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En wie zal volharden tot het einde

B.D. No. 8164
30. april 1962

E

n wie zal volharden tot het einde, die zal de zaligheid deelachtig worden, zo luidde Mijn
belofte. Een belofte die de hoogste eisen stelt aan u, opdat u volhoudt tot het einde. Het is
maar een kleine kudde aan wie deze belofte wordt vervuld, want er wordt een grote proef
gevraagd van uw geloof. Maar om die te kunnen doorstaan hebt u veel kracht nodig en een innige
verbinding met MIJ. En omdat met alle gestrengheid door de machthebbers tegen de gelovigen
wordt opgetreden, daarom kan alleen de mens met Mijn ondersteuning weerstand bieden. Met Mijn
Kracht, Die hem toestroomt door de innige verbinding met MIJ.
Hij moet MIJ met zijn gehele wil en ziel willen toebehoren, dan zal de kracht van zijn geloof in
MIJ hem ook de sterkte geven om te kunnen volharden. Dan zal hij liever zijn leven opofferen dan
zich van MIJ te scheiden, omdat hij MIJ heeft herkend als liefdevolle VADER. Deze geloofssterkte
die is ontsproten uit zijn liefde tot MIJ zal IK hem belonen, en hij zal door MIJ de zaligheid
deelachtig worden.
Deze kleine kudde die MIJ getrouw zal blijven ook in de hevigste geloofsstrijd zal IK redden uit
de grootste nood en ellende. IK zal ze overplaatsen naar een plaats waar vrede is. IK zal hun de
nieuwe aarde tot verblijfplaats geven, opdat een nieuw tijdperk kan beginnen van vrede en innige
verbondenheid met MIJ. IKZelf zal geestelijk onder de mijnen kunnen vertoeven, omdat hun grote
liefde voor MIJ dat mogelijk maakt.
Het loon is waarlijk groot, maar de mijnen hebben het verdiend omdat de laatste tijd op de aarde
voor hen buitengewoon zwaar zal zijn. En toch blijven zij MIJ getrouw en volharden tot het einde.
Maar IK help hen ook met alle middelen geloofssterkte te bereiken, want IKZelf zal MIJ van te
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voren nog op vele wijzen aan hen openbaren. IK kom Zelf in het Woord tot hen, en Mijn direct
aanspreken zal hun liefde en geloof levend doen worden. En hun voortdurende geestelijke omgang
met MIJ zal hen vervullen met een liefde, die gestadig groter wordt. IK zal hen dikwijls op de
wonderbaarlijkste wijze tegemoet komen, en zal ook zichtbaar komen tot hen die MIJ in hun grote
nood verwachten en vast geloven dat IK hen helpen zal.
IK zal niemand zonder troost laten, IK zal allen de sterkte geven zelfs het zwaarste lot te kunnen
verdragen. Zij zullen in MIJ geloven en rotsvast op MIJ vertrouwen, want IK zal hun geloof niet
beschamen. Zij zullen elke dag Mijn komen en hun redding verwachten, tot IKZelf hen zal
wegnemen omdat de tijd is vervuld. En IK maak ook een einde aan de activiteiten van Mijn
tegenstander, en sla hem en zijn aanhangers in ketenen.
De dag van het gericht zal een totale verandering teweegbrengen van de aardoppervlakte. Alle
scheppingen in, op en boven de aarde en alles wat leeft zal worden opgelost om een nieuwe vorm
aan te nemen. En voor alle mensen zal het dus de dag zijn van het einde der "oude" aarde. Alleen
diegenen die tot de mijnen behoren, zullen van deze aarde worden weggenomen en de vernietiging
ontgaan. Maar de aanhangers van Mijn tegenstander zullen vol ontzetting de ondergang voor ogen
zien en door de aarde worden verslonden. Want deze aarde zal in haar oude gedaante niet meer
blijven bestaan.
Er zal echter weer een nieuwe aarde ontstaan en er zal weer een nieuwe verlossingsperiode
beginnen. En deze nieuwe aarde zal bewoond worden door mensen die MIJ getrouw zijn gebleven
tot het einde. En zij zullen ook de zaligheid deelachtig worden zoals IK het hun heb beloofd, want
in die tijd heeft Mijn tegenstander voor een lange duur geen macht meer over de mensen omdat zij
door hun liefde met MIJ zijn verbonden. En dan zal IK ook Zelf onder hen kunnen vertoeven en dan
is er aan elke nood een einde. Dan is er weer vrede op de aarde en het is weer een paradijselijke
toestand in harmonie en gelukzaligheid waarin alleen nog maar de liefde heerst.
AMEN

De vervolging van de discipelen der eindtijd

B.D. No. 5528
8. november 1952

U

zult worden aangevallen net zoals Mijn eerste discipelen, wanneer de tijd is gekomen dat
u zich moet uitspreken voor of tegen MIJ. En dan zal ieder mens die voor MIJ beslist en
Mijn Naam belijdt voor de wereld, aangevallen worden. U zult dan veel kracht nodig
hebben om weerstand te kunnen bieden tegen de eisen van de wereld. Want ze wil dat u MIJ
verloochent en alles zult herroepen wat u tot nog toe hebt beleden. Maar u behoeft niet te vrezen,
want net zoals Mijn eerste discipelen zult u vervuld zijn met Mijn GEEST en zult met vreugde
bekennen wie uw HEER is. En u zult ook steeds MIJ getrouw willen blijven, omdat u weet van
Mijn Kracht en Macht. En u zult ook diegenen niet vrezen die wel uw lichaam maar niet uw ziel
kunnen doden.
En IK zal u er voor zegenen dat u Mijn Naam hooghoudt, en aan uw medemensen bekent dat
alleen IK uw Sterkte ben. U zult wel vervolgd worden net zo als Mijn eerste discipelen, maar u zult
de kwellingen niet zo voelen. En alles wat de vijand van uw ziel u wil aandoen zal op u afstuiten,
omdat het schild van het geloof u beschermt. En net zo als Mijn eerste discipelen zult u dan ook nog
mensen winnen voor MIJ, die door uw voorbeeld tot het geloof worden gebracht en in Mijn Naam
een "Kracht" zien waaraan zij zich gewillig overgeven.
Ook zij zullen nog het loon ontvangen waarmee IK allen heb beloond die in MIJ geloven. Ook zij
zullen het eeuwige leven oogsten en opgenomen worden in het rijk van het licht. Maar alleen
diegenen zullen MIJ openlijk belijden die MIJ hebben gevonden, en tot wie Mijn Woord het "Licht"
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heeft gebracht. Die door de liefde tot een levend geloof kwamen en daardoor tenvolle overtuigd zijn
dat IK hen zal verlossen, uit elke nood naar lichaam en ziel.
Maar wie dit diepe geloof niet bereikt vóór de tijd van de geloofsstrijd, die geeft MIJ gemakkelijk
op. Hem lokt veel meer de wereld, en hij geeft daarom zonder bedenken op wat voor hem het
voornaamste moest zijn op aarde. Hij geeft MIJ op, omdat hij MIJ nog nooit heeft herkend.
U echter Mijn discipelen van de eindtijd moet wel standhouden, en de kracht daartoe wordt u ook
rijkelijk gegeven. Want uw wil MIJ getrouw te blijven garandeert u ook Mijn hulp en kracht in
onbeperkte mate. U kunt alleen het aardse leven verliezen, wanneer u niet behoort tot diegenen die
IK zal wegnemen. Maar uw leven zal niet eerder geëindigd zijn voordat IK het wil, maar dan ruilt u
het in voor een heerlijk leven in het geestelijke rijk.
Maar MIJ geeft u dan niet meer op. Ook niet voor nog zo grote beloften van Mijn tegenstander,
die u weliswaar aardse bezittingen, maar geen eeuwige zaligheid kan beloven. U zult met zekerheid
nog moeten strijden op deze aarde, maar uw overwinning is zeker. Want u strijdt voor MIJ, voor
Mijn Naam en Mijn leer. U strijdt voor het Licht en de Waarheid, dus ook voor uw zaligheid.
AMEN

Geloofsstrĳd - Het belĳden voor de wereld - Ik zal de dagen
verkorten

B.D. No. 4635
11. mei 1949

U

zult nog een harde strijd moeten doorstaan als u Mij belijden wilt voor de wereld. En er
zal van u geëist worden geheel afstand te doen van aardse goederen. Uw bezit zal
onteigend worden en u zult diensten moeten verrichten die boven uw krachten schijnen te
gaan, u zult verhinderd worden te doen wat u voor belangrijk houdt. En u zult zonder reden
vervolgd en verdrukt worden en geen rust vinden tijdens de vervolgingen door uw vijanden, die
tegelijkertijd ook mijn vijanden zijn en daarom geen wrekende hand boven zich vrezen. En u zult
verwonderd zijn dat Ik dat alles toelaat zonder hen ter verantwoording te roepen. Maar u zult ook
verwonderd zijn dat al dat ongemak u niet zo diep treft als het voor de wereld lijkt, dat u
desondanks vrolijk en opgeruimd blijft en vol vertrouwen en hoop bent dat ook voor u het uur van
vergelding komt en dat deze vervolgingen eenmaal afgelopen zijn. En u zult daarom steeds luider
en overtuigender voor mijn naam opkomen en Mij belijden voor de wereld. En Ik zal de dagen
verkorten opdat u zalig wordt.
Denk steeds aan deze belofte, dat het maar een korte tijd zal duren tot u verlost wordt uit de
handen van uw beulen. Denk er aan dat u toch tot mijn uitverkorenen behoort van wie al het leed
om hun trouw beloond zal worden. En denk er aan dat door uw getuigenis nog zielen gewonnen
moeten worden voor Mij en mijn rijk, die op het laatst nog gered worden kort voor de ondergang
van de aarde. En neem ter wille van deze zielen het kruis op u, dat weliswaar zwaar op u zal
drukken maar dat toch draaglijk is omdat Ik u help en u op buitengewone wijze van kracht voorzie.
De geloofsstrijd zal zwaar zijn en daarom moet u zich er van tevoren al op voorbereiden door uw
ziel te sterken met de juiste voeding, door mijn woord in u op te nemen en daarmee ook de kracht
met welke Ik mijn woord gezegend heb. Want door het aannemen van het woord verbindt u zich
met Mij en u moet dus met kracht doorstroomd worden. Dan zult u ook in staat zijn uw vijanden
weerstand te bieden en dit vol te houden tot het einde, tot Ik komen zal om u te verlossen uit alle
nood.
Amen
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B.D. No. 2534

