.
Wat voorheen onmoontlik was, naamlik dat 'n persoon homself weer kon
verander na die ligwese wie hy oorspronklik was, het moontlik geword deur
Jesus se kruisiging, en so sal die terugkeer na God met sekerheid plaasvind,
indien die mens net by Jesus Christus bly, indien hy 'n beroep op Hom sal
doen om hulp op die weg na volmaaktheid. Die krag wat hy daarna sal
ontvang sal voldoende wees om homself te bevry van die beheer van die een
wat hom in die diepte ingetrek het en hom genadeloos daar gevange gehou
het, want sonder die hulp van Jesus Christus sou die wese geen krag van sy
eie gehad het om te weerstaan nie.
Jesus Christus het ook na die hel afgedaal om hulp te bring aan diegene wat
reeds hul aardse lewe verloor het voor die verlossingsdaad en wie nog steeds
beheer was deur God se teenstander. Hulle het nie daarin geslaag om hulself
tydens hul aardse lewe te bevry nie, want hulle wilskrag was baie swak en
hulle het dus toegegee aan die teenstander en was sy gevangenes totdat die
Verlosser, Jesus Christus gekom het, Wie hulle toegelaat was om
ongehinderd te volg, omdat Hy ook vir hulle siele die prys betaal het met Sy
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bloed. Maar selfs hierdie siele se vrye wil moes gerespekteer word, wat
versterk was indien die siel nie heeltemal vyandig was nie.
Maar die afdaling na die hel word nie behoorlik verstaan as slegs die gewillige
siele genoem word nie. Jesus, die Gekruisigde, het Homself ook in die moeras
van totale verdorwenheid vertoon, Hy het dit durf waag om in Sy
teenstander, sy gevalle broer, se ryk in te gaan. Hy het voor hom gaan staan
met sy wonde en het hom getoon wat liefde in staat was om te bereik. Hy het
na hom gekyk soos na 'n broer, maar selfs hierdie ontsettende groot offer
was nie in staat om Lucifer se hart van klip te versag nie. Minagtend het die
vors van die hel omgedraai en saam met hom 'n groot skare van die boosste
geeste. Liefde het nie die weg na hul harte gevind nie, want hulle haat was
groter en hulle wil was vry.
God het beslis geweet dat dit nie suksesvol sou wees nie, maar nogtans was
die skat van genade vir die inwoners van die hel aangebied, want die liefde
hou nie op nie, nie eens vir die mees verworpe wese nie, maar sy dwing nie
tot oorgawe nie. Die liefdesdaad deur Jesus kon egter nie die haat en die
opposisie oorkom nie, nietemin, was dit ook vir die wesens van die duisternis
aangebied, want Jesus se liefde geld vir alle lewende skeppings en die
neerdaling in die hel in was 'n laaste poging om God se teenstander te
oorreed om om te draai, om hom die laaste geleentheid te gee om te
verander en om die tyd van verlossing te verkort vir die gevalle wesens.
Maar selfs hierdie grootste liefdesdaad, wat God Homself in Jesus die mens
vervul het, het nie daarin geslaag om Lucifer se arrogansie en harteloosheid
te verander nie, inteendeel het Lucifer die kruisiging van Jesus beskou as 'n
triomf van sy mag en krag. Hy het homself as die wenner beskou wat daarin
geslaag het om 'n Goddelike Wese aan sy dienaars uit te lewer, wie beslis in
die Wese wat na die hel neergedaal het, die Een herken het wat ‘gesterf’ het,
maar nie die Een wat ‘opgewek’ is nie. Lucifer het nie oorgegee nie, wat die
Godheid vanaf die begin voorsien het en was dus in staat om die werk om die
gevalle wesens weer terug te lei en het dit hierop baseer. Eendag sal hierdie
verlore seun egter weer in die Vader se huis ingebring word, wanneer hy sy
swakheid sal erken, maar dit sal nog ewighede neem totdat almal wat deur
hom verlei is, heeltemal verlos sal wees. Amen.
In die besonder word hulle wat na die geestelike strewe, in die
noute gebring

6545 Die mense wat opwaarts strewe is in die besonder blootgestel
aan die aanvalle van My teenstander en hy wend die mees verskillende
middele aan om sy doel te bereik om hulle weer van My afkerig te maak en
na benede in die diepte in te trek.
Hy is so verblind, dat hy glo hy is reeds suksesvol, omdat hy nie weet dat hy
hierdie siele al verloor het deur hulle wil, wat op My gerig is nie. Want hulle
wat in vrye wil vir My gekies het, laat Ek nie meer los nie. Maar Ek kan dit
natuurlik ook nie verhinder wanneer hy homself so nou en dan na die wêreld
wend nie, wanneer My teenstander ‘n skynsukses kan boek nie. Maar
onherroeplik keer die siel na My terug, want die wêreld kan haar nie meer
gevange hou nie en My Liefde trek die skepsel aan wat al die weg na My
gevind het.
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En hierin sal julle ook die verklaring vind, dat hulle wat na die geestelike
strewe, moet worstel met My teenstander om hul vryheid. Hulle sal nooit die
verlorende party wees nie, maar sal tog krag moet aanwend, want hy is
hardnekkig en sy middele is dikwels nie te onderskat nie en kan daarom ‘n
skadelike uitwerking hê in soverre die weg na My verleng word deur ’n
tydelike stilstand of om te kyk na wat agter hulle lê.
Ek kan dit egter nie verhinder wanneer die mense hulself laat verblind deur
die vals lig nie en in die besonder dan nie, wanneer hulle verbygaan by die
ware lig wat uit My straal terwille van die begogelende en verblindende lig
nie, wanneer hulle oë dan swakker geword het en hulle niks meer kan herken
nie. Nóg Ek, nóg My teenstander sal dwang aanwend waar dit om die vrye
keuse van die skepsele gaan, maar tog sal My teenstander nie slaag om weer
die siele van My te ontruk, wie hulself op die weg na My bevind nie, hy kan
hulle slegs ophou en probeer om vir sy doel af te rokkel. En dan beslis die
vrye wil weer, wat egter sekerlik ook weer die weg na My sal terugvind, selfs
wanneer die mens oor dwaalweë gegaan het, want wie My eers as doel het,
gee daardie doel nooit meer op nie.
Dat dit egter tog al moontlik is om hom maar in die minste goedgesind te
wees, lê by julle mense self. Julle verbintenis met My het julle losser gemaak
en hom daardeur na julle toe getrek, wie so 'n geleentheid nie vir homself sal
laat verbygaan nie. Daarom is verhoogde waaksaamheid steeds gebiedend
noodsaaklik vir elkeen wat opwaarts streef, want ofskoon die teenstander ook
blind is in sy Gees, ofskoon sy denke ook heeltemal aan die verkeerde kant
opgaan, weet hy tog dat hy nie ’n lang tyd meer het nie, dat ‘n termyn aan
hom gestel is en in sy duisternis glo hy om in hierdie kort tydjie nog te bereik
dat hy My sal onttroon en homself op die troon sal kan verhef.
En daarom deins hy ook vir geen middel terug nie en hy stop vir geen mens
nie, maar een ding kan hom teenhou: Wanneer julle julleself in My ligkring
bevind.
Teen My lig is hy nie opgewasse nie en daarom probeer hy alles om die
draers van die lig tot ‘n val te bring. Is julle egter waaksaam, dan sal julle
julle oë en harte steeds net na My toe wend, dan kan die lig van My Liefde
julle sterker binnestraal en My teenstander verafsku dit en vlug. Julle moet
waaksaam wees en bid en hy sal niks met julle bereik nie. Amen.
Meeloop is nutteloos

6547 Julle sal nie ‘n noemenswaardig resultaat kan verwag met die
einde van julle aardse lewe as julle die breë weg gegaan het, as julle julleself
by hulle wat daarop gaan, aangesluit het sonder om eers te vra waar die weg
heengaan wat die massas bewandel. Want dan is julle slegs meelopers wat
meen om julle verantwoordelikheid te kan afskuif op sy naaste, op die een,
wat die menigte aanvoer. Elke afsonderlike mens sal op sy lewensreis telkens
by ‘n kruispad kom en daar sal ook van die begeleiers altyd weer ander weë
uitgaan, dan moet die mens self besluit waarheen hy hom wil wend. Want as
hy tot aan die einde van sy lewe slegs ‘n meeloper bly, het hy niks gewen vir
die heil van sy siel nie.
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Daarom kan kerklike organisasies vir hul lede nooit die bereiking van
saligheid waarborg nie, omdat elke mens dit self moet nastreef en beveg. Hy
kan wel aanwysings gegee word, maar elke mens moet nou self die arbeid
aan sy siel verrig, d.w.s. elkeen sal nou self die weg moet gaan wat omhoog
lei.
Dit is ‘n groot dwaling om die verantwoordelikheid vir sy siel te wil afskuif op
sogenaamde leiers, om altyd maar net te doen wat hierdie leiers verlang en
te glo, dat dit bewuste arbeid aan die siel is. Dit is ‘n groot dwaling om te
dink om die verlange van hierdie “leiers” nie aan ‘n ondersoek te mag
onderwerp nie en alles onvoorwaardelik aan te neem en te glo wat deur hulle
as waarheid voorgestel word. Selfs as dit die waarheid is, moet elke mens
self ‘n standpunt daaroor inneem, want dan eers kan hy herken wanneer
dwaling mag binnesluip en hom daarteen verweer. Wie hom egter geheel en
al verlaat op dit wat noodsaaklik ondersoek moet word, die mag nie aanneem
dat sy nalatigheid verontskuldiging sal kry nie, hy mag nie glo om sy skuld op
hom te plaas wat hom verkeerd gelei het nie. Elkeen sien die weë wat afdraai
en hy kan die weg net so maklik gaan, as die waarop hy al geloop het. Maar
hy moet hom altyd afvra waarheen die verskillende weë lei en dan bewustelik
kies. Wie egter sy oë neerslaan en gedagteloos agter die massa aanloop, die
kan die afdraaipad maklik oor die hoof sien en ook dan is dit sy eie skuld.
Want hy moet om hom heen kyk, hy moet nie domweg aanloop, terwyl hy die
gawe het om te kan sien nie.
En hy moet nadink, omdat hy daarvoor verstand gegee word, wat hy ook
moet gebruik om die heil van sy siel te bewerkstellig. En julle moet ook weet
dat die weg wat die massa gaan nooit die regte is nie. Want die massas word
aangevoer deur God se teenstander en nooit sal die waarheid daar te vinde
wees nie.
As julle mense julleself tog voor oë sou hou dat op aarde die teenstander die
oormag het en dat baie meer mense aan hom behoort as aan God. Dan sou
julle tog aan die boosheid van die mense, aan die liefdeloosheid en die lae
geestelike vlak, kan sien hoe groot sy mag is oor die mensdom. Dan sou
julle, as julle ernstig daarna streef om die heil van julle siele te bereik,
julleself nie onder die groot massa bevind nie, julle sou julle daarvan
afsonder en ‘n weg soek wat ‘n ander rigting inslaan. Julle sou ag slaan op
die bode wat met ‘n lig vooruit gaan om julle die weg te verlig, julle sou julle
nie laat tevrede stel met holle frases nie, julle sou wyse onderrigting verlang
wat julle ‘n ware lig gee. Julle sou self nadink en ‘n steeds helderder lig
ontvang.
Skud julle sorgloosheid af waar dit oor die heil van julle siele gaan. Laat nie
ander vir julle sorg nie, want vir julle siele dra julleself die verantwoording,
wat niemand julle kan afneem nie. Probeer self met God in verbinding te
kom, kies Hom tot julle Leidsman en maak julle los van hulle, wat glo dat
hulle op aarde Sy verteenwoordigers is, want die regte verteenwoordigers
van God sal julle altyd maar net wys om die verbinding met God tot stand te
bring. Die valse verteenwoordigers wil julle egter die verantwoording afneem
en verlang slegs blinde gehoorsaamheid van julle en nakoming van die deur
hulself uitgevaardigde gebooie.
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Indien julle salig wil word, dan moet julle ook die weë gaan wat na saligheid
lei. Julle moet tot God bid dat Hy julle die regte weë sal aanwys en julle die
krag sal gee om daarop te gaan, as dit opwaarts voer. En God sal julle die
regte leiers tegemoet stuur, Hy sal julleself (na hom) trek en julle sal dan die
ware doel bereik. Amen.
Weg na die ewige huis

6549

Die weg huis toe kan lank en maklik wees, maar ook kort en
moeilik, afhangende van hoe ernstig julle is om julle doel te bereik. Maar julle
kan ook baie maklik 'n heeltemal verkeerde pad loop indien julle nie omgee
waar julle heengaan nie. 'n Moeilike weg sal nooit na die afgrond lei nie, want
die een wat julle wil verlei om na benede te gaan, wys julle op weë wat
maklik is om op te loop. Hy sal julle nooit na homself lok met 'n moeilike weg
nie. Dit is waarom dit julle altyd rede tot kommer moet gee wanneer julle
aardse weg veels te maklik en vol vreugde is, dan moet julle julself altyd
afvra of julle op die regte weg is, of dit die weg na die ewige tuiste is. Maar
julle is oor die algemeen tevrede so lank as wat julle aardse lewe aan julle
gee wat julle begeer, dan sal julle selde oor die lewe van julle siele dink na
julle dood. Maar julle moet bekommerd wees.
As julle hoër vlakke wil bereik, dan sal julle weg na bo krag vereis, dit sal
nooit moontlik wees om dit moeiteloos af te lê nie, tensy julle julleself
heeltemal oorhandig het aan My en My julle gids laat wees. In daardie geval
sal julle nie die moeite om na bo te gaan so erg voel nie en tog sal julle weg
opwaarts lei.
Neem daarom kennis van die feit dat 'n gelyk weg nooit na die doel kan lei
nie en aanvaar alle teenspoed en probleme nederig, wat julle waarborg dat
julle op die weg na bo, na My is, Wie nooit onder gesoek moet word nie,
maar altyd bo.
En pasop dat julle nie weer wegdraai van hierdie opgaande weë na op die
breë en gemaklike weg nie, want julle kan julle doel te eniger tyd verander,
die geleentheid sal altyd aan julle gebied word om te verander van die breë
weg na die smal weg, wat nie moeiteloos geloop kan word nie, net soos die
omgekeerde ook altyd moontlik is, want My teenstander sal nooit ophou om
julle te verlei nie en keer op keer sal hy aantreklike plekke vir julle wys om
julle voetstappe vinnig te rig waar hy wil hê dat julle moet gaan.
'n Te maklike aardse lewe met alle vorme van aardse vreugdes en plesier is
so 'n wye en maklik begaanbare weg, wat beslis nog voor die einde van julle
lewe op aarde ingeruil kan word met die steil weg na bo, maar hoewel die
bereiking van die doel nog steeds moontlik kan wees, is dit nietemin baie
twyfelagtig, want niemand weet wanneer sy aardse lewe verby sal wees nie
en of hy nog die geleentheid sal hê om aan die einde te draai na die smal
weg na bo nie. Niemand weet of hy ooit die verlore tyd sal kan inhaal en of
hy in staat sal wees om die rigting van sy doel in sy aardse lewe te verander
nie.
Dit is waarom julle nie jaloers moet wees op enige medemens wat 'n
sorgelose aardse lewe het en wat voortdurend vol vreugde lyk nie. Hy is nog
nie op die regte weg nie, hy word nog te goed versorg deur die een wat hom
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in die afgrond wil lok. En tog, gelei deur My hand, kan julle ook julle aardse
lewe geniet, maar julle vreugdes en begeertes sal anders wees as dit wat
julle sien by julle medemens. Want die geskenke wat Ek gee, is van 'n ander
soort, maar dit kan die persoon baie gelukkiger maak as materiële besittings.
En terselfdertyd gee dit julle die nodige krag wat julle nodig het vir die weg
na bo. En julle sal waarlik nie 'n slegte keuse maak as julle redelik vroeg
besluit om af te draai van die breë weg na die smal weg na bo, wat
oënskynlik onbegaanbaar lyk. Want dan sal julle nie meer begeer wat julle
agtergelaat het nie. Julle sal opwaarts kyk en die lig volg, en julle sal die doel
veilig bereik, na My in julle Vader se huis. Amen.
Eienskappe van die Kerk van Christus – Streef na geestesgawes

6551 Julle moet ywerig strewe om die gawes van die Gees te verkry,
want dit kan nie aan julle geskenk word nie. Julle moet dit verwerf deurdat
julle julleself geskik sal maak vir die werksaamheid van My Gees in julle. Glo
nie dat dit julle gegee kan word as julle geen arbeid aan julle siele verrig het
nie, wanneer julle wese hom nie sodanig verander het dat julle siele tot liefde
geword het nie.
Julle siele moet ‘n sekere graad van volmaaktheid bereik het voordat My
Gees in julle kan werk, die graad van volmaaktheid vereis van julle ‘n vaste
wil om op aarde geheel en al volgens My gebooie te lewe, dit vereis
selfoorwinning, ‘n onselfsugtige dien van die naaste en ’n volledige toegekeer
na My. Dan eers kan Ek My Gees op julle uitstort en kan die mens die gawe
ontvang waarvoor hy in die besonder geskik is en wat sy vêrdere arbeid vir
My en My ryk sal bepaal.
Almal kan die gawe van die Gees deelagtig word, want almal is geroep om
ywerig met mekaar te werk vir My ryk. Maar slegs weinig is uitgekies, want
slegs weinig vervul die voorwaardes verbind aan die werk van My Gees. Slegs
weinig neem dit met die arbeid aan hul siele so ernstig, dat hulle hul vorm tot
‘n opnamehouer van My Gees en slegs weinig kan Ek daarom toerus met die
gawe van die Gees.
Wie egter die gawe besit, sal reeds op aarde salig wees, want hulle weet dat
hul innig met My verbind is. hulle weet dat Ekself in hul werk en hulle sal
daarom met sukses werksaam wees vir My ryk.
Julle mense kan dus julle lidmaatskap van die kerk van Christus, tot die kerk
wat Ekself op aarde gestig het, nie anders bewys as deur die besit van ‘n
geestesgawe nie, want dit is die kenteken van My kerk. En daar is
verskillende gawes wat getuig van die werke van My Gees. Steeds egter kom
daar ‘n krag aan die lig wat ongewoon lyk. Daar sal in die mens ‘n vermoë te
voorskyn kom wat hy hom nie deur ywer, studie of liggaamlike krag sy eie
gemaak het nie, maar wat hom klaarblyklik geskenk word, sodat hy wondere
sal verrig, siekes genees of dat hy in wysheid onderrig of die profetiese gawe
besit.
Al die dinge bewys dat hulle tot die kerk van Jesus behoort, want hulle het
hul lewende geloof in Hom wat uit die liefde voortgekom het. Hulle het
daarom so ‘n innige verbinding met My dat Ek deur My Gees in hulle kan
werk, soos Ek dit goed ag vir hul siele- heil en die van hul medemens.
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Julle mense hoef dus slegs ernstig julle bes te doen en in die liefde te lewe,
om tot ‘n lewende geloof te kom. Dan sal julle ook alles doen wat julle siele
die graad van volmaaktheid sal oplewer en dan sal julle van My
teenwoordigheid in julle bewus wees. En vanuit hierdie bewussyn sal julle ook
oor ongewone krag beskik, wat Ek so aan julle mense sal gee, dat dit vir julle
en julle omgewing nuttig sal wees.
En wie nou so ‘n ongewone geestesgawe verkry het, die is ook ‘n getroue
dienaar in My wingerd, want hy werk met die gawe om sy medemens tot ‘n
lewende geloof aan My in Jesus Christus te bring. Want wie deur My Gees
verlig is, die sal ook steeds van My sy goddelike Verlosser in Jesus Christus
getuig, omdat die verlossing deur Jesus eers met hom moet gebeur, voordat
My Gees werksaam kan wees, voordat My Geestesgawe uitgedeel kan word.
Want slegs die mens wat deur die bloed van Jesus verlos is, het ook die krag
om aan homself te werk sodat sy siel die graad van volmaaktheid kan bereik
wat vereis word om geestesgawes te ontvang.
Met die hulp van Jesus Christus kan en sal julle mense slaag. Daarom sal ook
elke geestelike ontwaakte mens van Hom, wat Sy Gees beloof het, getuig. En
elkeen wat ‘n geestelike gawe besit, kan getuig, dat hy deur Jesus Christus
verlossing gevind het uit die nag van die dood. En in hom werk dan My krag,
in hom skyn nou My lig en in hom is Ekself en werk deur My Gees. Amen.
Voorloper van Jesus

6554 Die positiewe ontwikkeling van die siel is die hoofdoel van die
mens op aarde. Dog slegs weiniges, soos julleself, is daarvan bewus; slegs
weiniges stel hulself die vraag oor die redes en die doel van menswees. Die
meerderheid streef slegs na aardse welstand en na alles wat aan die liggaam
welbehae verskaf. Maar alle mense is in staat om hulle verstand te gebruik,
alle mense sou hulself die vraag kan vra wat die sin en die doel van die
aardse lewe is. En alle mense sou die vraag ook beantwoord kon kry, want
dit is die eerste trappie omhoog.
Maar omdat die mense nie vêrder as tot by hulle liggaamlike dood kyk nie,
omdat hulle selde aan ‘n voortlewe van die siel glo; is hulle vraag na hulle
aardse welsyn belangriker en hulle beskou die werksaamheid in aardse dinge
veel dringender. Die geloof ontbreek by hulle, want sou hulle maar ‘n swak
geloof hê, dan sou hulle innerlik geen rus vind nie, ondanks aardse welvaart.
Hoe nader dit na die einde loop, des te minder geloof sal daar onder die
mense te vinde wees. Daarom sal daar in die eindtyd mense optree, wat op
‘n buitengewone wyse met God verbonde sal wees, wat daarom ook
buitengewoon kan werk en die opmerksaamheid van die medemens na
hulself toe sal trek. Want God probeer waarlik nog alles om diegene te help
wat net so 'n aansporing nodig het, om hulself van die aardse doelwit bewus
te maak.
Sulke mense is hier met die doel om ‘n taak te vervul op aarde, naamlik die
beliggaamde ligwesens. Hulle wil die nood van die medemens versag en het
vir hierdie doel liggaamlik op die aarde kom wandel, sonder dat hulle self van
hulle herkoms bewus is. Die sterk verbinding met Jesus, wat hulle egter uit
vrye wil as mens tot stand bring, wat al hulle medemense ook sou kon doen,
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gee hulle ongewone krag. Hulle wese bestaan uit liefde en daarom het hulle
so ‘n lewende geloof, wat uiting vind in ongewone liefdadigheid, in die
lewendige verkondiging van Jesus en kragdadige hulp aan liggaam en siel in
Sy Naam.
Deur sulke mense kan baie nog tot die geloof kom, omdat hulle duidelik van
‘n krag blyke gee wat nie aards verklaar kan word nie. Die mense moet tot
geloof gebring word en hulle moet tewens die weg na Jesus toe gewys word,
waartoe by die volledig ongelowige mensdom ongewone middele aangewend
moet word, wat hulle desondanks nie tot geloof sal dwing nie. En daar sal
steeds meer opgestane mense die krag van hulle geloof laat blyk, hoe nader
die einde kom. Totdat daar skielik ‘n groot lig sal straal, totdat daar iemand
sal kom wat die naderende koms van Jesus sal aankondig en weer vir Hom
die weg sal berei.
Sy lig sal helder in die wye omtrek skyn, want sy verskyning sal vinnig
bekend word. En ofskoon hy vir baie mense ‘n bron van krag en troos sal
wees, sal hy tog baie vyandig bejeën word deur hulle wat voor die einde in
die meerderheid sal wees, wat tot die teenstander van God behoort en in sy
opdrag ook sal handel teen al die Goddelike geestelikes. Hulle sal in die
besonder diegene vervolg wat in die Naam van Jesus spreek en die nabye
einde verkondig.
Maar juis omdat God se teenstander met ongewone brutaliteit optree in die
laaste stryd op die aarde, word daar ook ‘n buitengewone “lig” na die aarde
gestuur. Weer sal hy homself as ‘n Liggees op aarde beliggaam soos wat dit
geskrywe staan, weer sal hy vir Jesus uitgaan en Sy koms verkondig. En
weer sal hy homself as “roepende in die woestyn” bekendmaak.
Hy weet wie hy is en gaan tog in alle onopvallendheid sy aardse weg, wat ook
weer met sy dood verseël sal word. Maar al God se getroue mense sal krag
by hom ontvang en altyd weer opgerig word wanneer die nood van die tyd
blyk om hulle neer te werp, want hy sal in opdrag van God spreek en deur
hom sal God die mense Self aanspreek. En hulle sal dan ook die belangrike
missie van die Voorloper van Jesus begryp en hulle sal daarom ook die koms
van Jesus bewustelik verwag en sal nie twyfel dat hulle verlos sal word uit die
grootste benoudheid nie.
Wanneer die Voorloper sal optree, het die tyd gekom wat telkens
aangekondig was deur sieners en profete, want wanneer hy sal verskyn, sal
die aktiwiteit van die Antichris ook duidelik herkenbaar wees, want hy sal die
gelowiges so kwel dat hulle buitengewone hulp nodig sal hê. Die Voorloper
sal sy “lig” laat skyn en dit sal in die wye omtrek uitstraal waar hy ookal sal
wees, die mense sal met sekerheid van hom gehoor het en die gelowiges sal
weet wie agter die “lig” skuil en ook nou sal hulle weet hoe laat dit is. Die
Voorloper van Jesus sal egter vasberade sy weg gaan, ondanks vyandigheid
en spraakverbod. Hy sal in opdrag van God spreek en hy sal geen ander
Meester erken as slegs die Een wat hy dien nie.
Sy woorde sal inslag vind en sal die swakkes krag gee tot verset, want
daardeur sal die mense ook die moed hê om vir hulle geloof te sterf. En tog
lê die lewe van elke mens in die Hande van God en slegs Hy weet wanneer
die uur van redding sal slaan, wanneer Sy koms na die aarde en die
wegneming van Syne sal plaasvind.
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Ook die Voorloper weet van sy einde, maar hy dien sy Meester ook nog deur
sy dood. Want daardeur sal hy die werk van die verheerliking volbring; deur
sy dood sal Jesus se mag en heerlikheid geopenbaar word, want slegs Een
gebied oor lewe en dood en die Een sal Hom laat ken as Meester en as
Oorwinnaar oor Sy teenstanders, wanneer die laaste dag aangebreek het. Hy
sal diegene wat in Hom glo, lewe gee en almal wat Sy teenstander
onderhorig is, aan die dood oorgee. Amen.
Die wêreld hou groot gevare in

6556 Julle sal nog die wêreld baie bitter ervaar as julle nie leer om
haar uit eie beweging te versmaai nie, want so lank as wat julle die wêreld
liefhet, is sy ’n groot gevaar vir julle. En as Ek julle van hierdie gevaar wil
red, dan sal Ek moet seker maak dat julle julle liefde vir die wêreld verloor.
Ek sal julle lyding en pyn moet veroorsaak, deur die wêreld self te gebruik
om julle bewus te maak van die feit dat die wêreld julle nie help nie, maar
julle beheer, sodat julle haar oorheersing pynlik sal ervaar en julle onttrek
van haar.
Baie sal nog gebeur wat sal maak dat julle My Woorde sal verstaan, want dit
wat julle tans sien as 'n verhoogde genot van die lewe, sal so hand uitruk dat
julle graag sou afsien van die plesier om onthef te wees van die groot fisiese
risiko's. Julle sal geen sekuriteit meer hê nie, want mense se lus vir die lewe,
wat deur My teenstander verslaaf is, sal styg tot 'n vlak dat dit alle
besorgdheid vir ander sal ignoreer, dat elkeen slegs na homself sal omsien,
ten koste van sy naaste en laasgenoemde gereeld in 'n posisie van gevaar sal
plaas wat hy nie langer kan ontduik nie. Dit waarna julle met al julle sintuie
streef sal julle ondergang wees. En solank as wat julle die wêreld en haar
kommoditeite julle uitsluitlike doel van die lewe maak, sal julle nie julle
sterflike lewe wil verloor nie en sal probeer om dit op elke moontlike manier
te verleng. Tog sal sy julle so beswaar dat julle sal smag na 'n einde. Maar
net hulle wat nie heeltemal aan My teenstander behoort nie, sal die lewe
swaar en skrikwekkende vind.
En wat Ek vooruit aankondig, sal gebeur ter wille van hulle, sodat hulle lus vir
die wêreld sal verminder en hulle sal besin oor hulself, want hierdie laaste
paar sal 'n sterk hulpmiddel nodig hê, anders sal hulle ook heeltemal die
wêreld ten prooi val, anders sal hulle self die ‘hamer’ word wie tevore die
'aambeeld' was. Mense moet hulself gelukkig ag om skade te ly 'deur middel
van die wêreld’, want hulle is die mense wat Ek wil red uit die wêreld. Maar
iemand wat reeds ten prooi geval het aan die wêreld, sal genadeloos en
roekeloos wees en net homself laat geld.
'n Tydperk word ingelui soos wat nog nooit op hierdie aarde beleef is nie.
Menslike lewens sal niks meer werd wees nie. Die wette van die mensdom sal
nie meer heilig wees vir iemand wat homself aan die wêreld oorgegee het
nie, dus aan My teenstander. Die besittings van die medemens sal nie
gerespekteer word nie en gevolglik sal mense gewetenloos eksperimenteer,
uitbuit en enigiets geniet wat hulle 'n voordeel sal gee, ongeag of dit skade
aan 'n ander persoon se liggaam of besittings sal veroorsaak. En Ek sal
toelaat dat dit gebeur, want My besorgdheid is nie oor die liggaam nie, maar
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oor die mens se siel en as sy hierdeur gered kan word, dan sal sy My eendag
daarvoor bedank, selfs as sy oormatig moes ly op aarde.
Mense kan nie hierdie lyding in die laaste dae gespaar word nie, want so lank
as wat daar nog ’n manier is om die siele uit die teenstander se nette te
bevry, sal Ek dit gebruik of toelaat dat dit gebeur, want dit is My teenstander
se werk op mense wat reeds aan hom behoort. En as die mense dink dat
hulle gevorderd is, dan sal die groot verwoestings wat veroorsaak gaan word,
die teenoorgestelde aan hulle bewys. Maar hy wat blind is sien niks en wil
ook niks sien nie, maar die uur op die wêreld horlosie sal voor die hand
liggend wees vir hom wat kan sien. Amen.
Verandering van wese - Stryd teen verkeerde liefde

