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De kennis van de oerschuld is nodig om het verlossingswerk
te begrĳpen

B.D. No. 8806
26. mei 1964

U

mensen ontbreekt de kennis over de val door de oerzonde. Daarom beschouwt u het
verlossingswerk van Jezus Christus ook alleen maar als een verzoeningswerk voor uw
menselijke schuld. Ja, u betwist Hem het werk van verlossing omdat, zoals u gelooft, ieder
zijn schuld tot de laatste cent betalen moet. Zou het alleen de schuld zijn die u als mens op u
geladen heeft, dan zou deze mening te begrijpen zijn. Maar het gaat om de grote oerschuld, om de
afval der geesten van Mij. Een schuld die u nooit zou kunnen aflossen en dus ook geenszins
ontkend kan worden, die de aanleiding is voor het ontstaan van de gehele materiële schepping en
die reden is voor mijn menswording in Jezus.
De aanleiding tot deze afval van Mij was dat de geschapen wezens Mij niet konden zien, en
daarom maakte Ik Mij zichtbaar in Jezus. Wie alleen maar de vroegere zondeval van de eerste
mensen laat gelden, die zal het ongelooflijk voorkomen dat voor deze zonde een Verlosser nodig
geweest is. Hij zal er altijd aan vasthouden dat de mensheid niet gestraft kon worden voor een
zonde die zij niet begaan had. Zodoende zouden ook de zonden die de mens als zodanig begaat wel
een vergrijp tegen mijn liefde zijn, die zij echter niet beseffen in de toestand van hun lichteloosheid
- die pas het gevolg van deze grote oerzonde is geweest. Deze zonde verklaart echter alles. En
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zolang de mensen niets weten over deze gebeurtenis van de afval der geesten, valt het hun ook
zwaar in een goddelijke Verlosser te geloven, die ter wille van deze schuld die Hij zelf op zich
genomen heeft, aan het kruis is gestorven onder grote smarten en pijn, om Mij het zoenoffer aan te
bieden. Daarom moet ook elke leer die de goddelijke Verlosser ontkent, die dus het
verlossingsprincipe verloochent, afgewezen worden als dwaalleer, ook al wordt Jezus’
werkzaamheid als Verbreider van de goddelijke liefdeleer benadrukt. Het gaat om de verlossing van
de oerschuld die alleen Ik zelf in de mens Jezus volbrengen kon, wat voor u mijn menswording in
Hem verklaarbaar maakt. Want Ik zelf ben een Wezen dat geen van mijn schepselen zou kunnen
aanschouwen zonder te vergaan.
Wilde Ik dus dat u zich van Mij een zichtbare voorstelling kon maken, dan moest dat in de vorm
van een aan u gelijk wezen geschieden, dat voor u de mens Jezus was. Het is dus op de eerste plaats
nodig het verloop te kennen van de afval van de wezens van Mij, om dan ook de toedracht van de
schepping van de zichtbare wereld te begrijpen. Dan is ook de altijddurende strijd tussen licht en
duisternis te begrijpen en het optreden van een Redder der mensheid in Jezus Christus, een niet
gevallen oergeest, in wie Ik zelf Mij belichaamd heb omdat u zich van de alles voortbrengende
Kracht geen enkele voorstelling kon maken. En daarom kunt en moet u een Verlosser erkennen die
ter wille van de schuld van allen aan het kruis is gestorven en ook voor u mensen om vergeving van
uw schuld heeft gevraagd. Die vergeving kan u echter niet zomaar toevallen, maar u moet Hem zelf
daarom hebben gevraagd, omdat de val in vrije wil is geschied en nu de terugkeer tot Hem ook in
vrije wil moet plaatsvinden. Dat nu een ernstig naar volmaaktheid strevend mens, naast de
oerschuld, ook de zonden als mens vergeven worden, lijdt geen twijfel. Want alle schuld wordt
gedelgd en de vergeving is zodoende verzekerd.
Daar Jezus echter zelden als Verlosser erkend wordt omdat veel dwaalleren Hem alleen als
verheven mens en als een opgeklommen meester zien, niet echter mijn menswording in Hem willen
erkennen, vragen zij Hem ook niet om vergeving van al hun zonden. Want er is maar Een die hen
kan bevrijden van hun grote schuld, slechts Een heeft de Macht alle schuld in het zand te schrijven,
en dat is Jezus Christus, in wie Ik zelf mens ben geworden.
Amen

Geestelijke toestand van de mensen voor de kruisdood Boek der boeken

B.D. No. 8397
30. januari 1963

U

mensen vraagt u vaak af waarom in het boek der boeken niet helder en duidelijk over mijn
heilsplan van eeuwigheid melding wordt gemaakt zodat de mensen zouden kunnen weten
wat aan hun menszijn ten grondslag ligt. En u trekt daarom ook de openbaringen in twijfel
die u daarvan nauwkeurig kennis geven. U moet echter bedenken dat de geestelijke toestand van de
mensen voor mijn geboorte zulke kennis niet toeliet. Dat de mensen het niet hadden kunnen
begrijpen, omdat mijn tegenstander voor mijn kruisdood nog de heerschappij bezat en deze nooit
een licht zou hebben toegelaten. Veeleer werd de duisternis steeds dieper omdat weinig mensen een
licht in zich ontstaken door een leven van liefde.
Weliswaar wisten ze van een God die hen geschapen had, maar ieder dieper inzicht ontbrak hun
en eveneens welk verband er was tussen henzelf en hun God en Schepper. Ze wisten wel dat Ik van
hen gehoorzaamheid vroeg tegenover mijn geboden, die hun ook werden overgebracht door
verlichte mensen die Ik naar de aarde zond met het doel te onderrichten. En ze zouden ook, als ze
volgens mijn geboden hun leven leidden, tot een lage graad van inzicht hebben kunnen komen.
Nooit echter kon een weten over alles wat hun nog verborgen was, schools worden aangeleerd.
Want het verstand zou het niet hebben kunnen bevatten en als gevolg van hun nog niet gedelgde
oerzonde bezaten hun zielen geen grote rijpheid. Daarom werden ook de profeten meestal met
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tegenzin aangehoord, omdat de mensen zich in de genoegens van hun leven zouden hebben moeten
beperken wanneer ze die profeten gehoor hadden geschonken.
Het waren altijd alleen maar uitzonderingen die het verlangen hadden gehoorzaam te zijn aan hun
God en Schepper en Hem te dienen. En in enkele gevallen is aan dezen ook een weten geschonken
dat ook werd opgetekend, maar niet bewaard bleef toen mijn tegenstander steeds sterker inwerkte
op de mensen die zich kort voor mijn geboorte ook op een buitengewoon geestelijk dieptepunt
bevonden en daarom ook niet meer in staat waren zo'n weten op te nemen.
Toen kwam Ik zelf naar de aarde en bracht een licht in deze ongewone duisternis. Maar ook alleen
maar daar kon mijn licht schijnen waar mijn tegenstander zich niet kon handhaven, waar het
verlangen om in de door God gewilde ordening te leven de mensen ook ertoe aanzette een leven in
liefde te leiden. Dezen kon Ik al een klein licht schenken en hun over hun verhouding tot hun God
en Schepper uitsluitsel geven. Toch vonden ook deze leringen slechts van mens tot mens plaats,
omdat Ik de graad van rijpheid van ieder afzonderlijk kende en verhinderde dat ook daaruit een
schoolse kennis werd gemaakt, dat wel door middel van traditie had kunnen worden overgedragen,
dat echter onbegrijpelijk gebleven zou zijn voor ieder die in zichzelf geen licht ontstak door de
liefde.
Door mijn werk van verlossing was nu de oerzonde gedelgd. En nu kon dus ook mijn geest
werkzaam zijn in de mens die dit toeliet door werken van liefde. Want ook nu leerde Ik dat liefde
het voornaamste is. Wie dit gebod nakwam, werd ook door mijn geest onderricht en hij verkreeg het
weten dat voor hem nodig was om het doel van zijn aardse leven te vervullen. En daar gaat het om,
wat u nodig hebt opdat uw ziel tot volledige ontwikkeling komt. De arbeid aan de ziel is het
voornaamste en alles wat u daartoe aanzet zal de geest uit Mij u doen toekomen. En wie een groot
verlangen heeft in diepere wijsheden door te dringen, hem zal ook de verwezenlijking ervan ten
deel vallen.
Daar echter slechts weinig mensen hun geest in zich tot leven wekken, zou een traditioneel
overgedragen weten diegenen alleen maar in verwarring brengen zolang hun geest nog niet gewekt
is. En daarom is zo'n weten ook niet opgetekend in mijn opdracht, want eenieder zou daartoe
kunnen komen die het ernst zou zijn tot mijn heilsplan door te dringen. Maar voor het merendeel
van de mensen die onverschillig door het leven gaan en genoegen nemen met het geestelijke goed
dat hun schools werd bijgebracht, zou het nooit een zegen zijn wanneer alle samenhang duidelijk
verklaard zou worden, want het zijn zeer diepe geestelijke beweegredenen, die zelf het verstand niet
vatten kan, integendeel, die een gewekte geest vereisen om begrepen te worden.
Geen mens wordt het juiste inzicht geweigerd die daar ernstig naar streeft, wat echter ook het
naleven van mijn wil vraagt, die aan alle mensen werd geopenbaard en waarvan ook alle mensen op
de hoogte zijn, omdat hun ook de innerlijke stem, de stem van het geweten, zegt wat ze moeten
doen of laten. En daar het mijn tegenstander steeds alleen daarom te doen is duisternis te verbreiden
en tegen elk licht te strijden, zal hij ook steeds proberen de mensen zo te beïnvloeden dat ze zelf
elke innerlijke helderheid verhinderen. En hij zal de mensen ook een misvormde voorstelling van de
waarheid geven, zodat hun elk begrijpen ontbreekt van een weten dat tot diep in mijn
scheppingsplan reikt - en dit begrijpen juist een gewekte geest vereist.
Dat wat het boek der boeken aan inhoud bevat, is volop voldoende om de ziel van de mens te
voltooien wanneer alles maar ter harte wordt genomen. Maar ook deze inhoud is voor de meeste
mensen onbegrijpelijk, want steeds blijven de letters dood zolang ze niet met een gewekte geest
gelezen word. En zo gaat het ook met elk weten dat door openbaringen steeds weer naar de aarde
wordt gebracht en zuivere waarheid is. Het zal ook alleen juist worden begrepen en in praktijk
worden gebracht door een mens die bereid is liefde te geven, wiens geest gewekt is. En deze zal dan
ook kunnen doordringen tot de diepste geheimen en ook mijn heilsplan van eeuwigheid begrijpen.
Amen
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Het Oercentrum van licht en kracht