"IK zal komen als een dief in de nacht"

2. november 1942

D

e mensen slaan geen acht meer op de tekenen van de tijd. Niets lijkt hun ongewoon en elke
gebeurtenis accepteren zij zonder er over na te denken. Voor deze mensen zijn ook de
aankondigingen van de op handen zijnde natuurcatastrofe niet geloofwaardig, want zij
achten de tijd nog niet gekomen die in de schrift is vermeld. Zij nemen geen enkele verklaring aan,
omdat voor hen de gedachte onaangenaam is dat de mensen van de huidige tijd de rouwenden
zullen zijn. Daarom willen zij in het komende niet geloven en zullen daarom verrast en
onvoorbereid zijn, als de aangekondigde dag is gekomen. Juist voor hen gelden de Woorden die de
HEER eens sprak: "IK zal komen als een dief in de nacht", want zij zullen zich in de diepste
geestelijke sluimering bevinden en hebben geen voorbereidingen getroffen. Hun zielen zullen zich
in grote nood bevinden als zij worden opgeroepen van de aarde. En zij zullen ook nauwelijks nog
tot GOD kunnen roepen, omdat de grootte van het onheil hen van elk denkvermogen berooft.
GOD's Liefde laat echter niets komen over de mensen zonder ze van te voren er van in kennis te
stellen, en HIJ waarschuwt ze al een lange tijd van te voren. Maar HIJ dwingt de mensen niet aan
deze voorspellingen te geloven. Wie echter deze aankondigingen in acht neemt, voor die zal het niet
moeilijk zijn te geloven. En wie met GOD is verbonden, die voelt ook de vermaningen van GOD in
't hart en wordt dan ook zelf opmerkzaam op de tekenen van de tijd. Hij doet dan ook zijn best in de
genade van GOD te leven, d.w.z. hij zal om deze genade vragen en zich dan overgeven aan de
barmhartigheid van GOD.
Nog maar een korte tijd scheidt u, mensen van deze gebeurtenis, en die tijd moet u goed benutten
opdat u het rustig kunt afwachten. U mag uzelf ook niet vleien met de gedachte dat u al volmaakt
bent en dus geen erbarming nodig hebt. U moet uzelf ootmoedig toevertrouwen aan de Liefde van
GOD, en er altijd aan denken dat uw laatste uur gauw kan komen. En u moet luisteren naar
vermaningen, wanneer de vertegenwoordigers van GOD u Zijn Woord brengen. U moet weten dat
het uur niet ver meer af is en u moet u daarom paraat houden. En GOD's Liefde en Zijn
barmartigheid zal u ook bijstaan in uren van nood.
HIJ zal aan u denken zoals u aan HEM denkt. HIJ zal u het leven laten behouden als het voor uw
ziel dienstig is, of u wegnemen van de aarde in een beter hiernamaals, als u daarvoor waardig bent.
Wee echter degenen die dit uur onvoorbereid tegemoet gaan en daarbij hun leven verliezen, hun
lot in het hierna zal waarlijk niet gemakkelijk zijn. En juist daarvoor wil GOD de mensen bewaren,
door hun aan te kondigen wat komende is en om hen tot een ommekeer te bewegen, als hun
levenswandel niet is naar Zijn Wil. Want anders zullen zij door het komende gericht overvallen
worden en HIJ bewijst zo weer de woorden van de Heilige Schrift: "IK zal komen als een dief in de
nacht, daarom waak en bid".
AMEN

Vervulling van de voorspellingen door zieners en profeten

B.D. No. 4879
14. april 1950

D

at Mijn Woord vervuld zal worden zult u al spoedig ondervinden, want de tijd waarvan IK
door zieners en profeten steeds weer heb verkondigd, is aangebroken. Zij allen
verkondigden Mijn Woord, dus spraken zij alleen uit wat IK de mensen wilde zeggen. En
omdat IK de profeten en zieners gebruikte als MIJN sprekers, daarom konden zij alleen maar
doorgeven wat IKZelf bekend wilde maken.
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Het is dus zeker dat deze voorspellingen vervuld moeten worden, want Mijn Woord is de
waarheid. Het is echter voor de gelovigen meestal onbekend wanneer MIJN voorspellingen vervuld
worden, en daarom worden ze niet ernstig genomen. Een ieder mens gelooft dat het pas voor de
toekomst is wat de mensen lang van tevoren is voorspeld. Zij weten niet wanneer die tijd vervuld is
en geloven ook niet dat zij leven midden in die tijd. Zij geloven en geloven weer niet, zij wijzen de
voorspellingen niet helemaal af, maar willen toch niet geloven dat die gelden voor de
tegenwoordige tijd. En daarom blijven zij lauw in hun zielenarbeid.
Maar IK zeg u steeds weer dat u zich niet lang meer mag bezinnen, als u niet verrast wilt worden.
U vertoeft slechts nog een korte tijd op deze aarde, en het ligt aan uzelf te behoren tot de bewoners
op de nieuwe aarde. Maar dan moet u vast en onwankelbaar geloven dat het einde aanstaande is, en
uzelf op dit einde ook voorbereiden. U moet leven naar Mijn Wil en zult dan ook ondervinden in
welk uur u leeft. U zult dan geen tijd verzuimen en zult weten welk lot de mensen is beschoren. En
opdat u niet behoort tot de ongelukkigen die voor het einde moeten vrezen, moet u zich bij MIJ
aansluiten en alles wat aan de wereld toebehoort de rug toekeren.
Wanneer u echter leeft zonder geloof, slaat u alleen maar acht op de wereld en ziet de ernst van
het uur niet in en u gaat dan voor een lange tijd verloren. IK kan u alleen maar waarschuwen voor
dat einde en u vermanen tot liefde, maar IK kan u niet dwingen deze kennis te geloven. En daarom
verkeert u in groot gevaar, omdat u niet gelooft dat het einde nabij is ofschoon het door zieners en
profeten steeds weer aan u verkondigd wordt. Toch zult u bij voortduring Mijn Liefde ervaren, om
uw gedachten op het einde te richten. Maar Mijn Liefde laat u soms smartelijke wegen gaan om uw
blik van de wereld af te trekken. Mijn Liefde spreekt tot u door MIJN dienaren, want Mijn Liefde
wil u redden. Maar zij laat u altijd de volle vrijheid in MIJN Woord te geloven en het aan te nemen.
AMEN

Ongewone hulp in de tijd van ellende

B.D. No. 8202
29. juni 1962

Z

elfs de grootste ellende in de komende tijd mag u niet doen schrikken. Want in dezelfde
mate als Mijn tegenstander zal werken in de laatste tijd vóór het einde (en waarin zijn
activiteit duidelijk is) zal ook Mijn stroom van genade u mensen toevloeien, zodat u in staat
zult zijn om Mijn tegenstander te weerstaan. U zult dus Mijn besturen en werken des te duidelijker
ondervinden hoe dichterbij het einde is. Want IK moet MIJ op een bijzondere wijze openbaren
opdat u niet faalt, en niet weer aan MIJN tegenstander vervalt. Hij zal voor geen list en bedrog
terugdeinzen en zal een buitengewone macht ontplooien. En daarom zult u kracht nodig hebben om
hem weerstand te kunnen bieden.
Maar IK laat u in die tijd van nood niet zonder hulp en u zult ze ook ondervinden. En u zult ook
steeds weer horen van de buitengewone hulp die andere mensen mogen ervaren, die in geloof tot
MIJ roepen. En u zult ook zelf dingen beleven die Mijn Liefde tot u bewijzen en uw geloof zullen
sterken, want IK zal MIJ op een buitengewone wijze openbaren als u de verbinding met MIJ niet
opgeeft. Als u steeds weer vol vertrouwen aan MIJ vasthoudt en gelooft, dat IK u zal helpen uit alle
ellende van de laatste tijd.
U zult dan ook Mijn tegenwoordigheid mogen beleven, waar uw liefde tot MIJ dit toelaat. En IK
zal u ook in de droom verschijnen en u troost geven en kracht, als u zich maar innig met MIJ bezig
houdt in gedachten en door gebeden uit het hart. En wanneer u de verhouding herstelt van een kind
tot de VADER, dan zult u MIJ waarlijk ook mogen ervaren als een liefhebbende VADER. Want
geen van u wil IK verliezen die MIJ reeds toebehoort door zijn wil, die tot MIJ wil behoren en de
zaligheid deelachtig wil worden.
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U allen hebt deze hulp nodig, want de tijd die Mijn tegenstander nog ten dienste staat loopt ten
einde. En omdat hij dat weet zal hij nog tekeergaan als een razende en proberen u te verdrukken op
elk mogelijke manier. Maar IK zal u sterkte geven en u ook beschermen tegen zijn aanvallen. Want
IK weet dat uw wil MIJ is toegekeerd, en daarom heb IK ook het recht om hem van u weg te
verdringen.
Ook de arbeiders in Mijn wijngaard zullen ijverig werkzaam zijn, want de activiteit van Mijn
tegenstander is zo duidelijk dat zij zien welk uur het op de wereldklok heeft geslagen. Zij weten ook
dat het einde aanstaande is en dat daarmee de bezigheid van Mijn tegenstander ten einde loopt. Dat
hij weer gekluisterd wordt voor een lange tijd. Maar nog steeds razende hij maar door, en daarom is
ook Mijn buitengewone genadetoevoer nodig om weerstand te kunnen bieden. Alleen bent u veel te
zwak, want voor Mijn tegenstander is elk middel goed om u in het verderf te storten. Zou IK dus
niet Mijn Kracht en Licht tegenover hem stellen dan zou het hem gelukken.
U moet zonder vrees die tijd tegemoet gaan. En u zult ze ook kunnen doorstaan en overwinnaar
blijven omdat IK naast u ga, en aan uw zijde strijd tegen de vijand van uw zielen. Daarom beloof IK
u elke mogelijke ondersteuning zo gauw u MIJ wilt toebehoren. IK zal dan steeds bij u
tegenwoordig zijn, en reeds de gedachte aan MIJ roept MIJ tot u. Want de liefde verbindt MIJ met u
omdat u eens door Mijn Liefde bent voortgebracht. En deze liefde zal u ook nooit verlaten maar
steeds beschermen in iedere nood en elk gevaar, wanneer de tijd is gekomen die IK steeds heb
verkondigd.
AMEN

