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Strijd met het zwaard van de mond

B.D. No. 6112
18. november 1954

I

K wil u de vrede brengen en toch ook weer het zwaard. Maar u zult niet zodanig mogen
strijden dat u uw medemens schade berokkent, dat hij lichamelijk of geestelijk moet lijden,
integendeel moet uw strijd er alleen toe dienen dat de medemens vrede vindt in zichzelf. Uw
strijd moet de leugen en de dwaling gelden, de duisternis, die u wel zult kunnen verjagen, wanneer
u zult strijden met het zwaard van de mond, wanneer u spreekt in Mijn Naam: Bent u serieus van
plan, wilt u echt strijder voor MIJ en Mijn rijk zijn, dan zult u spreken, gedreven door Mijn GEEST,
dan zult u niet hoeven na te denken over wat u zult spreken, maar "IK zal het u in de mond leggen".
En u zult strijden met het zwaard van de mond, omdat IK Zelf het zwaard hanteer. Maar een strijd
met het wapen in de hand zij verre van u. Want zo iemand zondigt tegen de naastenliefde en zonder
liefde zult u nooit vrede kunnen schenken, alleen het hart van de mens in geweldige beroering
brengen en haat en liefdeloosheid zullen trachten vergelding te vinden.
Geloof MIJ dat u zich op een harde strijd zal moeten voorbereiden, want men zal u aanvechten,
doordat men dat wat u gelooft, als nietszeggend en ongeloofwaardig voorstelt en u dus ook zal
uitdagen u te verdedigen. En dan zult u alleen op MIJ moeten vertrouwen dat IK u de juiste
aanwijzingen geef. En staat u nu aan Mijn kant, dan komt er voor u van Mijn kant ook het inzicht,
dan zult u spreken in Mijn GEEST, omdat u MIJ en Mijn Naam verdedigt en dan bent u ware
strijders voor MIJ, die in zichzelf de vrede hebben en deze ook aan hun medemensen kunnen
brengen. Want IK alleen kan de vrede laten neerdalen in de harten van de mensen, maar aan die
vrede gaat een strijd vooraf, en voor deze strijd maak IK u geschikt, als u maar toetreedt tot het
leger van Mijn strijders en MIJ erkent als uw Legeraanvoerder: De strijd die u voor MIJ en Mijn
Naam zult strijden is en blijft steeds een heilige strijd tot welke IK u oproep, terwijl daarentegen een
gevecht met de wapens in de hand niet Mijn Wil is, zolang hij slechts gevoerd wordt uit zucht naar
macht en eigenliefde, zolang hem elk edel motief moet worden ontzegd. Strijd met het zwaard van
de mond, zodra Mijn tegenstander u aanvalt, voer de strijd tegen de duisternis, tegen de onwaarheid,
dan strijd u voor een rechtvaardige zaak en Mijn ondersteuning is u verzekerd.
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AMEN

Voor een ware knecht moet het oordeel van de wereld geen
enkele waarde hebben

B.D. No. 6160
10. januari 1955

T

rek u het oordeel van de wereld niet aan, zoek haar instemming niet, wees er integendeel
alleen op bedacht Mijn goedkeuring te vinden over alles wat u denkt, spreekt of doet. Want
de wereld zal u steeds tegenstrijdig aan Mijn Wil willen beïnvloeden, de wereld zal steeds
veroordelen wat MIJ welgevallig is: de kloof met de wereld en 'n geestelijke instelling. Daarom kan
Mijn ware knecht alleen hij zijn die niets om het oordeel van de wereld geeft, die slechts MIJ alleen
als zijn HEER erkent en alleen maar Mijn Wil tracht te vervullen: En deze zal ook met succes
kunnen arbeiden voor MIJ en Mijn rijk, want er zullen altijd mensen zijn die net als hij de wereld de
rug toekeren en ontvankelijk zijn voor geestelijke woorden en die alleen te winnen zijn door zulke
boden die zich van de wereld hebben teruggetrokken om MIJ te dienen.
Ofschoon u, Mijn dienaren, ook nog midden in de wereld staat, zo moet toch elk verlangen naar
de goederen van de wereld in u zijn gestorven om geesteiijk voorwaarts te kunnen gaan, om u
ongestoord aan de geestelijke arbeid te kunnen overgeven. Want wat de wereld nog toebehoort gaat
verloren voor het geestelijke rijk. Het is onmogelijk tegelijkertijd beide rijken aan te kunnen
hangen, het is onmogelijk iets geestelijks te ontvangen wanneer de handen naar de wereld zijn
uitgestrekt. Het zijn twee heel verschillende rijken die de voet van de mens steeds dan betreedt,
wanneer zijn gedachten het zoeken. Hoed u er daarom voor uw gedachten aan de wereld te
verliezen. En hoed u er nog veel meer voor waarde te schenken aan het oordeel van de wereld, want
dit zal steeds minachtend zijn, ook tegenover de kostbaarste gave, omdat het niet wordt ingezien
door diegenen die nog tot de wereld behoren. U zult weliswaar door de wereld heen moeten gaan,
maar dit kan gedaan worden met 'n naar boven gerichte blik, zodat uw ziel onberoerd blijft voor de
verlokkingen van de wereld.
Maar evenzo zult u ook uw blik op alles kunnen richten wat u werelds verlokkend voorkomt, dan
houdt de wereld u geketend en verhindert uw ziel opwaarts te vliegen en dan bent u in gevaar een
verkeerd doel na te streven. En al zijn de mensen van de wereld u ook lief wanneer u met hen bent
verbonden in liefde en vriendschap; laat hun oordeel u er niet toe brengen van de geestelijke weg af
te wijken. Weet dat ze alleen spreken in opdracht van diegene die u van MIJ wil losmaken, dat ze
onbewust zijn dienaren zijn die tegen MIJ Zelf werken. Zie hun oordeel in als verkeerd en doe
alleen uw best ook hun iets beters te leren en wanneer u dit niet lukt, hen te mijden terwille van uw
ziel. Blijf op de weg die u hebt begaan, waar uw ziel oprijst in geestelijke sferen. Ga verder op deze
weg, want alleen hij voert u naar het doel, hij alleen is de weg naar MIJ, DIE ME niet in de wereld
bevind, maar in het geestelijke rijk dat steeds alleen maar in bezit kan worden genomen door de
wereld prijs te geven. Laat de wereld los als u binnen wilt gaan in Mijn rijk.
AMEN