B.D. No. 8127
17. maart 1962

D

e grootste Geest van de oneindigheid, de Schepper van hemel en aarde, het Oercentrum
van licht en kracht, openbaart zich aan u mensen omdat Hij u liefheeft, omdat u van Hem
eens uitgegane kracht bent die als wezens werden uitgestraald en - daar ze een vrije wil
hadden - een verkeerde weg insloegen die hen heel ver weg voerde van hun plaats van oorsprong.
Maar deze grootste en volmaaktste Geest is in Zijn oersubstantie liefde en de liefde zal niets
verloren laten gaan. U mensen zult nu op aarde wel een zelfstandig leven kunnen leiden. U zult ook
kunnen denken, maar u bent zonder kennis van alle geestelijke samenhang. U bent zonder weten
over uw verhouding tot deze hoogst volmaakte Geest, tot uw God en Schepper van eeuwigheid. En
in Zijn overgrote liefde voor al Zijn schepselen openbaart Hij zich aan hen, zodra ze als zelfbewuste
wezens over de aarde gaan. En Hij spoort ze aan om na te denken. Hij spreekt de mensen
rechtstreeks aan. De grootste Geest van de oneindigheid buigt zich over naar Zijn schepselen die
eeuwige tijden geleden als nietigste lichtvonkjes door Hem werden uitgestraald. Want deze
schepselen hebben hun licht verloren. Ze hadden zich vrijwillig van Hem afgekeerd en hebben op
de duisternis aangestuurd.
Maar er kan de mens naar waarheid opheldering worden gegeven wanneer hij willens is de
goddelijke openbaringen in ontvangst te nemen, wanneer hij willens is aan te horen wat de grootste
en volmaaktste Geest van de oneindigheid hem wil overbrengen. En u zult dan waarlijk ook van dit
hoogst volmaakte Wezen een uiteenzetting krijgen die u er innerlijk toe aanzet verbinding met Hem
te zoeken. En u zult de zin en het doel van uw aardse bestaan leren begrijpen. U zult bekend worden
gemaakt met een diepgaand weten, omdat er alleen uw vrije wil voor nodig is om u bij dit
volmaakte Wezen aan te sluiten, dat u als uw Oorsprong zult herkennen zodra het licht van de
waarheid in u wordt ontstoken. En elke goddelijke openbaring is zo’n licht van boven dat uw harten
zal verlichten en u het verloren inzicht weer teruggeeft dat u bezat toen u zelf nog als lichtvonk
straalde in Zijn tegenwoordigheid. Eens was u dicht bij Hem, maar u kon Hem niet aanschouwen
omdat u zou zijn vergaan bij het zien van het Oerlicht en de Oerkracht die u liet ontstaan. En nu is
Hij u nabij en al bent u ook niet in staat Hem te zien, zo openbaart Hij zich toch aan u, omdat Hij
wil dat u Hem zult herkennen. Want Hij heeft medelijden met uw ongelukkige toestand en Hij wil u
helpen gelukzalig te worden.
Begrijp het goed dat u mensen wordt aangesproken door Hem, door het volmaaktste Wezen - van
wie u zich geen voorstelling zult kunnen maken omdat Hij alles is in alles, omdat er niets bestaat
dat niet van Hem zelf getuigt, omdat alles kracht is uit Hem, de eeuwige Oerbron van kracht en van
licht. U bent eens als nietigste vonk uitgestraald en toch houdt het volmaaktste Wezen zich bezig
met ieder van Zijn schepselen. Want onophoudelijke liefde verbindt Het met hem, en deze liefde uit
zich tegenover de mens doordat ze zich openbaart opdat de mens nota zal nemen van zijn
oerverhouding tot die grote Geest van de oneindigheid, opdat hij zelf tracht zich bij Hem aan te
sluiten, opdat hij weer terug zal keren naar zijn Oorsprong.
De mens heeft het vermogen te kunnen denken en daarom openbaart God zich zelf. Want de mens
moet zich met een weten bezighouden dat hem rechtstreeks door God wordt overgebracht. Hij
ontsteekt een licht voor de mens die nog zolang in de duisternis vertoeft als hij nog geheel zonder
kennis is over zichzelf, over zijn begin en zijn doel. Het boezemt Hem medelijden in dat Zijn
schepsel in de duisternis voortgaat, want in deze duisternis is het ook niet in staat zijn Schepper te
herkennen, die de Liefde is sinds eeuwigheid. Maar herkent het zijn Schepper, die ook zijn Vader
wil zijn, dan betoont het Hem ook liefde. En daarom openbaart zich dit hoogst volmaakte Wezen
aan de mensen om hen aan te sporen tot liefde, die in hen zal ontvlammen zodra er maar een klein
lichtje hen verlicht, dat hun kennis geeft van hun oerbegin en hun bestemming op aarde. In de liefde
van God had het schepsel zijn oorsprong. De liefde van God volgt Zijn schepsel tot het weer
terugkeert naar de eeuwige Liefde om in de verbinding met Haar onuitsprekelijk gelukzalig te zijn.
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Amen