Bescherming door engelen in de geloofsstrijd

B.D. No. 7440
29. oktober 1959

T

alloze engelen zullen u bijstaan in deze laatste strijd op de aarde. U behoeft niet te vrezen
als deze strijd zal ontbranden, want u zult de kracht ontvangen om weerstand te kunnen
bieden tegen wat van u allen in deze strijd wordt geëist. U zult MIJ trouw kunnen blijven
omdat u innerlijk zo met kracht bent vervuld, dat u in geen geval het slachtoffer wordt van de
aanvallen van de vijanden. IK weet dat uw wil MIJ is toegekeerd en IK zal u daarom Mijn engelen
zenden tot bescherming. En dat zal heel duidelijk door u te bemerken zijn.
Het is een moeilijke strijd, want hij wordt door MIJN tegenstander brutaal en met fanatieke ijver
gevoerd. Maar toch zult u het niet zo gewaarworden omdat u vervuld bent met de Geest, wanneer
deze acties beginnen. Zij richten zich tegen de mensen die in MIJ geloven en MIJ daarom ook
openlijk belijden in JEZUS CHRISTUS. En deze moed om MIJ te belijden zal nog toenemen, want
elk hernieuwd belijden zal u met steeds meer kracht vervullen. Want IK zal MIJ dan duidelijk laten
kennen door Mijn Geest, Die een ieder zal vervullen die MIJ belijdt voor de wereld.
De mijnen weten welk uur heeft geslagen en verwachten dan ook dagelijks MIJN komen. En dat
geeft hun ook steeds weer de kracht vol te houden en geen acht te slaan op de moeilijkheden. Want
steeds weer zal IK u hulp toezenden en ook MIJN engelen zullen u beschermen tegen de aanvallen
van de vijand. En zolang MIJN engelen u ter tijde staan, bent u zonder gevaar. Want zij vervullen
altijd Mijn Wil en vinden hun zaligheid erin MIJ en u te mogen dienen.
Het is spoedig zo ver dat de antikrist zich zal openbaren. U vermoedt niet van welke kant hij zal
komen, maar het zal voor u allen een verrassing zijn. Dan zijn echter ook de tekenen zo in 't oog
lopend dat er voor u geen vergissing meer mogelijk is. U herkent hem zo duidelijk dat u zich kunt
wapenen tegen zijn voornemens. Maar voordien zal IKZelf nog spreken uit den hogen. U moet ook
weten dat uw missie nog niet ten einde is en u die tijd ook moet meemaken. Maar dat u ook de
kracht daartoe van MIJ zult ontvangen om stand te kunnen houden in de laatste strijd op deze aarde.
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En wie IK met deze Woorden aan wil spreken zal het ook gewaarworden, want IK zorg voor u als
u MIJ wilt dienen. IK heb u nodig in de laatste geloofsstrijd en in de tijd waarin het gaat om de
laatste beslissing. IK heb u nodig om door u uw medemensen opheldering te kunnen geven over wat
IK van hen verlang. Dat zij moeten standhouden en niet verontrust behoeven te zijn als zij MIJ
willen toebehoren en Mijn Wil vervullen. En als zij luisteren naar u, zullen zij ook moed vatten en
weerstand kunnen bieden. Dan zal Mijn tegenstander geen succes hebben en moet hen met rust
laten, want MIJN engelen beschermen elk mens die tot MIJ wil behoren.
De strijd zal ontbranden niet alleen tegen de afzonderlijke gelovige mens, maar tegen alles wat
geestelijk is georiënteerd. En al diegenen die een geloof bezitten wat levend is en tot de door MIJ
gegrondveste kerk behoren, zullen de strijd ook zegevierend doorstaan. want zij strijden onder Mijn
banier en worden geleid en beschermd door een leger van onzichtbare strijders. Zij dienen MIJ in
gerechtigheid tot de dag is gekomen dat IK de mijnen bevrijd uit nood en ellende. Tot de dag is
gekomen van het gericht, die een einde maakt aan alle aardse en geestelijke strijd.
AMEN

„Ik zal voor u de dagen verkorten“

B.D. No. 7225
9. december 1958

D

e tijd die u nog is toegestaan tot het einde vergaat steeds sneller, overeenkomstig mijn
belofte: "Ik zal de dagen verkorten ter wille van de mijnen", zodat zij niet gedwongen zijn
de knie te buigen voor hem die tot het einde als vijand en tegenstander tegenover Mij
staat. Want hij zal u nog veel kwaad berokkenen, en u zult nog veel kracht nodig hebben om
weerstand te kunnen bieden. En toch hoeft u deze tijd niet te vrezen, al is zijn optreden tegenover u
nog zo dreigend. Hij zal zijn doel niet bereiken, want Ik behoed de mijnen er voor in zijn handen te
vallen. Maar uzelf zult Mij dankbaar zijn voor iedere dag die voorbij gaat zonder zijn invloed. En u
zult Mij ook voor eeuwig dankbaar zijn als Ik aan zijn activiteiten een einde maak en hem opnieuw
vastketen.
De tijd tot het einde zal voor u lijken als een droom, zo snel zal zij voorbij gaan. Vaak wel
beangstigend maar dan ook weer mysterieus, omdat een schare van lichtvolle geestelijke wezens u
omringt en u zal behoeden en zo zal leiden, dat het steeds draaglijk voor u zal zijn. Maar toch is
grote voorzichtigheid geboden, want mijn tegenstander is vol duivelse gezindheid omdat het naar
het einde loopt. Wat u niet voor mogelijk houdt zal nog gebeuren door zijn invloed. Want hij heeft
veel gewillige mensen in de wereld die hem van dienst zijn, en die op zijn aandringen tegen u zullen
optreden. Vrees echter niet diegenen die wel uw lichaam, maar niet uw ziel kunnen doden.
Vrees helemaal niet het gevaar, want Ik ben bij u en zeg u mijn bescherming toe. En wat er ook
zal gebeuren, u zult het kunnen verdragen omdat Ik u de kracht daartoe geef. Ik zal alles zo besturen
dat u niet al te zeer getroffen wordt, dat u in de strijd tegen hem volhardt en als overwinnaar
tevoorschijn zult komen. Maar het zal een strijd blijven, dat voorspel Ik u steeds weer opdat u zich
niet van Mij verwijdert. Opdat u zich steeds meer bij Mij aansluit en in mijn nabijheid
onaantastbaar blijft voor de vijand. En wie zich zo vast bij Mij aansluit dat hij mijn voortdurende
nabijheid voelt, die hoeft niets meer te vrezen, want hij is dan steeds superieur door de kracht die hij
voortdurend van Mij ontvangt.
De tijd loopt ten einde.
En steeds sneller zullen de dagen voorbij vliegen, wat u ook steeds duidelijker zult merken. Maar
dan weet u ook dat u tot de mijnen behoort, voor wie Ik de dagen zal verkorten ter wille van uzelf.
Laat u steeds vaker door Mij aanspreken en word niet traag en lauw in uw arbeid voor Mij en mijn
rijk, want u zult hieruit nog veel kracht putten. U zult ontvangen zoals u uitdeelt en het is nodig nog
veel geestelijk voedsel uit te delen, opdat de kracht van mijn woord kan toestromen tot allen die dit
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voedsel begeren en mijn woord willen aannemen. Daarom moet u - de arbeiders in mijn wijngaard
op de aarde - nog vastberaden werken. U moet steeds weten dat er niet veel tijd meer is.
U dient de woorden serieus te nemen: "Ik zal de dagen verkorten ter wille van de uitverkorenen".
Sneller dan u denkt zal het einde gekomen zijn. En voor de tijd die hieraan vooraf gaat moet u allen
zich wapenen en u aan Mij en mijn bescherming aanbevelen. Want het einde zal komen "als een
dief in de nacht". En wie Ik wakend aantref zal Ik wegnemen uit het gebied van de satan en elk leed
zal dan voor hem ten einde zijn.
Amen

Moeilijke levensomstandigheden nà de catastrofe GOD's
leiding en hulp

B.D. No. 4058
7. juni 1947

D

e geheel nieuwe levensomstandigheden nà de komende natuurcatastrofe vragen ook een
geheel andere levenswijze. De mensen zullen zich voor opgaven gesteld zien die voor hen
niet uitvoerbaar lijken, maar die toch moeten worden volbracht vanwege de noodzaak om
te blijven leven. En dan kunnen de mijnen de kracht van hun geloof bewijzen doordat zij vol
vertrouwen Mijn hulp verwachten, en die hulp dan ook mogen ervaren.
Dat is de tijd waarin de mensen met een diep geloof de ongelovigen kunnen bewijzen wat een
diep gelovig mens vermag, als hij vertrouwt op de hulp van GOD. Als hij zich in diep geloof
overgeeft aan MIJ, en de grote nood MIJ in gebed voorlegt. Ze zullen geholpen worden en het leven
zal voor hen draaglijker zijn, al blijft het ook zeer moeilijk. Maar voor hen gaf IK ook de belofte die
IK nu weer in herinnering breng; dat IK de dagen zal verkorten terwille van de mijnen.
En zo komt het uur steeds nader waarin IK zal komen in de wolken en dan zal Mijn neerdalen
voor de mijnen een ware verlossing betekenen. Want zij bevinden zich in zware verdrukking en
hebben waarlijk Mijn hulp nodig. Zolang zij nog leven op de aarde zijn zij ook aan lijden
blootgesteld, d.w.z. zij zijn nog niet ongevoelig voor de ergernissen en bedreigingen van de wereld.
Maar toch maakt de sterkte van hun geloof voor hen alles draaglijker, hoewel het hen dikwijls heel
sterk treft.
En door deze moeilijke levensomstandigheden en de daaruit volgende meedogenloze menselijke
gedragingen, zullen de mensen zich splitsen in twee groepen: In een groep die niet gelooft en
daarom ook geen verbinding heeft met de lichtvolle geestenwereld, en in een groep voor wie de
verbinding met MIJ alles betekent. Die niets zullen doen zonder vooraf Mijn Zegen er voor
gevraagd te hebben, en daarom ook heel duidelijk Mijn leiding kunnen herkennen omdat zij door
hun liefde tot MIJ ook Mijn nabijheid bespeuren. Want Mijn nabijheid geeft steeds Kracht en
daaruit een makkelijker overwinnen van datgene, wat zonder die "kracht uit MIJ" veel zwaarder op
de mensen drukt.
In die tijd zullen de mijnen elkaar ook herkennen aan hun geloofssterkte en elkaar troosten met
Mijn komst. Zij zullen MIJ vol hoop en geduld verwachten en in hun liefde verlangend naar MIJ
uitzien. Zij zullen rotsvast geloven dat IK zal komen, en hun geloof zal IK niet beschamen. IK help
hen waar hulp nodig is en haal ze weg als de nood ondraaglijk is geworden, opdat zij niet van MIJ
afvallen maar volharden tot het einde. Want dan kunnen zij binnen gaan in het paradijs van de
nieuwe aarde, omdat zij MIJ trouw bleven in de grootste nood.
AMEN
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Geestelijk laag peil Geloofsbeproeving - Strijd Wegneming