De bescherming van GOD voor Zijn strijders en knechten

B.D. No. 6249
3. mei 1955

W

at er ook tegen u zal worden ondernomen, IK houd Mijn beschermende Hand boven u
en uw arbeid die u zult willen verrichten voor MIJ en Mijn rijk. Steeds zal er tegen de
waarheid worden gestreden en bijgevolg ook tegen u, die de waarheid verbreidt, en dat
is het wapen van Mijn tegenstander, dat hij zich als verkondiger van de waarheid voordoet en dat
hij heel wat meer aanhangers zal vinden dan u, die de waarheid van MIJ Zelf ontvangt. Zolang de
mensen u aanhoren, misschien ook afwijzen, maar u niet aanvallen, is Mijn tegenstander niet
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tevreden, want hij wil het licht doven dat IK Zelf op aarde heb ontstoken En daarom zoekt hij
mensen die hij kan beïnvloeden om tegen u op te treden; En hij vindt ze en wel in de rijen van
diegenen die geestelijk verwaand zijn, hij vindt ze daar waar hij al lang werkzaam kon zijn, waar de
verlichting door de GEEST ontbreekt, zodat ze niet in staat zijn de dwaling van de waarheid te
onderscheiden: Ook hun tovert hij de waarheid voor en ze geloven hem eerder dan diegenen die hun
de waarheid werkelijk brengen. En daarom is hun geest niet verlicht omdat ze geen liefde hebben,
omdat ze menen het werkzaam zijn in liefde te kunnen vervangen door handelingen die Mijn
tegenstander hun als heilzaam en resultaat belovend voor hun zielen voorstelt. Maar zonder liefde
kan er in hen het licht van het inzicht niet worden ontstoken en ze zullen daarom zonder inzicht
blijven en voor Mijn tegenstander steeds welkome objecten zijn waarvan hij zich kan bedienen om
tegen u te ageren.
Maar IK ben op de hoogte van zijn plannen en van de volgzaamheid van de van hem afhankelijke
mensen: IK geef ook hun gelegenheid om tot inzicht te komen, maar IK dwing ze daartoe niet, en
waar ze u schade willen berokkenen, daar plaats IK bewakers die u beschermen voor hun
verderfelijk venijn, die hen weren om bij u te komen: Want wie IK bestem om voor MIJ te arbeiden,
ondervindt ook Mijn bescherming in overvloedigste mate, om niet te worden gehinderd in zijn
werkzaam zijn:
De strijd tussen Licht en duisternis zal steeds heftiger ontbranden en u bevindt zich in de tijd van
deze strijd: U zult uzelf moeten bewijzen door sterke onbevreesde strijders te zijn voor MIJ en Mijn
Woord: Maar IK zal u ook de kracht geven om u tegen elk bevel te kunnen verzetten, u zult strijden
met het zwaard van de mond en IKZelf zal daarbij het zwaard hanteren, IK zal u steeds weer de
woorden in de mond leggen als u voor MIJ strijdt, omdat het Mijn Wil is dat de dwaling zal worden
blootgelegd, wat alleen maar door een strijder zonder angst kan worden gedaan, die de kracht om te
weerstaan van MIJ ontvangt.
Wees daarom niet bevreesd wanneer u zult worden aangevallen, weet u, integendeel, steeds door
MIJ begeleid en beschut en neem rustig de uitdaging aan: Dwing hen die tegen u zijn tot een
woordenstrijd, u zult zeker niet het onderspit delven al zou Mijn tegenstander zelf u aanvallen;
Want u bent nooit alleen, maar u zult steeds zeker kunnen zijn van Mijn tegenwoordigheid,
waartegen de tegenstander ook niet is opgewassen.
Maar zonder strijd zal het in de laatste tijd vóór het einde niet gaan. Maar u zult strijden voor MIJ
en Mijn Naam en daarom zult u ook Mijn bescherming genieten, zoals IK het u heb beloofd.
AMEN

Arbeid in de wijngaard in de laatste tijd

B.D. No. 6466
2. februari 1956

D

e machten der duisternis zullen de overhand verkrijgen, omdat het naar het einde loopt.
Daarom zal u zich niet moeten verwonderen dat goddelijke werkzaamheid niet wordt
herkend en dat belemmeringen duidelijk zichtbaar zijn, ook bij diegenen die wel geloven
maar een niet zo diep geloof hebben dat hen vrij en openlijk zal laten spreken en handelen naar
Mijn Wil. De wereld staat op de voorgrond en het geestelijke leven lijkt de mensen
ongeloofwaardig, de kloof is te groot en kan maar met moeite worden overbrugd, en daarom zullen
ook Mijn arbeiders moeilijk het kontakt tot stand kunnen brengen, want altijd zal de wereld meer
aandacht krijgen en de duistere krachten zullen steeds tussenbeide komen en eerder toegang vinden
in de harten der mensen.
Daarom moet er ook van voortdurende strijd tegen de duisternis worden gesproken en ook de
mijnen moeten strijders zijn, opdat ze zelf niet worden overwonnen, opdat ze niet zwak worden in
het geloof maar de band met MIJ zo innig tot stand brengen dat ze van MIJ de kracht betrekken om
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onwankelbaar te geloven. De wil om voor MIJ en Mijn rijk te arbeiden geeft het geloof ook de
nodige sterkte, want niemand zal Mijn bijstand hoeven te ontberen die zich MIJ ten dienste
aanbiedt. En de arbeid voor Mijn rijk wijs IK hem Zelf zo toe zoals hij in staat is hem aan te
kunnen. Dus zal alles zo op u afkomen dat u vanzelf zult doen en spreken zoals het goed is en
doelmatig voor ieder mens apart.
Een aktiviteit van grote omvang om voor MIJ te spreken zal slechts zelden mogelijk zijn, omdat
nog maar enkele zielen de weg naar MIJ vinden, terwijl Mijn tegenstander heel wat grotere invloed
uitoefent op de wil van de mensen en IK hem pas dan paal en perk kan stellen, wanneer zijn tijd is
gekomen. En daarom al zult ü ook kunnen herkennen dat het einde dichtbij is, want de tegenstander
woedt omdat hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft en hij opent alle poorten van de hel zoals het
sinds lange tijd is aangekondigd.
Maar u die MIJ zult willen dienen, hebt een buitengewone toevoer van genade door Mijn Woord.
U zult dus zijn werkzaam zijn niet hoeven te vrezen, maar het zal u ook begrijpelijk zijn, waarom u
op weinig succes zult kunnen bogen. Toch zult u met steeds dezelfde liefde uw medemensen die
zich door de wereld gevangen hebben laten nemen tegemoet moeten treden, u zult ze moeten
beschouwen als zieke zielen en steeds bereid zijn hun een goed medicijn, d.w.z. Mijn Woord te
verstrekken als ze zich tot u wenden om hulp; Maar u zult niet moeten trachten ze over te halen
zolang ze u afweer laten merken, want dan zijn ze nog in de macht van Mijn tegenstander, die alles
doet om ze van MIJ af te houden en die daarom ook openlijk tegen u ageert, zodat u vijandig zult
worden bejegend.
Maar u zult zacht als de duiven en wijs als de slangen moeten zijn: U moet u inhouden waar u
deze afweer ondervindt en wachten tot men u zelf tegemoet komt; De arbeid voor MIJ en Mijn rijk
vraagt wel moed om te strijden, maar ook een wijs optreden tegen het kamp van Mijn tegenstander:
En deze leiding neem IK zelf op ME, zodat u slechts dan zult moeten handelen, wanneer u de drang
in u zult voelen, want deze leg IK u dan Zelf in het hart.
De tijd zal nog komen waarin u openlijk zult kunnen en moeten opkomen voor MIJ en Mijn
Naam. Maar nu (gespr.1956 opm.v/d uitg:) moet uw arbeid nog stil worden verricht, indien de
weerstand nog te groot is. Beveel mij dan deze ziel aan om welke u worstelt en houd u alleen gereed
naar voren te treden wanneer het nodig is. Houd alleen de band met MIJ altijd overeind en laat uzelf
niet door de wereld gevangen nemen, dan hoeft u ook niet te vrezen om zwak te worden in tijden
van nood. Dan zult u MIJ toegewijde knechten zijn in de komende tijd, wanneer de beslissing van u
wordt gevraagd MIJ en Mijn Naam te belijden voor de wereld.
AMEN

