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Inleiding
Catastrofe - Vervulling van de Schrift - Gods Liefde voor de
mensheid

B.D. No. 2033
17. augustus 1941

S

lechts weinig mensen richten hun aandacht op de tekenen van de tijd, maar deze weinige
weten, dat nu de tijd is gekomen die Jezus Christus heeft aangekondigd. Want er gaat in
vervulling, zoals het geschreven staat en ze beseffen dat elke tijd sinds eeuwigheid is
voorbeschikt. Dat er een verschrikkelijke catastrofe over de aarde komt, lijdt geen twijfel meer. De
Liefde Gods is grenzenloos en grenzenloos zijn Erbarmen. En wat er over de wereld komt is alleen
gegrond in Zijn Liefde. Want zonder dit gebeuren zou de mensheid aan de ondergang zijn
overgeleverd.
God weet van de vele dwalenden, van hun verkeerde wil, van hun liefdeloosheid. Hij kent de
toestand van verre verwijdering van Hem, waarin de mensheid zich bevindt, en Hij ontfermt Zich
over de geestelijke nood. Hij heeft geen ander doel dan deze deerniswekkende toestand van de
mensheid te veranderen, hem op te heffen, de mensen te redden uit de diepste benauwenis. En Hij
zag de nood van de mensheid vooruit en kondigde ten tijde van Zijn levenswandel al aan, wat Zijn
Liefde en Barmhartigheid over de mensen wil laten komen om hen te redden.
Maar de mensheid kan en wil niet geloven, want ze onderkent God niet meer. Ze lacht en spot,
terwijl ze zich naar binnen zou moeten keren, en blijft verder op de weg die naar het verderf leidt.
En het uur zal komen, waarin de nood onnoemelijk groot is, waarin de elementen der natuur zullen
woeden en de mensen onbekwaam maken te denken en te handelen. Maar er bestaat geen andere
mogelijkheid de mensen hun onmacht te laten inzien. Er bestaat geen middel dat zonder dergelijk
leed de mensheid zou kunnen bewegen zich op God te richten. En wil ze niet geheel verloren gaan,
dan moet ze dat gebeuren op zich nemen, dat eeuwigheden is voorbestemd en zo komen zal, zoals
de Heer het heeft verkondigd.
Amen

Voorspelling van een geweldig gebeuren

B.D. No. 0694
1. december 1938

H

et is voor u allen zeer nuttig, de woorden van de bijbel door te lezen. En u zult inzien, dat
de Heer Zich heeft aangekondigd toen Hij op aarde leefde. Niet de Wil van de Heer is
reden van het komende strafgericht, maar enkel en alleen de wil der mensheid, die een
bijna volledig losmaken van het geloof nastreeft en een steeds dieper wegzinken in de nacht van de
geest tot gevolg heeft. Alleen om aan dit doen en laten een einde te maken en om nog te redden wat
niet helemaal ten prooi is gevallen aan de nacht, komt de Heer Zijn Woord na. Want Zijn Geest
voorzag de tegenwoordige en de komende tijd. En in Zijn Goedheid en Mildheid liet de Heer niets
onbeproefd om het strafgericht te kunnen afwenden.
Een ieder, die in deze tijd op aarde leeft, zal tevoren attent worden gemaakt en kan voor zich
alleen het oordeel afwenden, voor zover hij wordt beschermd in alle gevaren door de onzichtbare
Hand van de Vader, als hij zich in gelovig vertrouwen op Hem richt en daardoor Zijn Macht en
Liefde erkent. De vele gebeurtenissen, die voorafgaan om de mensen wakker te schudden, zullen u
ook laten weten dat de tijd nabij is. De tijd zal aan niet één mens onmerkbaar voorbijgaan en er
zullen vele aanwijzingen zijn, die de mensen uit de lethargie van hun geest moeten wekken en laten
opmerken dat een eeuwige Godheid zichtbaar ingrijpt.
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En overal zal de vijand zijn hand in het spel hebben en de mensen overal beïnvloeden, om alleen
aan de gedachten en woorden van de wereld gehoor te geven en al het geestelijke af te wijzen. Want
de mensen zijn in hun heerszucht en hun arrogantie zo overtuigd van hun kracht en macht, dat hen noodgedwongen door slagen van het noodlot, die de mens niet in staat is af te wenden - het bewijs
moet worden geleverd van hun eigen zwakheid en ontoereikendheid. In het begin zullen ze wel ook
zulke slagen van het lot accepteren, zonder bijzondere terugwerking op hun denken, maar de
gebeurtenissen zullen zich ophopen en zelfs de hautaine mensen innerlijk laten beven, wanneer ze
hun onmacht inzien.
En de Heer bereidt een dergelijk gebeuren voor. In het eigenmachtig werkzaam zijn in
onrechtvaardigheid zal Hij ingrijpen en Hij zal de mensen duidelijk zichtbaar Zijn Wil te kennen
geven. In deze tijd zullen alle gevoelige gemoederen verstarren, want de grootte van het gebeuren is
te geweldig, om het als toeval te kunnen aannemen. En ten gevolge van een herhaalde terugkeer van
het gebeuren zullen velen uit hun slaap opstaan en de lichte morgen verkiezen boven de duisternis
van de geest. En het zal een dankbare taak van de dienaren Gods op aarde zijn om aan dezen dan
het Woord Gods te prediken, want niets gebeurt er ondoordacht in de wereld. Niets is voor het
Weten van de Schepper verborgen. En zo zal ook het zichtbare ingrijpen van de Heer niet zonder
doel en zin zijn, maar voor velen zal de hulpvaardige Hand van de Hemelse Vader herkenbaar zijn.
Ieder zou zich eraan gelegen moeten laten liggen die vast te pakken. Want de tijd, waarover
geschreven staat in Woord en Geschrift, is nabij.
Amen