B.D. No. 8017
13. oktober 1961

O

ok de mijnen moeten door tijden van nood gaan, opdat zij tot een steeds sterker geloof
zullen komen als IK hen keer op keer help uit hun nood. Zij moeten volharden tot het einde
en hebben daarom een sterk en onwankelbaar geloof nodig, waaruit zij de kracht kunnen
scheppen om weerstand te bieden. De strijd tegen het geloof zal de laatste strijd zijn, en hij zal met
gewelddadigheid worden gevoerd. Maar een levend geloof zal tegenstand bieden omdat u zo innig
met MIJ bent verbonden dat u niets vreest, wat ook de tegenstander zal ondernemen om u weer ten
val te brengen.
Een sterk geloof betekent ook een levendige verbinding met MIJ. IK ben voor u dan niet meer de
"verre GOD" maar ben voor u de VADER, DIE bij Zijn kind is. En dat "kind" behoeft niet meer te
vrezen omdat het zich geborgen weet onder Zijn bescherming. En dan zal te zien zijn wie tot Mijn
"ware kerk" behoort die IKZelf heb gegrondvest, wie een geloof bezit zoals Kephas (de rots Petrus),
een geloof dat niet zal wankelen al breken nog zoveel stormen er over los. Dan zal blijken wie innig
met MIJ verbonden is en in de waarheid wandelt, en daarom ook afweet van Mijn heilsplan van
eeuwigheid. Zij zullen ook zonder vrees het hoofd bieden aan alles wat men tegen hen zal
ondernemen.
U, die aan MIJ toebehoort zult steeds duidelijker herkennen dat het einde niet ver meer af is. En u
moet met open ogen door de wereld gaan en inzien hoe laag het geestelijke peil is van de mensheid,
dat zij niet meer dieper zinken kan en dat er daarom een einde vereist is. Die dag is al sinds
eeuwigheid vastgesteld en die termijn wordt ook nagekomen. Maar de mensen zullen ongelovig uw
aankondigingen negeren en u weinig gehoor schenken, wanneer zij worden gewaarschuwd en
vermaand. Zij zullen plannen maken voor de toekomst en daarvan niet willen afwijken. Zij zullen
steeds werelds denken en aan uw geestelijke vermaningen geen aandacht schenken. Daarom zullen
zij totaal verrast worden door hetgeen komende is. Zij zullen zonder voorbereiding het einde
beleven van deze aarde, als zij niet nog van tevoren luisteren naar Mijn laatste waarschuwende
Stem die zal weerklinken. Maar dat vereist van hen ook dat zij zichzelf geheel veranderen.
Tegenover alles wat gaat gebeuren moet u die de mijnen bent en wilt blijven, gewapend zijn. Uw
geloof mag niet wankelen en u moet vast staan als een rots. En tot dat geloof wil IK u helpen,
doordat u steeds duidelijker Mijn hulp zult ervaren wanneer u in grote nood verkeert. IK zal u
waarlijk niet verlaten, omdat u zich aan MIJ heeft toevertrouwd en MIJ wilt dienen. IK weet echter
ook welke eisen nog aan u gesteld zullen worden in de laatste tijd, en IK wil u daarop voorbereiden
opdat u aan deze eisen voldoet. Opdat u over een geloofssterkte zult beschikken die u de kracht zal
geven te volharden in alles wat nog zal gaan gebeuren.
Overal moet IK een handje helpen waar er bij u nog wat ontbreekt, en een ieder van u moet IK
nog in Mijn "school" opnemen omdat IK wil dat u standhoudt. IK wil dat u alle verzoekingen
doorstaat en met al uw noden tot MIJ komt, en dat u gelovig op MIJ en Mijn hulp vertrouwt. En
steeds weer zult u Mijn hulp mogen ervaren. Keer op keer zult u Mijn Liefde en Macht ondervinden
en steeds wil IKZelf bij u zijn, want de verbinding met MIJ zal daardoor steeds sterker worden. Dan
bestaat niet meer het gevaar dat u faalt, want IK behoed en bescherm u voor Mijn tegenstander, wat
ook tegen u wordt ondernomen.
De laatste strijd op deze aarde zal niet lang duren, omdat IKZelf de dagen zal verkorten terwille
van de uitverkorenen. Maar deze strijd zal onherroepelijk plaatsvinden, want hij betreft de scheiding
van de bokken (de ongelovigen) en de schapen (de gelovigen). De mijnen moeten MIJ ook openlijk
belijden voor de wereld. En voor deze bekentenis zullen zij ook de kracht hebben omdat zij de
tegenstander niet vrezen, en zich bewust zijn van Mijn tegenwoordigheid. Zij zullen met Mijn
kracht vervuld, hem niet uit de weg gaan en spreken zonder vrees en schroom, wanneer een belijden
van hen wordt gevraagd.
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En al lijkt het vaak dat de tegenstander overwinnaar is, hij zal u niet kunnen vernietigen. Want IK
zal Zelf komen in de wolken en zal u redden uit de hoogste nood. IK zal de mijnen tot MIJ halen en
Mijn tegenstander opnieuw kluisteren voor een lange tijd. IK zal aan zijn woeden een einde maken.
IK zal de mijnen wegnemen van de aarde en dan het werk van verandering aan de aarde volbrengen,
opdat een nieuwe verlossingsperiode kan beginnen. En opdat het ontwikkelingsproces van alle
geestelijke substanties in de scheppingen kan worden voortgezet volgens het heilsplan van
eeuwigheid.
AMEN

Geloofsstrijd - Nood - Wegneming

B.D. No. 8090
29. januari 1962

D

e aanhangers van Mijn tegenstander zullen ook u vervolgen omdat zij zullen optreden
tegen allen die in MIJ, uw GOD en Verlosser in JEZUS CHRISTUS geloven. En dit zeg
IK u reeds van tevoren, opdat u niet ontsteld en wankelmoedig wordt in uw geloof. Maar
zij zullen u niet kunnen deren omdat IK tot uw beschutting en bescherming bij u ben, en een ieder
zal helpen die zich tot MIJ wendt zodra hij verkeert in aardse of geestelijke nood. Maar alles moet
zo gebeuren omdat het einde aanstaande is, en er nog een scheiding moet plaatsvinden tussen de
geesten. Want de mijnen moeten MIJ openlijk belijden voor de wereld, wanneer deze bekentenis
van hen wordt gevorderd.
Zij behoeven dus niet te vrezen als zij gerekend worden tot de mijnen, en een levendig geloof
bezitten in Mijn Liefde en Macht. Want dan zijn zij zo innig met MIJ verbonden dat zij geen stap
gaan zonder MIJ en MIJ steeds bij zich voelen en die daarom door Mijn tegenwoordigheid gerust
gesteld zijn. Zij vrezen ook de vijanden niet hoewel zij erg worden bedreigd, maar dat kan hun
geloof niet schokken.
IK zeg u dit reeds van tevoren, want er blijft niet veel tijd meer tot dit zal gebeuren. Maar toch
houd IK voor u de dag en het uur geheim, omdat het voor uw ziel niet goed zou zijn als u daarvan
wist. Maar IK zal niet ophouden u steeds weer het naderende einde aan te kondigen, en u
opmerkzaam te maken op alles wat zich vóór het einde nog zal voordoen. Want daaraan moet u
herkennen welk uur op de wereldklok heeft geslagen, en u zult dan kalm en voorbereid het einde
tegemoet gaan.
Nog kunt u in vrede uw arbeid in Mijn wijngaard verrichten, en nog kunt u Mijn evangelie der
liefde uitdragen in de wereld. Nog bezit u een zekere vrijheid die u gebruiken moet en ook kunt.
Maar die tijd gaat snel voorbij, en dan zult u niet meer openlijk kunnen werken voor MIJ en Mijn
rijk. Dan zal men u elk geestelijk werk verbieden en u dwingen zich terug te trekken. U zult dan
alleen nog maar in het verborgen kunnen werken. Maar u zult voortdurend Mijn kracht verkrijgen,
want u zult Mijn Woord vernemen dat door u ook uw medemensen zal bereiken. Want IK bescherm
Mijn "knechten" en leid hen op wegen die zij moeten gaan, om MIJZelf tot de medemensen te laten
spreken.
Daarom moet u steeds op MIJ vertrouwen en geen weg bewandelen zonder MIJ. U moet zich
voortdurend op MIJ en Mijn bescherming verlaten en vol vertrouwen Mijn hulp verwachten,
wanneer u die nodig hebt. IK zal terwille van de mijnen die dagen verkorten. En de strijd tegen u en
de gelovigen zal maar van korte duur zijn omdat hij met alle meedogenloosheid zal worden
gevoerd. Maar IKZelf zal hem het einde stellen wanneer de tijd daarvoor gekomen is. En in die tijd
zullen de geesten zich definitief scheiden. Want nu zal een ieder moeten bekennen wie zijn heer is
waarmee hij zich saamhorig voelt.
Welke bedenkingen de mensen ook steeds weer zullen opperen tegen deze voorspellingen, ze
zullen toch verwezenlijkt worden. En de mensen moeten dan beslissen voor MIJ of voor hem die u
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opnieuw weer in de diepte wil storten. Maar wat voor uw redding nog gedaan kan worden dat zal
nog worden geprobeerd. IK zal niets ongedaan laten om de mens die Mijn tegenstander wil
ontvluchten en ook Mijn hulp daarvoor aanneemt uit zijn geweld te bevrijden. Maar de vrije wil van
de mens beslist zelf, en die wil dwing IK niet.
IK vraag echter een sterk geloof van de mijnen opdat zij kunnen volharden tot het einde. En als zij
tot de mijnen willen behoren zal IK hen ook van buitengewone kracht voorzien. En hoe groter de
nood is des te vaster zullen zij zich bij MIJ aansluiten en des te sterker zal hun geloof zijn, dat IK
zeker niet zal beschamen.
Zodra de tijd begint waarin u niet meer openlijk kunt werken voor MIJ en Mijn rijk, is ook de
laatste fase aangebroken op deze aarde. Dan zal de geloofsstrijd openlijk beginnen en de
uiteindelijke beslissing van de mensen worden gevraagd. Dan zullen de aanhangers van Mijn
tegenstander zichzelf overtreffen in onterende aanvallen tegen de gelovigen, en dan kunt u, die tot
MIJ behoort elke dag Mijn komst verwachten. IK zal u redden uit de nood van ziel en lichaam, en
zal u wegnemen van deze aarde. En het zal gaan gebeuren zoals het is verkondigd, omdat dan ook
de tijd vervuld is.
AMEN