Ik ben het begin van alle dingen

B.D. No. 0750
21. januari 1939

I

k ben het begin van alle dingen. Neem dat ter harte als de geringste twijfel u bezighoudt over
de schepping van alles wat u om u heen en boven u ziet. Als mijn macht dus volstaat om uit
Mij ieder wezen in het leven te roepen, van welke aard zou dan de kracht wel moeten zijn die
tegenover mijn wil tot scheppen een even grote wil om te vernietigen stelt? Er zou dan naast Mij
een tweede godheid aan het werk moeten zijn, wiens blijk van kracht tegen mijn scheppen indruiste.
Wie zich nu de Godheid voorstelt als een onvolmaakt wezen, kan waarlijk nog veel van zulke
goden naast deze ene Godheid stellen. Maar van de ene ware Godheid, die alles heeft geschapen en
alles beheerst, heeft hij dan nog geen juist beeld. Wie Mij herkennen wil, moet geloven en zich als
schepsel aan de Schepper onderwerpen. Dan zal het licht in hem worden en in dat licht zal hij Mij
zien als Heerser van het heelal. Hij zal beseffen dat geen tegenkracht kan handelen in strijd met Mij,
die daar verwoestend werkt waar Ik schep.
Alleen de materiële omvorming van het aardoppervlak is overgelaten aan de vrije wil van de
mens, opdat de scheppingsdrang van de mensen, die Ik eveneens in hun harten heb gelegd, zich kan
uiten in daden. Zij kunnen nu als het ware handelen naar eigen goeddunken, maar zullen toch steeds
hun eigen ontoereikendheid moeten inzien. En ze zullen altijd op de almacht van de Schepper en op
het werkzaam zijn van de natuurkrachten aangewezen zijn en kunnen zich daar niet eigenmachtig
tegen verzetten.
Niets is nu begrijpelijker dan het willen doorgronden van de almachtige Schepper, en toch is weer
niets onmogelijker. Het menselijke verstand is bij lange na niet toereikend om Mij in heel mijn
oerkracht te begrijpen en nog veel minder zal het hem lukken Mij nauwkeurig te omschrijven, dat
wil zeggen: mijn zijn en mijn wezen in wat voor vorm dan ook onder te brengen die het menselijke
verstand aanvaardbaar lijkt.
Dit is een hopeloze aangelegenheid die nooit een bevredigend resultaat kan opleveren. Want Ik
was, Ik ben en zal altijd een eeuwig ondoorgrondelijke Geest zijn, die alles in zich bergt wat heel
het universum kan laten zien, aan wie heel de schepping is onderworpen omdat ze uit Hem is
voortgekomen en die het begin en het einde is van alle dingen - de Geest die Liefde is van
eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen

Oerwet: liefde

B.D. No. 5693
5. juni 1953

D

e oerwet is de liefde. De oerkracht is liefde en al het stoffelijke is in zijn oersubstantie
liefde. Dus moet ook het hoogste Wezen, de eeuwige Godheid, Liefde zijn, evenals al het
wezenlijke dat uit haar is voortgekomen. De liefde is een kracht en dus steeds effectief
zolang ze met de Oerbron van alle kracht in verbinding blijft. Want God, als de Oerbron van kracht,
straalt deze uit volgens Zijn eeuwige ordening, om werkzaam te zijn in liefde volgens Zijn wet.
Daarom zal al het door Hem in het leven geroepen wezenlijke onbeperkt de liefdeskracht kunnen
benutten, omdat deze in hem rust als teken van goddelijke oorsprong, echter alleen zo lang als het
wezen zich binnen de wet van de eeuwige ordening beweegt, zolang het de liefdeskracht wil
gebruiken volgens de goddelijke wil. Want de wil van God is in Zijn liefde gegrondvest. De wil van
God is steeds in overeenstemming met de eeuwige ordening en is eveneens oerwet.
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Treedt het wezen uit de goddelijke ordening, dan treedt het ook buiten de liefdesstroom van God.
Het verspeelt dus zijn kracht omdat deze buiten de wet niet werkzaam is, omdat de liefde niet uit de
ordening kan treden daar ze de oerkracht is van God. Daarom zal het ook begrijpelijk zijn dat alleen
dan van de kracht Gods kan worden gesproken wanneer een werkzaam zijn in liefde herkenbaar is
en dat niets on-goddelijks zich van de kracht uit God kan bedienen, omdat Gods kracht liefde is,
maar de liefde niet buiten God kan zijn. Hieruit volgt dus dat de eeuwige ordening
onvoorwaardelijk in acht moet worden genomen, waar de liefdeskracht zich wil uiten. Dat dus het
wezen pas weer als goddelijk wezen kan worden bestempeld wanneer het in Gods eeuwige ordening
leeft, omdat het dan weer door de goddelijke liefdeskracht wordt doorstraald en dus ook zelf vol
kracht en licht is, omdat ook de liefdeskracht weer haar volle uitwerking heeft. Dan zal het wezen in
de gelijke wil met God kunnen scheppen en vormen omdat de liefdeskracht voortdurend tot
werkzaamheid aandringt, omdat de goddelijke kracht nooit rust maar voortdurend tot leven wekt.
De toestand buiten de goddelijke ordening is een toestand van de dood, van krachteloosheid, van
verstarring. Maar leven is alleen in goddelijke ordening denkbaar, en goddelijke ordening is liefde.
Het wezenlijke dat zich buiten de goddelijke ordening ophoudt, zou volledig moeten vergaan
wanneer het geen van God uitgegane kracht zou zijn die in haar oersubstantie liefde is. En deze
kracht is onvergankelijk, ofwel: wat van God uitgaat, kan nooit vergaan. Maar het kan al het
positieve in zich in het negatieve veranderen en dit wil dus zeggen: een aan het goddelijke licht- en
krachtvolle tegengestelde toestand. Duisternis en machteloosheid dus, een niet goddelijk en daarom
ongelukkig lot. Maar God, als eeuwige Liefde, keert zich niet af van deze van God losgeraakte
wezens. Hij tracht hen terug te leiden naar Zijn wettelijke ordening. Hij straalt het bekoelde en
verharde wezenlijke aan met Zijn liefdeskracht en als het zich openstelt, dus zonder weerstand zich
aan de inwerking van de liefdesstraling overgeeft, keert het langzaam terug naar de goddelijke
ordening. Het brengt de liefde in zichzelf weer tot ontplooiing en benut de hem nu weer
toestromende liefdeskracht om in liefde werkzaam te zijn. Het wordt zelf vol van kracht en licht en
keert terug naar de oerbron van de Liefde. Het sluit zich weer aaneen met God, van wie het eens is
weggegaan.
Amen

In het begin was het Woord

B.D. No. 5414
16. juni 1952

I

n het begin was het Woord en het zal er zijn tot in alle eeuwigheid. Want het Woord ben Ik zelf,
die zonder begin ben en zonder einde en nochtans in het allereerste begin het woord uitsprak
van al datgene wat uit Mij, buiten Mij werd geplaatst, waarin mijn kracht zich openbaarde.
Voor dat wat Ik schiep, weerklonk mijn woord. Dat wil zeggen: het vernam in zich mijn
aanspreken, het besefte zijn denkvermogen. Het kon van gedachten wisselen met het gelijke
geschapene, en dat wat als gedachte in hem levend werd, wat mijn woord, het overbrengen van mijn
wil, mijn weten en mijn liefde op het wezenlijke dat in Mij zijn oorsprong had.
Ik bestond sinds eeuwigheid. Voor Mij was er geen begrenzing. Uit Mij straalde onvoorstelbaar
licht en kracht. Maar mijn woord, het uitstralen van de rijkdom van mijn gedachten, vond geen
weerklank. Want buiten Mij was er niets wezenlijks dat in staat was, dat, wat uit Mij wegstroomde,
op te nemen, dat als het ware de respons vormde op mijn woord, maar dat wederom niets anders
zou hebben kunnen zijn dan zoals Ik zelf was, omdat het anders mijn, de van Mij uitstralende
liefdesgloed, niet zou hebben kunnen verdragen. Daarom was de daad van het scheppen van een aan
Mij gelijk wezen een aan mijn oerwezen beantwoordend verlangen. Want de liefde, de essentie van
mijn wezen, wilde geven, gelukkig maken, de in haar aanwezige kracht schenken. En de Liefde
schiep zich daarom een vat waarin ze kon uitvloeien. Mijn liefde schiep een wezen in dezelfde
volmaaktheid en nu gaf Ik Me helemaal weg doordat Ik mijn wil, mijn denken en mijn liefde op dit
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wezen overdroeg. En het overdragen van datgene wat in Mij zijn oorsprong had, was "mijn woord".
Ik nam zelf mijn intrek in het door Mij geschapen wezen. En dit wezen kon nu denken, willen en
handelen net als Ik omdat mijn woord het onderrichtte, omdat mijn wezen zich in dit door Mij
geschapen wezen terugvond.
In het begin was het Woord. Pas door mijn woord herkende het eerst geboren wezen zich en het
herkende ook Mij. Het was eigenlijk door mijn woord, door het uiten van Mij zelf, pas in staat zich
als een wezen te onderkennen. Het was in staat eigen gedachten te vormen, die hem echter weer
eerst door Mij zelf werden toegevoerd, die het door Mij in hem gesproken woord waren, dat blijk
gaf van onze saamhorigheid. Want Ik was de scheppende kracht die wezens kon scheppen naar mijn
evenbeeld. Ik was het Oercentrum dat zijn kracht uitstraalde in de oneindigheid en deze kon
gebruiken naar Zijn wil.
Het "gevende" principe in Mij verlangde dus naar een "ontvangend" wezen om het gelukkig te
kunnen maken. Maar dit wezen moest Mij kunnen herkennen en Ik maakte Me aan hem kenbaar
door het woord, dat hetzelfde was als de uitstraling van mijn liefde die het geschapene het leven
gaf. Die het in staat stelde als vrij, buiten Mij geplaatst wezenlijks werkzaam te zijn in wijsheid en
macht, Mij zelf te herkennen en vanuit dit inzicht ook mijn wil in zich te koesteren. Want het woord
is de gevormde gedachte die van Mij uitgaat en aan het wezen wordt overgebracht en die het tot zijn
werkzaamheid aanzet.
Het woord was in het begin. Pas het door Mij geschapene had het woord nodig, het overbrengen
van mijn gedachten in een door het wezen op te nemen vorm, waardoor het nu in voortdurend
contact bleef met Mij en ook in voortdurende gelukzaligheid. En omdat het door Mij in het leven
geroepene in eeuwigheid niet meer kan vergaan, zal ook mijn woord niet vergaan. Het zal steeds de
uiting van Mij zelf zijn tegenover mijn schepselen. Het zal nooit ofte nimmer veranderd worden.
Hemel en aarde zullen vergaan, maar mijn woord zal blijven bestaan tot in alle eeuwigheid.
Amen