Onbegrip tegenover de voorspellingen - Noodzaak

B.D. No. 2555
18. november 1942

S

lechts weinig mensen begrijpen de ernst van de tijd en aan weinige kan daarom het komende
geloofwaardig worden gemaakt. Zolang ze maar hun lichamelijk welzijn nastreven, zullen ze
ook alleen maar aan die gebeurtenissen aandacht schenken die daarmee samenhangen en een
ommekeer van het wereldgebeuren, teweeggebracht uit geestelijke urgentie, niet kunnen en willen
begrijpen. Want geestelijke beleven is hun vreemd en elk wijzen daarop houden ze voor
onbetekenend en onbelangrijk, zo niet helemaal onjuist. Dezen nu het komende gebeuren te willen
aankondigen, zal weinig succes hebben. En toch moeten ook zij worden gewaarschuwd, opdat
niemand geheel onwetend de dag zal meemaken. Want wat ze nog niet willen geloven, kan hun
plotseling geloofwaardig voorkomen en hen ertoe aanzetten hun denken op God te richten en Hem
aan te roepen in de nood.
Voor de mens zijn geestelijke gedachten lastig, daar ze het aardse leven alleen maar benadelen.
Bijgevolg verwerpt hij ze als ze opduiken en daarom kan hij ook niet tot inzicht komen. Zodra de
medemens hem wil onderrichten en hem een geestelijke gave overbrengen, wijst hij deze af of
schenkt hij geen aandacht aan de gave. En zo zal hij de tijd niet benutten, die hem nog van het grote
natuurgebeuren scheidt. En het zal hem verrassen en volledig in de war brengen.
En toch kan hij niet anders worden geholpen, dan dat hem van de grote omwenteling melding
wordt gemaakt, ofschoon hij niet geheel ontvankelijk is of gewillig om op te nemen. Want al de
zekerheid, dat de voorspelling vervuld wordt, kan de mens plotseling tot inzicht brengen.
Gods Liefde komt iedere mens tegemoet en Hij stuurt iedereen Zijn aanmaningen en
waarschuwingen. Want Hij is op de hoogte van de zwakheid van de mensen en Hij wil hen helpen
als ze in nood zijn. Maar meestal willen de mensen zich niet laten helpen, omdat ze geloven niet in
nood te zijn. En toch is hun nood onnoemelijk groot, want ze hebben geen enkele innerlijke
verbinding met God. Ze hebben zich van Hem verwijderd en daarom luisteren ze niet naar Zijn
Stem, Die door mensenmond tot hen spreekt. Ze herkennen hem niet als Stem van God en hij zal
ook niet werkzaam in hen worden, omdat ze zich voor zijn werking afsluiten.
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Elke dag is een verloren dag, als ze die op aarde doorbrengen zonder acht te slaan op het
geestelijke. En van deze dagen zijn er niet veel meer, want de grote aardse nood is nog niet ten
einde. En de mensheid staat voor een nog grotere, die onafwendbaar is terwille van de geestelijke
ontwikkeling der mensen. Vele mensen zullen daarbij hun leven verliezen en hun mogelijkheid om
zich op aarde te vormen wordt beëindigd. En God wil hen helpen, zolang er nog tijd is. En Hij
stuurt hen Zijn dienaren en plaatsvervangers, opdat ze in Zijn Naam spreken en hen aansporen aan
hun ziel te denken en te streven naar positieve ontwikkeling. En als ze daarnaar luisteren, zullen ze
het komende gemakkelijker verdragen, omdat ze beseffen, dat niets, wat over de aarde komt, zin- en
doelloos is en dat de geestelijke ontwikkeling het uiteindelijke doel is van het aardse leven.
Amen

Voorspelling door Gods Woord wordt herhaald

B.D. No. 7830
19. februari 1961

N

og weet u niet, wat het betekent door Mij rechtstreeks te worden aangesproken, omdat u
mensen het niet gelooft, dat uw God en Vader van boven tot u spreekt. Want u hebt nog
een onverlichte geest en houdt daarom zoiets niet voor mogelijk. U hebt daarom nog een
heel onjuist Godsbesef, want u stelt u volledig afzijdig op ten aanzien van de Macht, Die u heeft
geschapen, en u zult daarom ook niet Haar Liefde kunnen bemerken, omdat u zelf zonder liefde
bent en voor u daarom ook het werkzaam zijn van de Eeuwige Liefde onbegrijpelijk is. Maar u zult
binnen niet al te lange tijd een bewijs hebben, dat uw God en Schepper werkelijk tot u spreekt en
gesproken heeft, want u zult het zelf meemaken, dat Mijn onafgebroken aankondigingen vervuld
worden, dat u een natuurcatastrofe van de grootste omvang zult meemaken, zoals ze nog nooit de
aarde heeft getroffen.
Steeds weer kondig Ik u dit gebeuren aan zonder geloof te vinden. Maar Ik wil, dat u in staat bent
te geloven, wanneer deze aankondigingen van Mij worden bewaarheid. Want Ik wil dat u dan ook
gelooft in het kort erop volgend einde en dat u zich daar op voorbereidt. Want het doel van Mijn
voorspellingen is steeds alleen, dat u serieus een begin maakt met de arbeid aan uw ziel, dat u de
korte tijd goed benut om het einde dan ook ongedeerd mee te kunnen maken, om niet weer voor
eeuwige tijden verloren te gaan, dat wil zeggen de hernieuwde kluistering te moeten verdragen, die
u onherroepelijk te wachten staat wanneer het einde komt zonder dat u de weg naar Mij hebt
gevonden.
Ik wil u mensen alleen maar redden, u echter niet aan de ondergang prijsgeven. Maar Ik kan niet
op u inwerken tegen uw wil in. Daarom spreek Ik u aan door Mijn boden en maak Ik u opmerkzaam
op het dichtbijzijnd einde. Ik maan u aan te denken aan het doel van uw leven. Ik verkondig u
steeds weer Mijn goddelijke Leer van Liefde. En u allen zou kunnen geloven, wanneer u maar van
ernstige wil zou zijn het doel van uw leven op aarde te bereiken. Maar u leeft maar verder zonder
die ernstige gedachten, omdat u niet aan een verder leven van de ziel gelooft. Ik kan echter niet
meer doen, dan Zelf u de waarheid doen toekomen over uw bestaan en uw bestemming. Ik kan niet
meer doen, dan rechtstreeks tot u spreken door Mijn boden en u alles zo begrijpelijk uitleggen, dat u
waarlijk zou kunnen geloven. Maar u wilt niet en u kunt niet worden gedwongen om Mijn Woorden
van boven geloof te schenken. Maar u zou moeten letten op al het wereldgebeuren, op de toestand
onder de mensen en op het zichtbare geestelijke dieptepunt.
U zult ook kritisch moeten zijn tegenover uzelf en uw levenswandel. En u zou moeten nadenken
over zin en doel van het leven op aarde. U zou dan vanzelf de gemoedsgesteldheid van de mensen
herkennen en het voor geloofwaardig houden, dat deze toestand zo niet kan blijven, dat er een
verandering moet plaatsvinden en dan aan Mijn Woord van boven aandacht schenken. Maar de
goede wil is noodzakelijk, dat u tot geloof komt. Want Ik help ieder, die uit de diepte zou willen