De krachten des hemels zullen gaan werken - Het
omvergooien van de natuurwetten - De wegneming

B.D. No. 5029
28. december 1950

D

e kracht uit de hemel is een genadegave van boven. Zij komt voort uit het geestelijke rijk
van het licht, uit de hemel, in tegenstelling tot het krachtsvertoon van beneden wat in de
hel zijn oorsprong heeft. Wezens uit het lichtrijk worden dus werkzaam in buitengewone
mate, zodra het zuivere woord van God tot de mensen kan worden gebracht door de wil van mensen
die God dienen en op aarde in liefde werkzaam zijn, die zich openstellen voor het ontvangen van de
geestelijke gaven.
De krachten des hemels gaan werken en komen buitengewoon in actie in de laatste tijd voor het
einde. Deze verklaring voor woorden van Jezus over de tekenen van het einde en Zijn wederkomst
moest op de eerste plaats worden gegeven. Het was een geweldige uitspraak die Hij had gedaan,
want Hij kondigde veranderingen aan die letterlijk een omvergooien van de wetten der natuur
betekenen. Zijn woorden hadden steeds een geestelijke betekenis, maar in de tijd van het einde zal
buiten de geestelijke betekenis ook een andere aan het licht komen. Want op onvoorstelbare wijze
zullen ook natuurverschijnselen optreden, welke de mens met zijn verstand niet kan verklaren. Zij
gaan schijnbaar in tegen de goddelijke wetten der natuur, maar zijn in wezen alleen natuurwetten
die aan de mensen nog niet bekend zijn. En deze gebeurtenissen worden bedoeld met de woorden:
"De sterren zullen van de hemel vallen".
Zon en maan zullen hun glans verliezen.
Wetenschappers en zij die zich daartoe rekenen, zullen daar geen verklaring voor kunnen geven.
Ze zullen niet in staat zijn hier een licht op te werpen, want hun wetenschap faalt waar God werkt.
Het zijn natuurwetten wier oorzaak geen mens kan doorgronden omdat zij pas dan in werking
treden wanneer een verlossingsperiode ten einde gekomen is, en het oplossen van de uiterlijke
vormen nodig is geworden. Het zijn tegennatuurlijke gebeurtenissen die desondanks in het heilsplan
van God zijn voorzien, en dus in Zijn natuurwet van eeuwigheid zijn inbegrepen, wat geheel
onbegrijpelijk is voor de mensen wier geest nog niet verlicht is. Bij God is geen ding onmogelijk,
dus kan Hij altijd werken en alles volbrengen, al is het buiten de wet. Want anders zou Zijn almacht
begrensd zijn. Toch werkt Hij steeds in de goddelijke ordening, maar dat als zodanig te beoordelen
is voor geen mens mogelijk. Het zou echter vermetel zijn daaraan te twijfelen, omdat het een twijfel
zou zijn aan de wijsheid van God. Maar omdat God in zichzelf de eeuwige Liefde is, zal Hij Zijn
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wil altijd zo werkzaam laten worden, als het nodig en goed is voor Zijn schepselen die Hij voor zich
wil winnen. Voor het einde zullen er nog dingen gaan gebeuren die u mensen niet kunt vermoeden.
Deze dingen kunnen de mensen alleen worden aangeduid met woorden die het ongewone of zelfs
het ongelooflijke gebeuren aankondigen. Toch is Gods woord de zuivere waarheid en het zal
vervuld worden als de tijd daarvoor gekomen is. Dan zullen ook in de kosmos de vreemdste
veranderingen gaan plaatsvinden, maar de mensheid van deze aarde zal dit alleen aan het begin
kunnen aanschouwen. De laatste veranderingen beleven de mensen niet meer, uitgezonderd de
weinigen die worden weggenomen en het vernietigingswerk van deze aarde en haar bewoners
kunnen volgen.
De aarde in haar oude vorm en hoedanigheid heeft dan opgehouden te bestaan. Op de nieuwe
aarde bevinden zich echter alleen mensen die geestelijk ontwaakt zijn en die weten waarom alles zo
moest gebeuren op het einde van deze aarde. Maar zij hebben ook kennis van Gods macht en
heerlijkheid, van Zijn overgrote liefde en rechtvaardigheid.
Amen