Aanmaning niet te verslappen tijdens de arbeid in de
wijngaard

B.D. No. 6779
9. maart 1957

D

e mensheid heeft voortdurend een roep nodig om wakker te worden, want steeds weer valt
ze terug in de doodsslaap waaruit ze echter moet ontwaken ten leven om nog ijverig aan
hun zielen te kunnen werken. En daarom vraagt dat ook voortdurende arbeid van Mijn
knechten om de mensen steeds weer wakker te schudden en hun de betekenis van hun leven op
aarde voor de geest te stellen en hen aan te sporen zich aan de arbeid te begeven, die daarom
dringend is omdat er niet meer veel tijd ter beschikking staat. Geen van Mijn arbeiders in de
wijngaard mag geloven genoeg te hebben gedaan wanneer hij 'n keer zijn roep om wakker te
worden liet weerklinken. Hij moet steeds opnieuw proberen de slaap van hen te verjagen die hen
gevangen houdt en waaraan ze zich moeilijk kunnen onttrekken.
IK weet wel dat u steeds weer mislukkingen hebt te incasseren, maar toch moet u niet moede
worden, want het is het voorbereidend werk dat u verricht, opdat ze weten waarom het gebeurt dat
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IK met donderstem hen uit hun rust opjaag, wanneer ze tevoren al niet zijn ontwaakt en zich richten
op de voornaamste arbeid: zich zelf te veranderen zoals het beantwoordt aan Mijn Wil.
De mensen moeten niet in een diepe (geestelijke) slaap worden verrast en daarom zult u van te
voren steeds weer de roep om wakker te worden moeten laten weerklinken, u zult hen op het
komende moeten wijzen, u moet hun voor de geest stellen dat ze van hun rust niet lang meer zullen
mogen genieten, dat ze met geweld moeten wakker worden geschud, wanneer ze u niet aanhoren en
aan uw woorden gevolg geven. Maar u zult hen niet met rust mogen laten. Want ze zijn in een zeer
benarde positie, ze verliezen steeds meer aan kracht omdat hun aardse leven spoedig is beëindigd en
ze daarom ook hun levenskracht kwijt raken die ze nu nog bezitten en ze dus ook werkzaam zouden
kunnen zijn, wanneer ze het zouden willen. Maar die wil is braakliggend zolang ze zich slapend
dood houden, zolang ze geen enkel geestelijk leven nastreven en hun levenskracht daartoe benutten
geestelijke goederen te verwerven. En de hele mensheid is al in een toestand van verstarring op de
weinigen na die aan de wekroep gevolg gaven en verlangden te leven. Maar dezen moeten aan hun
medemensen denken en hen helpen ook de weg naar het leven te vinden.
En daarom zult u ook niet op moeten houden hun te verkondigen wat IK u opdraag: dat IK over 'n
niet meer lange tijd Mijn Stem luid en duidelijk hoorbaar laat weerklinken: Want deze dag komt
steeds naderbij en hij zal het begin zijn van het einde. Want hij gaat als een schaduw aan de laatste
tijd vooraf.
Maar het einde betekent een eindeloos lange nacht waaruit er niet meer zo'n ontwaken bestaat
zoals het nu nog mogelijk is door Mijn Stem, die wel buitengewoon luid en verschrikkelijk zal
weerklinken en daarom steeds nog mensen kan doen ontwaken. En dan kunnen nog enkelen met
vergrote ijver zich wijden aan hun werkzaamheid en zich serieus voorbereiden op het kort daarop
volgend einde. Maar dan breekt de nacht onherroepelijk aan over alle mensen die de wekroep niet
willen horen. Dan verzinken ze waarlijk in een doodsslaap waaruit er eindeloos lange tijd geen
ontwaken meer is.
Daaraan zult u moeten denken die als Mijn knechten MIJ uw diensten hebt aangeboden dat u niet
vaak genoeg tegenover uw medemensen gewag zult kunnen maken van datgene wat voor de deur
staat; Want iedere ziel die uw wekroep opvolgt zal u eeuwig danken dat u haar behoedde voor die
eindeloos lange nacht; De mensen weten niet in welke nood ze zich bevinden en ze willen ook aan
uw terechtwijzingen geen geloof schenken; Maar Mijn laatste ingreep kan hen toch nog tot
bezinning brengen wanneer ze beseffen dat uw woorden waarheid waren, die dan bij hen weer in
herinnering terugkeren en niet meer zonder indruk blijven.
Laat daarom geen gelegenheid voorbijgaan, vrees de spot of de onwil van uw medemensen niet,
denk steeds daaraan dat u al in het licht van de dag staat en dat u de duisternis niet meer hoeft te
vrezen, wat er ook komen mag, maar dat dezulken een onuitsprekelijk kwellend lot te wachten staat,
wanneer het niet lukt ook hen uit hun doodsslaap wakker te schudden; Liefde en medelijden moeten
u bewegen steeds weer in Mijn Naam te spreken, maar u moet nooit geloven al genoeg te hebben
gedaan, want zolang deze aarde nog bestaat, moet er ook nog om de zielen worden geworsteld, dat
ze niet aan de macht van Mijn tegenstander ten onder gaan.
AMEN

Vergrote bekoringen in de eindtijd

B.D. No. 7212
20. november 1958

G

eloof niet dat Mijn tegenstander u met rust laat, ook wanneer u zich in uw hart al naar MIJ
heeft gekeerd: Weliswaar zal hij niets tegen u kunnen beginnen, juist vanwege uw wil die
naar MIJ is gekeerd, maar steeds weer zal hij toch proberen u ten val te brengen. Hij zal u
in het nauw drijven waar en hoe het hem maar mogelijk is, om op uw wil in te werken, hem te
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verzwakken en weer naar de wereld te keren, die zijn rijk is. Maar toch hoeft juist u hem niet te
vrezen, omdat u een buitengewoon trouwe, Helper aan uw zijde hebt: MIJ Zelf, DIE door u maar
aangeroepen hoeft te worden opdat hij van u zal worden verdrongen.
Juist in de laatste tijd zal hij alles proberen om zijn aanhang te vergroten, om weer terug te winnen
die hij meent kwijt te zijn; Maar hij vergeet daarbij een ding, dat niet hij, integendeel IK al het recht
op uw zielen heb en dat IK ME niet meer laat ontrukken wat zich al vrijwillig aan MIJ heeft
overgegeven. U hoeft daarom niet bang te zijn dat hij u in zijn macht krijgt; maar ook u zult een
ding niet mogen vergeten: u voortdurend inniger bij MIJ aan te sluiten om in Mijn aanwezigheid
verzekerd te zijn tegen zijn invloed. Elke innerlijke onrust, elke opwinding, elk gevoel van vrees, is
een teken van zijn werken bij u en omdat hij zich daardoor verraadt, hoeft u maar uw blik op MIJ te
richten en hij moet en zal wijken.
In de laatste tijd gaan zijn inspanningen zelfs zover dat hij tracht het verbreiden van het Licht te
verhinderen op een manier die hem buitengewoon sterk en machtig doet lijken en u, mensen erg
doet twijfelen wegens de goddelijke opdracht, Licht naar uw medemensen te brengen. Dan moet u
steeds weten dat het de list van Mijn tegenstander is, u in de war te brengen; En u moet des te
sterker zijn in het weerstand bieden, u moet vast geloven in uw missie en steeds ijveriger werken
voor MIJ en Mijn rijk; En spoedig zullen zijn aanvallen afnemen en uw geloof zal groeien en er zal
een innerlijke rust over u komen, want IK sta u dan duidelijk terzijde en zegen uw arbeid.
Hoe verder het naar het einde toegaat, des te heviger zullen ook zijn aanvallen zijn, maar des te
dichter ben IK ook bij u en des te meer kracht zult u van MIJ uit ontvangen. Hij kan u niets maken,
zolang u de verbinding zoekt met MIJ en houd daarom toch deze band steeds overeind en laat MIJ
niet uit uw gedachten gaan, en steeds minder zal zijn invloed op u kunnen inwerken, u zult hem van
u kunnen wegdringen, al door een innige gedachte aan MIJ, DIE steeds in elke nood en elk gevaar
bij u tegenwoordig ben: Laat MIJ uw eerste en laatste gedachte zijn en waarlijk, er kan u niets
gebeuren, want Mijn engelen behoeden u voor alle aanvallen van de vijand van uw ziel en hun
macht is groot en hun wil is MIJ te dienen en dus ook allen die de mijne zijn en blijven willen voor
eeuwig.
AMEN