6557 Die grootste wins van julle lewe op aarde is die vereniging met
My. Hierin sal julle julle doel moet sien en julle mag nie rus voordat hierdie
eenwording met My plaasgevind het nie. Bewustelik en onbewustelik sal julle
hierdie eenwording kan bewerkstellig, maar eerstens sal julle altyd in My
moet glo. Julle sal My as 'n Wese moet erken, met Wie julle begeer om in
nabye kontak te kom. Hierdie begeerte van julle is al die bewys dat die wil,
wat aanvanklik nog aan My teenstander behoort het, homself na My gerig
het. En sodra julle julleself nou deur gedagtes met My besighou, verbind julle
bewustelik met My, ofskoon die ware band vereis dat julle julself vooraf moet
omvorm; dat julle julle bes sal doen om julle wese aan Myne gelyk te maak,
omdat Ek My net kan aansluit met die volmaakte, maar hierdie volmaaktheid
kan ook deur julle bereik word.
Julle sal julleself dus eers tot liefde moet omvorm, omdat My oerwese Liefde
is. Maar sodra julle die band in gedagtes met My tot stand gebring het, sodra
julle tot My bid, sal krag julle ook toekom om hierdie verandering van julle
wese te kan voltrek. Julle wil behoort nou aan My en daarom kan Ek julle
krag laat toekom, wat voorheen nie moontlik was nie, omdat julle wil aan My
teenstander behoort het en aan My weerstand gebied het, - dit wil sê dit het
My Liefdeskrag afgeweer. Daarom is die verandering van wil in die eerste
plek nodig, dan eers kan die verandering van wese plaasvind, wat die
toestuur van My krag vereis. Maar My krag is uitstraling van Liefde en dit sal
hom laat voel om in liefde werksaam te wees. Sodra julle nou werke van
liefde verrig, doen julle 'n beroep op hierdie krag en trek julle My daardeur
altyd nader aan julle.
Ek is die Liefde Self en daarom kan die eenwording met My net plaasvind, as
liefde haar by Liefde voeg, soos egter ook geen werk van liefde gedoen kan
word sonder My nie. Julle sal ook onbewustelik die eenwording met My tot
stand kan bring, as julle in liefde leef, ook as julle deur gedagtes verbinding
met My soek. Daar sal met sekerheid nog sulke gedagtes in julle opkom en
julle ook nie meer verlaat nie, want die bewustelike erkenning van My moet
plaasvind, om gelukkig te kan word en dit sal ook gebeur, waar Ek naby die
mens kan wees, omdat hy in liefde werksaam is, - dus 'n beroep doen op My
krag. Dit is nie so moeilik om hierdie aansluiting te vind vir die mens wat nie
beheer word deur eieliefde nie, omdat eieliefde die mens verhinder tot
onbaatsugtige naasteliefde. Daar beheers My teenstander die gedagtes van
die mense en daar kan geen liefdestraal van My inkom nie, daar is Ek nog vêr
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weg en word daar nóg opsetlik, (dus bewustelik), nóg onbewustelik die band
met My tot stand gebring.
En sonder liefde is die mens in sy wese nog so onvolmaak, dat Ek My nie by
hom kán aansluit nie. Dan bereik die mens nie sy doel op aarde nie en dit sal
ook moeilik wees om hom in die ryk hierna tot ander insigte te bring, want
solank hy deur eieliefde beheer word, sal hy ook nie geraak word deur die
nood van ander siele nie. En nooit sal hy krag kan ontvang nie, omdat hy
nooit die wil om te help in homself laat opkom het nie. Daarom is dit die
belangrikste en ook moeilikste stryd op aarde, die stryd met jouself, die stryd
teen ’n verkeerde gerigte liefde, wat verander moet word tot volledige
onselfsugtigheid, om dan eers liefde genoem te kan word, wat die wese
verander. Waar daar maar 'n poging aangewend word, sit Ek 'n hand by met
My krag, want liefde kan nie anders as om deur liefde gelok te word nie. Dan
eers sal julle julself met My kan verbind en verbind bly vir ewig. Amen.
Regte verkondiging van die Woord - Die teenwoordigheid van God
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Die werk vir My en My koninkryk moet ywerig verrig word,
aangesien die tyd min is en vele moet nog gewen word vóór die einde. En die
wêreldgebeure dra ook by tot die feit dat die mense sal nadink en na My
Evangelie sal luister, op voorwaarde dat dit lewend uiteengesit sal word deur
diegene wat ’n gewekte gees het. Inderdaad sal slegs hierdie mense tydens
die laaste dae suksesvol wees, terwyl die lewelose predikers eerder ‘n
geloofsafval sal bewerkstellig, eerder as ’n opwekking by hul toehoorders.
Want hulle predik nie in My opdrag nie, maar het hulself gesalf as “dienare
van die Heer”, wat hulle egter nooit kan wees solank My Gees nie in hulle
werksaam is nie, solank hulle nie My Gees in hulle laat wek het nie, wat egter
‘n lewe van liefde vereis. Slegs die bewys van lewe kan weer lewe gee.
En My Woord moet lewend aan mense gegee word om hulle tot lewe te wek.
En dit moet so aangebied word dat hulle die krag van die Woord sal voel en
so gemotiveer sal word om daaraan te voldoen. Hulle moet aangespreek voel
deur Myself en dit is slegs moontlik wanneer Ek Self met hulle kan praat deur
die mond van ‘n gewekte dienaar.
En dit is onbegryplik en onbekend aan hulle wat voorgee om My
verteenwoordigers op aarde te wees en ‘n dodelik verstarde Evangelie aan
die mense verkondig, wat slegs van die woorde gebruik wat Ek eens tot die
mense gespreek het, maar wat geheel en al sonder lewe is, omdat die Gees
ontbreek wat hulle eers lewend moet maak. Enkele sal dan kragtig spreek
wanneer hulle ‘n ware lewe van liefde sal lei en daardeur tot die verligting
van hul denke gekom het. En as hierdie mense maar net sal toelaat om
heeltemal deur My omhels te word, kan hulle ook ware verteenwoordigers
van My leer op aarde word. Maar hulle vind moeilik die weg na My, wat
regstreeks vanuit die hart na My moet lei, maar nie deur ‘n gebied wat
kunssinnig deur mense aangelê is en wat hulle as ‘kerk’ betitel nie. Julle
mense wil hierdie waarheid nie hoor nie, maar sodra julle eens opreg en
gelowig hierdie regstreekse weg na My geneem het, sal julle nooit spyt wees
daaroor nie. Maar Ek kan slegs hierdie raad aan hulle gee wat vol liefde is,
want slegs dan kan Ek met hulle praat, want dan sal My Gees op hulle
neerdaal en sal sy ook in My ware verteenwoordigers wees.
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Daar is nog baie werk wat gedoen moet word en Ek spoor weer aan tot
arbeid in hierdie wingerd. Ek poog steeds weer om arbeiders te trek wat
bereid is om My getrou te dien. En Ek wil julle vertel hoe diegene geaard
moet wees om in hierdie wingerd te werk. Hulle moet ‘n lewende geloof hê,
wat deur liefde lewend gemaak is. Want Ek Self moet in hulle kan werk,
anders sal hul arbeid tevergeefs wees. Om My Woorde te spreek is nutteloos
as die lewe opwekkende krag nie terselfdertyd daaruit stroom nie en hierdie
lewe kan slegs deur God gegee word, Wie Self die lewe is. Dus moet elke
boodskapper van My Evangelie My toelaat om Self deur hom te praat.
Hy moet deur die liefde homself so innig met My verbind, dat Ek in hom
teenwoordig kan wees en uit hom kan spreek wanneer hy sy mond open om
My Woord te predik. Hy moet nie veronderstel dat My teenwoordigheid
outomaties is, wanneer hy slegs My Woorde gebruik wat sonder My Gees
slegs leë letters is nie. Hy moet vooraf My Gees vra deur homself bewustelik
met My te verbind en dan My aanwesigheid moontlik maak deur
onbaatsugtige werke van liefde. En ‘n onvoorstelbare seën sal op elkeen kom
wat na hom sal luister, omdat hulle My dan Self sal hoor en deur die krag van
My Woord aangeraak sal word, sodat hulle self tot lewe gewek kan word. En
dan sal hulle nie meer in gevaar wees om verlore te gaan nie, want wat
eenmaal op hierdie aarde lewend geword het, sal sy lewe nie weer verloor
nie, want wie die dood ontvlug het, het die een ontvlug wie hom eens aan die
dood uitgelewer het. Maar nou sal hy lewe tot in ewigheid. Amen.
Jesus Christus as Leier skenker van Krag

6568 Alle geestelike vooruitgang moet voor geveg word. En dit moet
steeds weer beklemtoon word, dat die weg opwaarts moet lei, dat dit na die
doel moet voer, dus altyd 'n sekere krag vereis. Omdat julle mense self
weinig krag besit, sal julle dit dus van My moet vra, of julle sal dit moet
verwerf deur werksaam te wees in liefde. Die weg omhoog sou nooit gegaan
kan word sonder toevoer van krag nie, want hy is nie plat nie. Hy is
inspannend vir elke mens, tensy die mens 'n mate van liefdeskrag besit,
sodat hy geen enkele inspanning voel nie. Dan dra die liefde hom self
omhoog. Wie dus nog kragteloos is en tog graag die weg omhoog wil aflê,
moet 'n beroep doen op hulp, op 'n leier wat hom sal vergesel, wat hom sal
ondersteun en hom van krag sal voorsien.
En hierdie helper en leier is Jesus Christus, aan wie julle mense julleself sal
moet toevertrou op julle weg oor die aarde, sodat dit na die doel sal voer.
Jesus Christus sal julle eers by die Bron van Lewe bring, waaruit julle krag sal
kan put vir julle tog oor die aarde. Want Jesus Christus bring aan julle My
Woord, die goddelike leer van die Liefde. En steeds sal julle in die eerste plek
van hierdie liefdesleer moet kennis neem en dan in ooreenstemming met die
leer werksaam raak. Dan sal julle krag ontvang en sal julle nou aan die sy
van julle leier vol vertroue aan die klim omhoog kan begin, want julle sal nou
ook die swaarste struikelblokke kan oorkom kragtens die liefde, tot welke
julle julle wese omvorm het, wanneer julle volgens My liefdesleer sal lewe.
In die begin van julle lewe is julle kragteloos. Maar julle hoef nie kragteloos
te bly nie. Want baie maklik sal julle 'n mate van liefdeskrag kan verwerf,
wanneer julle 'n beroep doen op die hulp van Jesus Christus, Wie aan die
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kruis gesterf het omdat julle swakhede medelye in Hom opgewek het. En Hy
het daarom deur Sy dood 'n mate van genade verwerf, waaruit julle nou
onbeperk genade en krag sal kan trek. Die klim omhoog vereis krag en alleen
Één kan aan julle hierdie krag verskaf: Jesus Christus. Want alle krag gaan
van My uit en Ek en Jesus Christus is Één.
Julle sal dus ten volle bewustelik 'n beroep moet doen vir My krag, deurdat
julle My daarom sal vra, deurdat julle in My sal glo en nou in hierdie geloof
ook My wil vervul, dit wil sê: Julle die Goddelike gebooie van die liefde tot
rigsnoer van julle lewenswandel sal maak. Dan verwerf julle krag en Ek Self
sal julle ook nooit sonder krag laat nie, omdat julle My vol vertroue daarvoor
gevra het. En dan gaan julle die weg omhoog en julle sal nou julle krag kan
gebruik om alle weerstande te oorkom, om struikelblokke uit die weg te ruim
en julle sal nie moeg word of kragteloos neersink nie, want Wie julle van krag
voorsien, gaan ook voortdurend langs julle, omdat julle Hom erken, omdat
julle glo in My in Jesus Christus, omdat julle Hom as julle Leier uitgekies het,
omdat julle My by julle aanwesig laat wees wanneer julle 'n lewe in liefde lei,
wanneer julle die goddelike leer van die liefde naleef.
Dit sal julle moet weet, omdat julle andersins nie sal kan verstaan waarom
julle aardse lewe dikwels moeilik en drukkend is en waarom julle tot die Ene
julle toevlug sal moet neem, Wie alleen die las kan verminder, wat julle leer
hoe om die weg moeiteloos af te lê. Julle moet weet dat slegs die liefde die
bron van krag is, dat julle sonder liefde nie die doel sal kan bereik nie. Want
julle begin julle lewe op aarde in die diepte en sal dit moet verlaat op die
hoogte, indien julle aardse weg nie tevergeefs sou gewees het nie. Maar julle
sal julle doel kan bereik wanneer julle die regte Leier aanroep, wanneer julle
by Jesus Christus aansluit, wat Self die weg gegaan het en wat julle uitnooi
om Hom na te volg as julle geluksalig wil word. Amen.
Gebedsverhoring - Geloof

6569 Die krag van julle geloof waarborg julle ook die vervulling van
wat julle vra. Want Ek staan by My Woord: “Vra en aan julle sal gegee word,
klop en vir julle sal oopgemaak word”. Julle moet altyd daaraan dink dat My
Woord waarheid is, dat Ek julle nie ‘n belofte maak sonder om dit na te kom
nie. Julle moet daaroor nadink dat dit vir My ook altyd moontlik is om aan
julle versoeke te voldoen en dat die Liefde ook graag julle versoek wil nakom.
Maar julle moet ook daaraan dink dat julle slegs dan op die vervulling mag
reken indien julle vas glo, wanneer julle geen twyfel het aan My Liefde of My
Mag nie. Die geringste twyfel verhinder My egter om julle van hierdie Liefde
en Mag van My blyke te gee, want dan is julle nog nie so vas met My verbind
nie, julle sien in My nog nie die Vader nie, maar steeds alleen die vêr God,
Wie Hom egter ook nie op die voorgrond plaas so lank as wat julle kinderlike
liefde My, julle Vader nie trek nie, wat ‘n vaste geloof egter wel doen.
Daarom bly so vele versoeke van My aardse kinders onvervuld en dit versterk
nog hulle twyfel aan die krag van gebed. En tog is dit maar net die
ontbrekende krag van die geloof wat die rede is dat julle gereeld tevergeefs
op vervulling wag.
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Kom as kinders tot julle Vader en spreek tot Hom in ware deemoed en
kinderlike liefde en lê nou julle verlangens aan My voor, in die vaste vertroue
dat Ek julle sal hoor, begrip het vir julle nood en dit van julle sal afwend. En
julle sal daarvan oortuig kan wees, dat Ek My oor nie sal sluit nie en Ek sal
inwillig tot julle versoeke. Want Ek wil julle steeds nader na My toe bring en
daarom ook ‘n vaste geloof nie breek nie. En ‘n ware kind sal ook maar net
om dinge vra waarby sy siel geen nadeel sal ondervind nie, ‘n ware kind laat
dit aan My oor en Ek stuur sy gedagtes, sodat hy insig kry en elke verlange
afweer wat sy geestelike ontwikkeling teenwerk.
Die ware kinderlike verhouding (tot My) waarborg ook ‘n verligte gees. Ek wil
dat julle julleself in elke nood van die liggaam of die siel op My verlaat en Ek
sal julle help soos wat Ek julle belowe het, sodra julle geloof in My lewend is.
Hierdie lewende geloof kan Ek julle egter nie gee nie, julle moet dit self vir
julle verwerf deur die liefde.
En so sal julle nou ook weet waarom soveel gebede onverhoord bly: Omdat
‘n swak geloof deur gebrek aan liefde die oorsaak is en omdat ‘n mens wat
self weinig liefde het, nooit ‘n blyke van My Liefde kan verwag nie en daarom
ook die werk van My Liefde verhinder.
My Woord is waarheid. Maar My beloftes stel ook steeds die vervulling van My
voorwaardes as vereiste. Dan sal ook elke belofte in vervulling gaan by julle.
Streef dus daarna om julle geloof te versterk, dit lewend te laat word deur
werke van liefde. Dan sal die krag van die geloof egter ook in julle wees en
My Liefde en Mag sal duidelik by julle merkbaar word. Amen.
My skape herken My stem

6570 Woorde wat julle van My ontvang is gees en lewe. En hulle moet
ook die gees van elke mens aanspreek en hom lewe gee. Hy moet die krag
van My Woord gewaarword, sodra hy sy hart oopmaak en My toegang bied,
sodra hy die gawe wat Ek hom aanbied in dank aanneem. Die wat My liefhet
en wat ook aan hul naaste liefde betuig, sal altyd deur My Woord aangeraak
voel, omdat hulle reeds deur die liefde met My verbonde is en hulle ook My
stem herken as die stem van die Vader, wat Sy kind gelukkig wil maak.
“My skape herken My stem.” En My stem weerklink net wanneer Ek Self ook
tot die mense kan praat. Julle sal nie ’n leë woord as die “stem van die
Vader” kan bestempel nie, wat die mens bedien wat My teenwoordigheid
egter nog nie in homself toelaat nie, wat nog 'n ongewekte gees het, wat wel
beweer om in My Naam te predik, maar van wie Ek My nog nie kan bedien
om deur hulle te spreek tot almal wat na hulle luister nie.
Die herkenning van My stem eis so 'n bewustelike verbinding met My, sodat
Ek dus Self kan praat. En hierdie band moet tot stand gebring word deur
beide die prediker asook deur hom wat die woorde hoor. Dan lok die goeie
Herder self sy skape en hulle sal Hom gewillig volg. My skape herken My
stem. Bewys dit nie dat Ek altyd weer tot die mense spreek nie? Ek wys julle
weer met nadruk daarop dat My skape My stem sal herken.
Dus maak Ek onderskeid by diegene wat My nie hoor nie, want nie almal kan
hulle tot Myne reken nie. En daarom sal almal My nie herken in die Woord
nie.
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Maar steeds sal Ek Myne ook Self aanspreek, sodat My belofte in vervulling
sal gaan, naamlik dat hulle My stem sal hoor en ook sal herken as bewys van
die teenwoordigheid van die Een aan wie hulle hulself oorgegee het. Dus het
Ek ook deur hierdie woorde daarop gewys dat Ek julle mense altyd en ewig
sal aanspreek, dat daaronder nie net die geskrewe Woord te verstaan is nie,
wat sonder gees en lewe kan wees, as Ek nie Self lewe daarin blaas nie en My
Gees dit nie lewe gee nie.
Maar Ek het ook geweet dat My Woord net herken sal word as regstreekse
oordrag deur My Self, wanneer 'n lewe in liefde die gees in die mens gewek
het. En daarom praat Ek van “Myne”, want die liefde is die band wat My met
hulle verbind en My regstreekse werksaamheid by hulle moontlik maak. Die
Woord kan elkeen wel hoor, maar die stem vereis My teenwoordigheid. Dus
het Ek julle mense ook My teenwoordigheid belowe en Ek gee julle bewys
daarvan deur My stem.
En Myne sal dit ook herken as die “stem van die Vader”. Maar dit is slegs 'n
klein kudde wat die lokroep van hul Herder sal verneem en gevolg daaraan
sal gee. Daar is maar min wat aan Sy stem gehoor gee, omdat die mense
hulself altyd meer laat mislei deur mooi woorde wat 'n verdowende klank het,
maar wat sonder gees en lewe is. En hierdie mense hoort nie by Myne nie,
want hulle het nie My Gees nie. Hulle is sonder liefde en daarom voel hulle
ook nie tot My aangetrokke nie. En as Ek tot hulle spreek, wend hulle
hulleself af en soek die plekke op waar My teenstander homself onder ’n
handige vermomming vertoon. En hulle neem genoeë met die leë skil
waaraan hulle geen krag kan onttrek nie.
Maar My Woord is krag en dit sal lewe gee aan almal wat hulle deur My laat
aanspreek, wie verlang na My stem en as My kinders ook die liefde van die
Vader sal ervaar. Amen.
God openbaar Homself in die Woord
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In My Liefde en erbarming kom Ek nader aan julle mense in die
Woord, sodat julle My kan leer ken en liefhê. Die verbinding tussen My en
julle kan julle alleen bewus word, deurdat julle My aanspreking verneem, wat
julle moet oortuig van 'n Wese wat julle weliswaar nie kan aanskou nie, maar
wat tog by julle teenwoordig kan wees as julle Sy teenwoordigheid toelaat.
Wanneer Ek Self tot julle spreek, sal julle My nie meer kan verloën nie. Maar
as julle My aanspreking nie wil hoor nie, dan sal dit vir julle ook geen bewyse
van My Self wees, as julle dit desondanks verneem nie.
Maar in die eerste instansie dink Ek aan diegene wat My bereidwillig aanhoor
en wat My Woorde in hul harte laat binnedring. Hulle wil Ek met My vertroud
maak om hul liefde te wen. En daarom moet Ek hulle kennis gee van My
Wese, van My wil en My Liefde. Ek moet Myself aan hulle openbaar, want so
'n openbaring kan ook in hulle die liefde laat ontvlam, wat die sin en die doel
daarvan is, wanneer Ek My Woord na die aarde stuur, wanneer Ek Self spreek
deur die mond van 'n mens. Elke mens wat so ’n aanspreking as moontlik
beskou, wat sy oor en hart oopmaak wanneer My Woord voor hom weerklink,
kan ook tot Myne gereken word. Want deur die aanhoor van My Self, bewys
hy dat hy sy weerstand teen My opgegee het.
`609

Ek kom Self in die Woord na die mense op hierdie aarde. Ek onderrig hulle,
Ek vermaan en waarsku hulle. Ek stel aan hulle die gevolge van hulle
lewenswandel voor die gees en Ek bring hulle die blye evangelie van die
verlossing van sonde en dood. Maar so iets kan net Hy, Wie Self van
ewigheid die Woord is julle laat toekom, Wie die hoogste insig, die lig en die
waarheid het en wat ook as enigste julle oor sy Wese uitsluitsel kan gee. Die
“Woord van God” is die grootste genadegeskenk, want dit het van My Self
uitgegaan. Dit moet My Self bewys. En as Ek julle eenmaal aangespreek het,
sal julle My nie meer kan verloën nie.
En tog gaan talle mense verby die kosbaarste wat hulle aangebied word in
hul aardse bestaan, omdat hulle nie aangespreek wil word deur God nie. Ek
kan My nie kenbaar maak aan die een wat niks bokant homself erken nie.
Wat niks van My wil weet nie, wat alle kennis afwys, omdat sy wese hom
verset teen die gedagte om onderdanig te wees aan 'n Mag wat hom geskape
het. Hy is nog so vol van die sataniese gees, dat dit onmoontlik is om Myself
aan hom te openbaar. Hy sal nooit glo dat 'n “God” hom teenoor die mense
sal uiter nie.
En tog weerklink die Woord van bo en raak dit die mense harte wat hul
oopmaak. Want slegs deur My Woord kan Ek inwerk op diegene wat in die
lewe op aarde die beproewing van hulle vrye wil moet aflê. My Woord dwing
nie, maar bring groot krag oor aan die gewillige mens. My Woord kan die wil
in die regte rigting lei sonder dwang. En My Woord kan liefde laat ontvlam vir
My, omdat dit die direkte uitstraling van My Liefde is.
Omdat Ek Self die Woord van ewigheid is, kan Ek ook tot die mense neerdaal,
hulle aanspreek en steeds weer probeer om hul gedagtes op My te rig. Ek
kan diegene wat My herken het, wat My liefhet, onafgebroke voed met My
Woord, omdat dit ware voedsel vir die siel is met die grootste kragwerking.
En so sal Ek, solank die aarde bestaan, altyd tot die mense spreek. En altyd
sal vir hulle dieselfde Woord weerklink. Steeds weer sal hulle die evangelie
van die liefde verkondig word, wat Ek vir die mense gepredik het toe Ek op
aarde gewandel het.
Steeds weer sal hierdie evangelie vir die mense aangebied word in sy
suiwerste vorm, sodat My Woord vervul word: Hemel en aarde sal vergaan,
maar My Woord sal bly bestaan tot in ewigheid. Want Ek Self verander in alle
ewigheid nie. Die waarheid bly altyd en ewig onveranderd. En My Woord is
die uitstroming van My Self en moet daarom altyd en ewig dieselfde wees. En
daarom moet dit, om suiwer te wees, van My Self uitgaan. En dit vereis ook
dat Ek die mense op aarde steeds weer direk aanspreek. Dat Ek Self in die
Woord na die mense toe kom en hulle bring wat hulle nodig het om na My te
kan terugkeer. Ek moet My openbaar om deur My skepsele herken en bemin
te word. Amen.
Aardse vooruitgang - Geestelike agteruitgang

6574 Alles dra die teken van verval, selfs as julle mense meen om
opbouend en bevorderend werksaam te wees, selfs as julle onophoudelik
skep op aardse gebied. Julle dra maar steeds daartoe by dat die einde altyd
nader kom, want al julle strewe is maar net op aardse doeleindes gerig en
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daardeur maak julle self die aarde onbruikbaar vir haar eintlike bestemming,
naamlik om julle met die volwassewording van julle siel te dien. Want julle
skenk slegs aandag aan dit wat bevorderlik is vir die welbehae van die
liggaam. En ook hinder julle dikwels die gees wat in die materie gekluister is
met hul rypwording of diening, deurdat julle skeppings wederregtelik uiteen
laat val om hulle vir julle aardse planne diensbaar te maak.
En wat skynbaar 'n opbloei, 'n vooruitgang is, is in werklikheid 'n chaotiese
toestand, omdat alleen die ontwikkeling van die siel bewys hoe vêr die
Goddelike ordening heers, en omdat dit op 'n minimum beland het, dit weer
die oortredings teen die ewige ordening bewys. Daar word wel nog baie
materie daartoe gebring om diensbaar te wees, skeppings van die natuur
word wel ontbind met die aardse gebruik as doel en daardeur word weer baie
gees uit die hardste vorm verlos en kan hy die ontwikkelingsgang voortsit in
nuwe vorms, maar geen mens dink daaraan nie, maar altyd net aan die
aardse voordeel, wat vir homself ontstaan wanneer hy die materie gebruik.
En die gees in die materie bemerk hierdie aards gerigte ingesteldheid en
verwerdig dit met teësin om te dien, wat daarin tot uiting kom dat die een
nadeel na die ander duidelik sigbaar word; dat daar gebreke aan die lig kom
wat vir die mense nou vele ergernis en misnoeë berei. Want die gees merk
dit wanneer sy doel om te dien nie as die belangrikste in aanmerking geneem
word nie en verset hom daarom dikwels. Dit is geen geseënde werk wat deur
mensehand ontstaan sonder 'n dergelike geestelike ingesteldheid nie, al lyk
dit so geweldig en dwing dit bewondering by die mense af, as gevolg van hul
konstruksie. En hul bestaan sal nie van lange duur wees nie, ofskoon die
mense meen om duursame werk te geskep het.
En juis hierdie verhoogde wil om werksaam te wees, met slegs een doel wat
aards gerig is, slaan deur na die uitvoering van die planne wat die chaos nog
meer vergroot. 'n Chaos, wat hom nou geestelik en aards laat voel. Want die
geestestoestand van die mense is opvallend laag en kom tot uitdrukking in
algehele ongeloof en in liefdelose lewenswandel. En die aardse verval kom op
die wyse te voorskyn, dat die mense hulle nie meer kan beskerm teen
lewensbedreigende invloede nie, wat egter in werking gestel word deur
mense self, wat werksaam is in opdrag van hom, wat alles wil verwoes om
die gekluisterde gees te bevry en weer by homself in te lyf.
En die mense reik hom daartoe gewillig die hand, want hy hou hulle groot
aardse suksesse voor. Hy verstaan dit om op meesterlike wyse hulle
gedagtes op verkeerde doelwitte te vestig en vind altyd ’n gehoor, omdat die
mense niks wil weet van 'n geestelike doel van hul lewens op aarde nie,
omdat hulle gedagtes maar net aards gerig is en omdat die gees, wat hulle
bevry teen die Wil van God, ook geen goeie invloed op hierdie mense kan
uitoefen wat hul ontwikkelingsgang ontwrig het nie. Dit is skynbaar 'n
vooruitgang en tog 'n verval. 'n Val in die diepte, soos wat nie erger
voorgestel kan word nie.
En slegs weinig mense se oë is oop daarvoor, omdat hulle God in hul hart dra
en die aardse lewe net as 'n deurgang beskou na die eintlike lewe in die
ewigheid. En hulle word ook steeds opmerksaam daarop gemaak, sodat hulle
nog op hul medemens kan inwerk, vir sovêr dit moontlik is. Die mense strewe
steeds hoër, maar hulle sink steeds dieper weg. En hulle moet hulle laat
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waarsku deur die skynbare vooruitgang wat hulle meemaak. Hulle moet
nadink en nie blind dag na dag voortleef nie. Want die skepping het nie
ontstaan vir suiwer aardse doeleindes nie, ofskoon sy die mense dien, is haar
eintlike doel die geestelike ontwikkeling, wat nou egter heeltemal buite
beskouing gelaat word en sodoende vervul die aarde ook nie meer haar doel
nie. Amen.
Vereniging van die geesvonk met die Vadergees