Over de wegneming

B.D. No. 6681
30. oktober 1956

S

teeds weer zal u door Mijn Woord opheldering worden gegeven in alle geestelijke
vraagstukken, die u niet alleen kunt oplossen. Waar dus Mijn Geest wordt ingeschakeld zal
ook uw denken juist zijn, en volgens de waarheid. En alleen de waarheid heeft een
zegenrijke invloed, want een verkeerd denken is voor de ziel nutteloos en versterkt hoogstens nog
het omhulsel dat haar omgeeft. Want steeds gaat een verkeerd denken niet van MIJ uit, maar van
Mijn tegenstander.
De mensen zijn meestal niet in staat de zuivere en onverholen waarheid te accepteren. Zij moeten
net als kinderen door beeldspraak en gelijkenissen onderwezen worden, die toch volgens de
waarheid zijn. Waar dit echter het geval is probeert Mijn tegenstander op te duiken om deze
parabels te verdraaien, en het juiste denken van de mensen te verhinderen.
Daarom is de "verlichting van Geest" absoluut noodzakelijk om een goede verklaring te kunnen
geven. Ook om zelf alles goed te kunnen begrijpen wat de mensen in gecamoufleerde vorm werd
aangeboden door zieners en profeten, die in Mijn opdracht zo hebben voorspeld.
De geestestoestand der mensen hield de zuivere waarheid tegen bij hen, die niet erkenden dat
alleen de geestelijke ontwikkeling het doel is van het aardse levensbestaan. Die daarom Mijn
geschreven Woord – het boek van de vaderen – (de bijbel =opm.v.d.uitg.) totaal zouden hebben
verworpen, wanneer de gebeurtenissen van het einde hun onverholen waren voorspeld, deze zouden
dan nooit geloof hebben gevonden, en dit dus oorzaak geweest zou zijn van een geheel afwijzen van
Mijn Woord.
Een onverholen beschrijving van de laatste gebeurtenissen heb IK destijds niet gegeven, maar IK
heb steeds verklaringen gegeven waar het nodig was. En teweeg gebracht door deze verhullingen
zijn allerlei meningen verkondigd en ieder mens houdt het bij zijn eigen mening, naar gelang van
zijn geestestoestand. Maar toch zal alleen maar een verlichte geest ook zuiver kunnen denken, en zo
de gecamoufleerde waarheid kunnen ontsluieren.
Het voorspelde einde is nu echter nabij. Maar de gebeurtenissen die zich afspelen in het einde,
zullen alleen door weinig mensen bewust kunnen worden gevolgd. Zij moeten echter het
navolgende mensengeslacht op de nieuwe aarde in kennis stellen van Mijn Macht en Heerlijkheid.
Van het beëindigen van de oude-en het begin van de nieuwe verlossingsperiode, want deze
uitverkorenen neem IK weg van deze aarde zodra het einde is gekomen. Maar zodra dit geschiedt
zal er een huilen en weeklagen te horen zijn op aarde. Want de gebeurtenis van de wegneming is te
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zien door alle mensen op de aarde en zal een ontzaglijke ontzetting teweegbrengen, omdat ze buiten
de natuurwetten omgaat. En de mensen die nu achterblijven weten dat zij aan het verderf zijn
prijsgegeven.
Mijn komen in de wolken kan door deze mensen niet worden gezien, want IK ben niet zichtbaar
voor diegenen die aan Mijn tegenstander toebehoren. Alleen de mijnen kunnen MIJ waarnemen en
zullen verheugd en lovend de armen naar MIJ uitstrekken.
IK zal ze tot MIJ omhoog trekken voor de ogen van hun medemensen. En bij het aanschouwen
van dat gebeuren zullen nog enkelen uit de diepste nood en ellende tot MIJ schreeuwen. Hoewel
niet gedreven door hun angst, maar door een plotseling inzicht en een diep berouw. Ik weet van
deze weinigen en spreek ze daarom steeds weer aan. Zij hebben slechts een diepe schok nodig om
hun weerstand op te geven, en zich van ganser harte aan MIJ over te geven. Dat zijn de mensen die
uit hun graven zullen opstaan, (uit het graf van hun doods geloof = opm.v.d.uitg.) en nu worden
weggenomen van de aarde omdat IK hun harten ken. Want zij schreeuwen hun geloof naar buiten in
het Verlossingswerk van JEZUS CHRISTUS, en vinden daarom verlossing van zonde en dood.
En de "graven" zullen nog velen vrij geven, "doden" die opstaan ten leven. Mensen, die door het
laatste gebeuren op deze aarde meer geschokt zijn dan zij willen toegeven. Bij wie alleen het
grafdeksel (de geestelijke blindheid = opm.-v.d.uitgJ behoeft weggewenteld te worden, wat de
onmiddellijk nà de wegneming beginnende aardschokken teweeg zullen brengen.
Alles wat vóór de wegneming nog zal gebeuren kan bijdragen te helpen tot het ontwaken van de
dode zielen. Want de hel zal de kwaadwilligste geesten over de aarde uitspuwen. Maar ook uit het
lichtrijk zullen hoge wezens neerdalen. Daardoor zal het worstelen om de zielen van de mensen
duidelijk te herkennen zijn, en door de mijnen gevolgd kunnen worden. Zij kunnen nu de vervulling
beleven van hetgeen hun tevoren werd voorspeld. Van de mijnen zullen de schellen van de ogen
vallen, want nu wordt begrijpelijk wat voor hen tot nog toe verborgen was. Maar de geestelijk
ontwaakte mens kan dit gebeuren met zekerheid begrijpen.
Maar omdat de mensen van de eindtijd bijzonder sterk door de wereld in beslag zijn genomen,
daarom is hun over de kennis van Mijn heilsplan weinig bekend. Maar toch is juist dat heilsplan de
sleutel tot alle openbaringen, die in verhulde vorm de mensen werden gegeven.
Van de afzonderlijke verlossingsperioden weten de mensen niets, zelfs als zij geloven in een
vereffening, in een laatste gericht en in een ondergang van de wereld. Zij trachten de openbaringen
over het einde volgens hun eigen mening uit te leggen, maar hoe meer zij daarmee met het
menselijke verstand bezig zijn, des te verwarrender zijn hun resultaten. Mijn GEEST onthult hen op
de eenvoudigste wijze zowel de tekenen, als ook de gebeurtenissen van het einde. De wegneming
van de mijnen is de laatste gebeurtenis die zich op deze aarde afspeelt vóór de vernietiging, vóór de
totale verandering van de uiterlijke vorm van deze aarde. Deze vernietiging wist alles uit wat op
haar leeft, en er blijft voor de mensen geen lange tijd meer om over dit gebeuren te kunnen
discussieren.
Dat zou onbetwistbaar een dwang beteken om te moeten geloven, voor de achtergeblevenen. Dan
zou geen mens de kennis van een aanwezige GOD meer kunnen ontkennen, en zou gedwongen zijn
in MIJ te geloven. Maar zulke middelen om uw geloof te winnen gebruik IK niet. Dus is het einde
van deze aarde gekomen wanneer IK de mijnen van de aarde wegneem. En de ontzetting daarover
zal samenvallen met de ontzetting over de zekere dood van het lichaam, die de achtergeblevenen nu
zien aankomen.
Want dan zal de aarde openscheuren en vuur zal uit haar losbarsten. En de mensen zullen verstard
staan en tot geen denken in staat zijn. Uitgezonderd de weinigen die maar een kleine stoot nodig
hebben om MIJ te herkennen, en die dan tot MIJ roepen in hun grootste nood. Maar diegenen ken
IK en heb daarom ook erbamen met hen, en hun zielen hoeven daarom ook niet het smartelijke lot
van de hernieuwde kluistering van de anderen te delen.
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Maar wat zich ook zal afspelen, het kon alleen in beeldspraak aan de mensen worden voorgesteld.
Zij hadden het nooit kunnen begrijpen zolang hun Mijn heilsplan van eeuwigheid niet duidelijk
gemaakt kon worden, en dat liet het lage geestelijke peil van de mensen niet toe.
Maar Mijn Woord werd de mensen te allen tijde gepredikt, en Mijn Woord spoorde hen steeds aan
tot werkzaam zijn in liefde. En het navolgen van Mijn Woord en het nakomen van Mijn geboden
der liefde zou de mensen ook in kennis gesteld hebben van Mijn heilsplan en dan zou ook de bijbel
voor hen begrijpelijk zijn geweest. Want de openbaringen werden steeds begrepen door hen, die
door een leven in de naastenliefde tot verlichting van Geest kwamen. Maar hoe dichterbi] het einde
is, des te meer verwart het denken van de mensen zich, en des te raadselachtiger is voor hen de
beeldspraak die zij alleen met hun verstand proberen op te lossen.
De mensen zouden zich steeds aan dat moeten houden wat IKZelf sprak toen IK op aarde
wandelde, als zij Mijn Woorden in ernst in zich zouden opnemen en zouden naleven. En met
verbazing zullen zij dan zien dat het helder in hen wordt. Dat zij het volle begrip verkrijgen van
alles wat voor hen tot nog toe onbegrijpelijk was. Want dan kan Mijn GEEST in hen werken en
voor hen een helder "Licht" ontsteken.
Maar wie gelooft door ijverig te studeren (ook theologie = opm.v.d.uitg.) zelf tot inzicht te komen
maar daarbij verzuimt te leven volgens Mijn Wil, die zal steeds meer in een verkeerd denken
geraken, en wat hij denkt te ontdekken zal hij weer moeten verwerpen en in zichzelf geen
opheldering vinden. Alleen Mijn geboden van de liefde en de vervulling ervan verzekeren u het
juiste denken, en dan wordt ook elk woord, iedere voorspelling en iedere aanwijzing op het einde
begrijpelijk. Want dan wordt u verlicht door Mijn GEEST Die Zich nooit vergist, en Die u steeds zal
leiden in de waarheid.
AMEN

De wegneming - Het evangelie van de vier winden

B.D. No. 3791
5. juni 1946

V

an alle vier hoeken, d.w.z. uit alle naties van de aarde zal IK in het einde der dagen de
mijnen wegnemen. Want overal waar mensen wonen zijn ook de mijnen aanwezig, die MIJ
en hun naasten liefhebben van ganser harte. Door hun liefde herkennen zij ook MIJ de
ware GOD als hun VADER van eeuwigheid, DIE in ZICHZelf de Liefde is, en de Wijsheid en
Kracht. Overal waar mensen wonen weten ook de mijnen dat de tijd van het einde is gekomen, want
zij leven in de liefde en zijn door Mijn GEEST onderricht over wat komende is.
In elke hemelstreek is Mijn Woord waarneembaar. Het wordt de mensen aangeboden uit het "rijk
van het Licht", maar zij nemen het aan naar de staat van hun geestelijke rijpheid. Zij horen het als
gesproken woord in het hart, of in hun gedachten. Of, zij horen het door middel van MIJN dienaren
op de aarde, die reeds een ontwaakte Geest bezitten. Maar zij zullen steeds de waarheid herkennen
omdat zij een verlangen hebben naar de waarheid, en zich daardoor ook waardig maken door MIJ te
worden onderwezen.
En zo wordt het evangelie (van de liefde) in de gehele wereld verkondigd zoals IK het heb
beloofd. Want IKZelf draag zorg voor de mijnen en zorg voor hen met het meest nodige en
kostelijke dat hen op aarde kan worden aangeboden. Maar ook hun zal de geloofsstrijd vóór het
einde niet bespaard blijven, ofschoon hij in verschillende sterktegraden zal plaatsvinden. Overal in
de wereld zullen de mijnen MIJ moeten belijden, en verdedigen tegen hen die zonder geloof zijn.
Zij zullen hun liefdadigheid moeten bewijzen als dat van hen gevraagd wordt, en zij zullen gekweld
worden terwille van hun geloof voordat het einde komt.
Maar alle "ontwaakten van Geest" zullen ook voor MIJ bezig kunnen zijn, want overal zullen zij
ongelovigen aantreffen. Hen tot MIJ over te halen zal het streven zijn van alle mensen die de
Bertha Dudde - 15/21
Source: www.bertha-dudde.org

waarheid ontvingen van MIJ, en tot de mijnen zijn geworden door de liefde. Want zo gauw de nood
ondraaglijk lijkt te worden kom IKZelf en haal de mijnen in MIJN rijk. IK zal ze wegnemen in
levende lijve van deze aarde die een totale verandering nodig heeft, en IK zal ze verplaatsen naar de
nieuwe aarde als het werk van verandering is volbracht.
Mensen van alle naties zullen Mijn Macht prijzen en MIJN Heerlijkheid loven, want overal waar
zich mensen bevinden zal IK Mijn Hand uitstrekken tot redding der mijnen die zich in groot gevaar
bevinden. Dan zal IK hun het loon geven voor hun standvastigheid in geloof en hun trouw tot MIJ,
en dan zal de tegenwoordige uiterlijke vorm van de aarde vernietigd worden. Dat zal gebeuren voor
de ogen van allen die MIJ weerstreven, en daarna zal er een nieuwe aarde ontstaan zoals het steeds
is verkondigd in woord en geschrift.
AMEN

Het komen in de wolken - De wegneming (I)