Bertha Dudde - 5/16
Source: www.bertha-dudde.org

opstijgen, die de gedachten op Mij richt doordat hij probeert het goede in te zien en het verkeerde
verafschuwt.
Er kan u mensen waarlijk geen betere opheldering worden gegeven dan door Mijn Woord. U kunt
waarlijk geen betere verklaring vinden dan wanneer Ik Zelf u deze geef in het rechtstreekse
aanspreken. En u zult het kunnen geloven, dat de grote geestelijke nood Mij ertoe aanspoort u mensen op aarde - hulp te bieden, op die manier, dat Ik u de waarheid doe toekomen, die vreemd is
voor u, omdat Mijn tegenstander alles doet en gedaan heeft om de duisternis over u mensen te
vergroten, opdat u niets meer juist inziet, opdat u ook de Stem niet zult herkennen van uw God en
Vader, Die u wil helpen en het licht wil brengen, voordat het einde komt.
Luister naar Mij, wanneer u door Mijn boden Mijn Stem verneemt. Wijs niet af wat ze u brengen,
want u, die niet gelooft, bevindt zich in het grootste gevaar. En u zult nog gered kunnen worden en
het geloof verkrijgen, omdat u de zuivere waarheid wordt voorgehouden. En Ik wil u het bewijs
geven van de waarheid ervan, omdat zeer snel vervuld zal worden wat allang verkondigd werd: dat
de aarde door een geweldig natuurgebeuren wordt getroffen, zoals het nog nooit werd beleefd. En
spoedig daarna zal ook het einde komen, zoals het verkondigd is in Woord en Geschrift.
Amen
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Beweegredenen voor de ingreep van God
Almacht van de goddelijke Liefde - Wereldgebeuren

B.D. No. 1456
6. juni 1940

S

chrijf het volgende op: U mensen hebt een totaal verkeerde voorstelling van de Almacht van
de goddelijke Liefde. U neemt een andere maatstaf, waarnaar u de gebeurtenissen
beoordeelt, die zowel leed als ook vreugde voor de mensen betekenen. U ziet alleen de
uitwerkingen in aards opzicht, maar kunt u niet in de verste verte de noodzaak enerzijds, evenals de
gevolgen anderzijds in geestelijk opzicht voorstellen. U legt steeds menselijke gevoelens aan uw
beoordeling ten grondslag en dat laat u de Liefde Gods zelfs als wreedheid voorkomen. Maar u bent
niet op de hoogte van de kwellende toestand, die de zielen eens wacht, wanneer Ik van hen alle leed
op aarde op een afstand houd en hen schijnbaar alleen Mijn Liefde geef.
Deze Liefde van Mij is zo groot, dat Ik Mijn schepselen het leed in het hiernamaals graag wil
besparen en ze dus tevoren laat lijden in een toestand, die hen dit leed niet zo laat voelen. En toch
herkent u Mijn Liefde niet en schept er genoegen in tegen Mij in opstand te komen. U leeft in een
wereld, waarin zinnelijk genot u een zekere bevrediging laat vinden, maar in de wereld hierna zult
u, als u inzicht hebt, streven naar de verbinding met Mij. Tevoren zult u echter elke verbinding met
de materie moeten hebben verbroken om u met Mij te kunnen verenigen.
Maar u bent daar nog zeer ver van verwijderd, want de materie houdt u nog te zeer gevangen en
wel zodanig, dat u ze nog als aantrekkelijk ervaart. En daarom verwoest Ik met geweld datgene van
u, wat u hindert in de richting van een veel groter geluk. Ik wil u de weg op aarde verkorten, waarin
u nog in de vorm moet gaan. Ik wil dat u de materie leert verachten, die slechts een hindernis voor u
is, en u herkent Mijn Liefde niet. U zit nog te vast aan uw eigen wil en onderwerpt u niet aan de
goddelijke Wil, Die u waarlijk alleen maar zo bedeelt, zoals het voor uw ziel dienstig is.
Probeer u altijd en overal Mijn overgrote Liefde voor te stellen als beweegreden van wat Ik zend
of toelaat, en u zult anders leren denken. Ik schep er waarlijk geen plezier in Mijn schepselen te zien
lijden en Ik probeer daarom het grote leed van u af te wenden. Alleen zo zult u moeten leren kijken
naar het wereldgebeuren om heen, dat voor u meer een bewijs van Mijn Liefde zou moeten zijn, dan
een daad van wreedheid. Weer deze gedachten, die u laten twijfelen aan Mijn Liefde, want het is
alleen de Liefde, Die Mij zo doet handelen dat u schijnbaar het slachtoffer bent. U bent alleen te
zwak en wenst te weinig de kracht, die u de materie zou doen overwinnen. En zo bekommer Ik Me
om uw nood en ruim Ik voor u de hindernis voor uw positieve ontwikkeling uit de weg. Ik ontneem
u elk aards bezit, opdat juist deze lichamelijke nood u naar Mij laat vluchten en u dus innig contact
zoekt met Mij. En dan pakt Mijn oneindige Liefde u vast en Mijn oneindige Liefde helpt u
overwinnen.
Maar voor u zich aan Mij heeft toevertrouwd, zult u het verlies van het aardse goed smartelijk
ervaren en dus is uw toestand nog onvrij. U bent nog te zeer met de materie verbonden en u herkent
Mij en Mijn Liefde nog te weinig. En u bent zelfs geneigd Mij helemaal te willen loochenen, omdat
u al het gebeuren beschouwt vanuit een aards standpunt en er niet aan denkt hoe zeer geestelijk de
noodzaak zich voordoet, om u niet verloren te laten gaan.
Het is het gevaar van uw geestelijke ondergang, die Mij noodzaakt zo in te grijpen, dat u Mijn
Liefde in twijfel trekt. Maar Mij gaat alleen uw geestelijk welzijn aan het Hart en alles wat
geschiedt moet u dit geestelijk welzijn opleveren. Vertrouw u daarom met een gerust hart toe aan
Mijn leiding en neem deemoedig en berustend uw lot uit Mijn Handen aan. En het zal u tot zegen
strekken en eens zult u Mij danken, dat Ik daardoor groter leed in het hiernamaals van u heb
afgewend.
Bertha Dudde - 7/16
Source: www.bertha-dudde.org