6575 Wanneer die gees in die mens tot die lewe ontwaak, dan is die
verbinding met My ook tot stand gebring. Want die gees in die mens is ‘n
vonk van My Vadergees, hy is ‘n deel van My en sodoende dieselfde as Ek
Self, sodat julle nou ook tereg mag sê: “God is in my!”. Want die gees in julle
ontwaak eers tot lewe, wanneer julle die liefde beoefen en dan kan Ek ook as
die ewige Liefde Self in julle wees.
Julle almal dra nou weliswaar hierdie goddelike vonk in julle, maar hy kan
deur julle eie wil - deur julle lewenswandel - bedorwe word en so bly tot by
julle dood. Dan het julle julle lewe dus sonder God geleef, omdat julle sonder
liefde geleef het en daarom elke verbintenis met My na julle, onmoontlik
gemaak het. Maar julle het julle aardse lewe geleef en sodoende ‘n groot
genade onbenut gelaat. Julle het nie die doel van julle beliggaming as mens
nagekom nie. Julle het julle nie verenig met My nie, maar het in julle eieliefde
bly vassteek, waarin julle julleself eens deur julle afvalligheid van My,
begewe het.
Om hierdie vereniging moontlik te maak, het Ek julle deur ‘n groot daad van
genade tegemoetgekom. Ek het eers ‘n vonkie van My goddelike Gees in julle
gelê en spoor julle nou gedurig aan om die vonkie te laat ontbrand, deurdat
Ek julle deur middel van lotgevalle in situasies plaas, waarin julle vanuit ‘n
goeie wil werke van liefde kan verrig.
Dit was en is vir julle mense baie moontlik om die liefdesvonk in julle tot ‘n
vlam te laat word. Dit ontbreek julle waarlik nie aan geleenthede nie, maar
dit is ‘n daad van die vrye wil en julle kan dus ook versuim om in liefde te
lewe. Dan sal die Gees in julle sluimer en sal homself nie kan uiter nie. Julle
het dus nie die verbinding met My tot stand gebring nie en is dood, ofskoon
julle dink dat julle lewe. En julle aardse lewe is dan tevergeefs, omdat ‘n lewe
sonder God nooit tot vooruitgang kan lei nie, maar daarenteen die verbinding
met My teenstander aantoon. Ek kan Self dus nie in julle wees nie, omdat
julle My toegang tot julleself belet het deur julle liefdelose geaardheid.
Hierdie toestand is heelwat meer waarneembaar onder die mense as die
waarin die mense hulself innig by My aansluit, waarin hulle in die liefde lewe
en hulself laat lei deur My Gees. Die eerste toestand is altyd te siene wanneer
die mense geen geloof meer het in Jesus Christus nie, Wie hulle deur Sy
kruisdood wil help om hulle swak wil te versterk om hulle los te maak van My
teenstander.
Die goddelike leer van die liefde wat die mens Jesus op aarde gepredik het,
moes aan die mense die weg toon tot die eenwording van die geesvonk in
hulleself met die Vadergees van Ewigheid. En daarom het Jesus vir Sy
medemens ‘n lewe in liefde voorgeleef en het aan hulle ook die resultaat van
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so 'n lewenswandel bewys, naamlik die totale vereniging met My, wat in Sy
woorde en werke op aarde te sien was.
Wat vóór die offerdood van Jesus onmoontlik was deur die swak wil van die
mense, wat nog met die oersonde belas was, dit kon die mense na Sy
kruisdood volbring, omdat die krag daartoe aan hulle geskenk was sodra
hulle Jesus Christus erken het as God se Seun en Verlosser van die wêreld en
hulle ‘n beroep op Sy hulp gedoen het. En nou was dit ook moontlik dat hulle
die vereniging met My self tot stand kon bring, dat hul deur werke van liefde,
die geesvonk in hulself tot lewe kon wek en Ek nou Self in hulle kon werk.
Sonder Jesus Christus kan die Gees van geen enkele mens egter gewek word
nie, want Ekself kan nie wees in hom wat My afwys nie, wat nie in My glo dat
Ek hom verlos het van sonde en dood nie.
My Geesvonk rus weliswaar in elke mensesiel, maar die liefde wek hom eers
tot lewe. Die liefde herken egter vir Jesus Christus! Sy herken My in Hom en
Sy verbind Haarself met My, - of anders gesê: die liefde is die goddelike
vonk, wat haarself met die Vuur van die ewige Liefde wil verenig. Dan is daar
egter lewe in julle, al verloor julle ook julle aardse lewe. Julle het al uit die
dood opgestaan tot die lewe, sodra die Gees in julle lewend geword het en
julle kan nou vir ewig nie meer die lewe verloor nie, omdat julle nou
teruggekeer het na My en daar by My vir ewig geen dood meer bestaan nie.
Amen.
Voorbidding vir wêreldse mense

6577 Baie dikwels sterf My Woord ongehoord weg, omdat dit die hart
van die mens maar saggies aanraak. Omdat dit nie hard en hoorbaar
weerklink, soos alles wat van die wêreld uitgaan en gewoonlik nie geïgnoreer
word deur die mense nie. Maar wie homself sal oopstel, sal dit ook verneem.
Maar wat hom oopstel is die vrye wil van die mens en daarom moet elkeen
homself verantwoord of My Woord toegang het tot sy hart. Want dit
weerklink altyd weer vir elke mens as hy dit ignoreer, omdat My Liefde en
Barmhartigheid nie sal rus om 'n verlore siel te red, solank sy op aarde
vertoef nie. En dikwels sal nood en siekte My pogings ondersteun, maar nooit
sal Ek met dwang op 'n mens inwerk nie, want dit sou verkeerd wees.
Maar die mees doeltreffende middel is die liefdevolle voorbidding vir sulke
mense, wat nog te sterk met die wêreld verbind is en daarom die fyn klank
van My aansprake nie in hulself kan verneem nie. Want deur middel van
gedagtes sal Ek hulle altyd aanspreek. Maar Ek sal dit nie verhinder as sulke
gedagtes ook onwillig verwerp word, omdat hulle teen hul eie wense ingaan
nie. Die verantwoording vir sy ingesteldheid dra die mens self. Maar hy sal
altyd 'n liefdevolle voorbidding gewaar as hy so nou en dan ontvanklik is vir
geestelike sake, wat ook eens tot verandering van die rigting van die wil kan
lei, sodat die hart sy oor open wanneer My Woord weerklink.
Die wêreld het groot mag en kan ook totale heerskappy oor 'n mens verkry.
Maar liefdevolle voorbidding is net so ‘’n sterk krag en ontworstel dikwels die
siele van die wêreld wat al 'n prooi van haar geword het. Want My krag is
altyd besig waar daar liefde is.
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En 'n siel wat sterk aan die wêreld gebind was, kan skielik die
waardeloosheid, die banaliteit daarvan insien en iets begeer wat haar meer
bevredig, wanneer een mens hom in liefde oor haar bekommer en haar
bystaan deur voorbidding, wat ’n toevoer van krag beteken vir die siel. En
waarlik, Ek sê vir julle: Julle liefde bereik meer as My teenstander met al sy
mag, want teen hierdie wapen is hy nie opgewasse nie. En waar liefde die
stryd voer, stel hy die siel vry, omdat Ek daardie siele van hom ontwring en
hy My nie kan teenstaan nie. Sou daar onder julle mense meer liefde gewees
het, dan was die geestelike nood ook geringer. Want julle sou al diegene die
lewe besorg het wat julle in julle liefdevolle gebede opgeneem het.
Want geen enkele liefdevolle gedagte is sonder uitwerking nie, ofskoon Ek die
vrye wil eerbiedig van 'n mens wat nog weerspannig is.
Maar ook hulle sal verander onder julle voorbidding, as liefde julle daartoe
aanleiding gee. Dit moet vir julle 'n buitengewoon troosryke gedagte wees
om te weet dat geen mens verlore sal gaan vir wie julle met liefdevolle sorg
intree nie.
Julle liefde bring nog uit die diepte terug wat al weggesink het. Julle liefde
kan die hardste weerstand breek. Sy kan 'n hart wat verhard is, versag. Sy
kan 'n siel tot redder word, omdat die liefde alles bereik.
Gevolglik sal julle mense My voortdurend kan help om die verlorenes na My
terug te bring, waar My Liefde Haarself stil moet hou vanweë die wilsvryheid
en omdat die wet van My ewige ordening nie omseil kan word nie, omdat Ek
andersins waarlik al die gevallenes sou red uit hul nood. En hierdie nood is
besonder groot, omdat maar weinig mense hul liefde skenk aan diegene wat
in gevaar is om verlore te gaan. Daarom spreek Ek alle mense aan deur My
Woord. En Ek maan hulle tot liefde, sodat hulle almal in hul liefdevolle
gedagtes en liefdevolle gebede sal opneem, wat sulke hulp nodig het, om ook
self hul harte oop te maak, wanneer My Woord in hulle weerklink. Die wêreld
is 'n groot gevaar, maar sy kan uitgeskakel word deur die krag van die liefde.
Dit sal julle almal ter harte moet neem en julle moet weet dat julle ook self
baie daartoe sal kan bydra, om die wêreld - dit wil sê: My teenstander - se
slagoffers te ontruk, omdat julle self die wapens gebruik waarteen hy die
onderspit delf, as julle jul in liefde ontferm oor diegene wat 'n prooi is van die
wêreld. Julle sal hulle kan red sodat in julle die liefde kan ontvlam, dink aan
die ongekende nood waarin die siele van sulke mense hulle bevind, wat so
swak is dat hulle geen weerstand meer kan bied nie en daarom vooraf
toevoer van krag nodig het, om hulself te bevry uit die onbarmhartige mag.
Help haar en skenk aan haar die krag deur liefdevolle voorbidding en sy sal
jou ewig dankbaar wees daarvoor. Amen.
Niemand kom tot die Vader
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“Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur My nie.” Hoe
buitengewoon belangrik hierdie woorde is, word ook verklaar deur die
noodsaaklikheid om die mense tot die geloof in Jesus Christus te bring; die
wat hierdie geloof nog nie besit nie, of tot ‘n lewende geloof aan te spoor by
wie die kennis oor Jesus Christus reeds aanwesig is. Want niemand kan na
My toe kom, wie Myself nie in Jesus Christus kan sien nie.
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Daar is wel mense wat voorgee om in ‘n God te glo, omdat Hy Hom bewys in
alles wat die mens omring, maar wie egter nie vir Jesus as Christus wil
aanneem as “Seun van God” en “Verlosser van die Wêreld” nie en homself
daarom tog nie as ongelowig beskou nie. Maar hierdie mense staan nog vêr
van hulle God en Skepper af. Hulle is nog nie nou met My verbonde nie en
kan daarom ook nog nie in hulle denke verlig word nie.
Op hulle druk die sonde nog waarmee hulle hulself eens van My afgewend het
en deur hierdie sonde is hulle nog aan My teenstander gebonde, maar kan
nie sonder Jesus Christus van hom bevry word nie. Oor hierdie sonde van die
vroeëre afvalligheid van My, weet maar baie min mense en daarom is die
mens in homself ook nie bewus van die betekenis van Jesus en Sy
verlossingswerk nie.
Vir sovêr die leringe van die evangelie nou aan die mense bekend is en vir
sovêr hulle bekend is met die woorde wat Jesus op die aarde gespreek het,
sou hulle ook kan nadink oor die woorde: “Niemand kom na die Vader,
behalwe deur My nie”. En as hulle ernstige opheldering sou verlang, dan sou
hulle dit ook verseker ontvang het en die gedagte aan hierdie woorde sou
hulle nie meer losgelaat het nie.
Daar is maar net een weg moontlik, naamlik deur Jesus Christus tot My,
omdat die kwytskelding van die sondeskuld voorafgegaan moet word, om
deur My aangeneem te kan word. Sonder die verlossing deur Jesus Christus
kan geen wese, wat in vrye wil ‘n sonde begaan het, My nader nie. Dit is ‘n
wet wat My eindelose Liefde ook nie tot niet kan maak nie.
En geen mens kan homself in sy hart heeltemal verseker voel teenoor God
nie, indien hy Hom wel erken, maar meer met woorde of oppervlakkige
gedagtes. Want ‘n ernstige nadenke sou hom tog gevoelsmatig laat besef dat
sy verhouding met sy God en Skepper van die Ewigheid nie die korrekte is
nie. Hy sal homself ook nooit, soos ‘n kind tot sy vader, aan My toevertrou
nie; hy sal slegs glo dat daar ‘n God bestaan, maar egter nie die nou
verbintenis, wat die liefde vereis, met My tot stand wil bring nie.
Want die liefde sal ook sy Gees verlig, die liefde sou sy geestelike oog
verskerp en sou hom vrae laat stel en nie iets laat beweer wat onwaar is nie.
‘n Onbehaaglike gevoel sal oor elke mens kom wat oor geestelike dinge
nadink en wat nog nie met Jesus Christus in verbinding getree het nie. Vir
hom sal die lydensweg en die kruisdood nie onbekend bly nie en hy sal
steeds weer met sy medemens daaroor in gesprek gaan, of deur hulle aan
Jesus Christus herinner word. Want steeds weer sal Ek sy gedagtes lei na die
mens Jesus, wat op die aarde geleef het en ‘n smartlike einde op Hom
geneem het. En ook al bely hy Hom nog nie, tog is die lewe van Jesus op
aarde nou aan hom bekend en Ek wil Self bereik dat hy My nie in Jesus
Christus sal vergeet nie. En ooreenkomstig die graad van liefde waarin
hierdie mens homself bevind, sal ook die aanvaarding of die teenstand wees.
Waar liefde egter aanwesig is, sal Ek die mens Self beroer en sy teenstand
sal steeds minder word. En ten laaste sal ook die mens Jesus ook voor hom
in ‘n heeltemal ander lig te staan kom, as toe hy Hom heeltemal afgewys het.
As hy egter nie vir rede vatbaar is nie, as sy wil in die uur van sy dood nog
vyandig ingestel is; dan kan hy geen saligheid in die geesteryk verwag nie.
Dan kan hy ondanks ‘n korrekte lewenswandel, slegs in die ryk opgeneem
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word waarin almal verblyf het wat Jesus Christus verloën het. Want hy het
homself nie laat verlos nie en gaan nou gebonde die ryk hierna binne.
Maar ook daar kan hy nog sy Goddelike Heiland en Verlosser vind. En dit is
daarom ‘n groot genade van My dat Ek ook in die geesteryk almal tegemoet
kom, wat My tot nog toe afgewys het. Dat Ek elke geroep hoor wat tot My as
Verlosser opgestuur word en dan die roepende by die hand neem en hom uit
daardie gebied na My goddelike geluksaligheid binnevoer. Want Ek haal nog
uit die diepte terug, so gou as wat Ek erken word, as ‘n siel die weg na Jesus
gevind het, Wie sy op aarde afgewys het en waarsonder sy tog nie na My toe
kan kom nie.
Die Ligryk is vir elke siel gesluit, solank Jesus nie die poort vir hom open nie,
wat Sy erkenning as “Seun van God” en “Verlosser van die wêreld” vereis in
Wie die Ewige Godheid Homself beliggaam het om die mense te bevry uit die
mag van die teenstander.
Die mens is te swak om homself alleen te bevry, hy het die hulp van Jesus
nodig. En hy kan die hulp maar net ondervind, as hy homself tot Hom wend,
wat egter ook die erkenning van Myself in Hom noodsaaklik maak.
Daarom spreek die mens Jesus die woorde: “Niemand kom na die Vader toe,
behalwe deur My nie!”, want Ek Self het tot hulle gespreek deur die mens
Jesus. Ek wil Self erken word in Hom, wat My slegs vir die tyd van Sy aardse
lewenswandel as ‘n stoflike omhulling gedien het, Wie Ek egter ook in die
geesteryk behou om vir al My skepsele ‘n sigbare God te kan wees. Ek, wat
tog Gees was en Is van ewigheid tot ewigheid en Wie as sodanig nie vir die
geskape wesens sigbaar is nie.
Om vir julle mense nou ‘n sigbare God te kan wees, het Ek vir My ‘n vorm
gekies en het die Verlossingswerk in hierdie vorm volbring. Dus moet julle
ook die Vorm respekteer waarin Ek woon, dan het julle reeds die korrekte
weg ingeslaan tot My, julle Vader van die ewigheid. Maar sonder Jesus sal My
teenstander julle nie vrylaat nie, omdat julle dan nog aan hom behoort deur
julle wil. Amen.
Voorbidding vir julle medemens
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Om in duisternis van gees in hierdie wêreld te lewe, is die lot van
almal wat nog deur die teenstander van God gebind is, wie nog nie Verlossing
deur Jesus Christus gevind het nie, wat daarom hul aardse weg sonder insig
en in swakheid gaan, geestelik blind en sonder die krag om hulself los te
maak van die teenstander. Die siele van hierdie mense word deur baie digte
omhulsels omgewe en geen straal van lig kan deurdring en die siel verlig nie.
Sy moes in die vleeslike liggaam gaan woon met die doel om daarin ryp te
word. Dog vanaf die begin van haar beliggaming het sy altyd die vleeslike
liggaam steeds sy sin gegee, wat ‘n welkome werktuig vir die teenstander
was om die siel se rypwording te verhinder.
Die siel, die geestelike in die mens, lei nou 'n beklaenswaardige bestaan in
die liggaam. Want wat sy ookal doen, hy omhul die siel steeds digter en
maak dit vir haar onmoontlik om in die lig te kom indien geen hulp aan haar
verleen word nie. En as die mens slegs vir sy liggaam leef en daar dus van sy
kant geen verandering te verwag is nie, dan moet die hulp van buite kom.
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Die siel moet bevry word uit die mag wat homself van die liggaam meester
gemaak het.
En aan hierdie bevrydingswerk moet die medemens deelneem wat al
verlossing gevind het, wat steeds net kan gebeur deurdat hierdie siel
aanbeveel word by Jesus Christus, wie haar alleen kan verlos uit haar nood,
wat haar kan bevry uit die mag van Sy teenstander. Die kortste weg om
sulke siele te red, is dat die mens bekend gemaak word met die Goddelike
Verlosser Jesus Christus; dat die leer van die liefde van Jesus aan hom
verkondig word, sodat die mens homself sal verander en sy weg na Hom sal
gaan, wat waarlik ook resultate sal oplewer vir die siel oor wie Jesus Christus
Homself nou ontferm.
Maar as die mens volledig in die mag van die Satan is, dan sal hy geen lering
oor die verlossing deur Jesus Christus wil aanneem nie. Hy sal vyandig
teenoor die goddelike leer van die liefde staan, omdat die teenstander weet
hoe om die eieliefde te voed en te koester. En hy sal dus nie in die minste sy
siel te hulp kom en probeer om die omhulsels op te los nie, omdat dit slegs
deur werke van liefde kan gebeur, waar die eieliefde hom daarmee sal
hinder. En nou moet die medemens homself erbarm oor so `n siel. Hy moet
haar die liefde gee wat die eie liggaam haar ontsê het.
Sy kan slegs gered word deur liefde en sy sal elke liefdevolle gedagte
weldadig voel. Sy ervaar dit as 'n ligvonkie, as 'n toestuur van krag, en sy
slaag so nou en dan om ook die liggaamlike omhulsel in ’n goeie sin te
beïnvloed.
Elke siel gered kan word wanneer bystand in liefde aan haar verleen word.
Dit sou julle mense almal te denke moet gee, want julle almal sal verlossend
daaraan kan deelneem, wanneer julle hart maar in staat en gewillig is om
liefde te gee. Jou liefde kan weliswaar nie die skuld van sulke siele op
haarself neem en boete daarvoor doen nie, maar sy kan die krag oorbring om
haar wil te verander om self die weg te gaan na Jesus Christus, na die kruis,
waar sy verlossing sal kry. Die siel is die denke, gevoel en wil in die mens.
Wanneer die siel deur onbaatsugtige liefde dus krag toegevoer word, dan sal
sy ook die mens van binne daartoe bring om die goeie te dink en te wil.
Dan word die duisternis in haar deur die liefdesvonk deurbreek. Sy sien die
verkeerde rigting van haar wil in en onderwerp haarself aan 'n oordeel.
Die mens begin na te dink oor sy lewe en 'n verandering is des te sekerder,
hoe meer liefde aan hom gegee word vanaf die kant van die medemens.
Want liefde is die krag wat nooit sonder uitwerking bly nie. Daarom is
liefdevolle voorbidding nooit tevergeefs nie en kan daar geen mens verlore
gaan wat deur liefdevolle gedagtes gevolg word nie, wie in die gebed
opgeneem word, wie by die Goddelike Verlosser Jesus Christus aanbeveel
word.
Wat geen denkbeeld van menslike kant kan bereik nie, dit kan tog deur
innige gebed bereik word, wanneer die liefde vir die swak, verduisterde siel
die dryfveer is wat haar graag lig en krag wil laat toekom.
En daar hoef geen mens verlore te gaan, wanneer die liefde van 'n
medemens hom maar oor haar sou ontferm nie. Amen.
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Stem van die gewete

6585 Elkeen het 'n stille aanmaner in hom wat hom onmerkbaar dring
of waarsku, wat homself egter so saggies uiter, dat hy maklik nie gehoor kan
word indien die mens geen ag op hom slaan nie. Hierdie aanmaner in julle is
ook 'n genade van God, 'n hulpmiddel wat deur die Liefde van God gebruik
word, 'n geskenk wat aan elke mens gegee is, maar waaraan ook ag gegee
moet word, as dit sin moet hê. Solank die mens waar en regverdig wil lewe,
sal hy ook altyd aandag skenk aan wat die innerlike stem vir hom sê. Hy sal
hom gepla voel as hy op die punt staan om 'n onreg te pleeg. En hy sal 'n
sagte aandrang in homself voel wanneer dit daaroor gaan om ’n goeie werk
te verrig. Want die vermaner in hom kan homself uiter by mense wat van
goeie wil is.
Maar die “stem van die gewete” kan ook heel maklik versmoor of verdring
word deur verlokkinge wat harder klink en sal daarom eerder aangehoor
word, maar sal nooit die siel tot heil strek nie. Dan stomp die mens af. Hy
raak onverskillig of dit wat hy doen, goed of sleg is. Hy gee gevolg aan alle
opwellinge wat hom aardse voordeel sal oplewer. En hy luister nie meer
wanneer die stem van die gewete homself kenbaar wil maak nie. Maar hierdie
ongevoeligheid vir die stem van die gewete is sy eie skuld, want die stille
aanmaner bevind hom in elke mensehart.
Hy kan egter verdring of bewustelik verhinder word om homself te uiter. En
dit gebeur wanneer die mens teen die innerlike aanmaning of waarskuwing in
handel en daardeur hierdie sagte stem tot swye bring. Want God dwing nie
die wil nie en dit sou 'n dwing van die wil wees, as die innerlike stem,
ondanks afweer, hom altyd harder op die voorgrond sou plaas en die mens
daardeur onvry maak in sy wil en handel. Elke genadegawe van God moet
vrywillig benut word, as julle sy uitwerking nie wil misloop nie.
Maar die beste resultaat kry ’n mens wanneer hy hom heeltemal van binne af
laat lei. Wanneer hy by al sy doen en late dit eers oordink, as hy vanuit die
wil om altyd die goeie te doen, God vra vir Sy leiding en hom dan deur Hom
laat lei. En dan sal die stem steeds helderder en begrypliker in hom
weerklink. Dan sal hy nie meer deur die stem van die wêreld verdring kan
word nie. Dan plaas die mens hom bewustelik onder die leiding van die Gees.
Want hy herken die Gees se werksaamheid en hy weet dat dit die stem van
God is wat hom nou stuur en lei, wat hom onderrig en hom met raad
bystaan.
Die stille vermaner in die mens, die stem van die gewete, kan dus deur die
mens self daartoe gebring word om homself hardop te uiter, indien hy altyd
bereid sal wees om na hom te luister en sy aansporings op te volg. Dit sal
egter slegs gebeur by mense wat 'n lewe in liefde lei. Dan is daar geen
hindernisse meer vir die Geestesvonk wat hom graag wil uiter nie. Dan kan
hy op die voorgrond tree en openlik op die mens inwerk. Dit beteken dat die
wil nie gedwing word nie, want die wil is dan self bereid om homself onder
die Goddelik-geestelike leiding te plaas. En dan lei die mens 'n innerlike lewe.
Hy beraadslaag voortdurend met sy innerlike leier. Hy weet dat dit God se
stem is wat in hom weerklink, wat hom waarsku en aanmaan, wat hom lei op
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al sy weë. En dan sal sy lewenswandel ook volgens die wil van God wees,
omdat die Gees in hom altyd net vanuit God se wil op die mens inwerk.
Sonder die innerlike aanmaner en waarskuwer hoef geen mens deur die
aardse lewe te gaan nie. Want die aanmaner sal alle mense aanspreek solank
hulle nog gelei kan word, solank hulle nog besluiteloos is om goed of sleg te
handel. Maar sodra die wil na die kwade oorhel, sal die stem altyd sagter
word en kan uiteindelik heeltemal verstom, as daar nie 'n skielike
verandering plaasvind nie. Maar solank as wat die mens leef, probeer God
hom altyd innerlik aan te spreek en sy gewete te tref. Hy oefen egter geen
enkele dwang op die wil uit nie, Hy sal hom altyd vryheid gee. Amen.
Doel van die aardse lewe
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Onbeperk stroom My genadegawes na julle toe en julle sou
waarlik rykdom kan versamel op aarde en ryklik geseënd die hiernamaals
binnegaan na die dood van die liggaam. En Ek sal ook tot aan die einde die
mate van genade nog meer vergroot. Ek sal dit vir julle so maklik as moontlik
maak om in besit van geestelike goedere te kom, maar steeds moet Ek julle
die vryheid gee om aan te neem wat julle in die rykste mate geskenk word.
Maar as julle dit afwys, is daar vir julle geen redding meer nie. Want teen
julle wil kan Ek nóg julle lewenswandel, nóg julle geestelike rypwording lei.
En so kom die uur van die einde steeds nader. Daarom gee Ek julle aan die
eindtyd opheldering wat julle mense tot nadenke moet stem, omdat dit oor
kennis gaan wat slegs weinig mense voorheen besit het: Ek stel julle in
kennis van My heilsplan, van die doel van julle aardse bestaan en van die sin
en die doel van die skepping.
As julle ernstig oor hierdie openbaring sal nadink, sal julle nie meer sonder
bedenkinge van die een dag na die ander kan lewe nie, maar julle sal julself
afvra of julle beantwoord aan die doel van julle lewe op die aarde en watter
lot op julle wag na julle afsterwe, en julle sal gered wees van ondergang. En
daarom gaan My voortdurende sorg uit na die oordra van kennis aan die
mense wat nog nie bewus is van hul opdrag op aarde nie. Ek gebruik soms
die mees wonderlike middele om die mense hierdie kennis te gee. Maar waar
die weerstand teen My nog te groot is, daar sal ook alle pogings tevergeefs
wees, juis omdat die vrye wil in ag geneem moet word. Ek wil slegs die
mense daartoe bring om hulself deur gedagtes te verbind met die geesteryk.
En Ek probeer om hierdie bande op vele maniere tot stand te bring.
Waar My evangelie verkondig word, daar word die Goddelike Verlosser nader
aan die mense gebring en kan die direkte band van die mense met My in
Jesus Christus tot stand gebring word. En dus sal hierdie mense gered wees,
sodra hulle hulleself aan My in Jesus Christus oorgegee het. Maar waar die
verkondiging van die evangelie nie plaasvind nie, waar die mense van elke
sodanige vergadering wegbly en ook alle kerklike geloofsleringe verwerp,
bestaan daar slegs nog die moontlikheid om die gedagtes te aktiveer deur 'n
eerlike beskrywing van My plan van die vergoddeliking van dit wat eens uit
die krag van My Liefde voortgekom het. Want die ontstaan en bestaan van
die skepping in sy wetmatige ordening spoor die mense tog aan tot nadenke
oor die sin en die doel en hul oorsprong.
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'n Waarheidsgetroue beskrywing kan ook suksesvol wees in soverre, dat die
mense hulle gedagtes laat dwaal in gebiede wat buite die aarde is, dat daar
nou 'n verbinding tot stand gebring kan word, wat deur die ligwesens ten
volle benut kan word, deurdat hulle hulleself inmeng en onderrigtend
werksaam word. Ek wil geen siel verlore laat gaan nie en Ek het alle mense
ewe lief. Ook diegene wat nog vêr van My afstaan, wil Ek probeer wen en
dikwels moet Ek by hulle ander middele gebruik. En so is ook die take van My
dienaars op aarde baie verskillend en aan elkeen voorsien Ek van die gawes
wat hom die mees produktiefste wil en kan maak. En Ek sit hom ook op die
plek waar My arbeid met sukses benut kan word.
En die diening van My en My ryk bestaan altyd alleen daarin, naamlik om
verbindings tot stand te bring tussen die mense en die geesteryk. Want daar
is geen hoop vir die siele wat slegs die wêreld sien en nastreef nie, wat elke
gedagte aan 'n geesteryk verwerp en daarom geen enkele een van die
genadegawes benut wat julle almal aangebied word nie. Die rykdom van My
genade sal steeds meer uitgestort word tot aan die einde. En alles is genade
wat daartoe bydra om die oë van die mens opwaarts te rig, wat sy gedagtes
na My en My ryk toekeer, sodat hy vasgegryp en omhoog getrek kan word,
sodat hy nie verlore sal gaan, wanneer die einde van hierdie aarde
aangebreek het nie. Amen.
Die profetiese gawe is ’n geestelike gawe, wat verpligtinge oplê