B.D. No. 1827
24. februari 1941

B

innenkort zult u MIJ zien komen in de wolken, dan zult u jubelen en juichen en blij zijn dat
de schrift wordt vervuld. Dan zullen de rechtvaardigen Mijn Stem horen die lieflijk in hun
oren zal weerklinken. Maar diegenen die MIJ verloochenen zullen stom zijn van ontzetting,
en voor MIJ willen vluchten. Maar het "gericht" zal hen achterhalen waar zij zich ook zullen
bevinden. Want als de dag is gekomen die IK bestemd heb voor de "terechtzitting", zal een ieder tot
verantwoording worden geroepen en het vonnis niet kunnen ontvluchten.
Maar Mijn getrouwen zullen MIJ lof en dank toezingen dat IK MIJ aan hen openbaar. Zij zullen
tot MIJ bidden in geest en waarheid. En als zij MIJ mogen aanschouwen zullen zij doordrongen zijn
van de diepste liefde tot MIJ, en voortaan MIJ dienen in de innigste overgave. En IK zal nog veel
gewillige en MIJ toegenegen dienaren nodig hebben, nà de tijd van het gericht.
IK wil namelijk een gemeente grondvesten en haar een opdracht geven. IK wil dat de mensen die
MIJ onderkennen en Mijn leer verkondigen, zich verenigen. En als zij samenwerken zal deze
gemeente overal invloedrijk zijn. IK wil echter uit deze gemeente die mensen afscheiden die
intolerant en hovaardig zijn, omdat zij de kleine kudde van Mijn gelovigen in gevaar brengen. Want
IK wil temidden van de mijnen zijn, en daarom moet diepste ootmoed en liefde aanwezig zijn bij de
mensen bij wie IK binnen kom.
En als IK zal komen in de wolken zal IK allen tot MIJ "optrekken" die MIJ zo innig liefhebben
dat hun harten sneller voor MIJ gaan slaan. IK zal hen verplaatsen naar een gebied waar geen leed
en ellende meer is, en hen een nieuw Vaderland tot woonplaats geven. IK wil de aarde vernieuwen
en toebereiden om de MIJ getrouwe dienaren op te nemen, en zij zullen voortaan werkzaam kunnen
zijn voor MIJ en naar Mijn Wil.
Pas dan zal er weer een tijd zijn van vrede op aarde en alle mensen zullen leven in de liefde en
MIJ, hun GOD eren en liefhebben. Zij zullen dan waarlijk Mijn "kinderen" zijn tot wie IK Zelf zal
neerdalen om met hen het feestmaal te houden. IK zal ook weer mensen tezamenbrengen en hun
verbond zegenen, waardoor een nieuw geslacht zal ontstaan dat geestelijk op een hoog niveau staat,
en bij voortduring Mijn Woord in ontvangst neemt van MIJ. Een geslacht dat zich ootmoedig voor
MIJ buigt, en toch in de diepste liefde met MIJ verbonden is.
AMEN
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Het komen in de wolken - De wegneming

B.D. No. 3557
24. september 1945

E

en ongewoon donderen zal de lucht vervullen, als de dag van het gericht op komst is. Het
zal voor de mensen het laatste teken zijn, maar alleen worden herkend door hen, die in Mij
geloven. Het zal de gelovigen vervullen met een grote vreugde, want nu verwachten zij elk
uur het komen van hun Heer. En een sterk geloof is nodig om dit komen van God in de wolken te
verwachten, want deze gebeurtenis is van zulk een bijzonderheid, dat de goddelozen zullen honen
en spotten als er over wordt gesproken. Zij kunnen het donderen wel horen, maar de komst van de
Heer in de wolken niet zien. En om die reden slaan zij geen acht op het ongewone geraas in de
lucht, en zij laten zich in hun levenswijze in het geheel niet storen. Zij zijn zoals altijd uitgelaten en
gewetenloos en jagen alleen wereldse genoegens na.
Maar de gelovigen zullen zich verzamelen en zich met vrolijke harten voorbereiden op de
ontvangst van hun Heer. Ze zijn aan het einde van hun kracht en zij weten dat nu hun lijdenstijd
wordt beëindigd. In het laatste uur van deze aarde belijden zij God nog eensgezind, ofschoon dat het
verlies van hun aardse leven zal betekenen omdat de wereld onbarmhartig tegen hen zal optreden.
Maar het verschijnen van de Heer vernietigt de plannen van de goddelozen. Want plotseling zien zij
de schare der gelovigen van de grond af naar boven zweven. Tegelijkertijd weerklinkt dan
ontzettende donder, en de achtergebleven mensen zullen vol ontzetting vermoeden dat iets
vreselijks over hen losbreekt. Maar door het ongewone gebeuren van de wegneming verstard zijn
zij niet tot denken in staat. Zij proberen te ontvluchten, maar zien geen kans meer, want overal
breken vlammen uit de aarde waaraan geen ontsnappen meer mogelijk is. Zij vinden een
verschrikkelijk einde, want er is geen redding mogelijk voor de mensen die als ware duivels woeden
op de aarde, en vol zijn van zonde.
Maar de kudde der Godgetrouwen kan het einde van de oude aarde volgen. Voor hun ogen speelt
zich het goddelijke vernietigingswerk af, terwijl zij het zelf ontgaan en welbehoed vertoeven op een
plaats van vrede, zoals God het heeft beloofd. Dat is het einde van een verlossingsperiode en het
begin van een nieuwe, zodra de oude aarde weer veranderd is naar de wil van God. Dan worden de
Godgetrouwen verplaatst naar de nieuwe aarde om daar weer verder te leven als stamouders van het
nieuwe mensengeslacht waarmee de nieuwe verlossingsperiode begint. Alleen voor de wetende
mens met een diep geestelijk inzicht is de gebeurtenis van de wegneming begrijpelijk en
geloofwaardig. Maar ze bekroont een tijd van angstige nood en leed en is het besluit en het bewijs
van Gods heerlijkheid - en God bereidt ook de zijnen een lot dat getuigt van Zijn heerlijkheid. Het
is een daad van diepste goddelijke liefde voor Zijn schepselen, die in Hem nu de Vader van
eeuwigheid herkennen. Zij hebben de weg terug gevonden tot Hem en zijn met Hem één geworden
door de liefde. En nu kan Hij zelf onder hen vertoeven, want waar de mens zichzelf tot liefde heeft
gevormd, bestaat voor de goddelijke liefde geen hindernis meer.
Amen

Het komen in de wolken - De wegneming (III)

"

B.D. No. 4531
4. januari 1949

IK zal tot u komen om u in Mijn rijk te halen". Denk in uren van nood aan deze belofte
en verwacht dan MĲ en Mijn hulp, en geloof vast dat IK zal komen als uw Redder, als
de nood ondraaglijk is geworden. Maar vrees niet, want IK ben machtiger dan hij die u
in het verderf wil storten. U moet weten dat het voor MĲ gemakkelijk zou zijn hem te vernietigen,
maar daarmee is niets bereikt. Zijn vele aanhangers zouden zijn activiteiten voortzetten, als zij niet
evenzo werden vernietigd. Maar dat is onmogelijk omdat alles wat door Mijn GEEST DIE schept is
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voortgebracht, blijft bestaan tot in eeuwigheid. Niets kan dus vergaan van wat Kracht is uit MĲ,
want die Kracht is onvergankelijk.
Maar IK zal u redden uit zijn macht omdat IK hem in ketenen leg, en met hem alle die tot hem
behoren. U echter wordt in een rijk van vrede gebracht, waarin u mag leven net als in een paradijs
tot IK u weer verplaats op de nieuwe aarde, waar u zult leven naar Mijn Wil. En al schenkt ook
bijna niemand geloof aan deze belofte, deze voorspelling, toch zal ze verwezenlijkt worden. Want
wanneer IK kom in de wolken beëindig IK ook de u bekende natuurwetten, en IK u op neem in
levende lijve tot MĲ voor de ogen van uw medemensen die een prooi zijn van Mijn tegenstander.
Zij beleven dus in zekere zin iets onnatuurlijks, waaraan zij nu nog niet willen geloven.
U echter die de mijne bent, u weet dat voor MĲ niets onmogelijk is. Dus weet u ook dat IK de
natuurwetten kan opheffen of kan uitschakelen, als het voor Mijn heilsplan van eeuwigheid nuttig
is. En u weet de betekenis en het doel van alle scheppingen en van Mijn heilsplan van eeuwigheid.
Dus weet u ook dat elke verlossingsperiode een einde heeft, en dat u nu staat in de laatste tijd vóór
het einde van deze verlossingsperiode. Daarom twijfelt u ook niet aan deze openbaringen, die IK de
mijnen reeds heb gegeven sinds het begin van deze verlossingsperiode. U houdt het voor mogelijk
en moet er ook vast in geloven, opdat u dan de zware tijd kunt doorstaan. Altijd met de gedachte en
in de hoop op Mijn zekere hulp en Mijn komen van boven.
En wat de mensen u ook aan kwaad zullen aandoen laat het toe, want zij zullen hun straf
ontvangen en dat zal bitter voor hen zijn. Zij zullen zien hoe u voor hun ogen omhoog wordt
geheven, terwijl de dood op hen loert en zij nergens redding kunnen vinden. Zij worden verslonden
door de aarde en een ellendig lot zal hun beschoren zijn, nl. opnieuw te worden gekluisterd in de
harde materie van de nieuwe aarde. U echter zult de rechtvaardige vereffening verkrijgen. Elke
nood zal ten einde zijn en vrij en vrolijk zult u leven op de nieuwe aarde, in een paradijsachtige
omgeving en omringd door liefde in directe verbinding met MĲ. Want dan kan IK vaak vertoeven
temidden van de mensen die puur tot liefde zijn geworden.
Zo ziet het einde er dus uit dat u steeds en steeds weer werd voorspeld door zieners en profeten,
en dat u werd aangekondigd sinds het begin van deze verlossingsperiode opdat de mensheid zou
geloven. Maar nauwelijks iemand neemt deze voorspellingen ernstig. De dag zal echter komen
waarin alles zal gebeuren het laatste gericht zoals het is verkondigd in woord en geschrift.
AMEN