"Ik ben sinds eeuwigheid" - De schepping van Lucifer

B.D. No. 5598
10. april 1953

I

k ben sinds eeuwigheid en Ik zal zijn tot in alle eeuwigheid. Ik ben het hoogste en volmaaktste
Wezen en uit Mij kwamen talloze wezens voort, eveneens in volmaaktheid, omdat Ik niets
anders dan het volmaakte kan scheppen. En zo was ook dit door Mij geschapen wezenlijke vol
van macht en kracht. Het was niet beperkt in zijn werkzaamheid. Het kon dus scheppen en vorm
geven net als Ik, want het gebruikte mijn kracht, die het onbeperkt van Mij betrok. Het uitstralen
van kracht in mijn schepselen was een gebeuren dat Mij onnoemelijk gelukkig maakte en mijn wil
om lief te hebben steeds opnieuw aanspoorde mijn schepselen te voorzien met mijn kracht. Doch Ik
deed dit voortdurend via mijn eerst geschapen wezen om dit in dezelfde mate gelukkig te maken en
tot scheppende bezigheid aan te sporen.
Maar de uitstraling van mijn liefde vond daar geen weerklank meer. Het eerst geschapen wezen
erkende Mij niet als Bron van de kracht, waande zich zelf daarentegen als voortbrenger van deze
kracht, omdat het scheppen kon in vrije wil en bijgevolg ook niemand boven zich wilde erkennen.
En dat was zijn verderf. Want het maakte zich opzettelijk van Mij los en bijgevolg ook van de
liefde, ofschoon het krachtig en machtig bleef omdat Ik mijn kracht niet terugtrok van een wezen
dat mijn liefde had geschapen. Het behield dus wel zijn kracht, die nu echter geen liefdeskracht
meer was die een opbouwende uitwerking had, maar een verwoestende, ontwrichtende werking had
omdat de liefde haar ontbrak. Toch bleef dit wezen mijn schepsel, want mijn liefde kan zich niet
afkeren van dat wat mijn liefde heeft voortgebracht. Maar dit wezen had een aanvang, een begin,
terwijl Ik ben sinds eeuwigheid.

Bertha Dudde - 8/39
Source: www.bertha-dudde.org

Alleen dat al zou dit eerst geschapen wezen het bewijs hebben moeten geven, dat het niet het
hoogste, het eerste Wezen was. Want het was op de hoogte van zijn begin. En dit weten moest zijn
liefde voor Mij, voor het Wezen dat hem liet ontstaan, bovenmate doen ontvlammen. Want het was
overgelukkig in zijn door Mij volmaakt geschapen staat. En het kon zijn geluk voortdurend laten
toenemen door het scheppen van aan hem gelijke wezens. En ook dit scheppen kunnen moest het
aan Hem doen denken, Die ook hem het leven had gegeven. Het weten was in hem, in de eerst
geschapen geest. Hij was daarom de lichtdrager die al zijn kennis kon overbrengen aan de wezens
die uit zijn wil voortkwamen, maar die allen mijn kracht als oersubstantie hadden, die allen werden
geboren uit de liefde die de eerst geschapen geest voortdurend doorstroomde en in Mij haar
oorsprong had.
En ondanks dit inzicht, ondanks het helderste licht dat het doorstraalde, viel het wezen. Het keerde
zich van Mij af. Het stootte de eeuwige Liefde van zich af. Het gebruikte zijn kracht niet meer
volgens mijn wil, maar tegen Mij. Maar het kon zich niet losmaken van Mij. Het kon ook niet meer
vergaan, hoewel het eens een begin had, want het was kracht uit Mij die eeuwig niet kan vergaan.
Ze kon alleen negatief werkzaam zijn tot een bepaalde graad om, als deze graad overschreden is, te
veranderen in positieve kracht. Maar Ik verga in geen eeuwigheid en wat eenmaal van Mij is
uitgegaan, keert ook onvermijdelijk naar Mij terug. Maar dan heeft het een zodanige verandering
doorgemaakt dat het zichzelf herkent als lichtvonk, dat het op het eeuwige Licht aanstuurt. Dat het
bij Mij en in Mij zijn gelukzaligheid vindt, dat Ik het nu met mijn liefdeskracht doorstraal tot in alle
eeuwigheid.
Amen