6587 Die profetiese gawe is weliswaar ook ‘n gawe van die Gees, maar
egter geen toestand wat die mens gelukkig maak nie. Want God skenk
hierdie gawe aan ‘n mens slegs met die doel om sy medemens te wys op
komende oordele en hulle gevolge, om hulle ernstig te vermaan en te
waarsku. Want dit gaan altyd net oor die geestelike welsyn van die mens, oor
die heil van hulle siele, wat hulle moet verwerf, maar dikwels deur traagheid
verwaarloos en verkeerde weë begaan wat tot die verderf lei. Elke verkeerde
denke en elke bose daad het egter ‘n uitwerking op die siel en ‘n lewe teen
die goddelike ordening in het altyd ‘n agteruitgang tot gevolg.
En ooreenkomstig hierdie wet moet elke sonde homself eens laat voel en so
sal ook die sondige verduisterde toestand van die hele mensdom so 'n
uitwerking teweegbring en 'n beregting tot gevolg hê, wat die goddelike
ordening moet herstel.
Die mense dink nie in hulle blindheid daaraan nie en daarom moet hulle
daarop gewys en tot ‘n verandering van hulle lewenswandel vermaan word.
Die gevolge van hulle verkeerde ingesteldheid moet aan hulle voorgehou
word en derhalwe moet daar waarskuwings aan hulle gerig word. En dit is die
opdrag van profete en sieners, naamlik om die komende oordele aan te
kondig en aan die mense alles te voorspel wat gaan gebeur volgens die
goddelike ordening, wat hulle slegs self kan weet deur die verligting van hulle
Gees, deur ‘n vooruitsien van toekomstige voorvalle, wat egter slegs
betrekking het op die geestelike ontwikkeling van die mense, - of deur
openbaringe van God, wat hulle deur die innerlike stem verneem.
Om sulke gebeurtenisse vir die mense aan te kondig, is geen taak wat verbly
nie, dog ‘n baie nodige een, waartoe ‘n mens vanuit God die opdrag moet kry
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en Hom dan ook moet gehoorsaam as hy God wil dien en die medemens wil
help om hulle siele te red.
God laat geen oordeel oor die mense kom, sonder om hulle vooraf daarvan in
kennis te stel nie, sodat hulle nog tyd sal hê om hulself te verander. Daarom
sal daar nog baie sieners en profete in die laaste tyd opstaan, wat die
komende oordeel duidelik voor hulle geestesoog sal sien naderkom en nie
anders sal kan as om die medemens mee te deel wat hulle te wagte staan
nie. Hulle weet dat hulle daaroor sal moet praat, omdat hulle weet dat God se
Gees dit vir hulle aangekondig het, terwille van hulle wat so 'n beregting te
vrese het.
En of hy (die profeet) ook nie graag aangehoor wil word nie, hy sal dit egter
tog nie nalaat om luid te verkondig wat hy weet nie, naamlik om die mense
te waarsku en te vermaan. Vir homself vloei daar geen enkele voordeel uit
hierdie gawe voort nie. Hy is slegs ‘n werktuig in die hande van God, wat
Homself van hom laat bedien sonder om hom te dwing om op die mense in te
werk, maar waar Hyself deur hom tot die mense kan spreek, sodat hulle
hulself nog almal kan voorberei, indien hulle van goeie wil sou wees.
Maar die profete van die eindtyd sal weinig geloof vind by die mense, maar
moet egter tog steeds weer hulle stem laat hoor. Hulle sal dikwels as valse
profete uitgelag of bestry word, want ook God se teenstander tree
terselfdertyd op, maar hy verkondig die teendeel vir die mense. Hy stel aan
hulle ‘n vooruitgang in die vooruitsig, hy beloof die mense ‘n bloeitydperk en
‘n verandering ten goede. En hy probeer om eie voordeel daaruit te trek. Die
valse profete is geensins onbaatsugtig nie en daaraan is hulle te herken.
Hulle laat hulself betaal vir hulle dienste en spreek vanuit hulle verstand. God
se Gees kan egter slegs werk in mense wat God heeltemal toegedaan is en
wie Hom onselfsugtig wil dien. Daarom kan julle mense elke profeet self
beproef, want die egte profeet is slegs besorg oor die sieleheil van die mense
en hy hou waarskuwend en vermanend slegs die gebeurtenisse voor oë wat
hy, volgens die Wil van God, moet verkondig. En na hulle moet julle luister,
want hulle spreek in opdrag van God en met die nabysynde einde voor oë.
Amen.
Logiese motivering vir die wêreldgebeure

6588 Vir mense wat geheel en al in die wêreld staan, is dit moeilik om
te glo aan wat julle, My dienare op aarde, in My opdrag aan hulle sal
verkondig. Dit sal vir hulle so onwaarskynlik lyk dat hulle dit eerder ‘n
fantasie gaan noem, eerder as om julle woorde ter harte te neem en met die
waarskynlikheid daarvan rekening te hou. Want wat julle aan hulle sal
verkondig, pas nie in die program wat hulle vir hulself gemaak het van hulle
lewe op die aarde nie. Die geloof hierin vereis ‘n hele verandering van hulle
denke, vanaf die een gebied na die ander, en hulle sal nie die
noodsaaklikheid daarvan insien nie. Hulle wil hulle lewe geniet en daarom
lewe hulle in die eerste plek hulle egoïsme uit en die gevolg daarvan is weer
‘n verduisterde geestestoestand. Dit sal steeds donkerder word in hulle en My
ryk sal homself steeds vêrder van hulle af terugtrek, in plaas daarvan dat
hulle dit in besit neem.
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En tog kan Ek hulle nie aan hulle lot oorlaat nie. Ek sal steeds weer na hulle
toe kom en laat steeds meer dikwels deur sieners en profete dit verkondig
wat hulle te wagte staan. En so sal hierdie vermanings ook vir hulle klink, te
midde van die wêreld en waarskuwings om die opmerksaamheid van die
mense na ‘n gebied te lei wat hulle andersins nie sou betree het nie. En daar
kan vir hulle redding niks anders gedoen word, as dat Ek hulle Self deur My
dienare laat aanspreek nie, want dit is die natuurlikste manier om My te
openbaar, omdat dit nie tot geloof dwing nie en tog somtyds sukses het.
Die verwysing na die einde en na die natuurkatastrofe wat die einde sal
voorafgaan, word steeds weer op verskillende maniere vir die mense
voorgehou, naamlik in verband met die verkondiging van My evangelie van
die liefde, asook in verhouding tot die wêreldgebeure, wat die mense sal laat
dink en dat die verkondigers van My evangelie uit hulle pad sal moet gaan,
maar dat hulle tog aangespreek sal moet word. Waar My Woord nog
aangehoor sal word, is die verbinding met My ook nog moontlik, of nog nie
verbreek nie. En dit sal makliker wees vir hulle om die komende gebeure
geloofwaardig te maak, omdat daar steeds op ‘n einde van die aarde gewys
word in My Woord, net soos op die tekens wat so ‘n einde aankondig.
Maar dit is uiters moeilik om die mense te benader en om hulle heeltemal los
te maak van kerklike organisasies en die wat hulself na die wêreld gewend
het, of net nog maar die wêreld of wêreldse gewin tot hulle lewensinhoud
gemaak het. Ook hulle wil Ek aanspreek en waar dit nie deur My werktuie op
aarde sal slaag nie, kan Ek slegs nog deur wêreldgebeure spreek.
Ongevalle, katastrofes en vernietiging deur die natuur kan hulle miskien nog
tot nadenke stem en dan is dit moontlik dat hulle sulke gebeurtenisse in
verband sal bring met die voorspellings van ‘n naderende einde, wat ook nie
by hulle ore sal verbygaan nie, selfs al is hulle nog dienare van die wêreld. En
dit sal in die komende tyd nie aan oproepe ontbreek, wat in My opdrag, die
mense moet wakker skud uit hulle diep sieleslaap nie. Ek wil hom wat
heeltemal afsydig staan ook nog wen, op wie kerklike geloofsleringe geen vat
meer het nie, wat egter aan ‘n duidelike verklaring van die doel en die
betekenis van die skepping en aan die lewensdoel van die mens, ’n meer
gewillige oor sal leen. Daarom moet daar vir hulle ‘n logiese motivering vir
die wêreldgebeure gegee word, sodat hulle tot die geloof in ‘n hoër Mag
gebring kan word, wat vol Liefde en Wysheid heers in die heelal.
Ek beskik oor baie middele en weë, dus het Ek ook dienare op aarde nodig
wat oor verskillende aanlegte beskik en wie daarom tot werksaamheid van
verskillende aard in My wingerd aangestel kan word. Ek sal al hierdie
arbeiders werklik op die regte plekke plaas, waar hulle suksesvol besig kan
wees. Maar elkeen van hulle het die opdrag om die mense van die naderende
einde in te lig, want gelowiges en ongelowiges moet weet dat hulle in die
laaste genadetyd lewe wat hulle goed moet en kan gebruik om nie die einde
te vrees nie. En almal moet ook in kennis gestel word van wat Ek beoog met
allerlei verskillende wêreldgebeurtenisse, met ongewone smartlike voorvalle,
met siekte en nood. Want dit is slegs My Liefde wat dit alles oor die mense
laat kom, sodat hulle nog tot geestelike rypheid kan kom en die weg na My
toe sal vind voor die einde. Amen.

`622

Wêreldgebeure - Natuurkatastrofe - Geloofstryd

6590 Verdra alles geduldig en word nie wankelmoedig in die geloof nie.
Dit moet Ek julle nog dikwels toeroep, want terwille van julle geloof sal julle
moet ly wat julle nou nog nie kan begryp nie. Want nóg bevind julle julleself
in ‘n sekere vryheid van denke, nóg skenk die medemens geen aandag aan
die geestelike lewe van hom wat My trou wil bly nie, nog word julle nie deur
aardse maghebbers gehinder in julle geestelike oordeel nie.
Maar die tyd sal kom dat julle nie meer vry sal wees in
geloofsaangeleenthede nie. Die tyd sal kom waarin die mense juis aangeval
sal word deur hul medemens en ook deur die aardse gesag, ja hulle wat lewe
vanuit die korrekte manier van denke, wat dit ernstig het met die
ontwikkeling van hulle siele, wat die waarheid praat en hulle medemens wil
help tot heil van hulle siele. Juis hulle sal in ‘n hoë mate verdruk word, terwyl
die verdedigers van dwaalleringe nog steeds geduld of eerder nog gesteun as
gehinder sal word in hulle aktiwiteite. Julle sal julleself ook dikwels afvra
waarom Ek dit toelaat en daar sal ligte vertwyfelinge in julle opkom en julle
sal swak word, omdat julle sal moet ly. Daarom roep Ek julle steeds weer
toe; verdra alles en bly sterk in die geloof, want julle sal die kroon van die
oorwinning verkry. Nou (1956) word daar nog geen geloofwaardigheid aan
hierdie woorde geskenk nie, want daar is nog geen voortekens van sulke
moeilike tyd te bespeur nie.
Maar skielik sal daar ‘n omwenteling plaasvind, omdat ‘n wêreldgebeurtenis,
wat die mense erg sal skok, ‘n openlike opstand sal veroorsaak teen Hom,
wat as God en Skepper so iets kon toelaat wat ‘n skadelike uitwerking het op
die mense. En daarom word elke erkenning as God en Skepper van Hom
ontneem en alle geloof in Hom word sal as ongegrond verwerp word. En hulle
wat die geloof in My teen hierdie mening verdedig, wat hulself vir My
uitspreek en ook hulle medemens uit hierdie droom wil help, sal aangeval
word.
Steeds weer verkondig Ek aan julle dat Ek deur die geweld van die natuur sal
spreek om die nog slapendes en traes wakker te skud. Sommige enkelinge
sal ook ontwaak, maar baie meer nog sal selfs hulle hul swak geloof verloor,
in die aangesig van die groot verwoesting en die baie menseoffers wat die
gebeure sal oplewer. En dan sal die mees verskillende menings rugbaar word
en met haat vervul sal die meeste een God en Skepper verloën en elkeen
aanval wat nie hulle mening deel nie.
Dan sal My teenstander, met al sy sluheid, aan die werk kom om haat aan te
wakker, waarmee hy ook sal slaag. Want die aardse verliese wat die mense
deur die natuurgebeure sal ly, sal hom verbitter en hom aanspoor tot
onregverdige eise, asook die uitbuiting van die medemens wat homself nie
sal kan verweer nie. Die liefdeloosheid van die mense sal nog meer toeneem
en wat hulle gaan onderneem, sal die hand van die teenstander, die
Antichris, duidelik verraai, van wie hulle afhanklik sal wees. Daar sal
voorskrifte en maatreëls uitgevaardig word wat veral hulle wat Myne is,
gevoelig sal tref, wat terwille van hulle geloof sal moet ly en nouliks die
wreedheid van hulle lot sal kan begryp. Maar dan sal Ek die dae verkort,
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sodat die wat Myne is, nie sal twyfel nie, sodat hulle nie afvallig raak nie,
sodat hulle salig kan word.
Hou slegs aan My Woord vas, sodat julle gered kan word uit die grootste
nood en wag op die vervulling van die woord, want Ek sal Self kom en julle
bevry en Ek sal Myself vooraf reeds op ‘n ongewone wyse openbaar om julle
te versterk, wanneer julle gevaar sal loop om swak te word. Julle hoef niks te
vrees nie, solank julle op My vertrou en solank julle julleself met My in gebed
verbind, want solank sal julle krag ontvang om weerstand te kan bied. Dink
daaraan dat die vyande wel julle liggaam kan doodmaak, maar nie julle siel
nie. Dink ook daaraan dat daar ‘n ewige lewe is en dat die lewe op die aarde
vir elke mens spoedig ten einde sal loop, dan sal julle vrees ook verdwyn en
julle sal met ‘n sterk geloof vervul word en sal standhou en steeds van My en
My Naam getuig.
Prent hierdie woorde in julle geheue, dit sal julle tot krag en sterkte wees in
die komende swaar tyd. Verseker julle al vooraf van krag en versamel dit,
want nog sal dit ‘n tyd duur voordat Ek Self deur die natuurgebeure sal
spreek. En wanneer julle die tyd goed sal benut om julle geloof nog meer te
versterk, dan sal die geloofstryd wat volg julle ook nie ontstel nie, dit sal julle
maar weinig beroer, omdat julle met sekerheid sal wag op My koms, omdat
julle geloof so sterk sal geword het, dat nóg bedreiginge nóg maatreëls teen
julle, julle sal kan ontstel. En julle sal goeie stryders wees vir My en My Naam
en alle magte van die hel sal julle nie kan oorwin nie, want Ek sal Self met
julle stry en Ek sal julle waarlik tot oorwinning voer. Amen.
Kennis van die vooraf ontwikkeling van die siel

6591 Die kennis van die gang van julle siel voor die beliggaming as
mens, sal in die laaste tyd voor die einde nuttig wees vir alle mense wat
onverskillig deur die aardse lewe gaan en nie bewus is van hul
verantwoordelikheid teenoor hul siel nie. Weliswaar sal sulke mense die
kennis ook nie wil aanneem nie, tog kan dit vir hulle 'n nuwe gesigspunt open
van waaruit hulle nou hul bestaan kan beskou.
Dit kan vir hulle 'n verklaring wees vir baie van wat vir hul tot dusvêr
onduidelik was. Dit kan hulle aanspoor om na te dink en ook onrustig maak
wanneer hulle aan hul lewe dink wat hierna kom, dat hulle dan ook nie meer
kan twyfel wanneer sulke kennis ooreenstem met die waarheid nie. 'n
Denkende mens sal dit nie sonder meer kan verwerp nie, maar slegs
weiniges sal bereid wees om dit aan te neem. Maar dit sou voor die einde nog
baie mense tot besinning kan bring en aanleiding gee tot 'n ander
ingesteldheid teenoor God. En die oordrag van hierdie kennis behoort ook tot
die middele wat God nog gebruik in Sy Liefde, dat Hy die mense insae gee in
Sy plan van ewigheid, omdat met die beëindiging van hierdie
verlossingstydperk, ook die poorte van die ryk hierna gesluit word en daar
alleen nog hierdie twee moontlikhede is van 'n verdere bestaan: As mens op
die nuwe aarde, of as uiteengevalle gees wat weer opnuut gekluister sal word
in die skepping.
Terwyl kennis hiervan tevore nie noodsaaklik was nie, omdat die onryp siele
in die ryk hierna nog ryp kon word en dus genoeg tyd gehad het vir hul
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ontwikkeling, maar wat egter die mens van die laaste tyd ontbreek en wat
God daarom nog op 'n ander wyse wil help om 'n sekere graad van
volwassenheid te bereik, wat die kluistering in die harde materie uitsluit. Wel
sal daar aan die geestelik strewende mens steeds insae verleen word in God
se heilsplan, maar gewoonlik vir sy eie ontwikkeling, of om veral leergierige
mense te onderrig, by wie God hul versoeke om opheldering daaroor vervul
het.
Maar in die laaste tyd moet hierdie kennis versprei word onder die mense as
aanmaning en waarskuwing. Want hoewel die herinneringsvermoë van die
mense weggeneem is, sal die geloof aan die eindeloos lang pad van die siel
tevore, tog 'n sekere verantwoordelikheid oproep. En ook by die ongelowige
kan oorwegings opkom oor sy lewenswandel en dit kan by hom steeds weer
as stille vermanings opduik, sodat hy homself in gedagtes tog daarmee besig
sal hou. En so nou en dan sal sulke opheldering ook vir die mense gate opvul.
Hulle sal dit eerder bereidwillig aanneem, omdat die sin en die doel van die
skepping dan ook meer verstaanbaar word vir hulle. Maar steeds net vir die
mense wat tot nadenke gestem is en wil glo, maar logiese redes verlang om
te kan glo. Sulke mense werp God 'n noodanker toe sodat Hy hulle op vaste
grond kan trek.
En Hy sal hulle ook die weë laat vind waarop hulle kennis sal ontvang. Hy sal
die kennis oor die heilsplan en die eindelose lang ontwikkelingsgang van die
siel ook daarheen lei waar dit nodig sal wees, ofskoon ook nie alle mense dit
nodig het om kennis daarvan te hê nie.
Maar God ken die gedagtes en bedenkinge van elkeen afsonderlik en Hy wil
vir hulle ’n antwoord gee of die bedenkinge uit die weg ruim.
Maar niks wat Hy onderneem sal sinneloos of doelloos wees nie. En wat Hy
aan kennis na die aarde stuur, het Hy ook al in Sy Wysheid as doeltreffend
gesien. Amen.
Verklaring vir die buitengewone genadegawe

6592 Dit is ‘n onverdiende genade wanneer Ek mense direk aanspreek,
want selde verkry ‘n mens op aarde al ‘n graad van rypheid wat hom so naby
aan My bring, dat ‘n regstreekse uitstraling van My Liefde na hom toe kan
plaasvind. Daarom spreek Ek in die laaste tyd voor die einde tot alle mense
op ‘n manier, sodat hulle My kan verneem, al geskied dit nie op ‘n direkte
wyse nie.
Daarvoor het Ek iemand nodig wat My direkte werksaamheid in haarself sal
toelaat, (Bertha Dudde) en daarom gewillig sal wees om haarself heeltemal
aan My oor te gee. Hierdie wil tot oorgawe sal Ek op ‘n besondere wyse
gebruik, want dit is dringend nodig dat nog hulp aan die mense verleen word.
Dit is egter slegs moontlik om iemand as My “werktuig” te maak wat reeds ‘n
bepaalde rypheid van siel bereik het. Maar selfs hierdie rypheid sou
onvoldoende gewees het om My “lig” te kan opneem, omdat slegs ‘n
waaragtige “kind” van God My openbaringe kan ontvang; iemand wat reeds
vergeestelik die aarde verlaat het om deur My as kind ontvang te word en
sodoende met My kan omgaan, soos wat ‘n kind met sy Vader omgaan.
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Julle moet weet dat so ‘n graad van rypheid nodig is voordat My Liefdeskraguitstraling in ‘n wese kan binnestroom, sodat die krag dan vêrder gelei kan
word daarheen waar “lig” verlang word.
Ek noem dit ‘n onverdiende genade wanneer Ek ook by ‘n mindere graad van
volmaaktheid ‘n menslike wese benut om hierdie liefdeskrag-uitstraling na
die mense toe te bring. Met die oog op die naderende einde moet die stroom
van genade vergroot word om die mense te help, want slegs ‘n buitengewone
toevoer van geestelike krag kan nog bereik wat andersins nie moontlik sou
wees nie. Daarom neem Ek al genoeë met die ernstige wil om My te dien,
want dit is waarlik die geringste voorwaarde wat ‘n mens moet vervul om die
werking van My Gees in homself moontlik te maak.
My belofte lui: “Ek sal vir julle die Trooster stuur, die Gees van die Waarheid;
hy sal julle binnelei in die waarheid en julle alles in herinnering bring wat Ek
aan julle gesê het!” My Gees werk derhalwe in elke mens wat homself deur
die liefde tot ‘n opnamehouer gemaak het. My Gees lei hom tot die ware
kennis, verlig sy denke en gee hom innerlike opheldering waardeur die mens
homself nou ook in die waarheid kan beweeg. Dit sal dus helder word in hom
en hy sal sy kennis ook aan sy medemens kan oordra. Hy sal met My Gees
vervul wees en daarom ook met reg kan spreek van My teenwoordigheid in
homself. Maar vir hierdie werking van My Gees in die mens word ‘n sekere
graad van liefde vereis, wat julle mense met ‘n goeie wil reeds op aarde kan
bereik.
Hierdie graad van liefde kan voortdurend vergroot word en kan tot so ‘n
innige verbondenheid met My gevoer word, dat Ek My kind met die gloed van
My Liefde kan omhels. Daardeur sal hy met ‘n onbeskryflike gevoel van
geluksaligheid My Stem in homself verneem en sodanig met die Krag van My
Liefde vervul wees, dat hy homself geroepe sal voel om My Woord vêrder uit
te dra. Amen.
Geestelike lae vlak is ’n gevolg van nie gedelgde sondeskuld

6596 Die las van die sonde druk die mensdom neer. Nie dat die mense
hierdie las liggaamlik ervaar nie, maar hul siele kan hulself nie verhef nie,
wat hulself uiter in ‘n minderwaardige gesindheid, in 'n goddelose
lewenswandel, in ongeloof en 'n sterk verlange na die wêreld, in volledige
materiële denke en strewe. Die geestelike lae vlak op aarde is dus die
uitwerking, ‘n teken van die ongedelgde skuld. Dit is die gevolg van 'n lewe
sonder Jesus Christus, want die mense het hul verlossing nog nie gevind nie
en hul siele dra die ontsettende las van hul sonde nog self en word hierdeur
terneergedruk, sodat hulle nie kan opkom sonder hulp nie.
Dus het die teenstander van God nog volledige mag oor hierdie mense. En dit
deur hulleself, deurdat hy hulle aanspoor tot weerspannige handelinge
teenoor God, deurdat hy alle kennis van hulle weerhou en steeds net daarop
bedag is om hulle buite die Goddelike orde te hou.
Daar sou nie soveel ellende in die wêreld gewees het, as die teenstander nie
soveel onheil kon aanrig nie. Maar die mense staan hom in sy rampspoedige
werksaamheid by. Hulle is aan hom gebonde, want hulle is nog verstrik in die
sonde wat hy aan hulle oorlewer het toe hulle van God afgeval het en die
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teenstander gevolg het. Hulle laat hulle nie bevry van hierdie groot sonde
deur die Een, Wie die mag het om ook hul kettings los te maak nie, deur
Jesus Christus, wat ter wille van hierdie groot sondeskuld aan die kruis
gesterf het, wat dit gedelg het vir almal wat in Hom glo en onder Sy kruis
plaasneem.
Maar die mense glo nie in Hom nie en is daarom nie verlos nie en dus in die
mag van die vyand van hulle siele. En dit is die groot geestelike nood waarin
die mensdom homself bevind, tot op ‘n paar na wat Jesus Christus gevind het
en ook deur Hom verlossing verkry het van sonde en dood.
Die aarde moet die gevalle gees dien om ryp te word. En op hierdie aarde het
God Self na die wêreld gekom in die mens Jesus om die mense te help om
hulself te bevry van hul kettings. En alle mense sou hulself totaal kan verlos,
as hulle hulleself maar net tot Hom wil wend - tot Jesus Christus - en Hom as
hul Verlosser erken en Sy hulp afsmeek. Maar slegs weiniges glo in Hom, in
sy missie en in hul verlossing. Hulle sit nog so diep in die sonde, dat hul
meester dit maklik kan verhinder dat hulle hulleself tot 'n ander sal wend om
hulp, omdat hy daarvoor sorg dat hulle die kennis oor hierdie Helper weerhou
word. Maar hierdie kennis word deur God in Sy Liefde aan alle mense gebring
en almal sou waarlik daarvan gebruik kan maak en 'n poging aanwend om uit
die kettings van die teenstander los te kom.
Hulle moet eers wil om bevry te word van hul las wat hulle neerdruk. Dan sal
hulle waarlik al hulp verleen word. In plaas daarvan word sy invloed steeds
groter, want ook die wat op hoogte is van Jesus Christus, die Goddelike
Verlosser, verwerp alles as misleiding, sonder om dit eers van naderby te
ondersoek. En hulle kan nie onder dwang daartoe gebring word om daarin te
glo nie. Maar hulle kan ook nie sonder geloof in Hom verlossing kry nie.
En so is die geestelike lae vlak te verklaar, wat God aanleiding gegee het tot
die beëindiging van die doen en late van sy teenstander. Want die diep
gesinkte mense sou reddeloos verlore gegaan het, indien hulle nie losgeruk
word van die teenstander en opnuut weer in die ontwikkelingsproses
opgeneem word nie, wat hulle weer uit die diepte omhoog sal voer, al is dit
ook eers na ‘n eindelose lange tyd.
Die genade van die verlossingswerk van Jesus Christus bly onbenut deur die
mense van hierdie tyd. En daarom sal ook hul verblyf op aarde nie meer lank
wees nie. En daar moet ook 'n einde gemaak word aan die handelswyse van
satan, wat probeer om te verhinder dat die mense die weg na Jesus Christus
vind. Maar hy sal die siele nie by hom kan hou nie, ofskoon hy glo om vir
ewig hul meester te wees. Want sodra daar 'n sekere geestelike lae vlak by
die mensdom waargeneem kan word, ontferm die Liefde van God Homself
oor hulle, deurdat Hy deur Sy wil en Sy krag 'n nuwe aarde sal laat ontstaan
en hierin, in regmatige ordening, sal die gees wat as mens gefaal het, weer
sy verblyf neem.
En weer sal hulle die gang van ontwikkeling moet gaan, totdat hulle weer
voor die keuse geplaas word om hulle uit te spreek vir Jesus Christus en
hulself deur Hom te laat verlos. Want alleen Hy kan die sondeskuld tot niet
maak wat op elke wese druk. En alleen Hy kan hulle die vryheid gee en hulle
uit die verdrukking van satan verlos. Amen.
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Saligheid of hernieude kluistering -Die vrye wil

6598 Wat julle strewe op aarde ookal mag wees, dit sal vir julle in
vervulling gaan. Want volgens julle begeertes sal julle gegee word wanneer
julle aardse lewe ten einde geloop het. Is julle verlange na geestelike
goedere, dan sal die geesteryk julle dit oorvloedig bied, maar was slegs
aardse rykdomme julle begeerte, dan sal die aarde julle ook weer opneem.
Die materie wat julle nagestreef het sal dan weer julle omhulling word soos
wat dit was vir ondenkbare tye. Julle het egter altyd net vir julleself daardie
lot geskep wat julle na julle sterwe ten deel sal val.
Wanneer julle egter die genade ten deel val om nog voor die einde van
hierdie aarde opgeroep te word, dan word daar aan julle nog ‘n kort tydjie
toegestaan waarin julle nog die aardse begeertes kan aflê, waar geestelike
goedere julle nog een keer aangebied sal word, wat julle dan slegs hoef aan
te neem om dit ook in besit te kan neem tot julle heil.
Maar weer lê dit binne julle vrye wil indien julle hierdie laaste genade nog wil
benut of dit by julle wil laat verbygaan om weer onherroeplik in aardse
skeppings ingelyf te word, omdat julle dit nie anders wil nie. Julle kan slegs
salig word wanneer julle in besit is van geestelike goedere en dit is My
voortdurende vermanende en waarskuwende geroep wat vir alle mense geld,
solank as wat hulle nog op die aarde vertoef. Julle almal sal die gevolge van
julle aardse lewe moet dra, want dit is die wet van die ewige ordening wat My
Liefde ook nie ongedaan kan maak nie. Ek kan nie die saligheid uit genade
berei vir hulle wat teen My wil en teen My orde op die aarde lewe nie, wie
dienare van die wêreld is en daarom hulle aanspraak op ‘n salige, geesteryk
verspeel het.
Solank hierdie aarde nog bestaan, is die bron van My genade ook nog geopen
op aarde, sowel as in die geesteryk. En alle verkeerddenkende en
verkeerdlewende siele kan hierdie genade verkry, maar hulle almal behou
ook die vrye wil.
Maar nog bestaan daar die moontlikheid om die wil te verander. Nog word
aan die dwalendes, óf hulle op aarde is, óf ook in die hiernamaals, liefdevolle
aanwysings gegee om oor hulle eintlike doel te besin. Die geestelike wêreld is
nog ywerig besig om toegang te kry tot die gedagtes van die mense op
aarde, soos wat ook die ligwesens in die hiernamaals die siele benader. Hulle
almal probeer om die gedagtes van die siele korrek te lei, hulle oë na My toe
te wend en ‘n verlange na “lig” in hulle op te wek, sodat hulle nie daar
verbygaan waar die Bron van genade haarself vir hulle geopen het en waaruit
hulle nou kan put tot heil van hulle siele nie.
Maar ook hierdie genadetyd sal verbygaan en dan kom die dag onherroeplik
waarop elke siel gegee sal word wat sy begeer het. En wie nooit aandag
bestee het aan geestelike goedere nie, sal met leë hande vertrek en ‘n
ontsettende lot op hulle moet neem. Want dan het een verlossingsperiode ten
einde geloop en daarom breek ‘n eindelose lang nag aan vir hierdie wesens,
van wie die wil verkeerd gerig was.
Maar ‘n onvermoede saligheid word aan hulle toebedeel wat na My gestreef
het en daarom aardse goedere verag het. Die ryk hierna sal egter netso min
nog ‘n ryk van saligheid wees, want al die onsaliges moet weer die
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ontwikkelingsgang gaan in onuitspreeklike kwelling, om eens weer vry te
kom. Eenmaal kom alle wesens weer voor die vrye keuse en dit lê by hulself
of hulle die tyd van kwellings gaan verleng of binne ‘n kort tydjie al sal
ingaan tot die saligheid. Almal word gehelp om die doel te bereik, want Ek
stort My genade onbeperk uit en wie hierdie genade sal gebruik, sal van alle
nood en kwelling bevry wees. Amen.
God blaas hom ‘n lewende siel in