Strijd met het zwaard van de mond

B.D. No. 7459
19. november 1959

I

K heb u Mijn hulp toegezegd wanneer u zult moeten strijden met het zwaard van de mond,
want IK heb gezegd: "Maak u geen zorgen over wat u zult spreken, IK zal u de woorden in de
mond leggen", d.w.z: Mijn GEEST in u zal door u spreken wanneer de tijd is gekomen. En HIJ
zal komen, want u zult u moeten verantwoorden, zodra u zich voor MIJ inzet, zodra u strijdt voor
MIJ en Mijn rijk, zodra u Mijn Naam in het openbaar zult belijden.
Dan zal men rekenschap van u vragen en verantwoording van u verlangen en u zult deze zonder
aarzelen kunnen geven en zonder geremdheid, want Mijn GEEST zal u aanzetten en u met kracht
vervullen MIJ en Mijn Naam openlijk te belijden tegenover iedereen. Het zal u niet moeilijk vallen
te spreken, want IK zal u de woorden in de mond leggen en ze zullen succes hebben, ze zullen een
uitwerking hebben als van 'n zwaard dat in 'n eerlijke strijd wordt gebruikt en deze gevechten van u
zullen ook zegevierend zijn want men zal niet in staat zijn iets tegen u in te brengen, omdat u hen
zult verslaan met de woorden die IK u doe uitspreken door uw Geest.
En dit zal noodzakelijk zijn in de komende geloofsstrijd, waarin de tegenstander zal proberen elk
geloof aan MIJ in JEZUS CHRISTUS uit te roeien, waarin hij zal trachten alles als onzinnig of
legendarisch voor te stellen, om het zwakke geloof aan diegenen te ontnemen die door hun spreken
heel makkelijk het onderspit zouden delven wanneer ze u niet als bemoediging zouden hebben,
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wanneer ze u niet zouden horen spreken en zich verbaasden over het spreken zelf en de uitwerking
ervan. En dit zal hun zwak geloof versterken, wanneer ze zullen inzien dat u de tegenstanders met
uw woorden verslaat en dezen niet in staat zijn iets tegen u in te brengen. Maar de Geest in u moet
kunnen werken, Die uw spreken met kracht doet inslaan, Die u duidelijk zal sterken en u als
overwinnaar uit de woordenstrijd zal doen komen. En slechts een gedachte aan MIJ is al voldoende
dat IK u graag zou willen ondersteunen, opdat uw Geest aktief wordt en u helpt, terwijl u alleen te
zwak zou zijn, want het verstand overmeestert deze tegenstanders niet. Mijn werkzaam zijn door de
GEEST moet worden toegelaten zodat de tegenstander wordt overwonnen en deze GEEST uit MIJ
in u zal u waarlijk verzoeken te spreken, dat u zich uitgeeft als ijverige verdedigers van Mijn Naam
en door de tegenstander niet zult kunnen worden overtuigd dat hij het recht aan zijn zijde heeft.
En dat zal gebeuren terwille van de vele zwakgelovigen die sterke steunpilaren nodig hebben
waaraan ze zich kunnen vastklampen om zelf sterker te worden en weerstand te bieden wanneer het
hard tegen hard gaat. Daarom, vrees de komende geloofsstrijd niet, vertrouw veeleer op Mijn
ondersteuning, wanneer u ter verantwoording zult worden geroepen voor uw aktiviteiten, voor uw
arbeid in Mijn wijngaard. En IK zal u waarlijk bijstaan en u "de woorden in de mond leggen" zoals
IK het u heb beloofd. Want er moet nog zware arbeid worden verricht en IK heb u allen ervoor
nodig dat u MIJ zult willen dienen. IK heb u nodig, maar IK geef u ook de daartoe benodigde kracht
en Mijn bijstand, zodat u nooit zonder Mijn bescherming en hulp aan Mij tegenstander bent
overgeleverd, integendeel zult u kunnen overwinnen in elke redetwist die terwille van Mijn rijk nog
zal worden gevoerd.
AMEN

De twijfel aan de waarheid van de voorspellingen

B.D. No. 7755
25. november 1960

O

ok in u die MIJ zult willen dienen, komen vaak gedachten van twijfel boven wanneer u
zult moeten getuigen van het dichtbijzijnd einde; U bent wel van goede wil te geloven en
ook de samenhang is voor u duidelijk, zodat u een einde van deze aarde voor mogelijk
houdt. Toch bent u er niet volledig van overtuigd omdat u niet in staat bent voor zo'n gebeuren nog
iets dergelijks aan te voeren, omdat ook door overleveringen nog niet bericht is van een zodanig
gebeuren dat de vernietiging van alle scheppingen op de aarde met zich meebracht. En dat moet zo
wezen dat u niets dergelijks bekend is, opdat er in de laatste tijd geen dwang van de wil bestaat,
opdat de mensen vrij kunnen beslissen aan welke HEER of heer ze zich overgeven.
En u Mijn dienaren die zult willen arbeiden voor MIJ en Mijn rijk, u moet u steeds alleen
vasthouden aan Mijn Woord, u moet geloven dat Mijn Woord waarheid is en dat IK u geenszins
door de GEEST een weten doe toekomen dat niet beantwoordt aan de waarheid. U moet volledig
overtuigd geloven en u zult dit ook kunnen, wanneer u maar het voornemen hebt geen dwaling te
verbreiden en dus MIJ Zelf vraagt u te beschermen tegen dwaling. Want dan laat IK u waarlijk noch
verkeerd denken, noch verkeerd spreken. Maar u zult u wederom van binnen uit gedrongen voelen
de u door MIJ toegestuurde voorspellingen door te geven, u zult het als plicht gevoelen erover te
spreken en IK Zelf zal u de opdracht in het hart leggen te spreken wat IK Zelf zou zeggen wanneer
IK onder de mensen verbleef en hen rechtstreeks zou kunnen toespreken. Wees niet bang dat u
onwaarheden vertelt zolang u bereid bent MIJ te dienen, om als Mijn knechten in de wijngaard des
HEREN werkzaam te zijn. Want zou het een dwaling zijn die u wilde verbreiden dan zou u heel
zeker een duidelijke afweer in u bemerken en - zwijgen.
Maar IK wil dat de mensen te weten moeten komen wat hen wacht en welk gebeuren ze tegemoet
gaan, want ze mogen niet ongewaarschuwd blijven, ze moeten de mogelijkheid krijgen zich erop
voor te bereiden. Van wereldse zijde uit zullen ze echter steeds het tegendeel horen, want de wereld
is het rijk van Mijn tegenstander en Mijn tegenstander tracht altijd zo op de mensen in te werken dat
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ze aards gewin, aardse vooruitgang en een aards luxueus leventje van de toekomst verwachten en
niet denken aan hun GOD en Schepper. Maar IK wil dat ze op dit alles wat de wereld hun biedt,
geen acht slaan en alleen maar denken aan het heil van hun ziel: En daarom moet u hun alles als
vergankelijk voorstellen, u moet hun aankondigen dat alles van hen wordt afgenomen en ze ook nog
hun lichamelijk leven kunnen verliezen, dat hun grote nood te wachten staat en ook geestelijke nood
in het hierna, wanneer ze uw aankondigingen niet als geloofwaardig aannemen en zich daarop
instellen.
En daarom spoor IK u Mijn dienaren steeds weer aan de mensen de voorspellingen mee te delen
die IK door Mijn GEEST naar de aarde stuur, omdat de mensheid in groot gevaar is als ze niet
verandert voor het einde komt. IK wil alle mensen aanmanen en waarschuwen aan hun ziel te
denken en het heil van hun ziel niet op te offeren terwille van aardse goederen. Want alles zal
vergaan wanneer de tijd vervuld is en de ziel zal alleen bezitten wat ze zich heeft verworven aan
geestelijk goed. Nog hebt u, mensen een korte tijd van genade, waarin u zich nog geestelijke
rijkdom zal kunnen verwerven, maar de tijd is spoedig ten einde.
AMEN

Het naderende einde vereist meer arbeid in de wijngaard

B.D. No. 8072
5. januari 1962

E

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
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
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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