De scheppingsdaad van de geestelijke wezens

B.D. No. 7067
17. maart 1958

H

et is mijn wil, dat het licht in u wordt, waar het in u nog donker is. De mensen die niet
vragen, kunnen geen antwoord krijgen, maar die zouden willen weten en zich tot Mij zelf
wenden, hen zal Ik ook antwoord doen toekomen, opdat ze Mij in mijn liefde en wijsheid
leren herkennen en Mij zelf hun liefde schenken.
De scheppingsdaad van de geestelijke wezens was een geestelijk gebeuren, dat u mensen pas dan
begrijpelijk zal zijn, wanneer u zelf in het rijk van het licht zult zijn binnengegaan. Zolang u op
aarde bent, kan het u alleen in grote lijnen worden getoond, in overeenstemming met uw
begripsvermogen. Toch zullen deze niet van de waarheid afwijken, maar laten ze zowel de diepere
redenen alsook de oneindig vele gebeurtenissen er tussen door ontbreken, die er ook niet toe zouden
bijdragen u opheldering te verschaffen. Maar hiervan kunt u zeker zijn, dat Ik u, die alleen begeert
in de waarheid te worden onderwezen, niet in een verward denken terecht laat komen.
Mij hield bij de schepping van het eerste wezen alleen de gedachte bezig, Me een vat te scheppen
dat de voortdurend uitstromende kracht van mijn liefde zou opnemen, omdat mijn onbegrensde
liefde zich wilde wegschenken en steeds maar gelukkig maken. Maar de kracht van mijn liefde
bracht onophoudelijk geestelijke scheppingen van veelvuldige aard voort. En Ik wilde daarom ook
iets laten ontstaan wat met Mij zelf overeenstemde, dus een evenbeeld van Mij. En wat Ik wilde, dat
gebeurde. Een wezen in hoogste volmaaktheid ontstond naast Mij, aan hetwelk Ik zelf mijn vreugde
had, dat onuitsprekelijk mooi was, dat een afbeelding van Mij zelf was en dat nu door de kracht van
mijn liefde werd doorstraald, zodat het eveneens tot onbegrensde scheppende bezigheid in staat
was. Zoals Mij nu de krachtbron van mijn liefde ertoe had gebracht, voor zich een opnamevat te
vormen, in hetwelk hij zich kon uitstorten, zo ontstond nu ook in dit wezen de wil en het verlangen,
de hem onafgebroken toekomende krachtstroom van mijn liefde te gebruiken en eveneens wezens
uit zich te laten voortkomen.
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Het was dus dezelfde gebeurtenis, die zich nu herhaalde. Want Ik wilde dit eerst geschapen wezen
laten delen in de onvoorstelbare gelukzaligheid, gelijksoortige wezens het leven te geven, want als
"evenbeeld" van Mij zelf was het ook met dezelfde gevoelens bezield. Het stroomde over van liefde
en de kracht die het voortdurend van Mij betrok, liet het wezen ook niet werkeloos zijn. Ze had een
uitwerking in juist dat gebeuren van het scheppen van ontelbare wezens.
Ook de nu geschapen wezens konden niet anders zijn, dan het eerste door Mij zelf geschapen
wezen was. Het waren hoogst volmaakte, oppermachtige geesten, stralend van het licht, die allen
overeenkwamen met het evenbeeld dat Ik zelf buiten Me had geplaatst. Door het toestromen van de
kracht uit Mij, die de handeling van het scheppen van deze wezens eerst mogelijk maakte, was Ik
zelf dus ook hun "Schepper", ofschoon pas de wil van het eerst geschapen wezen deze kracht van
Mij gebruikte. Alle wezens kwamen dus uit Mij en mijn eerste evenbeeld voort. En alle wezens
bezaten dezelfde scheppende macht. Maar in alle oergeschapen wezens was ook mijn wil
werkzaam. De grote menigte van oergeschapen wezens was in vurigste liefde voor Mij ontbrand,
omdat mijn vuur van liefde hun oerelement was, omdat ze waren voortgebracht door de zuiverste
liefde en bijgevolg ook al het geschapene positief tegenover Mij stond.
Eindeloze tijden gingen voorbij in de meest gelukzalige harmonie en voortdurende uitwisseling
van liefde. En deze toestand zou niet hebben hoeven te veranderen. Maar toen kreeg het gebeuren
van het scheppen een andere vorm, wat alleen maar geestelijk te begrijpen is. En dit werd in
werking gezet door het verlangen van mijn eerst geschapen wezen, van mijn lichtdrager, om Mij
zelf te zien. De liefde van het wezen ging nog onveranderd naar Mij uit en daarom begeerde het Mij
te aanschouwen, ofschoon het wezen het inzicht bezat, dat Ik als "Kracht- en Lichtcentrum" voor
hem, die Ik geschapen had, niet zichtbaar kon zijn; dat hij zou zijn vergaan bij de aanblik van de
volheid van mijn licht, dat het geschapene - als lichtvonk van Mij zelf - zou hebben verteerd en
daarom dus een schouwen niet mogelijk was. En omdat het Me niet kon zien, flitste de gedachte
door hem heen, zich onafhankelijk van Mij te maken en als het ware zich als de schepper zelf
tegenover het leger van de oergeschapen geesten neer te zetten. Een gedachte, die in hem ontstond
als gevolg van het verlangen Mij te aanschouwen, tegen beter weten in. Alle wezens bezaten ook,
als wezenlijk kenmerk van de volmaaktheid, de vrije wil, die echter steeds in overeenstemming was
met mijn wil. En deze vrije wil liet ook die verwarring als gedachte toe.
Dus van Mij uit werd de lichtdrager, Lucifer, niet gehinderd zijn vrije wil verkeerd te richten.
Maar ook het scheppingsgebeuren liep nu vast. Dat wil zeggen, zodra zijn wil niet meer
overeenstemde met de mijne, sloot hij zich als het ware af voor de krachtstroom van mijn liefde,
maar steeds slechts voorbijgaand, want nog was zijn weerstand zo gering, dat de liefde toch
doorbrak en hij zich geheel en al weer aan Mij overgaf, wat nu ook onverminderde toevoer van
kracht betekende en dus ook onverminderde scheppende activiteit. Maar de verkeerde gedachten
kwamen steeds weer in hem boven, omdat hij ze niet aan Mij zelf voorlegde en Ik ze hem zou
hebben kunnen weerleggen.
Want hij schoof Mij af en toe terzijde en merkte niet dat hij zichzelf verzwakte in zijn kracht.
Want zodra hij de band met Mij losser maakte door verkeerd gerichte gedachten, werd ook het
toestromen van de kracht van liefde geringer, wat echter niet tot hem doordrong bij het zien van de
ontelbare geestenschaar, die hij al in het leven had geroepen door zijn wil met gebruikmaking van
mijn kracht. Steeds weer moet naar voren worden gebracht, dat eerst mijn kracht hem het scheppen
van de wezens mogelijk maakte en dat zijn liefde voor Mij hem pas de kracht opleverde, waaruit
begrijpelijk wordt, dat een afnemen van zijn liefde ook de toevoer van kracht verminderde.
En op zijn beurt was ieder geschapen wezen ook een bewijs van de band van Lucifer met Mij, dus
kon er geen wezen meer ontstaan als Lucifer zich bewust van Mij had gescheiden, om welke reden
alle geschapen wezens ook mijn aandeel zijn, want ze zijn liefdeskracht uit Mij. En toch was een
groot deel van alle geschapen wezens van Mij afgevallen. En dat rechtvaardigt de vraag, of de
wezens verschillend van aard waren in hun oersubstantie.
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Ik plaatste één enkel wezen zelfstandig buiten Mij. En dit wezen was mijn evenbeeld. Dus