Amen

De geest der liefdeloosheid - Het goddelijk ingrijpen

B.D. No. 1464
9. juni 1940

D

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

B.D. No. 1960
19. juni 1941

N

og een korte tijd en u zult aan Mijn Woorden denken, Die Ik op aarde heb gesproken, dat
de wereld een chaos zal zijn in elk opzicht. U zult spoedig inzien waartoe de
liefdeloosheid van de mensen onder elkaar leidt. Als u nog een vonkje liefde in u hebt zult
u de macht van de tegenstander herkennen, die alle mensen ophitst en tegen elkaar opzet. Zijn
werkzaam zijn is demonisch en daarom handelen ook de mensen in hun liefdeloosheid demonisch.
En dus grijp Ik in, om door een schijnbare wanorde toch de orde te herstellen, opdat de mensheid
haar eigenlijke bestemming voor ogen wordt gehouden.
Waar de mensen in hun verblinding alles verwoesten, is een werk van vernietiging van boven
absoluut nodig, opdat het onrecht duidelijk aan het licht komt en de mensheid het als zodanig inziet.
En er zal een grote nood zijn en in deze nood stijgen de smeekbeden der mensen omhoog naar de
Vader in de hemel. En dat is het doel van Mijn ingrijpen, dat de mensen Mij zoeken, dat ze weer aan
Mij denken en tot Mij hun toevlucht nemen. Want anders is dit niet meer te verwezenlijken. Alleen
de bitterste nood laat hen de weg naar Mij nemen en alleen de bitterste nood kan de mensheid nog
veranderen.
Maar Mijn Geest zal bij al diegenen zijn, die Mij trouw zijn. Ze zullen Mij herkennen in alles wat
geschiedt en gelovig Mijn hulp verwachten. En ze zullen spreken in Mijn plaats en de medemensen
de misvatting van hun leven proberen voor te houden en ze op Mij wijzen. En dan zal Ik ook hun
hart gedenken al naar gelang hun instelling tegenover Mij. Waar maar een gelovige gedachte naar
Mij opstijgt zal Ik troost en hulp zenden. Ik zal Mijn Liefde aan al diegenen doen toekomen, die hun
onrechtvaardigheid inzien en nu smekend naar Mij roepen. Want Ik heb Mijn schepselen lief en wil
alleen maar hun redding uit het grootste gevaar. Uit een gevaar dat heel wat groter is dan het leed op
aarde dat over hen komt. En Ik zal allen, die bereid zijn Mij te dienen, met Mijn Geest vervullen,
opdat ze hun taak kunnen nakomen en niet wankel worden in het geloof als de tijd van rampspoed is
gekomen.
Amen

Egoïsme - Het ingrijpen van God het laatste redmiddel

B.D. No. 2223
29. januari 1942

I

n haar onvoorstelbaar egoïsme gaat de mensheid geestelijk te gronde, als God niet een
doeltreffend tegenmiddel gebruikt, om dat egoïsme te verminderen. De mens denkt alleen maar
aan zijn eigen "ik" en het lot van de medemens laat hem meestal koud. Zijn denken en spreken
is dienovereenkomstig, steeds maar berekenend, om zichzelf het grootste voordeel te verschaffen,
wat in geestelijk opzicht een uitermate nadelige uitwerking heeft. Elke dag is dus vergeefs geleefd,
als er naar aardse voordelen wordt gestreefd. En er zijn op het ogenblik in de wereld maar heel
weinig mensen, die hun geestelijke vorming op het oog hebben. Maar dezen gaan aan de nood van
de medemensen niet onverschillig voorbij. Veeleer proberen ze deze waar mogelijk te lenigen en
brengen zelfs offers, want ze denken meer aan de nood van anderen dan aan hun eigen nood. En
terwille van dezen talmt God nog steeds het laatste middel te gaan gebruiken, want Zijn Liefde wil
de mensen graag onuitsprekelijk leed besparen, wanneer het mogelijk is hen zonder leed te bewegen
in liefde werkzaam te zijn.
Maar het ingrijpen van God heeft groot leed tot gevolg, want juist het leed moet de harten der
mensen van mening doen veranderen. Ze moeten bij de ellende en de nood van de naaste, hun eigen
nood vergeten, dus hun eigenliefde bestrijden en er steeds naar streven de ellende van de
medemensen te verminderen. Dan pas levert het leven op aarde hen geestelijk resultaat op.
Bertha Dudde - 9/16
Source: www.bertha-dudde.org