6599 In My heilsplan van ewigheid af is die vergoddeliking van julle
siele voorsien, wie eens wel goddelike en volkome wesens was, maar in vrye
wil hierdie volmaaktheid weggegee het. Julle mense moet weet dat Ek julle
nie so onvolmaak buite My geplaas het soos wat julle nou is nie, maar dat Ek
wel die menslike vorm geskep het, maar die siel wat hierdie menslike vorm
tot lewe bring en bewoon, het al ‘n eindelose lange tyd nodig gehad om haar
vrywillig tot stand gebragte, geheel omgekeerde toestand, so vêr te verander
dat sy nou in die menslike vorm haar verblyf kon neem, om weer die
volledige vergoddeliking te bereik. Julle mense moet weet dat Ek julle nie
onvolmaak geskape het om dan as mens van julle te verlang dat julle julleself
moet vervolmaak nie, - omdat niks onvolmaak uit My kan voortkom nie.
As julle hierdie kennis besit, dan sal julle julle bestaan op aarde anders
beskou. Julle sal insien dat dit geen doel op sigself is nie, maar ‘n middel tot
die doel. Maar solank hierdie kennis by julle ontbreek, glo julle dat julle
geregtig is om die aardse lewe te gebruik om slegs julle liggaamlike welsyn te
vergroot. Julle glo dat julle die reg het om julle lewenskrag slegs liggaamlik
te gebruik, selfs wanneer julle daarna streef dat elkeen vir homself eties
moet ontwikkel om ‘n beter menslike geslag te kry. Maar julle begryp nog nie
die geestelike taak van elke afsonderlike mens nie.
Die mens self is nie die laaste doel nie, die bestaan as mens is slegs die
laaste moontlikheid op hierdie aarde om die hoogste doel te bereik. En die
leerstelling dat Ek “die mens geskape het, om My lief te hê en My te dien, om
daardeur in die hemel te kom”, is eers geregverdig wanneer die menslike
bestaan as ‘n begrensde stadium vir die eens onvolmaakte geworde siel
beskou word, omdat daar andersins verkeerde denkbeelde uit hierdie leer
gevorm sal word, soos ook die dat iets “onvolmaak”, naamlik die siel, deur
My by die geboorte van die mens vir hom bygevoeg word, dus dat daar iets
onvolmaak vanuit My in die lewe geroep is.
Daardeur raak sowel die beeld van My Wese verward, wat hoogs volmaak is,
asook die gedagtegang van die mense wat hul eintlike taak op aarde nie
besef nie en daarom steeds meer wêrelds georiënteerd sal wees, omdat daar
‘n vals beeld vir hulle uiteengesit was. Weliswaar sou die mens deur liefde tot
My en onbaatsugtige diensbaarheid die korrekte insig kon bereik en dan ook
die geluksaligheid, maar hy sou nie die liefde kon laat ontbrand tot ‘n wese
wat sy skeppingskrag kan gebruik om onvolmaakte skeppinge te laat
ontstaan nie; en ook vir die onbaatsugtige diensbaarheid ontbreek die regte
motivering as julle mense nie op hoogte is daarvan dat die volmaakte hulself
eens van My afgewend het, wat daarin bestaan het om uit aanmatiging te wil
heers en die beginsel van liefde te verwerp.
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Die onvolmaaktheid is deur die wesens self tot stand gebring. Dat julle egter
as mens onvolmaak is, lei geen twyfel nie en so sal julle in die eerste plek die
rede vir julle onvolmaaktheid moet probeer deurgrond, maar julle mag
julleself nie tevrede stel met die verklaring dat Ek julle so geskep het, soos
wat julle nou oor die aarde gaan nie. Maar die laaste verdediging teen die wat
die skeppingsdaad van die mens so voorstel dat daar tegelykertyd ook ‘n
“siel” vir die mens deur My “geskape” was, wat daardie mense dan motiveer
met die woorde: “God blaas vir hom ‘n lewende siel in”. Dat hierdie lewende
siel ‘n eens gevalle oergees is, daaroor ontbreek die kennis by hulle; maar
wat elke mens sou kon verkry, indien hy ernstig die vraag sou wou stel oor
die sin en doel van die aardse lewe en ook oor sy taak op aarde.
En ook ‘n dwaalleer sou die mens aanleiding kon gee om vrae te stel, as hy
maar net die wil sou hê om opheldering te verkry, en in die besonder as hy in
onderrig die leier van mense moet wees, sou hy eers self vooraf opheldering
moet kry, wat hy te alle tyd kan kry as hy homself maar tot My sou wend,
wanneer ligte twyfel, wat elkeen by hom sal voel opkom as hy hieroor
nadink, hom na die juiste Bron sal laat gaan, waar die suiwerste waarheid
elkeen sal verkwik wat daarna verlang.
Dat daar soveel duisternis onder die mense is en dat dwaalleringe so kon
versprei, vind alleen sy oorsaak in die louheid van die mense teenoor die
waarheid, want die waarheid staan vir elkeen ter beskikking en vir elkeen is
sy bereikbaar as hulle die waarheid maar ernstig begeer. Dog probeer slegs
weinig om deur te dring in My ewige heilsplan, maar vir hulle is alles duidelik
en die helderste lig straal hul toe, omdat die Lig van ewigheid Self by almal
ontsteek wat die duisternis wil ontvlug. Amen.
Met die kruisiging het ’n Verlossingsperiode begin
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Met My kruisdood is daar 'n einde gemaak aan 'n
verlossingsperiode in die geestelike sin.
'n Hopelose toestand, wat tot dan toe geheers het, is beëindig. Want die
binnegaan tot die ligryk was tot by My kruisdood onmoontlik gewees en die
siele van die mense het met die beste wil steeds net 'n louteringsgraad
bereik, maar om die sonde van die vroeëre opstand teen My heeltemal af te
los, sou ewighede nie voldoende gewees het nie.
En die las van hierdie sondeskuld het hulle verder onder die mag van My
teenstander ingedwing, sodat die gekwelde siele in die besef van hul nood
om 'n Redder begin roep het. Vanaf die oomblik dat Ek My lewe geoffer het
vir die groot sondeskuld van die mense, was die mag van My teenstander
egter gebreek en het daar dus 'n nuwe tyd aangebreek.
Die eerste volkome verloste siele kon die plek waar hulle tot dan toe vertoef
het, verlaat en kon toe die poorte van die geluksaligheid binnegaan wat Ek
geopen het.
Hierdie moontlikheid het bly bestaan. Steeds weer kan siele hulself losmaak
uit sy mag. Steeds weer word siele bevry van elke ketting en eintlik begin
daar nou eers 'n "verlossingsperiode", hoewel ook die ontwikkeling in die
skepping en die lewe op die aarde vir 'n totale verlossing nodig was en steeds
weer eerstens die voorwaardes moet verskaf, wat dan ook die algehele
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terugbring na My tot gevolg sal hê. En so kan daar wel van 'n nuwe tydperk
gepraat word, sedert die volbringing van My verlossingswerk. Want eers van
toe af kon die ewige geluksaligheid aan die siele geskenk word, waarin hulle
eertyds gelewe het in lig en krag.
Maar die mense is nie bewus daarvan dat hulle die mooiste kan bereik nie,
juis omdat Ek Self vir hulle aan die kruis gesterf het om 'n brug te slaan
vanuit die ryk van die duisternis na die ryk van die lig.
Hulle is nie daarvan bewus dat hulle hulleself weer vrywillig oorgee aan die
mag van My teenstander, wanneer hulle My en My verlossingswerk nie wil
erken nie. Dat hulle geen ander lot te wagte staan as wat vir die siele van die
mense beskore was voor My kruisdood, naamlik onvryheid, 'n toestand
sonder lig, swakheid en kwellinge, wat deel is van die onverloste waaroor My
teenstander nog die mag het. Die Redder het van bo na die mense gekom en
was slegs deur weinig herken.
Maar die verlossingswerk is volbring. Die poorte na die ligryk is geopen en
daarom het daar met My kruisdood 'n tydperk van verlossing begin, alhoewel
die aarde as sodanig geen spesiale eind verskynsels laat sien het nie.
Want die toenmalige hopelose toestand kon nou verander word, deur die
erkenning van Jesus Christus en Sy verlossingswerk, deur jouself bewustelik
te rig op Hom, deur die aanneem van die liefdeoffer en daardeur vrygeskeld
word van die sondeskuld.
En daar was weer 'n tyd aan die mense toegeken waarin hulle met goeie wil
hul totale verlossing kon vind.
Maar nou het ook hierdie tyd uitgeloop. En die ongekende genade waarin die
mense hulself bevind het, is nie meer nie en word ook nie meer benut nie.
Die mense bly gebonde in die wêreld van die teenstander, omdat hulle self
geen aanstaltes wil maak vir hul bevryding nie en omdat hul eie wil na
hierdie bevryding moet streef. En dus moet daar ook nou weer 'n grens
gestel word. Daar moet weer 'n nuwe tydperk begin, waarin die
verlossingswerk hoër gewaardeer sal word, waarin daar weer 'n omvangryke
verlossing kan plaasvind, omdat die uitwerking van die verlossingswerk
onveranderd bly wanneer die wil van die mense hierdie uitwerking maar
toelaat. Maar die ongewillige wesens moet opnuut weer die boeie van hul
gevangenskap voel met alle hardheid, sodat daar ook eenmaal in hierdie
wesens die verlange na vryheid, na geluksaligheid, na lig kan ontwaak.
En die mag oor hierdie wesens moet My teenstander ontneem word, hulle wie
hy in so die duisternis hou, dat hulle ook nie die lig van die kruis kan sien nie.
En weer sal daar 'n nuwe tyd aanbreek, want onophoudelik gaan die
positiewe ontwikkeling van die geestelike verder en steeds sal hierdie aarde
betree word deur nuwe siele, aan wie die geleentheid gegee sal word om
hulself te laat bevry deur Jesus Christus.
Steeds weer strooi Ek die genade van My verlossingswerk uit oor die siele en
steeds weer keer hulle ook as My kinders na My terug.
Want die werk van verlossing is volbring vir al die eens gevalle gees. En dit is
en word werksaam by alle mense van die verlede, van die teenwoordige tyd
en die toekoms, totdat die verlossing eens totaal voltrek sal wees. Amen.
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Natuurkatastrofe voor die einde

6601 Die einde van hierdie aarde is onvermydelik, dus ook die einde
van al haar lewende skepsels, want niks sal bly bestaan wat die aarde aan
skeppingswerke dra nie. Mense en diere sal hul lewe daarmee verloor,
behalwe die klein kudde van hulle wat weggeneem sal word. Hierdie laaste
daad van My wil is al van ewigheid af voorsien en was steeds weer deur
sieners en profete aan julle verkondig. En dit word ook nou weer as die
nabye einde, met alle aandrang, aan julle bekend gemaak, omdat dit so
verskriklik sal wees dat niemand die einde sal meemaak sonder dat hy vooraf
daarop gewys was nie.
En tog vind hierdie aankondiging geen geloof nie. Daar is ‘n gebeurtenis wat
die mensdom te wagte staan wat nie erg genoeg voorgestel kan word nie en
tog word dit in ongeloof afgewys. Daarom is die vermaninge en
waarskuwings meestal vrugteloos en geen mens berei hom voor op die
geweldige gebeure nie.
Die mense glo eenvoudig nie aan ‘n einde nie en daarom gee Ek hul nou nog
‘n laaste waarskuwing: Ek sal nog een laaste vermaning gee aan die
ongelowige mense in die vorm van ‘n geweldige natuurkatastrofe. Dit sal
geweldig in omvang wees en sal die aarde tog slegs plaaslik tref, want
daardeur sal die daaropvolgende einde, wat vooruit aangekondig was, nou vir
die mense meer geloofwaardig begin te word. Hulle sal dit nie meer as
onmoontlik sien nie en sal hulself ernstig afvra, of en hoe hulle teenoor My
sal staan wanneer die einde aanbreek.
Groot gebeurtenisse “werp hul skaduwees vooruit”. Die natuurkatastrofe en
die nie te lank daarna volgende einde sal vir die mense nog ‘n laaste
vermaning wees, want dit sal baie menselewens eis. Baie mense sal ’n prooi
word van die natuurelemente, omdat daar geen verwagting is dat daar indruk
gemaak gaan word op die verharde harte wat miskien tog nog vir die
ondergang gered kon word nie. Voortdurend het Ek deur die mond van My
profete gespreek en voortdurend het Ek nog deur My toegeneë dienare
gespreek, maar op hierdie woorde slaan die mense geen ag nie. En slegs die
weiniges wat in My Woorde glo en daarom ook handel volgens My wil,
probeer nog om op hul medemens in te werk.
En hulle sal My stem nou duidelik verneem en sal hul ore nie kan sluit nie.
Die onverskilligheid van die mense is die oorsaak dat Ek hulle steur in hulle
rus en hul wêreldse gees ontstel, sodat niemand kan sê dat hy nie gewaarsku
was nie. Maar ook hierdie laaste waarskuwing sal nie die totale oorgawe aan
My tot gevolg hê nie, omdat My stem by vele nie herken sal word nie. Ek
oefen geen dwang uit om die mense tot My te laat keer nie en daarom sal die
einde alles wegvee vanaf die aarde wat weerspannig gebly het teen My. En
weerspannig is elke mens wat in die aangesig van die voorafgaande groot
vernietiging, homself nie tot My keer nie. Weerstand het elke mens nog in
hom wat ‘n einde van hierdie aarde as onmoontlik beskou, want dan is sy
gees nog in die duister wat sy bande met My teenstander verraai.
Ek probeer egter nog om op alle moontlike maniere hierdie weerstand te
breek, maar steeds sonder dwang. Die laaste middel lyk wel gruwelik, maar
Ek sal dit nog gebruik om julle te red. Want My Woorde word nie meer geglo
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nie en omdat die einde so naby is, sal julle andersins onherroeplik ’n prooi
word van die verderf. En julle geestestoestand sal maatgewend wees welke
lot op julle wag op die dag van oordeel.
Aan My dienare sê Ek steeds weer dat hulle nie ywerig genoeg melding kan
maak van die einde en die voorafgaande natuurgebeure nie. Dat hulle nie
mag vrees om die mense daarop te wys dat daar vir hulle nie meer baie tyd
oor is nie. Hulle moet sonder skroom spreek oor My plan van ewigheid en ook
die evangelie van die liefde versprei, omdat die mense moet weet wat Ek van
hulle verlang, sodat hulle nie die prooi word van die nabye gebeurtenisse en
wegsink in die duisternis nie.
Wat Ek slegs van hulle verlang, is ‘n offervaardige en liefdevolle hart, want
dan kan hulle sonder vrees die komende gebeurtenisse afwag. Dan behoort
hulle tot diegene wat ongedeerd tevoorskyn sal kom, ook wanneer alles om
hulle heen sal dreig om te vergaan.
Maar vir hulle wat nie wil glo nie, staan ‘n groot verskrikking hulle te wagte.
Tog sal Ek erbarming hê met elkeen wat nog in hierdie nood tot My sal roep,
want Ek wil die mense red en nie prysgee aan die verderf nie. Maar die einde
sal onherroeplik kom en dan sal iedereen geoordeel word volgens reg en
geregtigheid. Amen.
Belydenis voor die wêreld

6607 Soos wat julle teenoor die wêreld vir My opkom, so wil Ek julle
bely voor My Vader. Hierdie woorde het Ek as die mens Jesus tot My leerlinge
gespreek en gevolglik dus tot alle mense, omdat al My Woorde bedoel was vir
die hele mensdom, omdat al My Woorde hoort by die Goddelike liefdesleer,
wat Ek verkondig wil hê onder alle volke.
En juis hierdie woorde moet die mense beoordeel as buitengewoon, want dit
lê julle ‘n verpligting op, nie net moet julle self in My glo nie, maar ook
teenoor julle medemens moet julle blyke gee van julle geloof. Julle sal My
voor die wêreld moet bely, julle sal dus in die openbaar vir My Naam moet
opkom. Dan eers sal julle deur My, die Vader, opgeneem word, soos wat Ek
julle beloof het.
Ek neem dus genoeë daarmee, dat julle innerlik wel in My glo, dat julle nie
twyfel aan My en My verlossingswerk nie, dat julle My ook aanroep, sodat Ek
julle sonde mag vergewe, want Ek vra ‘n heeltemal lewende geloof in My en
‘n lewende geloof kan nie anders as om vir My op te kom voor die wêreld nie.
Want sodra die mens ‘n lewende geloof het, word hy van binne af gedryf om
voortdurend aan My te dink in Jesus en dan sal ook sy mond nie kan swyg
nie, want hy sal oorloop van innerlike dankbaarheid en liefde vir My, Wie in
die mens Jesus die verlossingswerk volbring het, om julle mense te red uit
die nag van sonde.
En Ek weet baie goed waarom Ek hierdie woorde gespreek het, want Ek ken
die groot geestelike nood wat oor alle mense sal kom wat Jesus nie herken
en erken nie. En in hierdie nood moet die medemense dit op hulle neem om
ander te help om te glo in Jesus Christus. En daarom is dit nodig dat julle My
bekendmaak, dat julle My in Jesus bely en dan ook hardop getuig vir My en
My Naam.
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Wat die mens innerlik beleef, wat hom as gedagte besighou, daarvan neem
die mense geen notisie nie. Hulle moet heel openlik gewys word op die
Goddelike Verlosser en dit kan die beste gebeur deur die getuienis van liefde
van hulle wat Hom gevind het en wat nou hul lewende geloof in My daardeur
bewys deur te praat oor die werk van My Barmhartigheid, dat hulle voor alle
mense openlik sal opkom vir My en My Naam, dat hulle My Naam sal prys en
hulself as aanhangers van Jesus Christus bestempel en ook probeer om hul
medemens vir My te wen.
Die mense lewe op hierdie aarde om eindelik bevryding te vind uit die
materiële vorm. Maar hoe hul aardse bestaan ookal is, dit kan nie tot die doel
lei sonder die Goddelike Verlosser Jesus Christus nie, omdat Ek in Hom die
werk van verlossing volbring het, vir elkeen wat verlos wil word van sy boeie
en hulle dus hulself tot My in Jesus Christus moet wend.
Wie nou waaragtig bevry is, wie verlossing gevind het deur Hom, die prys
ook luid Sy Naam. Hy sal steeds maar net praat van Hom en Sy onmeetlike
Liefdesdaad. Hy sal nie anders kan as om Sy Naam te verhoog nie, want van
hom het alle bande afgeval. Hy is vry van die vyandige mag, hy het hom aan
My oorgegee in Jesus Christus en so ‘n daad van verandering word nie stil en
verborge verrig nie, dit is vir alle mense duidelik sigbaar. Want die mond
swyg nie as die hart vervul is van die liefde en genade van Jesus Christus nie.
En die mens bely Hom dus in die openbaar as sy Redder en Verlosser en hy
probeer ook sy medemens na Hom toe te lei. Hy sal Hom nie verloën nie, ook
nie wanneer gevaar dreig vir homself nie, omdat hy weet dat ook alle gevaar
afgewend kan word deur die Een wat mag het oor hemel en aarde, Wie se
asemtog in staat is om alles te vernietig, soos egter ook Sy Wil in staat is om
dit wat al ‘n prooi van die dood was, tot lewe op te wek.
En wie tot lewe gewek word, sal ook die dood nie meer vrees nie. Hy sal hom
ook vir My en My Naam uitsit wanneer die laaste beslissing geëis word, maar
hy sal dit doen uit liefde vir My en daarom sal Ek hom opneem, omdat hy My
bely het teenoor iedereen. Amen.
Verkondiging van die Liefdesleer van Jesus is dringend nodig
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My evangelie moet in die hele wêreld uitgedra word. Hierdie
opdrag het Ek My leerlinge gegee toe Ek nog op aarde gewandel het en
dieselfde opdrag gee Ek ook nou aan My leerlinge van die eindtyd, want dit
het nodiger as ooit geword dat die mense die Evangelie moet ontvang, die
Evangelie van die liefde, wat onbekend geword het vir almal, of wat nie meer
ernstig opgeneem word nie, ofskoon dit bekend is.
Die mense het hulle van My verwyder, want hulle leef nie meer in die liefde
nie, dus kan Ek ook nie by hulle wees nie. En 'n lewe sonder liefde bring aan
hulle die sekere dood. Dit het dus dringend geword dat daar aan die mense
opheldering verskaf word, dat My leer van die Liefde weer aan hulle
verkondig sal word, dat dit hulle voor die gees gestel word in watter gevaar
hulle hulleself bevind, as hulle nie ooreenkomstig My gebooie van liefde lewe
nie en wat hulle sal bereik, wanneer hulle hulself omvorm het tot liefde.
My leer van die Liefde moet verkondig word aan alle volke van die aarde en
daarom stuur Ek My leerlinge opnuut weer uit in die wêreld. Ek gee vir hulle
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voortreflike leerstof, wat hulle oral moet versprei, sodat die mense opnuut
kan kennis neem van wat Ek as die Mens Jesus op aarde verkondig het, om
aan die medemens verlossing te bring uit hul dooie, gekluisterde toestand.
Dit het noodsaakliker as ooit geword, om die Goddelike liefdesleer na vore te
bring, want hieraan word te min aandag geskenk. Wat vanselfsprekend moes
gewees het – naamlik dat die mense mekaar as broers moes liefhê en optree
soos wat dit onder broeders gebruiklik is - ken hulle nie meer nie. Elkeen dink
net aan homself, elkeen beskou sy medemens meer as sy vyand as sy broer.
Dit ontbreek by elke gemeenskap wat hulle in liefde aaneensluit. Die
onselfsugtige naasteliefde het byna verdwyn, maar die eieliefde en die
selfsug het des te sterker geword. En daarom is die mense in groot gevaar
om hulself aan die dood uit te lewer om ewighede weer in hierdie doodslaap
te moet bly, waaraan hulle egter sou kon ontsnap, as die liefde maar weer in
hulle harte aangesteek en beoefen kan word.
Daarom plaas Ek steeds weer die liefde op die voorgrond. Ek Self predik nou
ook voortdurend die liefde. My Woord, wat direk van bo na julle toe kom, het
steeds net die Liefde as inhoud, wat My daartoe bring om julle te help en wat
ook deur julle beoefen moet word, indien julle vir die nood van julle siele 'n
uitweg wil vind, as julle wil ontwaak tot lewe en hierdie lewe ewig nie meer
wil verloor nie.
En oral roep Ek My dienaars op. Leerlinge, wat Ek weer onderrig soos in die
tyd van My lewe op aarde, leerlinge aan wie Ek My suiwer evangelie
verkondig, met die opdrag om dit verder te versprei, omdat Ek weet dat die
mense kennis moet neem van die evangelie van die Liefde, van hul taak op
aarde om hulleself deur onselfsugtige liefde te verlos uit hul onvryheid en
duisternis. Want al ken die mense My gebooie van die liefde, praat hulle
sonder om na te dink, hulle oorweeg dit nie in hulle harte nie en handel nie
daarvolgens nie.
En daarom moet hulle aandag weer daarop gevestig word, hulle moet weer
en weer aangespreek en aangespoor word om in liefde werksaam te wees.
Hulle moet te wete kom dat hulle slegs deur die liefde salig kan word, omdat
hulle slegs deur die liefde nader aan My kan kom om die vereniging met My
tot stand te bring, wat onvoorwaardelik verkry moet word om geluksalig te
wees. En daarom bestaan daar geen opdrag wat dringender is as hierdie nie,
naamlik om My leer van die Liefde te verkondig of weer opnuut tot lewe te
wek, met die verwysing na die Een Wie uit Liefde gely en gesterf het aan die
kruis. Want alle mense moet van Hom hoor, Hy Wie hulle 'n lewe in Liefde
voorgeleef het, Hy Wie deur die Liefde daartoe gebring was om die swaarste
leed en 'n baie pynlike dood te verduur, om die mense te red uit die nag van
die dood.
Die mense moet net daarin opgevoed word, om in onbaatsugtige liefde
hulself oor hul medemens te bekommer, hulle werklik as broeders tegemoet
te tree en hulle as broers behandel. Slegs dan sal hulle van hul eie redding
verseker wees, maar 'n liefdelose lewenswandel dryf die mense reddeloos in
die hande van My teenstander, wat sonder enige liefde is.
Maar tot op die laaste dag op hierdie aarde sal My boodskappers nog liefde
predik, tot op die laaste dag sal hulle, as My leerlinge van die eindtyd, die
evangelie van die liefde verkondig, want alleen hulle wie dit aanneem, sal die
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ondergang ontsnap en ook My Liefde en Barmhartigheid in dieselfde mate
ondervind soos wat hulle dit self betrag het. Amen.
Doop - wat is daaronder te verstaan?

6611 Julle kan die groot genade om die Woord te ontvang nie besef
nie, tog word elke vraag van julle deur My beantwoord en sal alle twyfel in
julle verdryf, as julle julleself maar na My sal wend vir opheldering.
Weliswaar beantwoord Ek ook sulke vrae deur julle gedagtes, maar julle is
nie altyd seker daarvan of die gedagtes deur My gegee is nie en dan word
julle onsekerheid ook nie verdryf nie, terwyl die Woord wat julle van Bo
gestuur word, julle gelukkig maak. Daar is soveel vrae wat julle besighou en
‘n gelowige bede tot My sou voldoende gewees het om aan julle uitsluitsel te
gee. Maar julle rig baie selde so ‘n bede tot My, - julle is ook nog nie bewus
van die groot genade wat julle mag gebruik nie.
Elke mensesiel het ‘n “grondige reiniging van ’n bad” nodig wat haar van alle
afvalstowwe sal bevry, wat haar sal verfris en weer tot lewe bring en wat
haar bekwaam sal maak vir die arbeid wat sy op aarde moet verrig. En elke
mensesiel moet bereid wees om hierdie reiniging in haarself te laat plaasvind,
of om dit oor haar heen te laat gaan, - in die besef dat sy vantevore nie
binne My wil was nie, soos wat sy moet wees om My te kan nader om ewig
by My te bly.
So 'n reinigingsbad moet egter nie net uiterlik opgevat word nie. Dit is ‘n
daad wat innerlik moet plaasvind, wat hoogstens uiterlik te herken is dat
daar in die wese van ‘n mens ‘n verandering voltrek is, wat hom egter ook
die sekerheid gee dat hy homself uit ‘n moeras na bo gewerk het, deur ‘n
verfrissende bad te neem en heeltemal gereinig daaruit te kom.
Water wat helder is en ‘n verfrissende uitwerking het, kan nie lewelose water
wees nie. Dit moet ‘n vloeiende, lewende stroom wees, water wat die krag
het om te reinig en weer tot lewe te bring. Hierdie lewende water het julle
dus nodig. Weet julle egter wat onder “lewende water” verstaan word?
Steeds weer nooi Ek julle uit om na die “Bron” te gaan waaruit die lewende
water stroom. Steeds weer wil Ek dat julle die “See van My Liefde” ingaan,
dat julle daarin duik en julle so deur Myself laat doop met My Woord, wat
alleen die krag het om in julle ‘n verandering te bewerkstellig. Dit reinig julle
siel en gee haar ’n nuwe lewe. Die Woord gee julle eers die ware lewe.
Toe Ek dus vir My dissipels gesê het: “Doop hulle in die Naam van die Vader,
die Seun en die Heilige Gees” is niks anders daarmee te verstane as, dat
hulle in My Naam die mense My Woord moes bring - die lewende water wat in
My haar oorsprong het, dat hulle dus na die Bron moes gaan. Die Liefde Self,
die - Vader - bied dit vir julle aan. Hy bied julle dit, waardeur die diepste
Wysheid, die Seun bereik kan word, indien julle die Woord in julleself ontplooi
en daardeur die gees in julle tot lewe wek, wat aan julle die helderste insig
sal skenk. Julle siel het dus My Woord nodig; wat dieselfde uitwerking het as
die helder natuurlike water op die liggaam, sodat sy versterk uit die bad tree,
geskik vir elk taak wat dan van haar verlang word.
En so moes My volgelinge die water, My Woord, aan alle mense bring. In
liefde moes hulle dit kosteloos aanbied, omdat dit weer liefde in hulle sou
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ontsteek en so die gees in hulle tot lewe wek. Lewende water het egter sy
oorsprong in My. Ek Self is die Bron waaruit die lewende water stroom. En
daarom moet elke mens afdaal in die “Bron van My Liefde”, om Goddelike
wysheid te ontvang en om dit ook te kan insien deur die Gees.
Dit is “die doop” wat elke mens moet ontvang om lid van die kerk van
Christus te wees, die kerk wat Ek Self op aarde gestig het. En daartoe is
eerstens julle vrye wil noodsaaklik, wat vry moet besluit om in die
waterstroom van My Liefde af te daal, My lewende Woord aan te neem en
daardeur die siel aan ‘n reiniging te onderwerp wat dan My teenwoordigheid
moontlik sal maak.
My Woorde moet altyd slegs geestelik begryp word, want nooit sal ‘n uiterlike
handeling die wesenlike innerlike omvorming, naamlik die loutering van die
siel, tot stand kan bring nie. En daarom moet julle steeds die geestelike
betekenis van My Woorde probeer deurgrond, wat egter heeltemal duidelik
sal word vir julle, as julle My Self vir opheldering sal vra. En wanneer julle
verlange daarna opreg is, sal julle nie anders kan as om korrek te dink nie.
Dan sal julle ook sonder weerstand My Woord aanneem, wanneer dit vir julle
deur My volgelinge gebring word en dompel julle julleself in “My Goddelike
Liefdestroom”, dan ontvang julle die ware doop, want My Liefde vervul julle
dan met My Gees en lei julle in die Waarheid in. Liefde, Wysheid en Krag is
nou ook deel van julle siel, wat haarself laat doop het met die “Water van die
Lewe en van die Liefde”. Amen.
Die Vader spreek tot sy kind

6615 Soos wat Ek tot My dissipels gespreek het, toe Ek op aarde geleef
het, so spreek Ek ook vandag nog tot almal wat My wil hoor. Waar daar maar
‘n mens is wat dit glo en homself vir My oopstel, daar laat Ek ook My stem
weerklink. Ek vind hierdie geloof maar selde en daarom kan Ek ook maar
selde ‘n mens regstreeks aanspreek, selfs as alle ander voorwaardes vervul
word, as die mens homself deur liefdeswerke so omvorm het dat Ek by hom
aanwesig kan wees, - wanneer hy sy hart gereinig het en haar vir My as
woonplek berei het.
Maar die geloof om My direk te kan hoor, is desondanks nie teenwoordig nie
en daarom versuim die mens die vernaamste, naamlik om van binne te
luister na My stem, na die uiting van My Liefde, na die teken van My
teenwoordigheid, na My Woord.
Die geloof daaraan het verlore gegaan, omdat dit vir hulle ongeloofwaardig
lyk om My regstreeks te hoor en is ‘n besondere kenteken van die
geestestoestand van die mense. Dit is ‘n bewys dat die werksaamheid van My
Gees nie meer vir hulle duidelik is nie, dat hulle ook die woorde van die Skrif
(Bybel) nie meer begryp nie.
Dit is vêrder ‘n bewys dat die strewe na die gawes van die Gees agterweë
bly. Dat hulle dus oor die uitwerking van ‘n lewe in liefde, oor ‘n korrekte
lewenswandel voor My, niks meer weet nie, anders sou die mense tog moeite
gedoen het om geestesgawes te verkry en hulle sou dan ook kon binnedring
in die kennis oor die krag van die Gees. En dit is baie bedenklik, dat die
mense nie meer die Vader in My wil sien nie, maar slegs hulle God en
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Skepper, indien hulle nog aan My glo. Die verhouding van kind tot Vader is
vir hulle vreemd en sodoende beskou hulle die natuurlikste as onmoontlik,
naamlik dat die Vader tot Sy kind spreek.
Slegs uiters selde is hierdie geloof aanwesig en dit moes tog elke mens
vervul het, dan eers sou elke mens self ook moeite gedoen het om alle
voorwaardes na te kom wat gestel word om deur Myself aangespreek te
word. Want Ek kan My nie te kenne gee as die bewustelike luister dit nie
voorafgegaan het, om sodoende geen geloofsdwang uit te oefen nie. Maar Ek
sal ook van tyd tot tyd My Stem laat weerklink, maar slegs in hulle wie se
harte vinniger vir My sal klop, wie My in liefde toegedaan is, omdat hulle dan
meer dikwels binne-in hulself sal luister en My die moontlikheid gee om
Myself te uiter.
Wie egter hierdie geloof nie het nie, het ook nog nie die korrekte verhouding
met My nie, alhoewel hy glo om geroepe te wees om vir My en My Ryk
werksaam te wees. Want solank as wat hy nog My regstreekse aanspreking
in twyfel trek, is sy geloof ook nog nie so lewend dat hyself, soos ‘n kind,
hom tot sy kan Vader wend en verlang om Sy stem te hoor nie, Maar dit is ‘n
tekort, wat die geestelike nood ook bewys waarin die mensdom haarself
bevind gedurende die laaste tyd voor die einde; naamlik dat die mense nog
so vêr van My af sal staan, maar dat Ek egter by hulle almal aanwesig sou wil
wees. Amen.
Vrees vir die dood