Verlossend meewerken in de eindtijd

B.D. No. 8411
14. februari 1963

W

anneer u zich MIJ ter beschikking stelt, dat u Mijn medewerkers zult willen zijn in de
laatste tijd vóór het einde, dan hoeft u ook niet bang te zijn dat u niet bent opgewassen
tegen deze arbeid, want IK weet waar IK u kan inzetten dat u succesvol bezig bent. De
capaciteiten van ieder mens zijn anders en al naar deze capaciteit zal IK hem ook de arbeid
toewijzen, en is hij bereid MIJ te dienen, dan zal hem deze arbeid ook goed afgaan: En daar het in
de eindtijd voor alles erom te doen is, dat de mensheid een licht zal worden gebracht, kies IK ME
ook de juiste lichtdragers uit: Mensen in wie IK een juist licht kan ontsteken en die nu ook
dienstwillig zijn het licht te verbreiden, die zelf in het licht van hun inzicht op de hoogte zijn van de
lichtloze toestand van de medemensen en al hun krachten inzetten om deze toestand te veranderen.
Het uitstralen van het Licht, de verbreiding van Mijn Woord, is een geweldige opgave, omdat ze
een verlossend gevolg kan hebben en ook hebben zal, omdat Mijn Woord kracht in zichzelf is en
zijn uitwerking niet mist. Maar die taak vereist doorzettingsvermogen, wilskracht en een liefdevol
hart tot hulp bereid, ze vraagt een voortdurende band met MIJ, voortdurende bereidheid de
lichtstralen van MIJ in ontvangst te nemen, dus onvermoeibare geestelijke aktiviteit, die niet veel
mensen willen verrichten. Maar in volledig vrije wil moet deze arbeid voor MIJ worden verricht,
dan pas zal hij het succes hebben dat de lichtstralen door de duisternis heendringen. Want deze vrije
wil wordt door de liefde bepaald en alleen liefde heeft een verlossende uitwerking.
En u Mijn medewerkers geef IK altijd de verzekering dat u gestuurd en geleid zult worden, dat IK
uw denken juist richt, dat IK u steeds van kracht voorzie en u zal beschermen tegen alle
vijandigheid, omdat deze arbeid van u zo dringend en voornaam is, dat IK waarlijk alles zal doen
om Mijn medewerkers, die in Mijn Naam werkzaam zijn en door wie IK Zelf kan werken tot zegen
van de mensheid, voor MIJ te behouden: U zult u alleen totaal aan MIJ moeten toevertrouwen, u
moet in het grootste vertrouwen uw arbeid verrichten en steeds weten dat IK u nodig heb, in het
bijzonder dan, wanneer IK u met een ongewone missie zou kunnen belasten, waarvan het zieleheil
van ontelbare mensen afhankelijk is: U allen weet niet hoe hard de toevoer van de zuivere waarheid
nodig is, omdat u ook niet weet in welke mate de dwaling al ingang heeft gevonden en dat de
mensheid met heel verkeerde denkbeelden verder leeft.
De wereld, d.w.z. het rijk van Mijn tegenstander, van de vorst der duisternis, dringt zich overal op
de voorgrond en neemt het denken van de mensen helemaal in bezit: Maar van Mijn rijk, dat niet
van deze wereld is, begrijpen ze niets en daarom moet IK dit hun steeds weer trachten dichterbij te
brengen, Mijn rijk moet weer tot de mensen komen en zalig zij die zich naar Mijn rijk keren, die
hier een duidelijke blik in kunnen werpen, wanneer hun de zuivere waarheid wordt gebracht.
Bedenk, u Mijn dienaren op aarde, hoe kort de tijd op aarde is en welke hersenschimmen de
mensen najagen. Maar u zult ze daar opheldering over kunnen verschaffen, omdat u zelf Mijn rijk al
in bezit hebt genomen door uw band met MIJ en het rechtstreekse toestromen van Mijn kracht die
van het geestelijke rijk uitgaat. U bent dus alleen maar de tussenpersonen tussen MIJ en de mensen
die de weg naar MIJ nog niet hebben gevonden. En van u bedien IK ME, omdat IK niet rechtstreeks
tot de mensen kan spreken, wat ze ME door hun geestestoestand beletten. Maar IK heb al Mijn
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schepselen lief en wil daarom ook die anderen Mijn genadegaven laten toestromen, wat nu ook
gebeurt.
De stroom van Mijn Liefde vloeit onophoudelijk naar de aarde en die zich wel leent de mensen uit
het donker van de nacht weg te voeren in het licht van de dag. En wie MIJ daarbij behulpzaam is,
wil IK ook waarlijk zegenen en hem alle bescherming en hulp ten deel laten vallen. Want de eindtijd
vereist ononderbroken arbeid voor MIJ en Mijn rijk, de eindtijd vereist een daadkrachtige arbeid,
tegen het werkzaam zijn in van Mijn tegenstander, die evenzo tracht de duisternis te vergroten en
juist in de laatste tijd veel onheil en verwarring aanricht, die slechts door de zuivere waarheid
verhinderd en bestreden kan worden: Mijn Macht is wel groter dan de zijne, maar de vrije wil van
de mens beslist en deze moet daarom ook door de waarheid juist worden gericht. De mensen die het
serieus wensen, moeten tot het Licht komen. En dit Licht zult u die vrijwillig voor MIJ werkzaam
bent, hun moeten bezorgen.
AMEN