Maar jammer genoeg hebben juist nu de mensen een buitengewoon sterk uitgesproken werelds
verlangen; een verlangen naar de goederen van deze aarde. En elke gedachte betreft alleen nog de
vraag, op welke manier ze er aan kunnen komen. Daarbij houden ze ook geen rekening met het
wereldgebeuren en nog veel minder met de kennisgevingen, die het werkzaam zijn van God
aankondigen. Ze letten niet op de verschijnselen, die samengaan met het geestelijk verval. Ze zien
de inbreuken niet, die al als geoorloofd gelden. Ze slaan ook geen acht op de verkeerde opvattingen
van recht en rechtvaardigheid en ze hebben daarom ook geen kritiek op de geest der tijd, de
negatieve houding tegenover al het religieuze. Ze houden veel meer alles voor goed, wat duidelijk
aan de invloed van de tegenstander is toe te schijven.
En daarom ook doet God Zijn invloed gelden, dat wil zeggen Hij werkt zo duidelijk die
geestelijke vervlakking tegen, dat kan inzien wie het wil inzien. Want Hij trekt alle macht naar Zich
toe; Hij maakt de mensen machteloos, Hij laat hen voelen, dat ze van zichzelf uit tot niets in staat
zijn tegen de ingreep van God, dat ze deze moeten ondergaan, zonder daar het geringste aan te
kunnen veranderen. En nu kunnen ze alleen maar hun wezen veranderen, wanneer ze daartoe bereid
zijn. Er worden hen gelegenheden geboden in overvloed, de vonk van liefde in zich te doen
opgloeien, hem te voeden tot een vlam en dan in overeenstemming daarmee in liefde werkzaam te
worden. Grijpen ze deze laatste mogelijkheid niet aan, dan kunnen ze op aarde niet meer worden
geholpen, want wier egoïsme te groot is, die zullen ook dan nog niet hun eigenlijke bestemming
inzien. Ze zullen verknocht zijn aan hun leven en aan hun have en goed, zo mogelijk weer proberen
te vervangen wat ze verloren hebben. En dan was het ingrijpen van God voor hen tevergeefs, dan
moeten ze de gevolgen van hun materialistische toestand dragen, zoals ze dit zelf willen, want door
dwang kunnen ze niet uit hun egoïsme worden bevrijd.
Amen

Het twijfelen aan Gods openbaringen - Natuurelementen

B.D. No. 4020
9. april 1947

H

oe dringend is voor u de schenking van Mijn Woord. En hoe zelden vindt het geloof.
Voortdurend laat u zich door twijfels plagen over de waarheid van datgene, wat u door
Mijn dienaren wordt overgebracht. U wijst af wat u niet aannemelijk voorkomt en wat
toch onafwendbaar is volgens voorbeschikking van eeuwigheid. U, die een gewekte geest hebt,
wordt door Mij ingewijd in Mijn heilsplan, opdat u de tijd van het einde zult herkennen en ook uw
medemensen op het einde zult kunnen wijzen. Ik geef u de tekens aan en heb vanaf het begin van
deze verlossingsperiode de uitwerking van het geestelijke dieptepunt voorspeld, om u de
mogelijkheid te geven u voor te bereiden, opdat het einde voor u gelukzalig moge zijn.
Doch Mijn aankondigingen worden niet serieus genomen, dus openbaar Ik Me steeds weer, en wel
niet alleen door het Woord, Dat van Mij uitgaat en van Mij getuigt, maar Ik wil ook herkenbaar zijn
voor diegenen, die Mijn Woord geen geloof schenken, die zich niet door Mijn dienaren op aarde
laten onderrichten en die ook geheel ongelovig tegenover de voorspellingen van een nabij zijnd
einde staan. Hen wil Ik op een andere manier naderbij komen. Aan hen wil Ik Me openbaren als de
Heer der schepping, tegenover Wie geen menselijke wil kan standhouden.
Ik wil hen confronteren met de Macht, Die door menselijke wil niet kan worden gebroken of
overwonnen. Ik wil tot hen een taal spreken, die duidelijk verneembaar is. Met donderstem wil Ik
spreken en de elementen der natuur zullen Mij gehoorzamen en van Mij getuigen. En dit is het
laatste woord dat Ik spreek om hen aan te manen, om dan de gebeurtenissen hun gang te laten gaan
tot aan het einde toe. En deze laatste uiting van Mijn Macht en Kracht is een genade voor de gehele
mensheid, maar slechts voor een klein aantal zal ze ook nog doeltreffend zijn. Want wie Mij niet
erkent, ziet ook niets buitengewoons in het geweldige natuurgebeuren, maar eenvoudig een spel van
de natuur, zelfs wanneer hij inziet, dat hij over dit spel niets te zeggen heeft.
Bertha Dudde - 10/16
Source: www.bertha-dudde.org

En toch geef Ik Mijn plan van eeuwigheid niet op en Ik maak het steeds weer bekend, dat Ik Me
zal laten zien door een natuurcatastrofe van een omvang, die de wereld nog niet heeft meegemaakt.
En waarom Ik het doe?
De tijd snelt het einde tegemoet. De mensen gaan besluiteloos en traag door het leven. Ze
begrijpen de ernst van de tijd niet en daarom moeten ze gestoord worden. Ik Zelf wil dichter bij hen
komen, want in de grote nood, die het lichaam betreft als ze de dood voor ogen zien, zal in hen toch
de gedachte aan de Schepper opduiken en een paar zullen de weg naar Mij vinden en hem begaan.
En omwille van deze weinigen zal vervuld worden, wat verkondigd is in Woord en Geschrift.
Wel zullen talloze mensen hun leven verliezen en in onvolmaakte toestand het rijk hierna
binnengaan, maar voor hen wil Ik een milde Rechter zijn en het laatste offer, dat ze Mij brengen
door hun vroege dood, meetellen, doordat Ik hen de beste mogelijkheden aanbied om rijp te worden
in het geestelijke rijk en hen ondersteuning verleen op elke manier.
Maar onherroepelijk zal Ik spreken door de natuur en u allen zult getuige zijn en u kunnen
overtuigen van de waarheid van Mijn Woord, dat zuiver en duidelijk van boven komt, omdat het
Mijn Wil is, dat u niet onvoorbereid iets meemaakt, wat zo geweldig is, dat dit het denken van allen
zou moeten schokken, als ze nog maar een beetje geloven in een Schepper en Behouder van de
hemel en de aarde.
Maar wie met Mij verbonden is, zal niet twijfelen aan Mijn Woord. Want Ik uit Me door Mijn
dienaren op aarde en wil, dat Mijn Woord zal worden doorgegeven en als zuivere waarheid
aangenomen en dat elke twijfel uit de harten der mijnen wordt verbannen, omdat Ik het Zelf ben,
Die Zich uit en nooit zal dulden, dat Mijn Woord, met dwaling vermengd, tot de mensen komt, die
van goede wil zijn, die Mij willen dienen en daarom als arbeider in Mijn wijngaard door Mij in
dienst zijn genomen voor de laatste tijd voor het einde.
Amen