bijgevolg moesten de nu door dit wezen in het leven geroepen geestelijke wezens weer geheel met
Mij en mijn evenbeeld overeen komen. Het waren dezelfde volmaakte, in het hoogste licht stralende
schepselen, want er kon uit onze beider liefde en wil, die geheel gelijk waren gericht, alleen iets
voortkomen, dat hoogst volmaakt was. Wezens, die op geen enkele manier onderdoen voor de eerst
geschapen lichtdrager. Ze waren dus eveneens buitengewoon machtig en gloeiden in vurige liefde
voor Mij, ofschoon ze niet in staat waren Mij te aanschouwen. Maar ze herkenden Mij, want Ik
openbaarde Me ook aan hen door het woord. Er was een eindeloze schare van die geesten, die in
hoogste gelukzaligheid Mij prezen en lof toezongen, die in eerbied bereid waren Mij te dienen en
die steeds alleen maar volgens mijn wil werkzaam waren, dus evenbeelden van Mij zelf waren. En
deze onbeschrijflijk gelukzalige geestenschaar zou de liefde van de lichtdrager steeds meer hebben
moeten vergroten.
Doch nu begonnen in hem verschillende gevoelens tegen elkaar te strijden. Hij zag de in
heerlijkheid stralende wezens en verlangde nu ook Mij zelf te aanschouwen. Hij geloofde van
zichzelf, als voor de wezens zichtbaar, Mij de baas te zijn en hij wilde Mij niet meer erkennen als
Degene uit wie alles voortkwam, ofschoon hij wist, dat ook hij zelf van Mij was uitgegaan. In het
bewustzijn van zijn hem doorstromende kracht, begon hij het losmaken van de Krachtbron te
voltrekken. Een gebeuren, dat zich over eeuwigheden uitstrekte, omdat hem steeds weer het
verlangen naar het gelukkig zijn naar Mij drong en hij daarom ook steeds weer kracht betrok voor
het scheppen van steeds weer nieuwe wezens. En zo waren ook deze wezens in hun oersubstantie
hetzelfde, namelijk door Mij uitgestraalde liefdeskracht. Maar het zich tijdelijk van Mij afwenden
had ook op het scheppingsgebeuren een bepaalde invloed, doordat de wil en de liefde van die
wezens zich veel meer op hun verwekker richtten dan op Mij. Maar Ik trachtte noch deze wezens
noch de lichtdrager ertoe te brengen te veranderen. Maar ze waren in dezelfde mate vol van licht.
Ze beseften eveneens, dat Ik hun Schepper was en konden daarom ook in vrijheid van hun wil juist
beslissen, toen deze grote beslissing van hen werd gevraagd.
Mijn eerst geschapen wezen had verbinding met alle door hem verwekte wezens, zoals ook Ik met
alle wezens onafscheidelijk verbonden was, omdat de kracht van mijn liefde hen doorstroomde,
daar ze anders niet zouden blijven bestaan. Mijn tegenstander probeerde de band met het door hem
geschapene ook dan nog te bewaren, toen het al een van Mij afgekeerde wil had. Dat wil zeggen
ook de eerste geestelijke wezens werden door hem aangezet, zich van Mij af te keren en er
bezweken bijgevolg ook enkele van hen aan zijn verzoeking. Lucifer trok ook dezen mee in de
diepte, wier inzicht waarlijk ook het schandelijke van zijn plannen zou hebben moeten
verafschuwen. En de zonde van dezen was nog veel groter. Daarom is de weg van de terugkeer ook
veel zwaarder, terwijl echter het merendeel van de eerst geschapen wezens bij Mij bleef, toen de
aanhang van mijn huidige tegenstander zich van Mij losmaakte.
De verborgen weerstand die Lucifer tegen Mij begon in te brengen, had tot gevolg dat er een
eindeloos leger van geschapen geesten deels voor deels tegen Mij besliste, toen deze aan de
wilsproef werd onderworpen. Want de weerstand verstoorde de tot nu toe gesloten eenheid.
Dezelfde wil, dezelfde liefde beheersten mijn vroegere evenbeeld niet meer. Het viel uiteen en deze
verdeeldheid bemerkten nu ook de uit onze liefde voortgekomen wezens, die nu geaard waren zoals
hun verwekker, ondanks dat mijn kracht aan hun verwekking deel had. Daar echter bij de eerst
geschapen geestelijke wezens die weerstand nog niet aanwezig was; daar liefde en wil van de
lichtdrager geheel in Mij opgingen, konden ook uit deze liefde alleen wezens voortkomen, die
geheel met ons overeenstemden, die in stralende volheid van licht en onbegrensde kracht getrouwe
afbeeldingen waren van Mij zelf, evenals ook evenbeelden van het wezen dat Ik in mijn liefde
buiten Mij had geplaatst, en die ook, tot op enkele uitzonderingen na, bij Mij bleven. En in deze
laatsten vond hetzelfde gebeuren plaats als in Lucifer: dat de vrije wil zich verkeerd richtte, dat ze
begeerden hun God en Schepper te zien en uit mijn noodzakelijke onzichtbaarheid verkeerde
gevolgtrekkingen maakten, doordat ze het voor hen "zichtbare" erkenden als hun "god", die zelf nu
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ook aanmatigend werd en ontelbare wezens tot zich trok, die allen de band met Mij dus opzettelijk
verbraken en daardoor in de diepte stortten.
Alle geschapen wezens straalden eens in licht en kracht, terwijl zonder de krachtstroom van mijn
liefde niets zou hebben kunnen ontstaan. De verminderde lichtstraling begon pas met het minder
worden van Lucifers liefde voor Mij, wat echter niet betekent dat het die wezens zou hebben
ontbroken aan het licht van het inzicht. Want op het moment van de schepping doorstroomde ook de
kracht van mijn liefde weer de verwekker van al het wezenlijke. Maar juist die momenten werden
steeds zeldzamer, tot hij opzettelijk tegen Mij in opstand kwam en nu geen enkele toevoer van
kracht meer kon ontvangen, omdat hij die zelf afwees in het geloof, net zo vol van kracht te zijn als
Ik. En nu werd ook zijn geestelijke toestand duister. Hij, die eens mijn evenbeeld was, is tot mijn
tegenpool geworden. Hij is in zijn wezen geheel tegenovergesteld. Hij is in uiterste diepte gezonken
en met hem zijn aanhang, waarin hij zijn vermeende macht en sterkte ziet. Het hoogste wezen, uit
mijn liefde voortgekomen, is het diepst gezonken, omdat het zijn vrije wil, het kenmerk van
goddelijke herkomst, heeft misbruikt. En ieder wezen stond het vrij, deze wil te richten op Mij of op
hem. Ieder wezen kon de wilsproef doorstaan, omdat ieder wezen in het licht van het inzicht stond
en ook over kracht beschikte om het aandringen van zijn verwekker weerstand te bieden.
Maar ook ieder gevallen wezen zal mijn liefde niet verliezen. Want mijn liefde liet het ontstaan en
mijn liefde laat het ook eeuwig niet meer vergaan. Maar zolang het zijn weerstand niet opgeeft, zal
het niet in staat zijn mijn liefde te bemerken en daarom ongelukkig zijn. Maar ook zijn weerstand
zal verzwakken en het wezen zal eenmaal weer mijn liefde zoeken en de weg van terugkeer naar
Mij bewust gaan. En dan zal het ook mijn onmetelijke liefde inzien. Het zal zijn God en Schepper
herkennen in Jezus Christus, in wie Ik zelf voor alle wezens de zichtbare God werd, die ze
begeerden te zien en die hen de weg heeft bereid terug in het vaderhuis.
Amen