Belofte om tegen verwarring en vijandigheid beschermd te
worden

B.D. No. 8434
9. maart 1963

W

ie het zich tot taak heeft gesteld in de eindtijd verlossend werkzaam te zijn, hem zullen
van de kant van Mijn tegenstander steeds weer moeilijkheden worden bereid omdat die
zich met alle middelen ertegen verzet dat de mensheid Licht wordt gebracht in de
donkere nacht die over de aarde ligt gespreid. Het zal daarom ook buitengewoon moeilijk zijn de
zuivere waarheid: Mijn Woord dat uit den hogen naar u mensen wordt toegestraald, te verbreiden,
omdat dit van alle kanten verhinderd zal worden, want de mensen weten (door eigen schuld
=opm:v/d uitg.) niet hoever ze al een prooi, van Mijn tegenstander zijn, wanneer ze dit Woord
afwijzen en zich verzetten tegen de verbreiding ervan. Maar het is een ernstig verschijnsel in de
eindtijd waarin de machinaties van Mijn tegenstander onthuld zullen worden en hij zelf alle
middelen aanwendt dit te verhinderen. En hoe verder de tijd voortgaat, des te duidelijker zal ook
deze strijd van de duisternis tegen het licht zichtbaar worden en er zal een verwarring van het
menselijk denken te zien zijn, dat waarlijk al als geestelijke chaos is te beschouwen. Want ook de
goedwillende mensen zullen het moeilijk hebben de juiste beslissing te nemen.
Maar de straal die naar omlaag op dezen neerkomt, heeft de helderste Lichtkracht en hij zal de
harten van diegenen weldadig aanraken die alleen maar verlangen naar waarheid, naar rechtvaardig
denken, naar het Woord GOD's, naar de ware spijs voor hun ziel; En dezen zullen zich niet om de
tuin laten leiden, hoezeer Mijn tegenstander ook probeert storm te lopen tegen de muur van uw
geloof. Want IK Zelf ben met diegenen die MIJ in volledig bewustzijn dienen en Mijn laatste
discipelen kunnen worden genoemd, die IK Zelf weer onderricht en hun de opdracht geef uit te
gaan in de wereld, d.w.z. Mijn Woord te verbreiden dat IK Zelf naar de aarde zal leiden, omdat de
mensen de waarheid absoluut nodig hebben. En dezen kunnen ook zeker zijn van Mijn bescherming
en Mijn leiding.
Steeds zal IK alles zo op hen af laten komen zoals het dienstig is voor hun taak die ze moeten
vervullen en ook kunnen met Mijn hulp. En aan hun innerlijke vrede zullen ze zelf kunnen
vaststellen dat IK met hen ben, want IK geef die aan allen die Mijn Wil vervullen, zodat u daaruit
ook zult kunnen zien of uw doen en laten gezegend is, of het volgens Mijn Wil is. Want IK heb u
Mijn vrede beloofd opdat u MIJ en Mijn aanwezigheid zult herkennen, want waar IK Zelf ben, daar
moet ook Mijn vrede u vervullen en daar is ook de mogelijkheid gegeven de zuivere waarheid naar
de aarde te sturen die eveneens Mijn aanwezigheid aantoont: Wat er nu op u afkomt, neem dat als
door MIJ gewild of toegelaten aan. Sla zo ook steeds acht op uw innerlijke gevoelens en u zult het
ware aannemen en al het verkeerde afwijzen hoewel Mijn tegenstander zich tegenover u op de
voorgrond tracht te plaatsen.
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Van Mijn bescherming zult u steeds zeker kunnen zijn en deze bestaat voornamelijk hierin dat IK
uw denken juist richt, dat IK u bescherm voor elke verwarring die Mijn tegenstander in u wil
aanrichten. Wie MIJ dient kan zich ook beschermd weten en de tegenstander zal hem niet veel
kunnen deren, maar hij zal steeds weer proberen binnen te dringen om de zuivere waarheid te
ondergraven. Het sterke geloof in MIJ en Mijn Liefde is voor u echtert de grootste zelfbescherming,
want IK zal zo'n geloof waarlijk niet te schande laten maken en u zult onbezorgd kunnen opkomen
voor het geestelijke goed dat u zult ontvangen en het als zuiverste waarheid verder doorgeven. Geen
tegenwerping zal u aan het wankelen brengen in dit geloof en dan bent u voor MIJ ook de juiste
dienaren door wie IK Zelf werkzaam kan zijn in de laatste tijd vóór het einde.
De strijd tegen de duisternis zal niet makkelijker worden, de vorst der duisternis zal steeds meer
verwarring stichten, hij zal u vijandig bejegenen en er zullen valse christussen en profeten opstaan
die tegen u ten strijde trekken. U zult rekening moeten houden met openlijke aanvallen en
vervolgingen, maar Mijn bescherming niet hoeven te ontberen want IK weet toch hoe noodzakelijk
uw arbeid is voor MIJ en Mijn rijk en wie daartoe geschikt is. U zult alleen uw ganse wil aan MIJ
moeten schenken, de arbeid in Mijn wijngaard moet voor u het belangrijkste en urgentste zijn en al
het andere moet naar de tweede plaats worden geschoven. En u zult ook alles waardoor u gehinderd
zult worden de wereld nog te dienen, als Mijn Wil moeten beschouwen.
IK weet welke middelen IK moet aanwenden om u totaal voor MIJ te winnen en daarom zonder
IK u die geestelijk werkzaam zult willen zijn, terwijl u van MIJ Mijn Woord ontvangt, af van de
wereld, omdat elke wereldse gedachte een hindernis kan zijn en omdat er niet veel tijd meer is tot
aan het einde en IK in deze tijd nog veel mensen een juist inzicht zou willen verschaffen: Zo, vrees
niet voor Mijn tegenstander en zijn machinaties, want de zorg van Mijn Liefde zult u die MIJ zult
dienen uit vrije wil, die als Mijn laatste discipelen bereid bent het evangelie (van de liefde) te
verbreiden, ondervinden tot het einde toe.
AMEN

Openlijke getuigenis in de geloofsstrijd

B.D. No. 8727
16. januari 1964

U

allen die de tijd van de geloofsstrijd meemaakt, zult aan eisen zijn blootgesteld, wanneer
het erom gaat te beslissen of u voor of tegen Mij bent. Want u zult een openlijke getuigenis
moeten afleggen en dat betekent dat u Mij óf helemaal zult moeten loochenen óf overtuigd
voor Mij moet opkomen. En men zal u met harde middelen dwingen te beslissen, die u zult vrezen
wanneer u niet zo'n sterk geloof in Mij bezit dat u zich vol vertrouwen steeds alleen aan Mij
vasthoudt en Ik ook uw geloof niet zal beschamen. Juist deze geloofsstrijd moet nog worden
uitgevochten voor het einde, omdat dan pas de scheiding plaatsvindt van de "bokken en de
schapen", omdat dan de schare der mijnen zal blijken, die mijn tegenstander niet aan het wankelen
zal brengen omdat ze het levende geloof bezitten en niet slechts vormchristenen zijn die in de
laatste strijd zullen falen.
Weliswaar zullen de dwangmaatregelen van de vijand zulke vormen aannemen dat de mensen
menen te moeten toegeven wanneer ze verder willen leven. Maar wie een levend geloof heeft, weet
dat Mij alles mogelijk is, dat Ik ook buiten de wetten om de mensen kan behouden, omdat voor Mij
niets onmogelijk is en omdat Ik ook tegenover de gelovige daardoor geen geloofsdwang gebruik.
Maar u zult geen compromis mogen sluiten, dat u gelooft Mij in uw hart te bewaren en naar buiten
toe Mij te verloochenen, want Ik heb van u het getuigen voor de wereld geëist om u dan ook te
erkennen in het rijk hierna.
Mijn tegenstander zal ongewoon te werk gaan om Mij uit te schakelen zoals hij meent, en dit is
dan ook de tijd waarin hem alle macht weer wordt ontworsteld, omdat hij ze alleen gebruikt om Mij
tegen te werken en hij dan zijn bevoegdheid overschrijdt zodra hij Mij zelf wil uitschakelen. U zult
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heel veel kracht moeten opbrengen, maar de mijnen zal deze kracht toestromen, ze zullen de kracht
putten uit hun sterke geloof, ze weten dat Ik zelf bij hen aanwezig ben en deze zekerheid stelt hen
ook in staat het openlijk voor Mij en mijn naam op te nemen. En al zijn de aanvallen nog zo heftig,
al zijn de maatregelen nog zo meedogenloos, alles zult u kunnen verdragen met mijn bijstand, want
Ik verlaat u niet, u die enkel de wil hebt vol te houden tot aan het einde. Ik weet hoeveel u kunt
verdragen en daarmee in overeenstemming zult u ook door mijn engelen zijn omgeven, die u
beschermen in deze laatste strijd. U zult u alleen niet mogen overgeven aan de zelfmisleiding dat
het voor Mij voldoende zou zijn wanneer u Mij in uw hart belijdt, want u zult het bewijs moeten
leveren van uw levend geloof in Mij, dat steeds alleen de mijnen zullen kunnen opbrengen wier
geloof door een leven in liefde levend is geworden.
Maar wie slechts een vormchristen is, wie zonder liefde voortleeft ofschoon hij bij een kerkelijke
organisatie hoort, zal door twijfel worden overmand over de waarheid van zijn denken en geloven
tot nu toe en hij zal snel bereid zijn ter wille van aardse voordelen zijn geloof op te geven. En dat
zal de grootste verzoeking zijn die de mensen ooit moesten doorstaan, dat hun alles wordt
onthouden wat nodig is om te leven wanneer ze Mij trouw blijven, dat hun anderzijds alles wordt
toegekend en ze aardse voordelen verwerven wanneer ze Mij verloochenen, wat de meesten ook
niet zwaar zal vallen daar hun geloof nog niet levend was en hun daarom nu alles twijfelachtig
voorkomt. Want mijn tegenstander verstaat de kunst alle geestelijke samenhang door elkaar te
halen, en de ontbrekende liefde betekent ook geen inzicht.
En de mensen geven zonder bezwaar datgene prijs wat ze tot nu toe bezaten, een dood
christendom, en keren zich meer dan ooit naar de wereld die hen volop vervanging biedt voor wat
ze opgaven. En dan is ook de scheiding voltrokken, want dan zullen er slechts twee kampen zijn: de
mensen die Mij geheel en al zijn toegedaan, die ook zichtbaar mijn bescherming genieten, en een
leger van ongelovigen, mensen die toebehoren aan mijn tegenstander, die ook spoedig het laatste
gericht mee zullen maken dat een einde zal maken aan de geloofsstrijd. Want Ik zelf zal komen om
de mijnen op te halen en de omvorming van de oppervlakte van de aarde te verwezenlijken, die de
kluistering betekent van de mensen die falen in de laatste strijd op deze aarde.
Amen