Voortekenen van de wereldcatastrofe

B.D. No. 1795
30. januari 1941

A

an elke wereldcatastrofe gaan voortekenen vooraf opdat de mensheid het naderen er van
herkent, want GOD heeft ze te allen tijde verkondigd door Zijn Woord. En wanneer u acht
slaat op deze aankondigingen weet u dat nu die tijd gekomen is en u zich voorbereiden
moet, opdat u niet de volledige ondergang tegemoet gaat. Alles wat GOD doet en ook nu over de
aarde laat komen, hangt af van de menselijke wil, d.w.z. de menselijke wil brengt weliswaar niet de
catastrofe teweeg, maar hij is door zijn totale verkeerdheid daar de aanleiding toe. De menselijke
wil wordt zodanig misbruikt dat een wereldcatastrofe het onafwendbare gevolg moet zijn, want
deze verkeerd gerichte wil kan alleen nog door iets buitengewoons - in zekere zin onnatuurlijks, in
de juiste baan geleid worden.
Hoe meer nu de menselijke gedachte de verkeerde richting opgaat des te nadrukkelijker is het
goddelijke ingrijpen, want de kostbare aardse tijd gaat heen zonder het wezen de noodzakelijke
hogere rijpheid te brengen. De misbruikte wil kan echter nooit een hogere ontwikkeling bevorderen,
maar ze alleen verhinderen. De gebeurtenissen van de tijd, de steeds toenemende liefdeloosheid, het
antichristelijke streven en de door GOD opgeroepen verkondigers van Zijn Woord moeten u
vermanen dat de tijd gekomen is waarover de HEER op aarde gesproken heeft. En daarom moet u
ijverig zijn en aan het heil van uw ziel denken, al lijkt het u nog zo ongeloofwaardig toe dat een
natuurcatastrofe over de aarde zal uitbreken. Bedenk dat bij GOD geen ding onmogelijk is en alles
kan gebeuren wanneer GOD dat wil, en dat GOD het wil is op het gedrag van de mensen door de
verkeerde houding tot HEM, gebaseerd.

Bertha Dudde - 11/16
Source: www.bertha-dudde.org

Als de mensen het aardse leven gegeven is voor een bepaald doel maar zij niet in
overeenstemming met dat doel leven, laten zij een goddelijke genadegave voorbij gaan en GOD
waarschuwt nu nog eenmaal met onverbiddelijke Woorden die niemand naast zich neer kan leggen.
De menselijke wil alleen is aanleiding tot een vernietigingswerk van onvoorstelbare omvang, en
toen de HEER dit aankondigde, voorzag HIJ de verkeerde wil van de mensen. Maar Zijn
voornemen is de misleide mensheid terug te winnen en HIJ wendt daarom het laatste middel aan dat
schijnbaar een daad is van onbeschrijflijke wreedheid, en toch alleen de goddelijke Liefde en
Barmhartigheid als beweegreden heeft. Want talrijke mensen zullen tot inzicht komen - en dezen
zijn gered voor alle eeuwigheid.
AMEN

Bertha Dudde - 12/16
Source: www.bertha-dudde.org

Beëindiging van de strijd der volkeren door
goddelijk ingrijpen
Gods ingreep - Einde van de strijd