Uitleg van de scheppingshandeling - Over de wil van de
wezens

B.D. No. 8878
2. november 1964

E

r is wel een schijnbare tegenspraak die u meent te ontdekken, maar zodra u mijn
onderrichtingen daarover in ontvangst neemt, zult u het juist begrijpen. Alle wezens zijn uit
mijn kracht voortgekomen, die mijn eerst geschapen geest in alle overvloed toestroomde.
Voor deze kracht kon hij zich zo lang niet afsluiten, tot zijn afval van Mij totaal was voltrokken. De
kracht werd hem zo lang toegestuurd als hij ze wilde gebruiken voor het ontstaan van nieuwe
wezens, en al deze wezens waren doorstraald met mijn liefdeskracht, zodat ze dus volmaakt waren
en ook volmaakt moesten zijn, want er ontbrak hun niets, noch licht noch kracht. Bovendien kon er
niets gebrekkigs uit Mij voortkomen omdat, tot aan de afval van Lucifer, hem mijn liefdeskracht ter
beschikking stond, want zo lang was ook de scheppingsdaad voor hem een handeling van de
grootste zaligmaking. En pas toen hij zich geheel van Mij afkeerde, hield zijn scheppingskracht op.
Hij zag in de eindeloze schaar van geschapen wezens het bewijs van zijn macht en hij wees de
verdere toevoer van liefdeskracht af.
Maar de afval strekte zich uit over eeuwigheden. En in deze tijd veranderde hij langzaam zijn wil,
die uiteindelijk tegen Mij was gericht. En daar de wezens waren ontstaan uit zijn wil met
gebruikmaking van de kracht uit Mij, had wel ieder wezen iets van zijn wil in zich. Maar daar elke
scheppingsdaad hem gelukzalig maakte, omdat hij daarbij door mijn onmetelijke liefdeskracht was
doorstraald, gaf hij ook op het ogenblik van de schepping zijn geheime weerstand, dus zijn wil, op,
en hij gaf zich geheel en al over aan mijn liefdeskracht. Het wezen is dus wel verwekt met zijn wil,
die nu het wezen ook trachtte te beïnvloeden om zijn van God afgekeerde wil aan te nemen. Maar
daar het nu ook mijn voortbrengsel is geweest, gaf Ik alle wezens het zelfbeschikkingsrecht toen het
moest beslissen voor of tegen hem. Want mijn liefdeslicht doorstraalde ieder wezen met zo’n
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helderheid, dat het ook zijn Verwekker herkende, dat het dus niet hoefde te vallen maar zich evenzo
naar Mij kon keren, zelfs wanneer Ik voor hem niet zichtbaar was.
Wanneer er dus wordt gezegd: Lucifer legde zijn wil in het wezen, dan is daar niet onder te
verstaan dat hij de wezens kon voorbestemmen af te vallen, want daar moest ieder wezen zelf over
beslissen. Want het had net als zijn verwekker wilsvrijheid en het hoefde niet net zo te denken als de
eerstgenoemde. Daarom straalde voor hem het licht in alle volheid. Onvolmaakt werd het pas, toen
het dit licht niet gebruikte, toen het tegen beter weten in bij zijn wil bleef, die dus het wezen
onvolmaakt liet worden. Want in het allereerste begin was het als hoogst volmaakt uitgestraald, wat
alleen al daaruit bleek dat ook wezens van Mij zijn afgevallen die bij de eersten behoorden die de
willende liefde van ons beiden liet ontstaan. Want ook hun wil was vrij en ze konden hun Heer of
hun heer kiezen.
De afval van de geesten strekte zich uit over eindeloos lange tijden. Dus was de wil van Lucifer in
deze tijden steeds weer veranderd. Hij stond nu eens op goede voet met Mij en dan was hij weer
tegen Mij, zoals het hem na de ontvangst van mijn liefdeskracht aandreef. En evenzo waren ook de
geschapen wezens. Nu eens behoorde hun wil Mij toe en dan weer hem. Maar van een
onvolmaaktheid kon pas gesproken worden, toen hun afval duidelijk zichtbaar was, toen ze voor
hun heer hadden beslist die voor hen in de hoogste gloed van licht straalde. Elke
scheppingshandeling was een uitwisseling van liefdeskracht, die de lichtdrager gelukkig stemde en
daarom ook alleen iets volmaakts kon voortbrengen.
De wilsvrijheid echter was een goddelijk geschenk, dus hoefde ze niet tot de val te leiden. Veeleer,
op de juiste manier gebruikt, kon ze het wezen een onmetelijke gelukzaligheid opleveren. En zo
was ook ieder wezen in staat zijn wil de juiste richting te geven en het had er ook de kracht voor,
juist omdat het in de volheid van zijn licht inzag, waar Lucifer op aanstuurde. Dat het hem is
gevolgd naar de diepte, lag dus niet aan zijn zogenaamde "gebrekkigheid" die het van zijn
verwekker dus "meekreeg", maar het was zijn eigen wil, die hem in de diepte volgde ondanks het
heldere licht van het inzicht. Het was dus geenszins vooraf al door Lucifer belast met een wil die
zich reeds tegen God keerde voordat hem het zelfbeschikkingsrecht werd gegeven. Want het stond,
zoals alles wat uit Mij was voortgekomen, in de hoogste volmaaktheid. Ik kan Mij zelf dus niet
tegenspreken, het is de zuiverste waarheid die mijn openbaringen bevatten. Wat daar dus mee in
tegenspraak is, draagt niet mijn geest in zich. En daarvoor geldt de volgende verklaring: de ene keer
het streven van mijn tegenstander om uw geest in verwarring te brengen, wat hem lukt wanneer de
band met Mij niet sterk genoeg is, wanneer u zelf door uw eigen denken hem daartoe de
gelegenheid geeft de begrippen te verwarren, en de andere keer, wanneer u nog niet zo’n contact
met Mij hebt dat het mijn inwerken in u toelaat, dat Ik u zou kunnen beschermen tegen het
werkzaam zijn van onrijpe geesten die steeds weer opduiken wanneer een mens het licht zoekt en
hij dit licht probeert te doven.
Hoe ernstiger een ontvanger van mijn liefdeslicht op Mij aanstuurt, des te zekerder klinkt mijn
woord in hem, dat dan echter ook zuiver en puur is, en iedere kwade geest wordt afgeweerd die een
lichtdrager in het nauw wil brengen. Hoe meer de wil en het verlangen naar zuivere waarheid in
mijn lichtdragers aanwezig is, des te meer kan hij ook overtuigd zijn van de waarheid van wat hem
is aangeboden. Daarom wil Ik ook dat men alle geschriften onderzoekt, want steeds weer wil mijn
tegenstander een onzekerheid in de mens wekken. Hij wil dat u twijfelt aan de waarheid van
datgene wat Ik zelf u verkondig. Maar u zult Mij uw geloof moeten bewijzen, u zult u niet door zijn
werkzaam zijn van de waarheid van mijn woord af moeten laten brengen, want Ik zal steeds uw
geest verlichten zodat u het herkent, of en wanneer hij zich heeft binnengedrongen om mijn
werkzaam zijn te ontkrachten.
Amen
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Hoe lang kon Lucifer scheppen?

B.D. No. 5645
6. april 1953

M

ijn kracht was zo lang werkzaam in het eerst geschapen wezen, tot de wilsbeslissing
volkomen was afgedankt, oftewel: Lucifer of ook "Lichtdrager" kon nog zo lang wezens
laten ontstaan, als hij door de kracht van mijn liefde nog vervuld was, die echter met zijn
gestage val in de diepte, met zijn verwijdering van Mij, steeds zwakker en uiteindelijk helemaal
onwerkzaam werd. Dus niet Ik onttrok aan dit eerst geschapen wezen de kracht, maar hij zelf
maakte ze onwerkzaam zodra hij zich eindeloos ver van Mij verwijderde. Maar de daad van het
wilsbesluit was geen zaak van een ogenblik, ook dit besluit was een proces dat zich over eindeloze
tijden uitstrekte, want ook de tegen Mij gerichte wil in Lucifer, ontwikkelde zich langzaam en
daaraan beantwoordend waren ook de uit hem voortgekomen wezens geaard, meer of minder de van
Mij afgewende wil in zich dragend.
Zolang dus het eerst geschapen wezen de volledige breuk met Mij nog niet had voltrokken, was
het ook nog scheppend en vormend bezig. Maar steeds meer nam het vermogen om te scheppen af,
echter niet beperkt van Mij uit, maar volgens de oerwet verloor mijn kracht aan werking zodra ze op
tegenstand stuitte. Dus zolang het eerst geschapen wezen zich ophield binnen het bereik van de
kracht van mijn liefde, kon het ook scheppen, maar steeds in overeenstemming met zijn wil om
mijn kracht aan te nemen in het besef dat hij ze van Mij als de Oerbron van kracht betrok. Deze tijd
dat de wil nog besluiteloos was, was volop voldoende om ontelbare wezens met een eveneens
besluiteloze wil te scheppen, welke zich dan steeds meer van Mij afwendde en ook het eerst
geschapen wezen onkundig liet worden, verder wezens in het leven te roepen.
De innige band met Mij liet het wezen dat mijn liefde eens had geschapen, zonder belemmering
kracht toestromen. De uiteindelijke scheiding van Mij moest onvermijdelijk ook een totale
krachteloosheid tot gevolg hebben. De werking van kracht nam in dezelfde mate af als de wil zich
van Mij afkeerde. Maar zolang het mijn kracht gebruikte om te scheppen, erkende het ook Mij als
Bron van kracht, maar droeg dit inzicht niet over op dat wat door hem in het leven was geroepen.
En toen het willens en wetens geen kracht van Mij meer wilde betrekken, in de mening deze zelf te
bezitten, was zijn wilsbeslissing gevallen. Het wees de kracht af en dat betekende eindeloze
verwijdering van Mij en dus krachteloosheid, zodat na zijn val in de diepte ook zijn macht was
gebroken om door zijn wil nog verder wezens te laten ontstaan.
Begrijp het goed: Er lag een onmetelijk lange tijd tussen het eerste moment van in opstand komen
en het zich volledig van Mij afkeren, en de in deze tijd geschapen wezens waren ook daaraan
beantwoordend gevormd, om welke reden het dus noodzakelijk was dat Ik alle wezens van wie Ik
de beslissing van hun wil vroeg, ook met mijn licht van het inzicht moest doorstralen, maar dat ze
zich evenzo verschillend ten nutte maakten, zoals ze zelf verschillend geaard waren. Maar ze
konden een juiste beslissing nemen, de aard van hun schepping was niet bepalend want de wil van
ieder wezen was vrij.
Van een val in de diepte kon al gesproken worden op het moment van het eerste zich opzettelijk
afkeren van Mij, maar dat zolang nog niet volkomen voltrokken was als Ik zelf nog werd gezien als
Bron van kracht. En zo lang kon ook het eerst geschapen wezen de kracht die het van Mij uit
onbeperkt werd toegestuurd, gebruiken naar zijn wil. Want het bleef in de stroomkring van mijn
liefde zolang het Mij zelf erkende. Maar het stapte uit deze stroomkring toen het Mij bewust
weerstand bood, toen het zelf de kracht afwees, om Mij niet te hoeven erkennen, omdat het zichzelf
sterk en krachtig genoeg waande om eigenmachtig te kunnen scheppen en vormen.
Nu bleef mijn kracht werkeloos volgens de oerwet van eeuwigheid. En nu was ook het scheppen
van wezens niet mogelijk, want nu paste Ik heel mijn liefdeskracht toe om het gevallen geestelijke
terug te voeren. Het geestelijke scheppingswerk was voltooid, nu begon het vergoddelijken van het
geschapene, het opleiden van de schepselen tot mijn kinderen vanuit een vrije wil, een werk waar
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mijn totale liefdeskracht naar uitgaat en dat ook mijn tegenstander niet zal kunnen verhinderen,
waaraan tenslotte ook deze tegenstander zich vrijwillig zal overgeven om weer in de staat van
onbegrensde kracht te komen en deze nu te gebruiken volgens mijn wil.
Amen

Heeft God de val veroorzaakt?