6616 Die dood is slegs ’n deurgang tot die lewe wat ewig sal duur. En
niemand sou die dood hoef te vrees as julle lewenswandel op hierdie aarde
volgens My wil sou gewees het nie en as julle hierdie aardse weg binne die
Goddelike orde afgelê het, sou geen skrik julle oorval in die aangesig van die
dood nie. Jou siel sou verheug gewees het om die aardse liggaam te ontvlug,
om haar vaderland te mag binnegaan, waar die aardse liggaam heeltemal
oorbodig is. Maar tog kan daar nie van ’n vergaan gepraat word nie,
inteendeel wag daar vir die siel ‘n vrye lewe vol van lig en krag.
Jesus Christus het op die derde dag uit Sy graf opgestaan. Hy het aan julle
getoon dat daar geen verganklikheid is na die liggaamlike dood nie. Hy het
julle die bewys gegee dat ‘n ware lewenswandel ‘n verandering van ‘n aardse
tot ‘n geestelike liggaam tot gevolg het en dat die mens bly bestaan en alleen
sy omhulsel ‘n verandering ondergaan, wat vir die verblyf in die geesteryk
onvoorwaardelik absoluut nodig is.
En julle almal sou hierdie verandering self tot stand kon bring en dan sou die
dood waarlik sy angel verloor het. Maar omdat julle mense nie glo aan ’n
lewe na die dood nie, bly julle in gebreke om vir julleself verblyf in die
geesteryk voor te berei. En omdat julle siele geen insig het oor die lewe na
die liggaamlike dood nie, vrees julle die dood en dit ook met reg. Want julle
kan weliswaar nie vergaan nie, maar kan wel gebonde aan die aarde bly en
dan sal die ontwaking na die dood nie vreugdevol wees nie. Maar julle sal
ontwaak, al is julle siele hoe gebrekkig gevorm. Sy sal dit ondervind dat sy
nie vergaan het nie en ook nie kan vergaan nie. En onbewustelik vrees die
mense hierdie lot en daarom het hulle angs vir die dood.
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Julle moet egter aan Hom dink wat die dood oorwin het. Jesus Christus wil
julle tot lewe wek, Hy wil julle ‘n ewige onverwoesbare lewe gee wat julle
nooit meer sal verloor nie. Neem Sy genadegeskenk aan en dink aan Hom in
bange ure. Bied jou siel aan vir Hom en bid tot Hom dat Hy Hom oor haar sal
ontferm en haar sal help om te lewe. En julle sal hierdie bede waarlik nie
tevergeefs tot Hom rig nie. Julle vrees sal verdwyn en vir ‘n salige rus plek
maak, ‘n rus, wat alleen Jesus Christus julle kan skenk. ’n Lewende geloof in
Jesus Christus verdryf alle angs vir die dood, want dan weet die mens dat hy
sal opstaan en lewe, soos Jesus opgestaan het op die derde dag. Wie egter
nie hierdie geloof in Hom het nie, die sal die dood vrees, of hy sal glo om
verganklik te wees en dat hy tot niks sal terugkeer, waaruit hy homself ook
waan hy ook voortgekom het.
En dit sal egter ’n onaangename ontwaking vir hom wees, asook vir almal
wat sonder Christus geleef het op aarde. En dit sal baie lank duur voordat
hulle daarvan oortuig sal word dat hulle nie vergaan het nie, maar dat hulle
slegs ’n uitweg uit hul dooie toestand sal kan vind, indien hulle Hom sal
aanroep, Hy Wie hulle op aarde nie wou erken het nie, maar Wie alleen weer
aan hulle die lewe kan skenk.
Die dood hoef maar net die oorgang te wees na ’n nuwe onverganklike lewe.
Dit hoef in geen geval die mense te verontrus nie, omdat Jesus Christus die
dood oorwin het. Want Hy het die verlossingswerk volbring om die mense te
bevry uit ‘n toestand wat Sy teenstander in die wêreld gebring het.
Maar die verlossingswerk en die opstanding van Jesus word nie opreg
waardeer deur die mense nie. Baie dra kennis daarvan, maar glo nie daarin
nie en kan daarom ook van die gevolge van die verlossingswerk en die
opstanding geen voordeel trek nie. Dog ’n lewende geloof gee die mense ‘n
vaste vertroue en ontneem hul daarom ook alle vrees vir die dood. En hulle
sal salig ontslaap in die Heer en met vreugde ontwaak by Hom, in die ryk van
lig en saligheid. Want vir hulle is daar vir ewig geen dood meer nie, vir hulle
is daar maar net die ewige lewe. Amen.
Regverdiging voor ‘n hof -Openbare belydenis

6619 Tree na vore My dienare, wanneer dit daarom gaan om My en My
leer te verdedig, want julle sal in situasies gedwing word om My in die
openbaar te erken. Die omstandighede om die daad van Verlossing sal meer
en meer in die openbaar bespreek word. Die lewe van die mens Jesus en Sy
aardse lot, Sy vernederende einde, sal seker moontlik geag word, maar ‘n
Goddelike missie van hierdie mens sal nie erken word nie en daarom sal die
geloof in Hom as Verlosser van die mensdom in alle opsigte verwerp en
belaglik gemaak word om ‘n nie godsdienstige denke in die mense te vestig.
En dit is die tyd wanneer julle na vore moet tree. En elkeen wat deurdring is
deur My Gees sal homself nie kan help nie maar ‘n standpunt namens My en
My Naam in neem, aangesien sy innerlike oortuiging hom sal laat praat en dit
ywerig teenstaan en probeer om sy medemens te oortuig. Daarom berei Ek
geskikte instrumente vir My voor, daarom stuur Ek aan hulle die waarheid en
met dit ook die mag van waarneming, want dan sal dit noodsaaklik word dat
hulle na vore kom met hul kennis om die teenstanders met die swaard van
hul mond te bestry. Waar Jesus Christus ookal verlaag word, waar Sy missie
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ookal betwyfel word en hierdie twyfel openlik uitgespreek word, sal julle, My
verteenwoordigers op aarde, julle taak herken en volbring. Julle kan dit doen
omdat julle ingelig is oor My plan van Verlossing, omdat alle samehang vir
julle duidelik is en omdat julle met vaste vertroue in Hom glo, Wie julle van
gevangenskap verlos het. Slegs oortuigde besware soos wat julle volgens
julle kennis kan maak kan julle teenstanders tot swye bring of hulle maak
dink. En selfs as julle nie slaag om hierdie teenstanders te oortuig nie, sal
julle nietemin ‘n paar mense bereik wat deur dit beïnvloed is en begin om te
dink.
Dan sal julle dapper en sonder aarseling moet praat, want Ek sal die woorde
in julle mond sit en die duidelike wysheid van julle woorde sal hulle verbaas
wat nog nie ten volle onder die beheer van My teenstander is nie.
Aangeneem, dat julle teenstanders julle sal minag en belaglik maak, maar
terwille van My Naam sal julle dit moet aanvaar, aangesien dit dikwels
voorspel was dat julle veroordeel sal word omdat julle My verteenwoordigers
op aarde is. Die tyd sal so seker kom soos die één dag die ander sal volg.
Selfs as dit op die oomblik vir julle lyk asof die aantal gelowiges voortdurend
groei. Dit betref die lewende getuienis van Jesus Christus wat My teenstander
nastreef om steeds meer te verhinder. Sy invloed is as sulks dat mense alles,
selfs hul godsdienstige lewe met die wêreld sal kombineer, dat hulself dit
uiteindelik in wêreldsheid sal verander en selde, indien ooit innige kontak met
My sal vestig, afhanklik van hoeveel invloed hy op die individuele persoon
kan uitoefen.
Slegs by weinig kan die ware lewende Christelike geloof herken word, wat uit
mense bestaan wat liefde tussen mekaar kweek, wat lewe in die Gees van My
Goddelik leer van liefde, waarvan elke gedagte en daad deur liefde bepaal
word en dus ook My wil is. En dit is waarom bevestiging voor die wêreld
steeds noodsaakliker word, omdat almal angstig probeer om hul innerlike
houding te verberg as dit goed is, naamlik na My gewend is, terwyl veldtogte
teen My en My leer openlik gevoer word. Mense sal altyd openlik hul
verwerping van My Woord en Myself erken, maar vreesagtig probeer om hul
wandel in eenheid met My te verberg en hul medemens wat nog swak is kan
nie die krag kry wat hulle nodig het nie en ook behoort te ontvang deur
mense wat My gretig erken nie. Dit is waarom Ek eis dat julle openlik vir My
en My koninkryk sal opstaan wanneer hierdie verklaring van julle geëis word.
Want julle sal slegs die invloed van My teenstander kan teengaan en
ondermyn deur in die openbaar oor My te getuig. Elkeen wie My eerlik vóór
die wêreld bely sal dit volgens sy innerlike oortuiging kan doen en hy sal
suksesvol met sy medemens wees en sal hul geloof versterk.
Maar sodra ‘n vreesagtige stilte gehou word, sal die met weinig geloof ook nie
die moed hê om hul geloof te bely nie. Die openhartige verklaring sal egter
alle terughouding en vrees wegneem, want Ekself sal julle krag in oorvloed
gee as julle openlik vir My getuig en dan sal julle ook vol vertroue hulle
trotseer wat in oordeel oor julle sit. Aangeneem, dat hulle gif en gal na julle
sal spuug maar dit sal julle skaars raak, want dan sal die krag van geloof en
die krag van die Woord, waarmee Ekself hulle deur julle sal aanspreek, dit
aantoon. Hulle sal nie in staat wees om julle te antwoord nie maar julle slegs
aanval uit hulpelose woede maar nie in staat wees om iets te doen teen My
mag en krag nie. Maar elkeen wat angstig sy houding ten opsigte van My
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probeer verberg sal steeds swakker word, want Ek sal nie in staat wees om
hom te steun tot hy My erken nie. Daarom bly Ek julle waarsku en herinner
julle telkens weer aan My Woorde ‘Wie My vóór die wêreld bely, hom sal Ek
ook vóór My Vader wat in die hemel is bely.' Onthou dit wanneer die tyd kom
dat julle die besluit moet neem en onthou dat dit nie tot julle nadeel sal wees
nie, omdat Ek alleen kan gee en neem en dat julle daarom eers My wil en My
vereistes moet oorweeg, voordat julle aan die vereistes van aardse magte
voldoen, as dit teen My en My Naam gerig word. Dra vol vertroue wat julle
bedreig as julle getrou aan My wil bly, want Ek kan en sal alles van julle
afwend as julle My openlik erken en dan sal My mag en glorie dit self
openbaar. Dan sal julle uitvind wat die krag van geloof kan doen. Amen.
Gedwonge handelinge is sonder waarde vir die ewigheid

6621

Wat julle gedwonge moet verrig, bring julle nie tot saligheid nie.
Wat julle ookal doen, moet uit ‘n mate van liefde ontspring, julle moet dit vrywillig - uit liefde - doen, indien julle verlang dat dit vir julle geestelike
seën sal oplewer om julle tot voltooiing te bring. En daarom kan die
vervulling van ’n gebod nooit ‘n positiewe ontwikkeling daarmee saambring
nie, tensy die gebod van die liefde nageleef word, wat Ek Self vir julle as die
belangrikste en vernaamste gebod gegee het, wat egter nie tot ‘n wetlike
gebod gereken kan word nie, omdat die liefde iets vry is, wat geen dwang
verdra nie. Julle moet dus in die liefde lewe om salig te kan word. En dit wil
Ek deur My gebod bereik. Maar werke wat sonder liefde gedoen word, is nog
geen vervulling van My gebooie van die liefde nie. Want Ek het julle nie
beveel om werke te verrig nie, maar om liefde te beoefen. En hierdie liefde
kan nie onder dwang geëis word nie, die liefde moet uit ‘n vrye wil gebeur en
vanuit die hart ontspring.
En so neem Ek dus alles as sonder nut vir die ewigheid wat uit dwang gedoen
word, selfs wanneer dit goeie werke is, want dit het nie die ware liefde as
beweegrede nie, wat aan die siel die hoogste (geestelike) goedere sou kon
oplewer. As die verrig van goeie werke sonder liefde egter nutteloos is vir die
ewigheid, hoeveel nutteloser sal die nalewe van die gebooie dan wees wat
deur mense aan julle gegee word. Slegs dit wat julle vry vanuit julleself doen,
word deur My gewaardeer volgens die graad van julle liefde, nooit ag Ek
egter dit wat julle moet doen om pligte te vervul wat van julle geëis word nie,
- tensy julle daartoe ook nie deur ‘n gebod gedryf word nie, maar deur die
liefde tot My.
Hierdie onderskeid moet julle steeds maak en ken, dat slegs liefde elke daad
en elke gedagte eers waarde gee en dat alles egter waardeloos is, wanneer
die liefde ontbreek. Onderwerp dan julle denke en handeling aan ‘n ernstige
ondersoek, dan sal julle ook spoedig insien of julle vir julleself geestelike
rykdomme versamel het en of julle tot nou toe arm gebly het. En julle sal ook
besef dat Ek nie die grondlegger van gebooie kan wees wat pligmatig vervul
moet word nie, wat handelinge voorskryf waarop streng gelet word op die
nalewing daarvan nie. Julle sal ook insien dat dit voorwaardes is wat Ek nie
kon gestel het nie, omdat dit ‘n sekere dwang vir die mense inhou, wat
ongegrond is - en dwang nie volgens My Wil is nie.
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Ek waardeer slegs wat die vrye wil doen, want slegs om die rede het Ek julle
die vrye wil in die stadium as mens teruggee, omdat julle die wil moet
beproef. Julle moet self oor julle lot in die ewigheid beslis en sodat julle julle
wil korrek kan gebruik, moet julle ook korrek onderrig word. Slegs die
laasgenoemde is die taak wat Ek vir My dissipels gestel het toe Ek op aarde
geleef het en wat Ek steeds aan My volgelinge op aarde stel, naamlik om te
onderrig en om My Wil aan die mense te verkondig.
Nooit het Ek egter opdrag gegee om wette uit te vaardig en die mense te
dwing om hulle aan hierdie wette te hou deur te dreig met tydelike of ewige
straf nie. Die mense moet die gevolge van ‘n lewe in liefde, asook van ‘n
liefdelose lewe, voorgehou word en dit sou ook voldoende wees. Die mense
moet egter geen vrees en angs ingejaag word deur te dreig met ewige straf en daardeur daartoe gebring word om nougeset alles te doen wat daar van
hulle verlang word nie. Sulke handelinge uit dwang sal daartoe bydra dat die
liefde eerder verstik sal word as wat dit sal ontvlam.
Alle geestelike dwang is dus te veroordeel, want dit verhinder die mense om
vrye keuses te maak. Slegs die liefde gee die siel ‘n lewe in geluksaligheid,
die liefde duld egter geen dwang nie, omdat sy andersins nie liefde genoem
kan word nie. En daarom moet iedereen met homself in die reine kom, met al
sy denke en handelinge, - of dit deur die liefde bewerkstellig word, of dit
alleen ‘n nalewe van wette is wat sogenaamd deur My uitgevaardig was. Ek
vra niks anders van julle nie as slegs liefde vir My en vir die naaste, wat julle
My egter in vrye wil moet skenk. Eers dan vervul julle My gebod en kan julle
daardeur vir ewig geluksalig word. Amen.
Roep tot Jesus Christus uit die duisternis

6624 My Wil bepaal nie julle lot vir die ewigheid nie; maar julle bepaal
self julle lot deur julle wil, hetsy salig óf vreeslik! Julle kan nietemin enige
oomblik die aaklige toestand verander en wanneer julle dit wil doen, sal julle
My steun elke oomblik ervaar. En ongeag hoe duister julle is, sal lig aan julle
beskikbaar gestel word en wanneer julle om lig vra, sal julle altyd daarin kan
bly, julle sal nie hoef terug te keer na duisternis nie, want aan julle wil sal
altyd voldoen word, selfs in die geesteryk.
Verwerp hulle nie wat julle wil gelukkig maak deur lig aan julle te gee nie.
Julle sal dan beter voel as wat julle in die duister gevoel het, vanwaar alles
eens sal moet opstyg na die lig, alhoewel dit vrywillig sal moet plaasvind.
Julle almal wat in die duister sfere wandel, of dit hier op aarde is, of in die
hiernamaals, is ongelukkige lewende skepsele sonder vrede, sonder lig en
sonder krag.
Dit is die gevolge van sonde, wat julle sedert ewighede belas en wat julle
tydens julle aardse lewe vergroot het deur julle liefdelose lewenswyse. Solank
as wat julle nie vrygestel kan word van hierdie sondeskuld nie, kan julle
toestand nie verbeter nie. Maar julle moet self wil hê dat julle skuld van julle
weggeneem word om dan die lig en saligheid te bereik! Besluit eerstens om
bevry te word van die kettings wat julle bind en kasty. Besluit om te vertrou
op die Een wat julle kan vrymaak en vra Hom om julle te help. Julle weet
almal van die Een wat Homself aan die kruis geoffer het vir julle sondeskuld.
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Julle almal weet van Jesus Christus, maar nie almal van julle glo in Hom en in
Sy werk van verlossing nie. En tog is Hy die Enigste Een Wie hulp aan julle
kan verleen in julle nood, Wie julle uit die afgrond kan ophef, Wie julle lig en
lewe kan en wil gee, maar Wie julle self moet aanroep en om hulp vra. Wie
nie in Hom glo nie, sal Hom nie aanroep nie en sal vir ewighede in die
duisternis bly, want sonder Hom is daar geen manier om geluksalig te word
nie!
Maar weer en weer sal julle na Hom verwys word, weer en weer sal ’n lig vir
julle aangebied word, ‘n ligstraal van hoop, waaraan julle aandag moet gee.
Rig julle oë na die lig en sien die kruis wat altyd vir julle sal skyn, as julle nie
heeltemal verhard is nie, want in Sy groot medelye sal Hy julle tegemoetkom
om julle te red. Maar julle kan seker wees dat Hy julle slegs sal red wanneer
julle dit self wil.
Daarom herhaal Ek dit dat Ek julle nie veroordeel nie, My Wil het nie julle lot
bepaal waarin julle nou ongelukkig voel nie, maar julle het dit vir julleself
geskep. Maar tog kan julle dit self verander wanneer julle julle toevlug neem
na die Een Wie julle kan bevry: na Jesus Christus, met wie Ekself één geword
het, Wie daarom julle God en Vader van ewigheid is.
Ongeag of julle nog op aarde leef en of julle reeds julle aardse omhulsel
afgewerp het, neem kennis dat lig slegs om en in julle sal wees wanneer julle
Jesus Christus gevind het. Maar sonder Hom sal julle in duisternis bly. Sonder
Hom sal julle vêr van My wees Wie Homself in die mens Jesus beliggaam het
om vir julle op die kruis te sterf vir die versoening van julle sondeskuld.
Slegs hy wat sy skuld in volle geloof aan My oorgee, sal daarvan bevry word,
’n handeling wat slegs van jou eie wil afhang. My Liefde kan nie meer doen as
om herhaaldelik ligdraers na julle te stuur, wat My Wil verkondig en lig in
julle aansteek nie.
Poog om verlig te word, verander julle houding en kom na My toe in Jesus
Christus, dan sal die duisternis wyk en helder lig sal verskyn en die
verskrikking van die duisternis sal van jou af wegval. Julle sal in staat wees
om op te styg in die sfere van lig en sal geseën word en ewig geluksalig
wees. Amen.
Dink aan die tyd na die dood

6625 Eenmaal sal julle almal die aardse liggaam moet aflê en aan julle
siele sal ’n ander blyplek toegewys word. Geeneen van julle sal sy lot
vryspring nie, elkeen het met sekerheid die einde van sy liggaamlike lewe te
verwagte. Dit weet julle, naamlik dat julle bestaan op aarde begrens is en dat
niemand hom kan verset teen die dood van die liggaam wanneer sy uur
aangebreek het nie.
Maar ondanks hierdie sekerheid, lei julle ‘n lewe op hierdie aarde asof dit
nooit sal ophou nie. Julle maak planne en werk slegs vir julle toekoms,
sonder om te weet of julle ’n toekoms het. Julle hou geen rekening met dit
waarvan julle seker is nie, julle werk en ploeter alleen voort vir die korte
aardse lewe, wat nie blywend sal voortduur nie. Julle sal egter nie vergaan
nie, want julle siele bly ook lewe na julle liggaamlike dood en julle siele is
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julle eintlike ek. Dus is daar vir julle eintlik geen sterwe nie, slegs ’n
verandering van verblyfplek.
En as julle baie ernstig hieroor nadink, dan sal julle wys handel as julle
daarvoor sal sorg dat juis julle blyplek hierna, julle gelukkig moet maak. Julle
sal dan beter sorg vir die tyd wanneer julle nie meer op die aarde sal vertoef
nie, maar verder in die hiernamaals ’n lewe sal lei, wat so sal wees
ooreenkomstig julle aardse lewenswandel.
Julle almal sou ook yweriger gewees het, indien julle daarin sou glo, want
hoe meer julle sorg uitgaan na die behoud van julle liggaam, hoe minder glo
julle dat julle hierna sal voortleef. En daarvan kan geen bewys vir julle gegee
word nie, omdat julle aardse bestaan nie deur vrees bepaal mag word nie,
wat egter die sekerheid van ‘n lewe na die dood sou wek in julle wat nie uit
vrye wil opwaarts wil streef nie.
Ander wat vrywillig strewe, het die sekerheid wel in hulle. Hulle glo, juis
omdat hulle na Bo strewe. ‘n Strewe gebore uit angs lei nie tot voleinding nie.
En daarom kan daar nie aan julle mense bewys word dat daar ’n lewe na die
dood is nie. Maar elke mens wat ernstig daaroor nadink en altyd wil doen wat
reg is, kan die geloof daaraan in homself opwek.
Steeds duideliker word julle mense gewys op die snelle verganklikheid van
alles wat julle te hoog waardeer. Daar word mense midde in hul lewens
weggeruk, sodat elkeen daaruit kan leer dat sy lewe as ‘n geskenk beskou
moet word, wat jou enige dag ontneem kan word. Jy hoef net maar die
gedagtes wat opkom vrye teuels te gee, na aanleiding van die skielike dood
van ’n medemens. Jy kan met jou gedagtes die oorledene volg in die
oneindigheid. Jy kan met hom kommunikeer en jou in jou gedagtes besig hou
met hom, want hy het nie vergaan nie, maar slegs sy blyplek verwissel. En
waarlik, julle sou vanuit die geesteryk hande na hom uitstrek om hom
opwaarts te trek.
Maar al het die mens nie die sekerheid van ‘n verdere lewe nie, hy sou tog
met die moontlikheid rekening moet hou en as gevolg van die dood van
medemense, steeds weer hierdie moontlikheid vir hom moet voorstel. En hy
sal homself moet afvra, hoe sy lot lyk indien hy skielik sou sterf.
Want solank die mens nie kan bewys nie, - wat ook nooit moontlik sal wees
nie, - dat daar geen lewe na die dood is nie, sal hy steeds voorsorgmaatreëls
moet tref. En dit sal hom ook nooit berou as hy op aarde nie net aan die
liggaam sal dink nie, maar ook aan die siel. As hy op aarde so ‘n bietjie
geestelike rykdom versamel het, dan kan dit hom in die geesteryk opwaarts
help. Dan sal die siel oes wat sy as mens op aarde gesaai het en geseënd is
die siel wat al op aarde voorsorgmaatreëls getref het vir die ewigheid. Amen.
Verskillende geestesrigtings - Waar is waarheid? - Vir geestelike
leiers

6627

Elke geestelike strydvraag sou opgelos kan word indien elke
verdediger van sy eie opvatting, dit aan My Self sou voorlê en My verklaring
daarvan afwag. Dan sou daar waarlik geen konflikte gewees het nie, dan sou
alle partye hulself weer moes verenig, want hulle sou almal slegs dieselfde
antwoord van My ontvang het.
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Dat daar nou soveel afsplitsing ontstaan het, dat daar soveel geestesrigtings
gevorm het, is ‘n sekere bewys dat hierdie weg na My nie gegaan is nie, dat
die mense maar net hul denke met hulle verstand inskakel en hierdie
verstandelike denke nooit dieselfde resultate kan oplewer nie, omdat My
teenstander al te maklik tussenbeide kan kom en die verstand in die war
bring, waar Ek nie self aangeroep was om dit te verlig nie.
Weliswaar kan enkele persone wat hulle sienswyse verdedig, dit gedoen het
en hulle opvatting sal daarom ook eerder ooreenstem met die waarheid,
maar hulle vind geen ingang by hulle wat My negeer nie. En daarom sal die
korrekte, ware, steeds weer na buite straal, maar op sy lig sal te weinig ag
geslaan word en die konflikte sal nie opgelos word nie, hulle sal steeds
tevoorskyn kom, omdat die verstand hoër gewaardeer word en die verstand
die ergste verdraaiinge so kan omklee dat dit as wys aangesien word en ook
weer verdedig kan word.
Wanneer julle mense dan nadink oor die vele verskillende geloofsleringe en
geloofsrigtings, moet julle al daarom aan die waarheid twyfel van diegene
wat daarvoor opkom, want daar kan maar net één waarheid wees. Dus sou,
indien die waarheid werklik (êrens) onder die verskillende rigtinge aanwesig
sou gewees het, alle ander vals moet wees. Maar watter een is die ware?
Elke geestesrigting eis vir homself die reg op, om die waarheid te besit en tog
is dit nie te herken nie, aangesien daar andersins nie daaraan getwyfel sou
word nie en die toevlug tot ‘n ander geneem sou word nie. Oorweeg dit;
besef dat die waarheid My eiendom is, dink daaraan dat julle My kinders is
wat Ek liefhet. Dus sal Ek die waarheid nie van julle weerhou nie, dus moet
sy ook herkenbaar wees. Solank julle mense dus nie weet nie, maar
aanneem, dat julle die waarheid het, besit julle haar nie.
Maar dit geld nie vir hulle wat blindelings glo nie, wat nog nooit self ‘n
standpunt ingeneem het oor dit wat daar van hulle verlang word om te glo
nie; maar Ek wend My hiermee tot die leiers, die verteenwoordigers van
aparte geloofsgemeenskappe of geestesrigtings, wat weer probeer om hulle
aanhangers te oortuig van die waarheid van dit wat hulle uitdra.
Ek wend My tot diegene wat hulle verstand gebruik en op die voorgrond tree,
sodat die medemens wat nog besluiteloos is, hulself weer by hom kan
aansluit. Ek wend My tot diegene wat wel met hulle verstand in staat sou
wees om die suiwer waarheid te herken, wanneer hulle tegelykertyd die hart
ook laat spreek. Wanneer hulle die gees in hulle die moontlikheid sou gee om
homself te uiter, maar dit tot nou toe agterweë gelaat het en daarom dwaal,
ofskoon hulle oor ‘n hoogs ontwikkelde verstand beskik.
Al hierdie sou hulself verwonder het dat hulle dieselfde resultate sal behaal
indien hulle die goeie weg sou wou inslaan na Hom, Wie in Homself die
Waarheid is en altyd en alleen die waarheid kan en sal uitdeel. Die vele
sektes en verskillende geestesrigtings gee ‘n skrikwekkende bewys daarvan
dat die “werksaamheid van die Gees” by almal vreemd is, naamlik dat die
wat aan die hoof staan geen gemeenskap vorm nie, omdat hulle
teenoorgestelde opvattinge verdedig.
En as hulle die werksaamheid van die Gees sou toelaat, dan sou hulle ook
spoedig ingesien het dat daar geen uiterlike organisasie daarvoor nodig is
nie, dat die mens die waarheid in homself moet soek en dat elkeen ook die
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waarheid dan sal insien, wie homself deur sy gees laat onderrig, wie die weg
gaan na My, My Wil doen en dan na My luister.
Maar hulle kan dan ook met reg sê, dat hulle geloof ’n sekerheid geword het
hulle sal dan ook die geloofsleringe oortuigend verdedig en almal wat gelyk
van gees is, sal ook dieselfde onderrig word deur hulle gees en sal dus weet
dat die suiwer waarheid slegs by My Self te vinde is, dat sy elkeen wat haar
gevind het, onbeskryflik gelukkig maak en dat elke strydvraag opgelos is
wanneer die Een Wie alleen daartoe in staat is, haar duidelik maak. Amen.
Finale reddingspoging - Die lae vlak van mense