Opdracht

B.D. No. 8908
9. januari 1965

U

hebt nog een grote opdracht te vervullen voordat mijn ingreep plaatsvindt waardoor u dan
in heel andere omstandigheden terecht komt die uw werkzaam zijn voor mijn rijk
moeilijker maken. Maar tevoren moeten nog de zielen worden bereikt die zich tegenover
mijn woord niet afwijzend opstellen. Ze moeten te weten komen wat de mensen te wachten staat en
al twijfelen ze ook, het grote gebeuren zal hen zeer snel overtuigen dat u de waarheid hebt
gesproken. Maak het daarom allen bekend. Wijs de mensen op deze ingreep die steeds dichterbij
komt en die hen allen zal treffen, ofschoon het land dat getroffen wordt nog voor u verborgen blijft.
Ik druk u op het hart, door te wijzen op het geweldige natuurgebeuren alle mensen aan te spreken
die u mijn woord doet toekomen. Het zal nodig zijn dat ze zich eens daarmee bezig houden, dat ze
ook zichzelf voelen aangesproken en al naar hun instelling troost en kracht kunnen putten in de tijd
van nood die komt. Overal waar mijn woord wordt gebracht, moet daarvan kennis worden gegeven.
Overal moeten de mensen vernemen wat hun te wachten staat, al valt het hun ook moeilijk te
geloven. Maar dan zullen ze ook geloven aan het spoedig hierna volgende einde, wanneer
eerstgenoemde gebeurtenis werkelijkheid wordt die van boven komt uit de kosmos, die dus niet
door menselijke wil is veroorzaakt.
Want door dit gebeuren wil Ik nog eenmaal de mensen aanspreken. Ik wil hen wekken uit hun
doodsslaap en hun blik richten op Mij, op Degene die ze door innig gebed kunnen bereiken. Ik wil
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met luide stem spreken, omdat ze op mijn zachte aanspreken geen acht slaan. Maar Ik wil me ook
ontfermen over diegenen die dan nog de weg naar Mij vinden. En al zijn ze direct het slachtoffer
van die catastrofe, hun zielen zijn toch gered wanneer ze tevoren nog tot Mij roepen en Mij
erkennen als de Macht aan welke ze zijn onderworpen en voor welke ze moeten buigen.
Ik roep u allen op van deze woorden van Mij melding te maken en geen angst te hebben dat u de
mensen zou kunnen verontrusten, want het heeft geen enkele zin wanneer ze met hun ogen dicht het
ongeluk tegemoet gaan dat hen dan zal verrassen en waarvoor zij voor zichzelf geen verklaring
kunnen geven. Maar wanneer u hun tevoren zegt wat Ik daarmee wil bereiken, wanneer u het hun
aankondigt als zeker, dan zullen toch vele van hen zich erdoor aangeraakt voelen. En zelfs wanneer
ze er niet in geloven, zullen ze het niet uit hun gedachten verliezen. En dan weten ze al dat het een
gebeuren is dat door mijn wil over de mensen wordt gezonden en ze zullen weten dat mijn woord
waarheid is en ook in het einde geloven.
Alle pogingen moeten worden gedaan om de mensen tot geloof te brengen. En ook dit geweldige
natuurgebeuren kan nog mensen tot geloof wekken die anders niet meer zijn aan te spreken en die
Ik toch nog zou willen winnen, zelfs wanneer er een groot onheil aan verbonden is. Maar het gevaar
van een hernieuwde kluistering ligt voor u en wanneer Ik hieraan nog zielen ontruk, zullen ze Mij er
eeuwig dankbaar voor zijn. Want het lot van een hernieuwde kluistering is veel verschrikkelijker,
het duurt eeuwigheden, terwijl het natuurgebeuren in één nacht voorbij is. Weliswaar zal dan een
onmetelijke ellende beginnen, die u echter, ieder voor zich, tot een draaglijke toestand zult kunnen
veranderen wanneer u maar het geloof in Mij zult opbrengen. Want Ik ben Heer over leven en dood.
Ik kan ook u geven wat u nodig hebt, zoals Ik echter ook kan ontnemen wat u niet vrijwillig bereid
bent op te geven.
Verzuim daarom niet de medemensen in kennis te stellen van wat er gaat gebeuren, want niemand
moet kunnen zeggen daar niets van te hebben geweten. Alleen geloven de mensen niet dat ze zich al
zo dicht bij het einde bevinden, daar ze anders ook uit de schrift zouden kunnen concluderen dat er
een rampzalig gebeuren over de mensen losbreekt. Maar ze geloven dat de tijd nog niet is gekomen
waarin vervuld zal worden wat geschreven staat. Doch eens wordt de toekomst tegenwoordige tijd,
eenmaal worden de aankondigingen bewaarheid en deze tijd staat vlak voor de deur.
Amen

De arbeiders in de wijngaard hebben de plicht tegen de
dwaling op te treden

B.D. No. 8915
22. januari 1965

U

w taak is het op te komen voor de waarheid die u van MIJ ontvangt. Als IK u in kennis stel
van zaken die onjuist anders worden voorgesteld, dan hebt u de plicht u voor de u
overgebrachte geestelijke leringen in te zetten en het niet stilzwijgend te dulden als u met
dwaling wordt geconfronteerd. Want daarom straal IK het licht van de waarheid naar de aarde om
juist de leugen en de dwaling te weerleggen, omdat de dwaling voor de mensen een gevaar is, als er
niet het licht van de waarheid op valt en zodoende de dwaling gepaard gaat met de waarheid.
Begrijp het toch dat het niet hetzelfde is of u de waarheid geschonken wordt of niet. Begrijp het
dat u door te dwalen de weg naar MIJ niet vindt en dat u zich er van moet ontdoen, is het niet op
aarde, dan is het wel in het rijk hierna. En voordat u niet in de gehele waarheid vaststaat, kan er
voor u geen gelukzaligheid zijn. Daarom heb IK ook strijders nodig die steeds de waarheid naar
voren brengen, die niet terugschrikken hun weten aan de medemensen mee te delen, zodat iedereen
kan kiezen tussen dwaling en waarheid.
U weet niet hoeveel dwaling er in de wereld is, IK weet dat echter wel en kan dit daarom niet
stilzwijgend dulden. Daar IK echter geen mens dwing de waarheid aan te nemen, kan IK alleen
maar dit ene doen, strijders voor MIJ Zelf op te leiden, die in Mijn plaats spreken en ook de dwaling
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aanpakken als hij duidelijk zichtbaar wordt. Want meestal verschuilt ie zich achter een masker dat
Mijn tegenstander verbergt.
En dat is het grootste kwaad, dat hij met dezelfde middelen werkt om MIJ en Mijn Licht uit de
doven: Daarom kan er niet streng genoeg tegen worden opgekomen, en wie weet dat hij in het bezit
is van de zuivere Waarheid, die zal daar steeds voor uitkomen, omdat hij een Genadegeschenk
ontvangt van grote betekenis, dat hem de strijd erg verlicht, want hij kan alles met redenen
omkleden en hij hoeft niet te vrezen dat Mijn tegenstander hem de baas is, want die zal voor het
licht altijd de wapens neerleggen: En licht geef IK u in overvloed, zodat het voor u heel
gemakkelijk is in te zien wat de herkomst van die geestelijke leringen is, die aan dit licht van boven
tegengesteld gericht zijn: En zodoende zult u het niet stilzwijgend mogen gedogen, want wat tegen
de waarheid is gericht, is leugen en tegen de leugen trek IK ten strijde.
De mensen weten niet in welke warboel van onjuiste leerstellingen ze zich bevinden. En wie er
zich niet van kan vrijmaken op grond van de hem toegekomen zuivere waarheid, die zal daarmee
belast het rijk hierna ingaan als hem de graad van zijn liefde niet een bliksemsnel inzicht verzekert,
maar dan zal hij ook al in zijn aardse leven de dwaling kunnen inzien en hij zal alles afwijzen wat
niet met de waarheid overeenkomt. Want de liefde verlicht hem en hij zal onwillekeurig een
weerstand voelen tegen valse leringen.
Hoe meer het naar het einde loopt des te meer zullen er zogenaamde "ontvangers van het woord"
op de voorgrond treden en dezen zullen hun valse boodschappen willen verbreiden en dan gaat het
erom, onderscheid te maken tussen de geesten. Want waarlijk satanische boden zullen daar onder
zijn, die in opdracht van hem actief zijn, die de wereld te gronde wil richten, die de mensen de
terugweg naar MIJ helemaal onmogelijk probeert te maken.
U echter die MIJ wilt dienen, u zult hem herkennen en weten wat u van die boodschappen denken
moet. En nooit mag u uit tolerantie een van al deze boodschappen accepteren, want wie de leugen
niet bestrijdt, die laat zich door haar gevangen nemen en dan raakt zijn denken in verwarring en hij
zal de zuivere waarheid niet meer kunnen onderkennen: En dat is zijn opzet: ook de geest van hen
in verwarring te brengen die zich van hem willen scheiden, om hen weer in zijn macht te krijgen.
Want geen middel is hem te minderwaardig en geen list te gemeen, als hij maar zijn doel bereikt.
AMEN