B.D. No. 3143
1. juni 1944

H

oe meer de wereld verstrikt raakt in dwaling, des te meer verwijdert ze zich van God en
des te liefdelozer is het handelen en denken van de mensen, die gericht zijn op de wereld.
En de vergrote liefdeloosheid zet de mensen ook aan tot handelingen, die al wat voordien
gebeurd is overtreffen. En zo halen de mensen zelf het ingrijpen van God naar zich toe. De mensen
zien niet meer het onrecht in van datgene wat ze doen. Het wereldgebeuren gaat een zodanige kant
op, dat er aards geen redding meer te vinden is. Het denken van de mensen is verkeerd en staat
helemaal buiten de waarheid. Het goede wordt vervolgd, het kwade geacht en zo wordt de
goddelijke ordening omver gestoten, wat een totaal verval tot gevolg moet hebben. En zo komt de
dag steeds dichterbij, die aan de chaos een einde maakt, want de toestand is zo rampzalig voor de
mensheid, dat daaraan door God een einde is gesteld.
En dit einde is nabij. Het einde van het woeden der mensen tegen elkaar, het einde van de
worsteling der volkeren, die de goedkeuring van God nooit kon krijgen, omdat het een strijd is om
macht, waaraan geen edele motieven ten grondslag liggen. Haat en liefdeloosheid der mensen
hebben hem teweeg gebracht, maar dezen hebben niets geleerd in deze strijd. Ze zijn liefdelozer dan
ooit geworden en hun haat is gegroeid en brengt schanddaden tot stand, die niet meer kunnen
verergeren.
En God zal aan dit doen en laten een einde maken op een manier, dat Hij daaraan zal worden
herkend. Hij zal een ontzettende nood over de mensen laten komen, die hun wil niet meer kan
afwenden. Hij zal ze ontstellen en hen hun eigen onmacht laten voelen, omdat de elementen der
natuur zich van hun ketenen zullen bevrijden, waaraan de mensen machteloos zijn overgeleverd.
En deze dag laat niet lang meer op zich wachten. Hij komt zo plotseling en onverwacht, dat hij
een abrupte ontzetting teweeg zal brengen. Het zullen slechts uren zijn en toch van een zo
ingrijpende betekenis, dat naderhand alles is veranderd en de rampspoed pas mettertijd tot de
mensen zal doordringen, wanneer ze de goddelijke ingreep in zijn totale omvang hebben beseft.
Want God wil Zich aan de mensen openbaren door Zijn ingrijpen. Hij wil hen laten zien, dat Hij
Zelf het einde bewerkstelligt, omdat de mensen er geen punt achter zetten, omdat ze elkaar eerder
wederzijds afslachten, dan dat ze willen toegeven en de onuitsprekelijke nood beëindigen.
En daarom zal het einde anders zijn dan de mensen zich voorstellen. God zal Zijn Macht bewijzen
en de aardse machthebbers de wapens uit handen wringen. Hij zal beslissen en de afloop van de
strijd der volkeren tegen elkaar zal de mensen ontgoochelen, die door geweld wilden bereiken wat
hen niet was toegestaan en die daarom hun machteloosheid moeten inzien. Want God bepaalt
uiteindelijk het wereldgebeuren, zelfs wanneer de menselijke wil meent te sturen. En Gods Wijsheid
ziet ook het meest doeltreffende middel voor de mensen in. En Hij gebruikt dit om de chaos tegen te
gaan, die het gevolg is van de liefdeloosheid en die daarom naar de ondergang moet leiden, als God
hem niet beëindigt.
En de tijd van strijd zal worden gevolgd door een nieuwe tijd van strijd, die echter niet om
wereldlijke macht, maar om de geestelijke macht zal ontbranden, want het einde is heel nabij en
tevoren moet deze geestelijke strijd nog worden uitgevochten. De strijd, die gaat om het geloof in
Jezus Christus, de goddelijke Verlosser, en Zijn Leer.
Amen
Bertha Dudde - 13/16
Source: www.bertha-dudde.org

De geweldige stem van God - Einde van de strijd

B.D. No. 3318
5. november 1944

L

uid en indringend zal de stem van God weerklinken en het lot der volkeren zal worden
beslist, want God zelf zal het vonnis uitspreken door de krachten der natuur. En tegen Zijn
rechtspraak zal niemand zich kunnen verzetten, want het zal rechtvaardig zijn en de mensen
treffen die zich schuldig hebben gemaakt aan grote ellende en hun onrecht niet willen inzien.
Het zal een buitengewoon treurig gebeuren zijn en talloze mensen zullen om het leven komen. Het
gebeuren is echter niet tegen te houden, omdat de mensen door niets meer kunnen worden geschokt,
wat menselijke wil bewerkstelligt. En daarom moeten de mensen worden opgeschrikt door een
gebeuren dat door menselijke wil niet kan worden afgewend of beëindigd en dat een grote
ontzetting teweegbrengt, omdat ieder de dood voor ogen staat en zich moet voorbereiden op het
tijdelijke einde. En dit gebeuren komt steeds dichterbij. Dag na dag gaat voorbij zonder dat de
mensheid verandert en de lankmoedigheid Gods talmt nog steeds om de mensen nog de gelegenheid
te geven om te keren voordat Zijn stem weerklinkt.
Maar nu loopt ook het wereldgebeuren ten einde, omdat het natuurgebeuren op til is, omdat het
binnenste der aarde in oproer raakt en alleen op het moment wacht waarop God de krachten der
natuur de vrijheid verleent dat ze zich uit hun boeien kunnen bevrijden. Want de mensen kunnen er
geen punt achter zetten, dus grijpt God in en roept Hij het een halt toe. Het slechte wordt beëindigd,
maar iets wat nog veel erger is zal er het gevolg van zijn, want de mensen raken in vreselijke nood
en staan in algehele radeloosheid tegenover de ontketende krachten der natuur. Ze kunnen noch
vluchten, noch het woeden ervan tegenhouden of verminderen. Ze zijn er aan overgeleverd en
hebben maar één Redder aan wie ze zich kunnen toevertrouwen in hun nood, die ze aan kunnen
roepen om hulp en die de macht heeft hen te helpen.
Maar slechts weinigen erkennen en aanvaarden Hem. Weinigen voelen zich schuldig en wachten
onderdanig op Zijn rechtspraak in het besef van hun zondigheid. En over deze weinigen zal God
zich ook ontfermen in de uren der vernietiging, die de goddelijke wil laat gebeuren, omdat anders
de geestelijke nood niet kan worden opgeheven en de aardse nood voortdurend door menselijke wil
wordt opgevoerd. En omdat de mensen er geen einde aan maken, bepaalt God het einde van een
strijd die de hele wereld in beroering brengt. En er zal een schreeuw van ontzetting over de aarde
schallen die de mensen doet verstijven. Want de grootte van de rampspoed zal alle de oren doen
spitsen en laten sidderen voor een herhaling.
En God doelt erop dat de gehele mensheid belangstelling toont, dat ze zal luisteren naar Zijn
rechtspraak, dat ze de schuldigen onderkent en Gods rechtvaardigheid. Want nog zal ieder die strijdt
menen in zijn recht te staan. Nog wordt alleen de macht gewaardeerd en niet het recht en Gods
zegen kan niet rusten op handelingen die te verafschuwen zijn omdat ze ingaan tegen het goddelijke
gebod der liefde.
En God zal de mensen straffen met hetzelfde wat zij doen. Alleen is Zijn werk van vernietiging
nog geweldiger, opdat ze Hem daaraan herkennen. Want ook het geestelijke komt in opstand dat nog onvrij - uit de goddelijke ordening wordt weggerukt en deze toestand als kwellend ervaart.
Want al zou het ook door menselijke wil vrij worden, het kan zich niet verheugen in zijn vrijheid
omdat het niet de vrijheid van de volmaaktheid is. Maar het geestelijke is de mogelijkheid
afgenomen om werkzaam te zijn, waarover het in opstand komt. En het zal actief zijn waar het
gelegenheid wordt geboden. Maar in het bijzonder zal het zich verbinden met het nog gekluisterde
geestelijke en trachten dit te bewegen zijn omhulsel eveneens open te breken, waarbij het dit
behulpzaam is. Het probeert daardoor de mensen te dwingen weer opbouwend werkzaam te zijn
opdat het weer de mogelijkheid gegeven is nieuwe scheppingen te betrekken om de
ontwikkelingsgang voort te kunnen zetten.
Bertha Dudde - 14/16
Source: www.bertha-dudde.org