6629 En selfs as ‘n engel van die hemel neerdaal en die Evangelie aan
die mense bring, sal hulle dit nie glo nie, omdat hulle wil tot opsetlike
verwerping so sterk sal wees in die laaste dae, omdat My teenstander se mag
oor die mensdom en hulle afstand van My so groot is, dat hulle nie in staat
sal wees om enigiets Goddelik te voel of waar te neem nie; omdat die aarde
hulle in so ’n greep vashou, dat hulle nie in staat is om hulself na geestelike
gebiede te verplaas nie en sal sodoende alles wat van ‘n geestelike aard is,
afwys of betwis. Dit is so ‘n duidelike teken van die naderende einde en juis
as gevolg van hierdie ingesteldheid sal Ek die einde veroorsaak, omdat daar
geen vêrdere positiewe ontwikkeling op hierdie aarde meer moontlik is nie,
want die mense verander nie, in stede word hulle steeds meer wêrelds en
steeds meer ongeskik vir geestelike openbaringe. Derhalwe sal dit moeiliker
word om My Evangelie aan die mense te verkondig, dit sal moeiliker word om
hul denke te verander en om hul harte vir My Woord ontvanklik te maak,
omdat hulle dit nie herken as My Woord nie en daarom hulle ore sluit, maar
daardeur verwerp hulle ook die middel waardeur hulle gehelp en uit die
diepte opgehef kon word. Heel sporadies sal iemand na My Woord luister en
selde sal die woord deur die hart opgeneem en as Goddelike gawe herken
word.
En terwille van hierdie enkelinge sal Ek nie vroeër tussenbeide tree nie, maar
laat Ek die dag naderkom wat sedert ewigheid bepaal is, alhoewel die
mensdom reeds die lae vlak bereik het wat ‘n einde vereis. Maar elke
afsonderlike siel wat Ek nog kan wen, is vir My die uitstel werd en elke siel
wat nog van goeie wil is, sal Ek bystaan en haar die weg na die verkondigers
van My Woord laat vind.
Maar van hierdie siele sal daar slegs weinig wees en die tyd sal spoedig
uitloop. Spoedig sal die aankondigings toeneem wat na die einde wys en
spoedig sal die uur van oordeel vir alle mense slaan. In ’n tyd waar My
teenstander die heerskappy sal hê, omdat die mense by hom aangesluit het,
sal die werk van My dienare op aarde besonder moeilik wees en sal dikwels
onsuksesvol wees en tog sal dit gedoen moet word, sodat niemand sal kan sê
dat hy geen genade van My ontvang het nie. Elke persoon moet eenmaal
deur My aangespreek word en die weg van elke persoon sal deur één van My
bodes gekruis word. Hy kan egter geen ag slaan op hierdie bodes nie en sy
gawes afwys, maar dan was dit deur die persoon se eie wil bepaal. En aan
hierdie wil moet moontlikhede gebied word, sodat dit beproef kan word, wat
ook die aanbieding van My Woord insluit, wat nie op ‘n persoon afgeforseer
kan word nie.
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En ook sal Ek die mense met verharde harte herhaaldelik tref met
afskrikwekkende gebeurtenisse, om hulle uit hul verstarring los te maak,
want tot op die allerlaaste dag sal Ek bly poog om verlossing aan die mense
te bring. Ek sal niemand laat val vóór die einde nie, maar Ek sal nie in staat
wees om die einde te vertraag wat deur My plan van ewigheid so bepaal is,
sodat die siele van die verlorenes nie vêrder sal val nie, om hulle ‘n
smartliker lot te bespaar, as die hernieude kluistering in die skeppinge van
die nuwe aarde, wat daarom ook op die vasgestelde tyd moet plaasvind.
En Ek weet waarlik wat goed is vir die siele van die mense en Ek weet ook
hoe om hulle teen die uiterste te beskerm. Maar My dienare op aarde sal Ek
egter krag gee omdat hulle, ondanks ‘n skynbare gebrek aan sukses, nietemin vlytig werksaam sal wees in My wingerd, want geen arbeid sal ooit
vergeefs verrig word nie; en eendag sal hulle dit ook self insien en gelukkig
wees, deurdat hul arbeid aan die siele bygedra het tot die verlossing van die
gees, omdat My seën op alle arbeid rus wat gewillig en vreugdevol vir My en
My koninkryk gedoen word. Amen.
Aardse grense kan op geestelike wyse oorskry word

6633 Van My kant af is daar nie aan julle mense grense gestel soos
wat julle mag dink nie. Julle is nie in die mate beperk soos wat julle dink nie,
want julle sal op geestelike wyse steeds kan bereik wat vir julle onbereikbaar
voorkom. Maar hierdie geestelike weg moet julle in vrye wil bewandel, dit is
gesluit vir hulle wat hierdie wil nie kan opwek om hulself geestelik met My in
verbinding te stel nie.
Hulle is dus beperk in hulle kennis, sowel as in die krag, maar hulle is nie
vanuit My so geskape soos wat hulle is nie, veeleer het hulle hulself in hierdie
toestand gebring, wat sodoende ook ‘n toestand van beperktheid is.
Nooit moet ‘n mens die woorde uitspreek : “Niemand kan dit weet nie” of,
“Dit sal ‘n mens nooit kan deurgrond nie” want hierdie woorde bewys slegs
dat hy nog geen noue verbinding met My tot stand gebring het nie. Hy
verraai sy lae geestestoestand en dat hyself nog niks gedoen het om tot die
lig, tot insig te kom nie. Solank die mens nog in sondigheid op aarde leef, dit
wil sê, solank hy nog nie deur Jesus Christus verlos is van die oersonde wat
hom die duisternis van gees besorg nie, kan dit ook nie lig in hom word nie.
As die verlossing deur Jesus Christus dit egter voorafgegaan het, dan sal die
werksaamheid van My Gees ook in die mens moontlik wees en dan val alle
grense weg. Dan gee My Gees aan hom die kennis wat sy verstand hom nie
kan besorg nie. Maar hy kan ook in groter dinge presteer as sy ongeestelike
medemens, wat nog nie geestelik gerig is nie. Hy kan ook ‘n oorvloed van
krag besit en weer, in stryd met die menslike natuurlike bekwaamheid, dinge
volbring wat netso ’n bewys is dat die grense oorskry kan word.
Dog verskaf slegs weinig mense lig en krag vir hulleself op geestelike wyse,
slegs weinig mense oorskry die natuurlike grense, hoewel alle mense dit sou
kon doen. Want die begrensde toestand is slegs die toestand van
onvolmaaktheid, wat egter te alle tye deur die mens verander sou kan word
as hulle daartoe bereid sou wees.
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Dat daar nou so min ware kennis op aarde te vinde is, dat die mense so
heeltemal oortuig is van die beperktheid van hulle kennis en van die
beperktheid van hulle krag, laat net weer die graad van hulle onvolmaaktheid
sien. Het Ek nie gesê: “Word volmaak soos wat julle Vader in die Hemel
volmaak is?”. Dus kan julle dit ook gedoen het en julle sou dan ook, net soos
julle Vader in die Hemel, alles weet en alles volbring.
Reeds hierdie woorde moes julle aangespoor het om na volmaaktheid te
strewe en dan sou daar vir julle geen toestand van beperktheid meer gewees
het nie. So twyfel julle mense egter nog aan die waarheid van dit wat
diegene sê wat die grense oorskry het, wat die geestelike weg opgaan en so
‘n innige verbinding met My tot stand gebring het, sodat Ek Self vir hulle die
kennis kan ontsluit wat die dinge betref wat buite die aardse lê, wat julle
verstand net nie kan deurgrond, solank julle nog nie vry is van die oerskuld
nie, wat ‘n werksaamheid van die Gees onmoontlik maak.
Dus moet die verlossingswerk eers vir julle volbring word. Die skuld wat julle
gees eens verduister het, moet gedelg word, dan kan dit ook weer lig in julle
word en dan sal daar ook geen begrensing meer vir julle wees nie, want
hierdie grens was deur die skuld van die oersonde getrek. Dit kan egter te
alle tye verwyder word, sodra die oerskuld nie meer bestaan nie; sodra dit
gedelg word deur Jesus Christus, sodra die mens dus deur My Gees verlig
kan word en die verhouding herstel waarin hy in die allereerste begin tot My
gestaan het.
Dat die mense geen kennis daarvan het nie, toon hulle toestand aan. Dit gee
blyke dat hulle nog nie van hulle oerskuld verlos is nie. Dit bewys ook die
dooie geloof waarin die mense lewe en wie hulself tog as Christene uitgee,
wat die mond vol het van My Naam, maar wat heeltemal blind in hulle gees
deur die aardse lewe gaan.
En dit is moeilik om sulke mense tot ‘n lewende geloof te bring in die krag
van die Gees, Wie Homself wil openbaar en Homself tog maar in weinig
mense kan openbaar. Dit is daarom so moeilik, omdat die mense die liefde
nie in hulself laat ontvlam nie en daarom ook nie My groot Liefde kan begryp
wat in die mens Jesus die werk van verlossing volbring het nie. En solank die
verlossingswerk nie heeltemal bewustelik benut word nie, bly die mense in
duisternis en die grense kan dan nie deur hulle oorskry word nie. Amen.
Onheil en ellende - God se wil of toelating

6635 Die wêreldse mens stel homself tevrede met wat sy liggaamlike
sintuie bevredig. En hy mis niks as hierdie sinne van hom bevredig word nie,
selfs al glo hy in “geestelike” genietinge en daaronder slegs goed verstaan
wat deur middel van die verstand verwerf is; wanneer hy homself met kennis
besighou wat slegs aardse sake betref. Hy voel dus goed en mis niks nie,
omdat sy siel met haar begeertes haarself nie opdring nie en sy kan haarself
ook nie op die voorgrond plaas nie, omdat die liggaam die oormag het.
Maar die toestand van tevredenheid sal nie blywend wees nie, of sal net baie
selde tot by sy dood bestaan, omdat so 'n mens homself dikwels self
liggaamlik ten gronde rig, omdat siektes of die toenemende ouderdom die
aardse genietinge of vervulling van liggaamlike begeertes verbied en die
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mens nou dikwels gedwing word om na te dink oor homself, oor sy lewe en
oor die sin van die bestaan. En dan sal die Liefde van God steeds weer op
hom afkom en sal poog om hom van die wêreld af weg te hou. Hy probeer
nou om aan die siel krag te gee, wat die mens innerlik beïnvloed om hom los
te maak van sy strewe tot nou toe en om homself te bevry van wêreldse
gedagtes.
Maar die siel sal slegs kan deurdring, indien sy ’n sekere krag kan besit wat
van buite af na haar toe moet kom deur hulp, wat kan bestaan uit opbouende
gesprekke, geestelike gesprekke of die oordrag van die Goddelike Woord,
deur goeie boeke of deur liefdevolle voorbidding vir 'n medemens.
Daarvandaan kan krag nou na die siel kom om nou ook op die liggaam in te
werk. En dan kan 'n stadige verandering van denke plaasvind en kan die res
van die aardse lewe tog nog goed benut word vir die volwassewording van
die siel.
Siekte, ongeluk en aardse nood is daarom noodsaaklik vir die mense wat hul
al te veel aan die wêreld oorgegee het, en dikwels die beste en enigste
middele om ook die oppervlakkigheid van die wêreld te leer insien. En hoe
meer die mensdom haar blik op die wêreld sal rig, des te meer sal hierdie
middele gebruik word om hulle nader aan die lig te bring. En daarom sal te
veel lewensgenot, oormatige aardse vreugde en die sinne belustigende
optrede van wêreldse kant altyd vergesel wees van verskynsels van
negatiewe aard, soos ongelukke, siektes en ellende wat op die voorgrond
tree, waaraan ’n buitensporige lewensgenot ten grondslag lê.
In ’n sekere sin moet die mense al aan hul eie liggaam die verwoestende
uitwerking voel, wat genotsug en onmatigheid veroorsaak. En daardeur moet
hulle leer om in te sien wat die liggaam eintlik is en wat die lewe tot nou toe
vir hul opgelewer het. Want ander middele lewer by sulke wêreldse mense
geen resultate op nie. Maar hulle kan nog bereik word, waartoe voorbeelde
en goeie gesprekke nie in staat was nie, dat hulle afstand doen van die
wêreld en ontsnap vanuit die grootste gevaar, eerder as om daardeur
verslind te word.
Daarom moet ookal die oënskynlike onheil in die laaste tyd beskou word as
Goddelike Wil of toelating, wat nog 'n seënryke uitwerking kan hê, ofskoon
dit ’n kwaadwillige aanleiding het, of ook getuig van die werksaamheid van
die teenstander. Steeds kan dit ook mense tot besinning bring en ’n afkeer
van die wêreld tot gevolg hê. En dan sal die siele van hierdie mense behoed
wees teen 'n baie erger lot, nadat hulle weggeroep is van die aarde. Amen.
Beskermengel - Geestelike leidsman

6636 ‘n Troue geestelike leidsman begelei julle op al julle weë deur die
aardse lewe. Nooit is julle sonder geestelike beskerming nie en wanneer so ‘n
leidsman, asook die ligwesens wat julle omring, onbeperk sou mag werk, sou
julle voltooiing op hierdie aarde verseker gewees het, omdat hulle liefde vir
julle alles wil doen wat julle kan help om opwaarts te gaan.
Maar hulle mag nie onbeperk by julle werksaam wees nie, omdat julle wil aan
hulle ’n beperking stel. Hulle kan ook maar net in ooreenstemming met
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hierdie wil op julle inwerk en ook dikwels belet julle hierdie wesens wie julle
lei hul werksaamhede, omdat julle wil daarteen gaan.
Maar tog verlaat julle leidsliede julle nie en hulle sal steeds probeer om hulle
invloed op julle uit te oefen tot by julle dood. Dus sal julle voortdurend deur
beskermgeeste omgewe wees en julle sal julleself ook steeds tot hulle kan
wend om hulp, maar die hulp mag hulle eers aan julle gee indien julle reeds
‘n verbinding met My tot stand gebring het, omdat dit wet is, dat die
ligwesens slegs My Wil uitvoer, dat hulle altyd slegs vanuit My Wil werksaam
sal wees.
‘n Mens wat met God verbonde is, kan dus waarlik sonder sorg deur die
aardse lewe gaan, omdat daar steeds liefdevolle hulp aan hom verleen sal
word wanneer hy na innige gebed tot My, homself dan aan My helpers
toevertrou en hulle ook om beskerming en hulp versoek. Sulke
beskermgeeste en leidsliede is deurstroom van lig en krag en dit is daarom
ook vir hulle maklik moontlik om julle aardse bestaan so te vorm dat dit vir
julle draaglik sal wees. Dit is vir hulle moontlik om julle uit allerlei nood te
bevry wat aards op julle afkom of wat deur die inwerking van bose kragte
teweeggebring word.
Aan sulke beskermgeeste laat Ek julle oor sodra julle julleself eers met My
verbind het deur julle wil, deur julle gesindheid, deur werke van liefde en
deur gebed. Dus kan ‘n mens wat hom aan My oorgegee het, hom ook steeds
beskerm voel deur Myself en My hemelse dienare sal nou dit uitvoer wat My
Wil is.
En My Wil sal steeds julle welsyn voor oë hou, julle wat julleself al aan My
oorgegee het en My beskerming verlang. En so weet julle dat julle nooit
alleen is nie, al dink julle dat julle eensaam is of deur almal verlate. Julle
word deur ’n skare gewillige geeste omring, wat onder die leiding van julle
beskermengel julle versorg en julle teen liggaamlike en geestelike skade
beskerm.
Maar dit sal verkeerd wees as julle julleself slegs met hierdie wesens wil
verbind weens ‘n sekere bygeloof, wanneer julle iets anders in hulle sou sien
as My dienare, wat eers by julle werksaam mag wees wanneer julle al die
verbintenis met My tot stand gebring het. Want sodra julle, sonder geloof en
sonder liefde in My, tot geestelike wesens roep om hulp, roep julle vyandige
kragte op en onderwerp julle julleself aan hulle mag. Want hierdie vyandige
geeste is ook in julle nabyheid en wag slegs vir ‘n geleentheid om besit van
julle te kan neem en hierdie geleentheid is altyd daar wanneer Ek uitgeskakel
word uit julle denke, wanneer julle sonder My leef en werk op hierdie aarde.
Dan kan julle geestelike leidsman hom ook nie na vore dring nie, omdat julle
wil self hom verbied.
En des te yweriger sal die vyandige geeste dan werk, wat julle net so om
julle heen sal kan voel as die goeie wesens wat in My opdrag werk. Maar julle
sal onherroeplik ‘n prooi van die slegte kragte word, omdat hulle ‘n groot
mag het en dit ook aanwend, omdat julle wil hul die reg daartoe gegee het.
Maar julle hoef hierdie bose kragte nooit te vrees nie wanneer julle wil maar
net op My gerig is en julle julleself in My beskerming plaas. Want dan sal My
talryke helpers julle tersyde staan, die wat julle wil dien en dan sal julle
lewensweg oor die aarde steeds onder die beskerming van julle geestelike
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leidsman staan, wat Ek Self aan julle tot beskikking gestel het vanaf julle
geboorte tot by julle dood. Amen.
Die angs om te sterf - ‘n Voorskou in die geesteryk

6637 Die geestelike dood is baie verskrikliker as die aardse dood. Dit is
vir die geestelike dood wat die mense beangs is en daarom die liggaamlike
dood onbewustelik vrees, want dit is hierdie angs oor wat met hom gaan
gebeur na sy liggaamlike dood. En dit is hierdie angs wat die mens oorval wat
nie aan ‘n lewe na die dood glo nie. Dit is die siel wat voel dat sy in ‘n
armsalige toestand is en hierdie bewussyn as angs aan die liggaam oordra,
sodat hy hom teen die dood sal verweer solank as wat dit vir hom moontlik
is.
Die angs vir die dood is ‘n bewys van die onvolwassenheid van die siel, want
dit ontbreek die mens aan alle kennis en daarom aan ’n vertroue in God se
barmhartigheid, haar hoop op hulp, wat te alle verleen sal word indien sy
daarvoor sou gevra het. Sy bevind haarself in ‘n diepe duisternis en vrees
onbewustelik ’n nog diepere nag, wat sy tegemoetgaan.
‘n Ryp siel sal haar laaste uur volkome rustig verwag en sy verlang na die
bevryding vanuit haar liggaamlike omhulsel. Sy gee haarself oor aan Hom in
Wie sy glo en gee haarself aan Sy genade oor. En dikwels mag hierdie siele
vóór hul dood reeds ‘n blik kry in die ryk wat vir hulle wag. En stralend van
geluk open sy die oë om dit dan vir ewig te sluit en haar liggaam te verlaat,
om die ryk binne te gaan wat sy aanskou het. Die angs vir die dood is ‘n
duidelike teken van die gesteldheid waarin die siel haarself bevind. Aan sulke
siele moet baie hulp verleen word vanaf die kant van die medemense, omdat
hulle nog in die laaste minuut kan ontwaak en hulleself tot die Een wend wat
kan en wil help.
‘n Stil en innige gebed tot Jesus Christus kan ’n siel opwaarts help as julle
met ’n siel meeleef wat in angs met die dood worstel en haar help om
innerlike rus te vind. Want hierdie siel sal van die hulp gewaarword en hierdie
laaste reddingsmiddel aangryp. En sy word dan, as sy haar liggaam verlaat
het, deur die liefde van die medemens na Jesus Christus gedra, wat Sy oor
nie sal sluit vir ‘n innige gebed om hulp nie.
Daarom moet die mense hulle in die besonder ontferm oor hulle wat angs het
om te sterf, want deur die angs beken hulle dat hulle nog vêr staan vanaf die
lig, van die ware insig en daarom ook van God. Die angs vir die dood bewys
dat sy hulp nodig het, anders sou ‘n salige rus haar vervul het wanneer haar
uur van skeiding van die aarde aangebreek het.
Dit is ‘n werk van onmeetlike groot barmhartigheid en liefde om aan ‘n bang
siel bystand te verleen, wat alleen nog daarin kan bestaan dat die Redder
Jesus Christus self aangeroep word sodat Hy Hom oor hierdie siel kan
ontferm. En hierdie liefdevolle smeekbede sal verhoor word en kan vir die siel
haar redding beteken, omdat sy die duistere nag gespaar sal word. Amen.
Hel - Hernieude kluistering - Die eindelose Liefde van God
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Selfs die mees verwerplike skepsel is ‘n kind van My Liefde.
Daarom geld My sorg vir hom ook onverminderd, sodat hy eenmaal na My sal
terugkeer, ofskoon hy ‘n baie langer weg sal moet gaan om homself by My en
My Oerwese aan te pas.
Ek laat hom nie val nie en wat van My kant af kan geskied, dit doen Ek om
die skepsel by te staan, sodat hy homself sal kan deursien en verander. Maar
die afstand na My toe is dikwels so groot dat die teenkrag ‘n baie groter
invloed uitoefen en My Liefdestraling daarom onwerksaam bly. En daarom
kan dit ook ewighede duur alvorens die siel ietwat nader aan My sal kom,
maar Ek gee nooit op nie.
As daar nou van ‘n “hel” gepraat word, dan is dit die konsentrasie van sulke
afkeurenswaardige skepsele in die ryk hierna, wat reeds die aardse lewe met
negatiewe gevolge afgelê het en ook in die hiernamaals steeds dieper gesink
het, omdat hulle hulself opnuut aan My teenstander oorgegee het.
Voordat ‘n hernieude kluistering in die aardse skeppings nou kan plaasvind,
wat altyd die begin van ‘n nuwe verlossingsperiode beteken, bevind hierdie
wesens hulleself as aanhangers van Satan in gebiede waarin hulle hulself
deur hulle bose hartstogte laat beheers, waar hulle mekaar allerlei boosheid
aandoen en waar daar steeds rusie en stryd is. Hulle probeer steeds weer om
die swakkere wesens binne hulle bereik te trek en doen in opdrag van My
teenstander alles wat hulle steeds dieper laat wegsink. Dit is dus geen
“begrensde oorde” nie, die hel is oral waar sulke diep gesonke wesens
versamel, waar hulle teen mekaar woed. Om welke rede daar ook op die
aarde van “hel” en “helse toestande” gepraat kan word, waar mense met ’n
duiwelse gesindheid haat aan mekaar oordra en op elke manier onheil stig.
En tog is al hierdie wesens My skepsele waaroor Ek My ontferm en wie Ek van
hulle sonde en gebondenheid aan My teenstander wil bevry. Hulle staan nog
geheel en al onder die invloed van hom wat homself bo My verhef het en wat
ook alle wesens wat deur hom geskape is, teen My aangehits het, sodat hulle
ook afvallig en onsalig geword het. Maar dit was ook My kinders wat My krag
laat ontstaan het, wat onbelemmerd deur My teenstander gestroom het en
hom in staat gestel het tot die skep van die wesens.
Daarom is My Liefde ook vir hierdie skepsele bestem, al het hulle so diep
gesink. Dit is vir julle mense nou ook weer ‘n verklaring waarom daar weer ‘n
nuwe skepping van die aarde tot stand moet kom. Ek dink netso aan die
ongeluksalige skepsele in die diepste diepte as aan die mense op die aarde.
Ook vir hulle wat al eindeloos lank smag in die mag van My teenstander, wil
Ek weer die weg gelykmaak. Ek wil hulle van hom ontneem en opnuut
kluister in die vaste vorm, sodat hulle ook weer die weg opwaarts kan gaan,
sodat hulle teenstand wat hulle My nog in die sterkste mate bied, langsaam
sal afneem. Die liefde tot die gesonke wesens is onveranderd en sal nooit
minder word nie. Anders as deur ‘n hernieude kluistering in die skeppings,
kan My Liefde dit nie bereik nie en op ‘n ander wyse is daar ook geen
resultaat of terugkeer moontlik nie en daaruit voortkomend dus ook die
noodsaaklikheid van ‘n omvorming van die aardoppervlak, soos wat Ek dit
steeds weer aan julle verkondig.
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Dit is slegs Liefde wat My tot My werk en bestuur van die heelal beheers, ook
wanneer julle mense geen liefde daarin kan herken nie. Eendag sal julle My
Verlossingsplan verstaan en Hom lof en dank toesing, Hy Wie julle ook
weggevoer het uit die nag en dood, Hy Wie alle wesens wat uit Hom
voortgekom het, salig wil maak, sodat Hy ook met onveranderlike liefde hulle
kan gedenk wat Sy hulp die dringendste nodig het, omdat Sy teenstander
hulle geketting hou. Amen.
Sagte Lig – Misleidende lig (Sensasie)

6639

Omdat die mense hulself steeds vêrder van die waarheid
verwyder, word die geestelike nood steeds groter, want hulle besit geen
oordeelsvermoë meer nie. Dwaling en leuen skyn vir hulle meer
geloofwaardig te wees as die suiwer waarheid en die oordra daarvan word
steeds moeiliker, juis omdat hulle denke verward is deur die invloed van hom
wat teen die waarheid is, omdat hy teen God is en daarom alles sal doen om
die mense se denke te verwar.
Daar kan werklik van geestelike chaos gepraat word en die waarheid moet
weer aan julle gebring word en dit kan slegs geskied deur mense wie die Lig
van die Waarheid van God ontvang het en Haar dus ook as ligdraers probeer
versprei. Maar ook vir hierdie ligdraers sal dit moeilik wees om ‘n gehoor te
vind, omdat die gebiede waarin hulle wil werk, veral deur vyandige kragte
ingeneem is, wat dus daarteen sal werk en wel op ‘n manier asof hulle
dieselfde verteenwoordig, om diegene nou ook in verwarring te bring wat
bereid is om die waarheid aan te neem.
Julle mense kan geen begrip vorm van die stryd van die duisternis teen die
lig gedurende die laaste tyd voor die einde nie. Tog hoef die mense nie aan
hierdie stryd ten offer te val nie, want wie die Waarheid uit die diepste grond
van sy hart begeer, hy sal waarlik geen verkeerde denke te vrees hê nie en
hy sal altyd insien wanneer die teenstander geestelike lering binnegesluip het
en wat vir die mense aangebied word. Dus sal hy ook insien waar die
Waarheid te vinde is en hy sal aansluit by die ligdraers en graag die Waarheid
uit God van hulle aanneem.
Die Waarheid straal, maar Sy is geen misleidende lig nie. En onder
misleidende ligte is alles te verstaan wat die oog verblindend soos ‘n
bliksemstraal tref, om dit dan onbekwaam te maak om die Suiwer Lig te
herken, wat slegs ‘n sagte skynsel uitstraal wat die oog weldadig aanraak.
En as julle nou besef hoe eenvoudig en natuurlik die leer van Christus is en
hoe kragtig die uitwerking van die suiwer woord van God is, kan julle dit
vergelyk met hoe die mense in onrus, spanning en in ‘n sfeer van sensasie
geprikkel word deur berigte, wat voorgee dat dit ook van geestelike
oorsprong is. Terwyl die mens egter daardeur onsensitief raak vir die
eenvoudige leer van Christus, sodat hy maar altyd net die ongewone en
opwindende wil sien, dan weet julle ook wat onder misleidende ligte verstaan
moet word en dat dit geen voordeel vir julle siel kan bring nie. As julle
julleself tot God wend, sal Hy ook na julle kyk. As julle julleself egter tot die
kragte in die heelal wend wie se dade julle onmoontlik nie kan beoordeel nie,
dan kan julle ook flitsende misleidende ligte vanuit die heelal te verwagte
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wees en julle mense sal dan in verwarring raak, wat ook te verwagte is,
omdat God se teenstander dan geskikte grond gevind het waarop hy homself
kan vestig.
En solank as wat die mense alternatiewe spys aangebied word in plaas van
die “goddelike Woord”, wat meer die sintuie as die hart prikkel; solank as wat
die werksaamhede van die geestelike wêreld geassosieer word met
verskynsels van misterieuse aard, solank daar dus sensasie gesoek of
voorspel word, wat egter geen veredelende invloed op die siel van die mens
het nie, is dit nie God wat aan die werk is nie, maar is dit Sy teenstander in
vermomming om die mense vir homself te wen, ten einde hul waardering vir
die lig vanuit die hoogte, vir die suiwer Woord van God, te vernietig.
En hy slaag in ontstellende mate daarmee, solank as wat die verstand van
die mens nie uitsluitlik aan God behoort nie, solank as wat die wêreld nog nie
heeltemal oorwin is deur diegene wat glo om geroepe te wees om die wêreld
en haar mense te verbeter nie, wie nie tevrede is met die sagte glans van die
goddelike liefdeslig nie, maar voorkeur gee aan die verblindende
bliksemstrale en verblind word daardeur. Amen.
Jesus se siel
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Alles wat die Gees vanuit My aan julle oorbring, sal ook
ooreenstem met die bedoeling. Dit staan die mens egter vry om eiesinnig 'n
ander betekenis toe te skryf aan die woorde wat My Gees aan julle oorbring,
maar dan is sy gees nie verlig nie. Maar daar kan nie beweer word dat ’n
geestelike leer wat van My af aan julle gestuur word, teenstrydighede sal
bevat nie. Want die "Gees uit God" vergis homself nie. En waar daar nou
teenspraak teenwoordig blyk te wees, daar moet vir opheldering gebid word.
Daar moet Ek Self om opheldering gevra word, sodat Ek dit kan gee:
Die siel van die mens Jesus het van bo gekom. 'n Liggees het afgedaal na die
aarde. 'n Wese wat uit My voortgekom het en in alle vryheid van wil by My
gebly het, toe 'n groot leër geskape geeste van My afvallig geword en in die
diepte gestort het. Maar hierdie Liggees moes 'n taak vervul as mens. Hy
moes neerdaal na 'n gebied sonder lig, dus voorlopig Sy volheid van lig
agterlaat, wat op aarde slegs 'n verwoestende uitwerking sou gehad het,
omdat die mense nie in staat was om so ’n lig van bo in ontvangs te neem
nie. Hulle sou dus vergaan het deur Sy uitstraling.
Een Mens moes hierdie taak uitvoer, naamlik die verlossingswerk vir die
mense. En hierdie Mens moes Homself in dieselfde sfeer ophou as Sy
medemens, want dit het daaroor gegaan om aan hulle 'n weg te wys, aan
hulle 'n lewe voor te leef wat hulle moes navolg. Gevolglik moes die Mens
Jesus net so geaard gewees het as die ander mense. En Hy was so geaard,
ten spyte daarvan dat hierdie siel uit die ryk van die lig neergedaal het.
En die liggaam van die Kindjie Jesus het 'n siel in Homself gedra, wat deur
Haar aardse uiterlike vorm net so bepaal was in Haar denke, wil en gevoel
soos elke ander mens. Dus moes daar deur Haar omgewende sfeer, sowel as
deur Haar uiterlike omhulsel, ook dieselfde hartstogte en begeertes in Haar
ontwaak. Want om die weg oor die aarde te gaan as mens, beteken ook om
weerstand te moet bied aan dieselfde innerlike en uiterlike begeertes.
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Want dit het tog daaroor gegaan om die vergeesteliking van die siel na te
streef, om die vereniging van die siel met haar gees te bereik, wat die sin en
doel is van die lewe op aarde van elke mens. Dit het daaroor gegaan om aan
die mense bewys te lewer dat dit moontlik was om hierdie vergeesteliking op
aarde te bereik. En daarom was die gevegte en die worsteling van die Mens
Jesus van dieselfde aard - wat nou eenmaal 'n siel vereis het wat net so
geaard was, maar wat tog uit die ryk van die lig neergedaal het om vir God
self as verblyfplek te dien, Wie Homself nooit in 'n sondige siel sou kon
manifesteer nie. Want die siel van Jesus was sonder sonde, wat egter nie
beteken het dat Sy heeltemal gespeen was van begeertes en hartstogte nie.
Want hoe heftig hierdie swakhede en hartstogte ookal was, hoe hewiger was
ook die versoekings wat op Hom afgekom het. Hy het weerstand gebied
daarteen en kon bied daarteen, omdat Sy liefde ook sterk was en Dié Hom
krag gegee het vir hierdie weerstand.
Die siel van die mens Jesus het die lig verlaat en die duisternis betree. En
daar het aan hierdie siel talle aardgebonde wesens hulleself geheg wat Haar
in die noute wou bring, op dieselfde manier as wat elke menslike siel deur
duistere kragte in die noute gebring word. En omdat Jesus die weg as mens
moes gaan, kon die siel hierdie wesens ook nie wegdring nie. Inteendeel, Sy
moes in 'n harde stryd poog om te oorwin. Sy moes self die wil in Haarself
opbring om nie aan hulle toe te gee wanneer Sy in versoeking gebring was
nie. En Sy kon hierdie wil opbring op grond van die Liefde wat Sy nie
prysgegee het nie, wat Haar deel was en gebly het, omdat dit goddelike krag
was, waarmee die mens Jesus Sy missie moes en kon vervul, wat egter ook
elke mens tot oorwinnaar sou kon maak, indien hy maar net die liefde in hom
sou aansteek en voed.
Steeds weer moet dit beklemtoon word dat die verlossingswerk deur 'n mens
volbring moes word, dat Jesus dus eerstens alleen as mens beskou moet
word wat geslaag het om Homself op aarde te vergoddelik en dat hierdie
Mens homself daarom heeltemal aan die wet van die natuur onderwerp het,
dat Sy liggaam geskape was soos elke ander mens s’n en dat ook Sy siel
Haarself nie mag verweer het toe onsuiwer geeste besit van Haar geneem het
nie. Maar nooit het Hy hierdie geeste die oorhand laat neem nie, omdat Sy
wil dit verhinder het en omdat Hy deur die Liefde ook die benodigde krag
daarvoor opgebring het. Maar Hy moes worstel net soos enige ander mens,
want Hy moes en sou 'n voorbeeld vir hulle wees. Hy wou hulle die weg wys,
wat ook hulle kon gaan om hulself nog op aarde te vergeestelik. Want daar
kon slegs van die mense dit verlang word wat ook vir hulle moontlik was.
En sou Jesus oor 'n krag beskik het wat vir die mense totaal onmoontlik was
om te verkry, dan sou Hy nooit kon gesê het: "Volg My na" nie. Maar dit kan
nooit uitsluit dat Sy siel van bo gekom het nie, dat Sy 'n siel van die lig was
waarin God self verblyfplek geneem het en kon neem, omdat Sy sonder
sonde en rein was, omdat die Liefde Haar krag gegee het om aan alle
versoekings weerstand te bied. Amen.
Wat is die Siel?