Het sterven van arbeiders in de wijngaard - Verdere ijverige
werkzaamheid

B.D. No. 9028
10. augustus 1965

E

n wanneer nu Mijn plannen een andere wending nemen, dan moet u zich ook daarin voegen
en weten dat het niet anders dan goed kan zijn: Want u kunt wat dienstig is voor de hele
mensheid niet overzien, en voor MIJ speelt het geen rol of u vanaf de overkant op de
mensen inwerkt of, nog hier op aarde actief bent, want in Mijn heilsplan is alles sedert lang
voorzien en steeds is slechts de vrije wil belangrijk, hoe deze een beslissing neemt.
U kunt u dus gerust aan MIJ en Mijn beschikking toevertrouwen, zolang u het maar zelf wilt dat u
MIJ dient en u zonder beperking aan MIJ overgeeft; want dan werk IK Zelf door u, en dat IK in
Mijn Wijsheid alles overzie en elke mogelijkheid om dwalende zielen te redden benut, is zeker,
omdat Mijn Liefde voor u onuitputtelijk is. Hoe meer het nu naar het einde loopt, des te duidelijker
zal IK invloed op u uitoefenen, dat u MIJ trouw blijft en niet in hem opgaat die Mijn tegenstander is
en ook u weer terug wil winnen. Maar nooit laat IK dit meer toe omdat uw wil helemaal naar MIJ
uitgaat en dit alleen MIJ het recht geeft, tegen hem op te treden.
Doch de engel des doods zal ook onder de mijnen huishouden, maar ook dan weet u dat het Mijn
Wil is, dat IK echter ook ieder beschermen zal die nog de taak heeft, MIJ tot het einde toe te dienen.
Blijf daarom verder onbezorgd en wijd u, meer dan ooit, aan de arbeid voor MIJ en Mijn rijk en
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wees vlijtig in uw werk, want u allen weet niet wie IK nog voor de tijd terugroep. En u moet
daarover ook niet piekeren maar met een opgewekt hart elke dag binnen gaan, omdat alles wat u
overkomt goed is en door Mijn Liefde vastgesteld: En wie IK onder de "mijnen" reken, ook dat wil
IK u duidelijk maken opdat u zich niet ongerust maakt, want er hebben er al vele zo'n nauwe band
met MIJ, dat ze met recht het aardse lichaam kunnen verlaten om binnen te gaan in het rijk van licht
en zaligheid.
Maar dat weet IK alleen en dezen wil IK de tijd van de laatste strijd op aarde besparen. IK haal ze
hier naartoe van waaruit ze ook op de bewoners van de aarde kunnen inwerken. Maar u moet deze
laatste tijd niet vrezen, want IK voorzie u van bovennatuurlijke kracht opdat u het werk succesvol
ten einde brengt, waarvoor u zich bewust inzet en MIJ daarom tot een grote hulp bent geworden:
Zo, aanvaard alles zoals het komt en denk niet dat de VADER u verlaten heeft, want IK weet voor
alles een uitweg en IK ben waarlijk bereid u deze uitweg te laten vinden, ook als u zich tijdelijk in
uw arbeid voelt afgeremd. Want IK ben in staat alle draden aan elkaar te knopen, IK ken de mijnen
en zal hen samenbrengen en ze hun arbeid toewijzen.
Maar geloof er steeds aan dat uw arbeid MIJ welgevallig is, dat IK u ook eens belonen zal, of in
het paradijs van de nieuwe aarde of ook wel in het rijk hierna.
AMEN

Waarschuwing om GOD's Woord niet te veranderen

B.D. No. 9030
23. augustus 1965

D

at u zich toch steeds weer stoot aan de vorm, zoals Mijn Woord uit den hogen tot u komt.
Dit is zo eenvoudig uit te leggen, omdat IK ME van het bevattingsvermogen van een mens
bedien, maar dit niet met algemene ontwikkeling mag worden verwisseld, want IK vind
maar zelden een mens aan wie het mogelijk is Mijn Woord in dictaat op te nemen, omdat daartoe
de bekwaamheid hoort, gedachten die hem treffen bliksemsnel vast te pakken en ze als dictaat op te
schrijven, wat echter niet te verwisselen is met eigen, in het verstand geboren, gedachten. Dit zou
tot de verkeerde aanname kunnen leiden, dat het eigen gedachtengoed zou zijn, dat de mens nu als
geestelijk ontvangen, tracht voor te stellen. Het verstand van de mens werkt dan niet, maar hij hoort
innerlijk wat de GEEST uit GOD tot hem spreekt.
Nooit zal datgene wat u als Mijn Woord ontvangt, onbegrijpelijk voor u zijn wanneer u het met de
nodige opmerkzaamheid leest die voor een begrijpen is vereist. En een wijziging is in zoverre
misplaatst omdat ook u, mensen van uitdrukkingen voortdurend verandert, dus moet Mijn Woord zo
blijven gehandhaafd zoals het is ontvangen. Want de inhoud getuigt van de goddelijke Oorsprong en
al naar zijn opnemingsvermogen hoort nu de ontvanger Mijn Woord, ook wanneer het door een
Lichtgeest naar de aarde wordt gestraald, want deze kan niet anders dan Mijn Woord uitstralen. Het
dictaat komt des te helderer tot stand naarmate de mens de verbinding met MIJ inniger tot stand
brengt, maar hij zal nooit fouten maken, want waar een fout door storingen binnensluipt zal ook de
ontvanger daar spoedig op worden gewezen, zodat hij deze zelf kan rechtzetten.
(23 aug;1965) Want het gevaar ligt juist daarin, dat Mijn Woord heel makkelijk aan zulke
veranderingen is blootgesteld, omdat de mensen al naar hun "graad van ontwikkeling" het een vorm
willen geven die evenwel absoluut misplaatst is, want IK weet hoe IK iedere mens kan aanspreken
om door hem te worden begrepen. En de zin van Mijn aanspreken is steeds te begrijpen, als er door
de liefde maar een zekere graad van rijpheid is bereikt, die echter niet door een nog zo
verstandelijke formulering is te vervangen. En op dat ene zult u steeds bedacht moeten zijn: dat, met
het oog op het dichtbijzijnd einde, u, mensen Mijn Woord waarlijk op zo'n wijze wordt aangeboden
dat u het zonder twijfel zult kunnen aannemen als waarheid, omdat IK weet dat alleen slechts de
waarheid voor u, mensen redding betekent en dat IK alles doe om u de waarheid te doen toekomen,
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maar u ook steeds ervoor zal waarschuwen, zelf veranderingen aan te brengen, ook wanneer dit met
de beste bedoelingen gebeurt.
AMEN
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