En God hindert het geestelijke dat door menselijke wil is vrij geworden niet, zoals Hij ook Zijn
toestemming geeft als de materie in het binnenste der aarde zich roert, als het geestelijke streeft naar
het licht en probeert zijn omhulsel open te breken. God trekt voor korte tijd Zijn wil terug en hij laat
de wil van het geestelijke de vrije loop, wat echter - daar dit nog helemaal onrijp is - een werk van
verwoesting van kolossale omvang betekent. En zo plaatst zich tegenover de menselijke wil een wil
die de eerste overtroeft, die schijnbaar elke goddelijke liefde en wijsheid lijkt te ontberen en die de
algehele toestemming van God krijgt.
Maar de mensheid buigt zich niet voor God. Ze stopt niet met haar vernietigingsstrijd. Ze is door
demonen overmand en laat zich door hen aandrijven. Ze wordt steeds meer een prooi van de kwade
macht en toont dit in haar werken en maatregelen. En om deze achteruitgang een halt toe te roepen,
komen Gods wil en almacht openlijk in actie. Hij doet de aarde schudden en met haar de mensheid,
opdat ze tot bezinning mag komen en veranderen. Want het is de laatste tijd die nog benut kan
worden voor de ziel. En daarom zal God Zijn stem laten weerklinken, krachtig en geweldig. En Hij
roept de mensen toe: Houd op met uw woeden dat uw ziel in het verderf sleurt. Verander uzelf eer
het te laat is en denk aan Diegene die regeert over hemel en aarde, die uw Schepper en Behoeder is
en wiens liefde u met voeten treedt. Denk na over uw einde, want het is zeer nabij.
Amen

Het beëindigen van de strijd - Een scheiding wat ruimte
betreft

B.D. No. 3371
17. december 1944

W

at voor u steeds van nut is, zult u vernemen, als u zich door Mij Zelf laat onderrichten
en u dus op Mijn Stem let, die zacht in u hoorbaar klinkt. U hebt een uitermate onjuiste
opvatting over het verdere verloop van het wereldgebeuren, als u gelooft, dat een van de
strijdende machten als winnaar uit de worsteling tevoorschijn komt. Want Mijn Wil heeft het anders
bepaald, omdat niet het lichamelijke welbevinden, maar het heil van de zielen moet worden
bevorderd en dit een totale omvorming van jullie leven vereist, die echter alleen kan plaats hebben,
als alle aardse plannen achterhaald zijn en de mensheid met een buitengewone gebeurtenis wordt
geconfronteerd, die haar denken ontstelt.
Een normale afloop van de worsteling der volkeren zou niet een verandering van het vertrouwde
leven tot gevolg hebben. Tevens is geen der strijdende machten zonder schuld en dus komt ook geen
macht de zege rechtmatig toe. En daarom doorkruis Ik de plannen der mensen, ongeacht welke
afloop ze aannemen. Ik maak al hun verwachtingen ongegrond en Ik kom met een oplossing, die
niemand verwacht en die ook door niemand is gewenst. Want Ik beëindig de strijd op een manier,
dat hij niet meer kan worden voortgezet, zelfs als de mensen dat zouden willen. Want Ik scheid de
strijdenden ruimtelijk van elkaar. Ik laat natuurlijke hindernissen ontstaan, die niet zo gemakkelijk
kunnen worden overwonnen. En Ik ontneem dus de mensen elke mogelijkheid nog verder strijdend
tegen elkaar op te rukken. En dus wordt het worstelen der volkeren tegen elkaar afgebroken. Er zal
geen beslissing zijn, er zal geen macht zijn, die heeft overwonnen. Integendeel, de mensheid zal
inzien, dat haar macht ten einde is en dat de goddelijke Macht moet worden erkend, die al te
duidelijk herkenbaar is aan deze afloop.
Ik zal het einde veroorzaken en toch daardoor de schuldigen gevoelig straffen, want ze voelen
zich bedrogen in de zekerheid van hun overwinning. Ze voelen zich verzwakt en zonder resultaat en
tegenover een grote ellende en grote armoede geplaatst. En dit einde heb Ik al lange tijd tevoren
bekendgemaakt, opdat u, die nog twijfelt, daardoor de waarheid van Mijn Woord bewezen is. Ik
maak een einde, wanneer van de kant van de mensen het hoogtepunt van wreedheid is bereikt, opdat
daaraan de wereld inziet, dat er een God in de hemel is, Die de zonde straft die zo openlijk aan het
licht komt, opdat ze beseft dat niet de mensen de afloop bepalen, maar Ik Zelf, en dit anders dan de
mensen verwachten.
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En het uur is niet ver meer. En daarom maak Ik Me bekend aan diegenen, die aan Mijn ingreep
geloven en op de hoogte zijn van Mijn voornemen, die Ik opdracht geef de mensen daarop te wijzen
en die Ik als profeten onder de mensheid zend. Want die moet tevoren worden gewaarschuwd,
omdat Ik nooit een dergelijk gebeuren over de mensen laat komen, zonder hen ervan in kennis te
stellen, opdat ze ernstig aan hun zielenheil denken en zich voorbereiden. Want niemand weet wie
erdoor wordt getroffen. Mijn ingrijpen zal ontelbare slachtoffers eisen, overal waar hij zal
plaatsvinden.
Amen
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