Het wereldgericht - De wegneming

B.D. No. 2211
14. januari 1942

H

et wereldgericht zal plotseling en onverwachts over de mensen losbarsten en het zal elk
schepsel van de aarde wegvagen, want de aarde op zich zal veranderen. Alles wat levend
genoemd kan worden zal vernield worden door een gloeiende stroom van vuur. De aarde
zal er heel anders uit gaan zien, onvoorstelbaar voor de mensen die nu op de aarde leven. Maar dit
moet hun verkondigd worden omdat er enkele onder hen zijn die zowel de oude alsook de nieuwe
aarde zullen meemaken en deze moeten getuigenis afleggen van de wonderen die God aan hen heeft
gedaan. Want zij zullen in levende lijve de ondergang van de oude aarde meemaken en toch niet
daardoor getroffen worden, omdat de Heer tot hen komt en hen van deze aarde wegneemt. Deze
weinigen bezitten een sterk geloof en zijn in liefde God toegedaan. Zij leven volgens de wil van
God en worden scherp vervolgd door de mensen die zonder enig geloof zijn. Daardoor zijn de
mensen die in God geloven in groot gevaar en hieruit zal de Heer hen redden doordat Hij zelf komt
en hen omhoog haalt.
En er zal een scheiding plaatsvinden. Het goede zal van het kwade worden gescheiden, het
gelovige van het ongelovige. God ontneemt satan de macht over het geestelijke, door dit opnieuw te
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kluisteren in de vaste vorm. En daarmee wordt de nieuwe aarde gevormd. Niets blijft bestaan in zijn
oude vorm, want de tijd die God het geestelijke heeft gegeven om bevrijd te worden uit de vorm is
beëindigd. Er is weer een nieuwe fase in het tijdperk van verlossing, en dit zal met verbazing
worden geconstateerd door de mensen die naar de nieuwe aarde worden geleid om de stam van een
nieuw mensengeslacht te vormen. Zij kennen nog de oude aarde en maken nu de nieuw gevormde
aarde mee. En zij herkennen de grootheid van God, Zijn wijsheid en almacht en Zijn oneindige
liefde. Want hun ogen zullen een tafereel zien dat zij met verbazing en eerbied in zich op zullen
nemen.
Een rijk van vrede dat lieflijk en gracieus is om te aanschouwen en met buitengewoon bekoorlijke
scheppingen van veelvuldige aard, echter geheel afwijkend van de scheppingen op de oude aarde.
En de mensen zullen triomfantelijk jubelen en juichen dat hun deze grote genade deelachtig is
geworden, de nieuwe aarde mee te maken. Zij zullen de verschrikkingen vergeten van het
wereldgericht, die ze meemaakten ofschoon zijzelf daardoor niet waren getroffen. Want God laat
voor hun ogen zich de toedracht afspelen die vernietiging brengt aan alles wat op aarde leeft, maar
zijzelf komen ongedeerd daaruit tevoorschijn. Want God verplaatst hen in levende lijve naar een
oord van vrede, tot Hij dat nieuwe vormgeving heeft volbracht en hen dan weer naar de nieuwe
aarde leidt.
Liefde, vrede en eendracht zal nu de mensen met elkaar verbinden die het proces van de
omvorming mochten meemaken. Zij zullen God loven, Hem danken en aanbidden in diepe eerbied.
Zij zullen leven naar Gods wil en Hij zal hen zegenen en uit hen een nieuw geslacht laten
voortkomen dat voor een lange tijd niet meer verdrukt kan worden door de tegenstander, omdat hem
iedere macht ontnomen is. En deze tijd zal een tijd van vrede en verbondenheid met God zijn. Want
God vertoeft in hun midden, omdat de liefde in deze mensen woont.
Amen

Het einde en de wegneming Het paradijs op de nieuwe aarde

B.D. No. 7687
1. september 1960

E

en zalig lot zal u deelachtig worden in het paradijs op de nieuwe aarde, wanneer u stand zult
houden in de laatste geloofsstrijd, en MIJ getrouw zult blijven tot het einde. Het zal
weliswaar voor u nog een zware tijd zijn, maar u zult ze kunnen doorstaan omdat u door
Mijn Kracht wordt gesterkt. U wordt zo duidelijk door MIJ met Mijn Liefde gesterkt dat u geduldig
al het moeilijke op u neemt en MIJ en Mijn Naam belijdt voor de wereld. En door uw sterk geloof
zullen nog enkele van uw medemensen die nog zwak zijn van geloof, troost en sterkte ontvangen.
En dan zullen zij ook Mijn Macht en Sterkte kunnen ervaren, als zij levendig in MIJ geloven.
U mag echter niet terwille van het loon bij MIJ blijven, maar uw liefde tot MIJ moet u er toe
bewegen aan alle aanvallen van de tegenstander weerstand te bieden. En die liefde zal ook in u zijn
bij het zien van de duidelijke hulp die IK u Zelf geef door Mijn Liefde. U zult in vurige liefde tot
MIJ ontbranden en niets kan u doen ontstellen, niets kan u meer van MIJ scheiden. Want IK ben en
wil de VADER blijven van u allen, DIE Zijn kinderen wil plaatsen in het paradijs op de nieuwe
aarde, en u daarom ook wil bijstaan tot het einde.
"IK zal de dagen verkorten terwille van de mijnen", deze belofte moet uw troost zijn als u de
chaos ziet om u heen. Als u aan de vervolgingen bent blootgesteld die van Mijn tegenstander
uitgaan, en die een ieder zal treffen die in MIJ gelooft. Laat u echter niet misleiden door beloften
van hen die MIJ niet willen erkennen. Laat u zich niet op een dwaalspoor brengen door hun
schijnbaar luxueus leven en verlang er niet naar, want de tijd dat Mijn tegenstander en zijn aanhang
er zich in kan verheugen is maar kort.
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Alles zal vergaan op de dag van het gericht, en alleen u zult die dag overleven en mogen ingaan in
het rijk van vrede, als IK u zal wegnemen voor hun ogen. En opdat u sterk blijft in weerstand en
MIJ getrouw blijft tot het einde, daarom zal IK u sterken in elke nood naar lichaam en ziel.
En IK zal ook zichtbaar tot u komen, waar de sterkte van uw geloof en uw liefde dat toelaat. IK
zal u voorzien van zo’n ongewone troost en kracht opdat u zult kunnen weerstaan, en opdat u die
korte tijd kunt doormaken zonder de minste schade te lijden aan lichaam en ziel. Want Mijn Macht
is waarlijk groot genoeg om u te behoeden in elke nood en elk gevaar.
Maar reken dan elke dag op MIJN komen, wanneer u heel erg verdrukt wordt terwille van uw
geloof. Weet dan dat de dag van het gericht niet ver meer af is, en volhard dan in liefde en geduld.
Want IK heb u Mijn hulp beloofd en IK zal u ook redden uit elke nood.
Hoe dicht u vóór het einde staat weet u niet, en de dag en het uur zal voor u verborgen blijven.
Maar sla acht op de tekenen van de tijd die u het einde verkondigen, want daaraan kunt u herkennen
dat u leeft in het twaalfde uur en dat de tijd snel voorbij vliegt. En daarom moet u deze tijd goed
benutten naar uw beste vermogen. U moet steeds met MIJ in verbinding blijven opdat u bij
voortduring kracht ontvangt, opdat u toeneemt in geloofssterkte en in liefde tot MIJ.
IK behoed u waarlijk voor de ondergang als u slechts de wil hebt MIJ toe te behoren. Dan zal IK u
ook de kracht geven om stand te kunnen houden tot het einde. Of, als u te zwak bent zal IK u van
tevoren al wegroepen, opdat u niet in uw zwakheid Mijn tegenstander ten offer valt. In geen geval
laat IK u verloren gaan, want zodra u zich tot MIJ keert laat IK u niet meer over aan Mijn
tegenstander, maar omvat u en neem u tot MIJ.
Maar zalig hij die de tijd tot het einde zal beleven. Die MIJ getrouw blijft en MIJ belijdt voor de
wereld, hem zal IK verplaatsen naar de nieuwe aarde als de dag van het gericht is gekomen. Hij zal
bevrijd zijn van alle ellende en elke pijn, en zal leven in vrede en zaligheid. Want IKZelf zal onder
de mijnen vertoeven op de nieuwe aarde, zoals IK het steeds weer heb beloofd.
AMEN
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en ieder van u wordt dringend verzocht na te denken over de ernst van de tijd. Niemand van
u mag het er onbezorgd van nemen en geloven nog veel tijd te hebben. U, die gewillig bent,
u moet nog ijverig uw best doen in MIJN wijngaard. Want het werk van iedere mens is
nuttig wanneer het wordt verricht met liefde, om nog een ziel te kunnen redden.
IK zie de vele ongelukkige zielen die nog ver van MIJ verwijderd zijn, omdat zij zonder geloof
leven en hun aards bestaan alleen werelds gebruiken. En waar IK maar ergens een mogelijkheid zie
ze door MIJN aanspreken te winnen, daar leid IK u heen. IK leid uw gedachten, schreden en doen
zo, dat die zielen in het bezit komen van Mijn genadegaven. In het bezit van Mijn Woord dat u van
boven toestroomt.
U moet geloven dat u nog veel kunt bijdragen tot de verlossing van de dwalende zielen. U moet
uzelf niet laten ontmoedigen maar moet zonder ophouden bezig zijn. Want dan zult u daarvoor van
MIJ ook waarlijk de kracht ontvangen, zodat u volgens Mijn Wil werkzaam kunt zijn.
U moet echter ook begrijpen dat hoe dichterbij het einde te bemerken is, hoe groter verlangen om
te genieten van het leven te constateren valt in de wereld. In een einde geloven de mensen niet.
Daarom zijn zij totaal onbelemmerd in hun wensen en begeerten. Het is als in de dagen van de
zondvloed. Zij aten en zij dronken, zij namen ten huwelijk en werden ten huwelijk gegeven. Zij
zullen leven in sprankelende lust en de deuren openen voor de zonde. Want MIJN tegenstander
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heeft de overmacht bij de mensen en hij zal die waarlijk goed gebruiken. En deze tijd gaat u met
reuze schreden tegemoet.
Een ieder is in gevaar voor de verzoekingen en activiteiten van Mijn tegenstander te bezwijken,
als hij niet aan MIJ denkt en niet vraagt om MIJN bescherming en hulp. Wie echter in MIJ gelooft
zal zich ook tot MIJ wenden en niet verloren gaan. En wie MIJ wil dienen zal ook MIJN bijzondere
genade mogen ervaren, maar hij moet acht slaan op Mijn instructies en zich verlossend bezig
houden. Dat kunt u ook voortdurend doen door uw medemensen te wijzen op wat komende is. Door
hen te waarschuwen en te vermanen waar het maar mogelijk is, wanneer u hun Mijn Woord brengt.
Ieder werk wat u doet zal gezegend zijn, al is het resultaat niet onmidellijk waar te nemen. Laat u
niet ontmoedigen als u veel weerstand ondervindt. Houd niet op voor MIJ dienende medewerkers te
willen zijn. Denk aan de grote geestelijke nood die overal te zien is en verricht uw verlossingsarbeid
door het verspreiden van MIJN evangelie der liefde, en het doorgeven van MIJN Woord dat een
grote Bron is van Kracht. Het kan de zielen nog beroeren die geheel verhard zijn, en daardoor Mijn
tegenstander toebehoren.
Gelooft Mijn Woorden want u zult spoedig de waarheid ervan erkennen. Het gaat met reuze
schreden het einde tegemoet want de tijd is vervuld, en het zal gebeuren zoals het steeds weer is
verkondigd in woord en geschrift.
AMEN
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