6647 Volledige onwetendheid heers nog oor sulke probleme waar die
menslike verstand nie toereikend is om dit op te los nie, waar die Gees van
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God aan die werk moet wees, Wie se werke egter selde erken word. Want
slegs Hy het mag om ‘n duidelike antwoord te gee, wanneer vrae gestel word
rakende onopgeloste probleme.
Maar ook die resultate van sulke aktiwiteite van die Gees, wat tog slegs sal
beantwoord aan die waarheid, word betwyfel en van watter aard ‘n vraag nou
ookal mag wees, sal die antwoord altyd alleen korrek wees wat God Self aan
die mens deur Sy Gees ingee.
Gees mag mens egter nie verwar met verstand nie, want die verstand kan
ook net so goed die verkeerde rigting ingaan. En daar word geen waarborg
gegee dat verstandelike resultate met die waarheid ooreenstem nie, anders
sou soveel menings nie veld probeer wen het nie, - wat almal aanspraak
maak op die waarheid - en wat slegs deur die verstand verkry is.
Die Gees is egter die straal wat van die Ewige Waarheid Self uitgaan en
opheldering gee, dit wil sê, insig in dit wat die verstand slegs aanneem, maar
waarvan geen bewyse gegee kan word nie. God se Gees gee egter die volste
innerlike oortuiging en ‘n ongetwyfelde opheldering, ook sonder
gebruikmaking van die verstand.
Vir geen mens sal die begrip “siel” begryplik gemaak kan word wat nie vir
homself alreeds ‘n klein sprankie geestelike kennis verwerf het nie, want die
siel is iets geestelik. Sy is nie aards of stoflik nie en kan daarom ook maar
slegs geestelik verklaar word. Die siel is die fluïdum (uitwaseming –
uitstroming) wat aan die liggaam, naamlik die omhullende vorm, eers die
lewe gee. Die siel is dus die “eintlike ek” van die mens en kan nie gesien
word nie, maar is altyd aanwesig, solank die een of ander krag homself
uitdruk in hierdie uiterlike vorm.
Die mens was geen ek-bewuste wese toe die siel nie in hom aanwesig was
nie. Die siel is die eertydse van God uitgestraalde krag wat Hy as iets
wesenlik buite Homself gestel het en wat Hy ‘n selfstandige lewe gegee het.
Daardeur was die wese toegerus met ‘n vrye wil en was tot denke bekwaam.
Dit en waarom nou in die aardse die wesenlike, naamlik die siel, in die
menslike liggaam gehuisves is, is ‘n kennis op sy eie. Maar eerstens moet
julle daarop gewys word dat die siel die oorsaak is dat die mens kan dink,
voel en wil. Vêrder moet dit uiteengesit word dat die siel die stimulans is van
alle organe, dat elke handeling van die liggaam, elke wilsimpuls en alle
gevoelens die uiting van die siel is wat haarself in die liggaam bevind. Dat sy
op sigself iets geestelik is wat nie met die menslike oog aanskou kan word
nie, wat egter wanneer sy gesien sou kon word, heeltemal gelyk sal wees aan
die menslik liggaamlike omhulsel.
Sy is dit wat na die dood van die liggaam bly voortbestaan en dan ook
aanskou kan word deur siele met ‘n bepaalde graad van rypheid, wat
geestelike aanskouing moontlik maak. Sy kan ook nie verklaar word as die
een of ander stoflike substansie wat aan die liggaam behoort nie. Sy is en bly
geestelike substansie, dus ‘n geestelike uitstraling van God wat op aarde haar
doel moet vervul.
Sy is ook onkwetsbaar en onverganklik, kan haarself egter van ander siele
onderskei deur die straling van haar “lig” en die bedoeling van die aardse
lewe is om haar graad van lig te verhoog wat sy eens vrywillig verduister het.
Dit is vir geen mens moontlik om die wese van die siel te verklaar wat haar
`656

suiwer wetenskaplik wil ondersoek nie, omdat die siel nie met die menslike
verstand begryp of deurgrond kan word nie. Sy is en bly Krag uit God, Wie se
Wese ook eweneens ondeurgrondelik is en sal bly, maar wat nie deur
menslike denke ontken kan word nie.
Dus is die siel die “eintlike ek” van die mens wat nie gedefinieer kan word
nie, sy bestaan en kan nie bewys word nie, wat aan die liggaamlike organe
die funksies aanwys, wat egter ook kan bestaan sonder liggaam. Terwyl aan
die ander kant, die liggaam sonder siel heeltemal lewelose materie is,
ofskoon alle organe nog onveranderd is.
Want die lewe ontbreek so gou as wat die siel die uiterlike liggaam verlaat,
omdat die liggaam dit kortkom wat hom tot werksaamheid aanspoor, wat die
organe aandryf tot die nakoming van hulle funksies, wat in vrye wil
rigtinggewend inwerk op die denkorgane en wat elke gevoelsopwelling in die
mens teweegbring.
En hierdie denkende, willende en ook voelende iets, die siel, beweeg haarself
na die dood na ander sfere, maar is steeds dieselfde wese wat die liggaam
voorheen bewoon het. En sy kan daarom in die ryk hierna ook herken word,
waarvoor daar egter ‘n bepaalde graad van geestelike volmaaktheid vereis
word. Amen.
Christendom - Die weg na God se Hart

6649 Slegs weinig mense vind die weg na My hart en slegs weinig is
ook bereid om hierdie weg te gaan, ofskoon hulle beweer om Christelik
gelowig te wees, ofskoon hulle ook na buite toe daaraan behoort, deurdat
hulle aangesluit het by kerklike instansies en daarom gelowig genoem word.
Hulle het wel almal die weg ingeslaan, maar hulle het bly staan, voordat hulle
My Hart bereik het.
Julle mense sal dit begryp wanneer julle julle aardse lewe van naderby sal
beskou, julle wat die wêreldse en die liggaamlike genietinge op die voorgrond
plaas, en wanneer julle vir julleself ernstig rekenskap daarvan sal gee, hoe
weinig tyd julle spandeer om My te gedenk, asook aan die eintlike doel van
julle lewens. En die meeste van julle skenk My slegs die tyd wat
tradisiegetrou daarvoor bestem is, naamlik ‘n kort oggend-, middag- en
aandgebed, of die uur van die offisiële kerkdiens. Maar slegs selde soek julle
gedagtes My in volledige vrye wil op, slegs selde voer julle uit eie beweging
‘n gesprek met My, slegs selde het julle die verlange om innig met My te
verkeer, want steeds sal julle denke gevul wees met aardse sorge, aardse
planne en aardse plesier.
Ek is nie die vernaamste inhoud van julle gedagtes nie, selfs wanneer julle in
My glo as julle Skepper en Behouer, maar julle sien in My nog lank nie die
Vader tot Wie julle in liefde gedryf word nie. En dus neem julle ook selde die
weg na My Hart, sodat julle as kinders tot die Vader spreek, dat julle Hom
onder alle omstandighede by julle toelaat, dat julle as te ware julle lewe lei in
innige gemeenskap met My. Dan sal julle mense ook baie meer dikwels oor
My gepraat het, julle gesprekke sou ander weë inslaan as wat nou die geval
is, want in julle daaglikse lewe word Ek nouliks genoem en wie dit doen, word
vernederend uitgelag en word as nie-lekker-in-die-kop aangesien nie.
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So staan sake in werklikheid met julle mense. Ek Self kan slegs selde by julle
teenwoordig wees, omdat julle My nie gedenk nie en julle nog veel minder in
My Naam vergader. Slegs selde word ‘n uur opgeoffer uit werklike innerlike
behoefte en daarom sê Ek dat slegs weinig mense die weg na My Hart gaan,
slegs weinig laat My voortdurend hul Begeleier wees op die aarde. En julle
ure-christendom kan aan julle mense geen geestelike vooruitgang bring nie,
want solank dit uit tradisionele kerkbesoek en gebruike bestaan, is daar geen
sprake van ‘n vrywillige band met My nie.
Eers die lewendige verbinding, die innerlike drang uit vrye wil, sal julle mense
help tot voleinding en die verlange om My Woord te hoor en die siel te voed,
sal as verlange na My beskou en bevredig word. En daarvoor moet die mens
vir homself rekenskap gee, hoe sy innerlike opwelling teenoor My is en in
hoeverre hy slegs die tradisionele eise nakom wat aan hom gestel word en of
hy dit ook pligmatig vervul. Ek kyk in die harte en niemand kan My mislei nie,
maar Ek verlang ook na al hierdie harte en Ek is nie tevrede wanneer Ek
tweede- of derde plek inneem nie. En solank die wêreld en haar verpligtinge
nog die eerste plek inneem, behoort julle tot die “dooie Christene”, want die
lewende Christendom uiter haarself anders.
Sy is vasberade werke van liefde, dus werke saam met My. En by wie Ek
teenwoordig kan wees deur die liefde, dink ook elke uur aan My, hy plaas My
bo al die wêreldse en sal niks begin, alvorens hy homself nie eers innig met
My verbind het nie. Maar van hulle is daar slegs weinig en tog glo die mense
dat hulle reg lewe, omdat hulle die “kerklike” verpligtinge nakom. En geeneen
van hulle sal standhou wanneer die laaste beslissing aanbreek nie, want dit
sal hul ontbreek aan krag, wat hulle self van My af moet ontvang en waartoe
ook die innige verbinding met My nodig is.
Laat julle daarop wys dat die tyd sal aanbreek waarop die beslissing van julle
geëis sal word en dat julle dan in groot nood sal beland, indien julle nie ‘n
lewende geloof besit nie, wat egter vereis dat julle die weg na My Hart sal
vind en moet gaan. Want alleen Ek kan julle krag gee, maar Ek moet in julle
teenwoordig kan wees, om welke rede julle julleself innig met My moet
verbind. Amen.
Die waardeskatting van die lewe op aarde

6652 Julle kan nie die saligheid indink wat die geesteryk aan julle sal
gee wanneer julle julleself in jul wese so deur die aardse lewe gevorm het,
dat julle besit sal kan neem van die Ligryk nie. Dit kan ook nie vir julle
aanskoulik gemaak word nie, omdat julle dan in ‘n sekere dwangmatige
toestand julle lewe op aarde verder sou lei en die doel daarvan dan volledig
gemis sou word. En ookal word dit vir julle as waar voorgestel, tog ontbreek
die bewyse, wat egter ook sy redes het vir die wilsvryheid, wat daardeur in
gevaar gebring sou word. Maar soveel kan en moet aan julle gesê word,
naamlik dat die moeilikste lewe op aarde in nood en verdrukking, in siekte en
ellende, duisend maal vergoed sal word deur al die geluksaligheid en dat julle
terugblikkend nie sal kan begryp dat dit vir julle moeilik was toe julle offers
moes gebring het nie, omdat die tyd op aarde dan ook vir julle as ‘n vlugtige
oomblik sal voorkom en die hele ewigheid in geluksaligheid nou voor julle lê.
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Julle mense heg, wêrelds beskou, te veel waarde aan julle lewe op aarde.
Geestelik is dit wel van betekenis vir julle, omdat ‘n korrek geleefde aardse
bestaan julle ‘n ware salige ewigheid kan voorsien. Maar wat die aardse
bestaan aards vir julle bied, is volkome nutteloos en bied julle slegs welbehae
vir ‘n oomblik, gemeet teen die ewigheid. Julle moet dit steeds in gedagte
hou dat julle eendag nie sal kan verstaan dat julle plesier beleef het aan
dinge wat geen enkele geestelike waarde gehad het nie en julle sal elke siel
dankbaar wees wat julle tydens julle aardse lewe op die waardeloosheid
daarvan gewys het en julle blik op ander doele laat rig het. Maar solank julle
mense op aarde lewe, sal sulke aanwysings julle nie geval nie en daarom ook
die woorde van Jesus: “Die hemelryk ly geweld en alleen dié wat geweld sal
aanwend, sal die hemelryk na hom toe trek.”
Sou julle net vir julleself probeer voorstel welke eindelose lang tyd, wat die
siel aanbetref, julle al op aarde vertoef het en dat die ewigheid vir julle wag,
dan sou julle ook die kort tyd van die lewe op aarde beter na waarde geskat
het, julle sou geweet het dat dit werklik slegs ‘n oomblik is en dan sou julle
ook graag die vreugde van die oomblik wou opgee, gesien die saligheid wat
julle deur die oorwinning oor julleself verwerf het. Julle wilsproef bestaan juis
daaruit dat julle nie sal strewe na die deel van God se teenstander nie, maar
julle bestemming in God sien. En wanneer julle nou so duidelik hulp gebied
word, deurdat julle kennis gegee word oor die doel van julle lewe, wanneer
julle oë geopen word, sodat julle in staat is om te sien wat die blinde nie kan
sien nie, dan moet die doel julle tog lok, want die lewe op aarde duur nie vir
ewig nie en kan vir sommige selfs al die komende dag afgeloop wees.
Julle aardse bestaan is onseker, omdat julle geen sekerheid het hoe lank julle
dit kan geniet nie. Die geestelike lewe is egter vir elkeen van julle verseker,
dit kan egter net baie verskillende vorms hê. En dit bepaal julle self deur julle
houding teenoor die aardse lewe. Desondanks het julle die reg en die plig om
ook in die lewe op aarde julle plek in te neem wat aan julle toegewys is. Dus
word die lewensvreugde ook nie van julle weerhou nie en God verlang van
julle geen kluisenaarskap of ‘n volledig terugtrekking uit die wêreld nie. Maar
julle moet julle nie deur die wêreld laat beheer nie, julle moet haar beheer,
julle moet die wêreld aan julle diensbaar maak, volgens God se wil, maar as
betekenis en doel van julle bestaan op die wêreld steeds die geestelike
ontwikkeling sien, wat julle ook tydens die lewe op aarde kan bereik.
“Die wêreld” moet nie die volledige denke van die mens inneem nie, maar die
geestelike gedagtes moet oorheers, dan sal die wêreld ook geen gevaar meer
wees nie, ofskoon die mens hom te midde van die wêreld besighou. En
steeds moet die mens daarvan bewus wees dat die lewe op aarde nie ‘n doel
op sigself is nie, maar die middel tot die doel. Wie hierdie gedagtes sy eie
maak, sal ook nie tevrede wees met wat die wêreld hom bied nie. Hy soek en
streef hoër doele na en vir hom sal die wêreld geen bekoring meer hê nie; hy
sal in die wêreld nie meer die bevrediging vind nie, omdat hy haar eintlike
waarde, of ook waardeloosheid, herken het. Bowendien het God die mens in
sy skepping veel geskenk waaraan die mens gerus vreugde kan beleef, net
soos wat Hy dit ook aan die mens self oorlaat om homself redelikerwys te
verheug in alle dinge, indien Hy Self maar net die doel is en bly wat die mens
bo alles moet stel. Amen.
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God se teenwoordigheid is die sekerste beskerming

6657 Julle kan seker daarvan wees dat My Vaderhand julle voortdurend
sal lei en dat julle nie verkeerd kan gaan wanneer Ek Self julle bestemming is
nie. In tye van aardse nood glo julle dikwels dat Ek My begeleidende hand
van julle afgetrek het, dat Ek julle aan julle lot oorgelaat het, en julle word
dan angstig en moedeloos. Maar in elke nood van liggaam of siel is Ek nader
aan julle as ooit, Ek wil net dat julle probeer om nader aan My te kom, dat
julle na My sal verlang. En daarom hou Ek My skynbaar verborge, om die
gevoel van verlatenheid in julle te wek, dat julle dan na My sal verlang, sodat
julle My sal soek en begeer om innig met My verbonde te wees.
Die innige band met My gee julle ook die sekerheid dat Ek altyd tot hulp
bereid sal wees. Ek is altyd by julle. Maar soms is julle nie hiervan bewus nie,
omdat julle julle blik op die wêreld gerig het, of omdat julle te veel met julself
besig is en daarom nie aan My dink nie. En elke eensame tog sal julle in
benoudheid bring, want dan sal julle ook aan benouenisse blootgestel wees
vanaf die kant van die vyand van julle siele, wat Ek nie verhinder nie, omdat
julle sal moet insien dat julle My nodig het, Wie julle skuiling en beskermer,
leier en begeleier wil wees.
Steeds sal die gevare meer dreigend word vir julle, wanneer julle alleen op
julle weg oor die aarde voortgaan, omdat julle vyande aan die eindtyd talloos
sal wees. En julle sal My hulp en leiding steeds meer nodig hê om teen die
kwellinge stand te hou. Maar julle mense is nie van hierdie gevaar bewus nie.
En julle is dikwels ligsinnig, omdat julle te vêr verwyder is van die enigste
Een wat julle kan help. En daarom sorg Ek altyd deur nood en lyding
daarvoor dat julle My nie sal vergeet nie, wat julle nie alleen kan oorkom nie.
Want Ek wil dat julle jul tot My wend, dat julle meer dikwels julle gedagtes na
My laat dwaal, dat julle My voortdurend verblyf by julle sal verleen. Slegs
julle wil kan dit egter moontlik maak, dat julle julself deur middel van
gedagtes met My verbind en My daardeur na julle toe trek.
Hoe meer dit na die einde toe loop, des te sterker sal die wêreld julle ook
boei. Nie net julle liefde vir die wêreld, wat julle ook sou kon oorwin het nie,
maar die vereistes van die wêreld sal julle nog pla, omdat elke mens in die
wêreld sy pligte het om na te kom, wat dikwels onuitvoerbaar lyk. En die
gevaar bestaan dat die wêreldse sorge en gedagtes sal probeer om My te
verdring, dat julle skaars tyd sal vind om 'n stil uurtjie aan My te skenk en
daarom sal julle versuim om My in julle sorge te laat deel en julle tot My te
wend vir raad en hulp, asook om vir julle krag te stuur vir julle lewensweg op
aarde. En dan sal julle steeds swakker word. En tog sou julle vir die
moeilikste situasies in die lewe ryklik krag kon put, want Ek is altyd bereid
om dit vir julle te gee, indien julle My daarvoor vra.
Laat dit vir julle gesê word dat julle geen enkele swakheid hoef te vrees nie,
solank as wat julle My langs julle laat gaan en voortdurend bewustelik met
My in verbinding bly nie. Maar sluit My nie uit julle gedagtes uit nie. Laat die
sorge van die wêreld nie op die voorgrond kom nie, al lyk dit ook hoe groot.
Ek het wel die mag om dit van julle af te neem, maar Ek wil innig daarvoor
gevra word. Ek wil dat julle steeds My teenwoordigheid sal voel en daarom
wil Ek dus altyd die belangrikste inhoud van julle gedagtes wees.
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Sodra julle My eenkant plaas, hou Ek Myself ook duidelik eenkant en dan sal
die wêreld julle steeds meer in die noute bring. Gryp julle egter My hand vas,
sodat Ek julle deur al die ongerief heen kan lei, dan sal die angs en swakheid
ook van julle wyk, want dan ontvang julle My krag. Dit vloei na julle deur die
innige band wat julle met My tot stand gebring het.
En Ek verlang na hierdie innige band, wat julle jammerlik genoeg dikwels
losser maak en My daardeur aanleiding gee om My skynbaar terug te trek.
Julle sal nog baie krag nodig hê vir die komende tyd. En altyd sal dit julle ter
beskikking staan, indien julle soos kinders na die hand van die Vader sal reik,
wat julle veilig sal lei totdat julle julle bestemming bereik het. Amen.
Verlossingswerk in die hiernamaals

6662 Ook julle sal kan deelneem aan die verlossingswerk, want dit is
julle werk in die ryk hierna, indien julle julself so vêr voltooi het, dat 'n
aktiwiteit aan julle toegeken kan word. Julle sal dan lig indra in die duisternis,
omdat julle self ervaar het hoe smartlik dit was om in die duister te wees en
watter geluksaligheid die lig vir julle berei het. Geen siel wat self verlos is, sal
werkloos wees nie en elke siel sal daarom ingedeel word in die skare van
hulle wat verlossend werk. Want hulle almal word deur die liefde in hulleself
daartoe beweeg om die ongelukkiges te help en hulle terug te voer tot God,
vir wie hulle nou onvermoeid werk en besig is, omdat hulle van gelyke wil is
en vervul van liefde vir Hom. En so is die verlossing ook gewaarborg vir alle
gees, al sal nog eindelose lang tye moet verbygaan alvorens al die gees
teruggekeer het na God, van wie hulle hulleself eens vrywillig afgeskei het.
Maar hierdie vrye wil sal ook beslissend wees vir die duur van die
verlossingsproses vir elke siel afsonderlik. Want die siel kan haarself ook nog
verweer en haar terugkeer tot God nog eindeloos lank vertraag, maar steeds
ontferm die reeds verloste siele hulle oor haar, waardeur dus geen mens op
aarde en geen siel in die ryk hierna heeltemal sonder hulp is nie. En so is dit
ook te verklaar dat hulle steeds weer die geleentheid gebied word om die
weg van terugkeer tot God te betree, omdat dit aan hulle gewys word.
Wanneer die mense hulleself nou gedurende die aardse lewe hardnekkig
afgesluit het van elke aansporing om die geestelike weg te betree, dan gaan
vir hierdie siele in die hiernamaals tog altyd weer ligsplete open, wat vir hul
die weg duidelik sigbaar sal maak, omdat die ligsiele medelye het met hierdie
siele wat in die diepste duisternis voortgaan. En so begin die taak van die
verloste wesens nou om vir die verlossing van hierdie arme siele te sorg. En
so is geen siel sonder 'n arbeidsveld nie, soos ook geen siel in die duister
sonder leiding is nie, maar die vrye wil van laasgenoemde bepaal die sukses.
As die verlossingswerk by 'n afsonderlike siel egter slaag, dan is daar ten
behoewe van die duistere wêreld weer 'n verlossende krag gewen, wat weer
ondenkbare arbeid kan verrig en sal, omdat sy nou met liefde vervul is en uit
dankbaarheid tot elke denkbare hulp bereid sal wees. En elke siel het haar
aanhang aan wie sy besonder ywerig sal werk, ookal bied sy vir ’n lang tyd
weerstand. Haar liefde sal nie opgee nie en liefde sal steeds verlos, omdat
geen wese homself op die lange duur kan verset teen die liefde nie.
Die volkome verlossing sou wel al op die aarde kon plaasvind, omdat Jesus
Christus gely het en aan die kruis gesterf het, sodat die mense nuwe krag
`661

kan ontvang, sodat hulle die genade van verlossing deelagtig kan word,
indien hulle dit wou hê. Maar hierdie wil word ook nie deur Jesus Christus
onder druk geplaas nie, en slegs die wil maak gebruik van die
verlossingswerk of laat dit onbenut. Maar wat op die aarde versuim was, kan
in die hiernamaals voortgesit word, omdat verlossende arbeid ook daar verrig
word en Jesus Christus ook dan nog aangeroep kan word vir Sy genade en
erbarming. En elke siel wat self die weg na Hom gevind het en deur Hom
verlos is van sonde en dood, sal hulle ook weer op Hom wys. Sy sal aan elke
siel wat nog onverlos is, Sy liefde verkondig, sy sal haar aandag op die groot
werk van barmhartigheid van die mens Jesus vestig en sal dus probeer om
elke onverloste siel na die Goddelike Verlosser Jesus Christus te bring. En
haar aanhoudende werksame liefde sal ook daarin slaag, want die liefde
bereik alles. En die liefde kan nie anders as om deel te neem aan die
verlossingswerk nie, wat met die kruisdood van Jesus begin het en nooit
meer sal ophou nie, totdat al die onverloste gees vrygeword het van elke
ketting. Totdat hulle tot lewe en saligheid gekom het, totdat die terugkeer na
God heeltemal voltrek is en totdat al die gees wat van God uitgegaan het,
weer na die vaderhuis teruggekeer het. Amen.
Die Krag van Jesus se Naam
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Wanneer julle My Naam met diepe eerbied uiter, neem die
geestelike krag oorvloedig in julle toe, omdat julle daarmee julle geloof in My
openbaar en die eerbied en liefde wat julle jul Goddelike Verlosser Jesus
Christus vergun; en hierdie geloof kan Ek dan met ’n toevloei van krag
beloon, wat julle almal dringend nodig het. En wanneer julle dan in My Naam
vergader, sal krag julle toestroom en julle siel sal My teenwoordigheid
aanvoel, want dan sal Ek in julle midde wees, omdat julle toegewyde denke
My teenwoordigheid toelaat.
En julle sal julleself in ‘n ontwikkelingsfase bevind wat verlossing waarborg,
sodra julle My in Jesus Christus bely. Sedert My kruisiging hang julle
verlossing af daarvan of julle My verlossingswerk deur die mens Jesus erken
en of julle glo dat julle God en Skepper na die aarde neergedaal het om die
werk van verlossing deur die mens Jesus namens julle uit te voer. Daarom
moet julle hierdie geloof van julle bevestig en julle doen dit wanneer julle My
Naam in geloof uitspreek. Ek sal julle gedurig aanhoor en dit sal My toelaat
om by julle teenwoordig te wees.
En elke vergadering in My Naam sal deur My geseën word. Ek wil julle
gedagtes rig en julle gees verlig; Ek wil Self met julle praat en Ek is
inderdaad in staat om dit te doen, want dan kan Ek onder julle wees, omdat
julle in My glo. En daarom moet julle gereeld bymekaarkom, en waar twee of
drie in My Naam bymekaar is, daar sal Ek in hul midde wees. Ek kan dus ter
enige tyd deelneem aan julle gesprekke, in julle gedagtes wees, Ek kan alles
oordra wat julle nodig sal hê vir daardie tyd; Ek kan julle verlig waar twyfel
bestaan en Ek kan raad gee en help, want julle almal het My raad en My hulp
nodig, want julle almal lyk steeds soos swak kindertjies wat aan die hand
gelei moet word na die regte doel. Maar sodra julle net My Naam uitspreek
met 'n getroue hart, sal julle sulke leiding ontvang. En dit is die rede waarom
mense nie in staat sal wees om te beweer "Hier is Christus.. daar is Christus”
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nie, want Ek kan nie gesoek word in enige plek nie, Ek is slegs teenwoordig
waar 'n gelowige mensehart My toelaat om teenwoordig te wees deur werke
van liefde en waar, in klein kringe, My Naam toegewyd geuiter word in
lewende geloof aan My daad van Verlossing.
Want slegs geloof wat lewend geword het deur die liefde, herken en bely My
as die Verlosser Jesus Christus en laat My teenwoordigheid toe. En dus kan
Ek inderdaad oral verkondig word, maar Ek kan slegs in weinig menseharte
vertoef, juis omdat My Naam net uitgespreek word deur weinig wat die
absolute oortuiging het dat Ek vir hulle verlossing gebring het deur My dood
aan die kruis, en omdat by slegs weinig My Naam die krag het om hulle siel
te deurdring en haar werklik tot lewe te bring. En hulle sal My seëning
merkbaar voel, hulle sal baie intiem verenig voel met My en dus met My
omgaan soos 'n kind teenoor sy Vader, hulle sal bewus wees van My
teenwoordigheid en harmonie en innerlike vrede sal hul deel wees, want waar
Ek Is, is daar vrede en geluk. Amen.
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