B.D. No. 7932
2. juli 1961

O

ok dat zal u mensen eenmaal begrijpelijk worden, dat Ik zelf nimmer mijn invloed uitoefen
en ooit uitgeoefend heb op het geestelijke dat Ik als vrij en zelfstandig buiten Mij geplaatst
heb. Want zodra Ik het schiep als een zichzelf bewust wezen, was het ook uitgerust met
een vrije wil en deze vrije wil was niet in het minst gebonden aan mijn wil, aan de straling van mijn
liefde of aan enige invloed mijnerzijds. De wil was geheel vrij en kon aan iedere richting de
voorkeur geven.
Maar dat het wezen een vrije wil had, was ook de waarborg dat het eenmaal de staat van
"schepsel" kon veranderen in de staat van "kind", wat zonder de vrije wil ondenkbaar zou zijn
geweest. Mijn doel bij de schepping van de wezens echter waren ware "kinderen Gods", dus wezens
die zich in hoogste volmaaktheid bevinden, die deze volmaaktheid evenwel zelf bereiken moesten.
Steeds zal in u mensen de vraag opkomen of de gedachte van een afval van Mij, van Mij uit in die
wezens gelegd is, of zij als het ware moesten afvallen omdat Ik Mij het doel van "ware kinderen"
gesteld had bij het scheppen van de wezens. Maar dan zou u ook een vrije wil van de wezens
kunnen betwisten, die echter de oorzaak was en ook de mogelijkheid van een afval gaf. Maar Ik zag
sinds eeuwigheid vooruit hoe mijn schepselen hun vrije wil gebruikten en kon dus ook het in deze
afval gefundeerde doel zien. Doch zowel de afval als ook het doel werd door Mij absoluut niet
bepaald. De afval was een gevolg van de vrije wil, hoefde dus niet te gebeuren. Het doel is
wederom het voortvloeisel uit de vrije wil. Het zal eenmaal bereikt worden, maar over de tijdsduur
beslist het wezen weer zelf.
En zo moet dus gezegd worden dat Ik weliswaar van alles op de hoogte ben, dat altijd het één de
grondslag is voor het ander en dat er geen afval had kunnen zijn als Ik de wezens de vrije wil zou
hebben onthouden, dat echter dan ook het doel ongegrond zou zijn geworden dat Mij bewoog bij
het scheppen van alle wezens en dat alleen hoogste gelukzaligheid betekende, zelfs al gingen er
tijden van onmetelijk lijden aan vooraf.
Maar de afval van de wezens in vrije wil was een overtreding tegen Mij en mijn liefde. Want het
wezen kon ook zijn wil met de mijne samen laten gaan, het hoefde zich niet van Mij af te wenden
en uit de wet van de eeuwige ordening te treden. En ook talloze wezens die bij Mij bleven en toch
onmetelijk gelukzalig zijn, hebben dat bewijs gegeven. En ook deze wezens worden toegelaten tot
het kindschap Gods, als zij de gang door de diepte willen gaan met het doel de gevallen broeders te
verlossen.
Het afvallen van Mij was echter niet mijn werk, niet mijn wil; doch ter wille van het hoogste doel
liet Ik het gebeuren en Ik leg er steeds weer de nadruk op dat deze wezens het hoogste inzicht
hadden, dat het helderste licht hen verlichtte en daarom het verkeerd richten van hun wil een
verkeerd gebruik van hun wilsvrijheid was, dat dan ook de onzalige toestand tot gevolg had. Ik heb
deze afval niet verhinderd daar Ikzelf anders de wilsvrijheid niet geëerbiedigd zou hebben, die
echter het wezen tot een goddelijk wezen bestempelde. Want iets volmaakts is zonder vrije wil niet
denkbaar. En hebt u eenmaal het doel bereikt, een waar kind van God geworden te zijn, dan zal voor
u ook mijn plan van vergoddelijking volledig begrijpelijk zijn en u zult ook de afval van de geesten
met andere ogen beschouwen, ofschoon het een zwaar vergrijp tegen mijn liefde geweest is.
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En omdat de wet van de eeuwige ordening onveranderlijk is, kon die vergoddelijking altijd alleen
maar overeenkomstig die wet plaatsvinden. Ze kon niet anders bereikt worden, omdat alle
goddelijke eigenschappen die Ik bij het scheppen in deze wezens gelegd had, in vrije wil moesten
worden nagestreefd, wat door de afval van Mij een noodzakelijkheid werd, maar ook veel
moeilijker was dan in de staat van volmaaktheid te blijven in vrije wil. Dat de wezens afgevallen
waren en dus zondigden tegen Mij heeft hun ook een uiterst lange toestand van ellende bezorgd, wat
nooit zou hebben kunnen gebeuren als Ik zelf deze afval op een of andere wijze veroorzaakt zou
hebben.
De volmaaktheid van die wezens kan niet in twijfel getrokken worden en toch vielen zij, wat
steeds alleen met de wilsvrijheid te verklaren is, die eveneens een goddelijk genadegeschenk was,
dat hun nooit ontnomen zal worden. En door het proces het gevallen geestelijke terug te voeren, is
ook het niet-gevallene de mogelijkheid gegeven tot het kindschap Gods te komen, omdat dit
vrijwillig ook de weg door de "diepte" kan gaan omwille van een verlossende missie, zodat dus de
afval van Mij niet de enige voorwaarde is om het kindschap Gods te bereiken, veeleer heb Ik
waarlijk nog andere wegen om de door Mij geschapen wezens tot mijn kinderen te vormen. De
afval was dus niet nodig, maar vanwege de wilsvrijheid wel mogelijk. En Ik voorzag het sinds
eeuwigheid. Daarom kon Ik ook het heilsplan laten ontstaan met het doel dat zowel Mij als ook de
door Mij geschapen wezens bovenmate gelukkig maakt en dat Ik ook eens zal bereiken. En ook
uzelf zult u eenmaal in de staat van hoogste volmaaktheid bevinden en inzien en begrijpen, welk
een onmetelijke liefde naar al mijn schepselen uitgaat en dat deze liefde alleen het goede kan
voortbrengen en dus ook het wezen dat door eigen schuld de dood gevonden heeft, weer het
eeuwige leven verschaft.
Amen

De vrije wil was aanleiding om van God af te vallen Vergoddelijking

B.D. No. 6991
11. december 1957

U

it Mij kwam alleen het volmaakte voort. Want de diepste liefde en hoogste wijsheid liet
alles ontstaan en voor mijn macht was niets onmogelijk. Dus kon Ik ook wezens uit Mij
laten ontstaan in de hoogste volmaaktheid, die Mij als mijn evenbeelden zelf gelukkig
maakten. Ze waren geschapen als miniaturen van Mij zelf en het was voor Mij zelf het hoogste
geluk, de werken van mijn schepping in volheid van licht en kracht te laten scheppen en werken om
ook hun weer dezelfde diepe vreugde te schenken, zich te kunnen verheugen in de werken die ze
geschapen hadden. De benodigde kracht om te scheppen doorstroomde alle wezens en stelde hen
tevens in staat scheppend bezig te zijn. Maar ze waren als het ware alleen de uitvoerders van mijn
wil, omdat met de kracht van de liefde die hen toestroomde ook mijn wil die wezens vervulde. Zij
waren dus steeds alleen mijn "schepselen" gebleven, wanneer Ik hen niet, als helemaal vrij, buiten
Mij geplaatst zou hebben, met een vrije wil die ze in elke richting konden ontplooien. Nu pas
konden ze worden aangemerkt als hoogst volmaakt, maar ze konden nu ook hun volmaaktheid
verliezen.
Zolang mijn wil hen leidde, zouden ze nooit hun staat van volmaaktheid hebben verloren, maar de
vrije wil gaf daartoe de mogelijkheid, zoals deze anderzijds ook de volledige vergoddelijking van de
geschapen wezens mogelijk maakte, zodat ze net als kinderen aan mijn werken en vormgeven
konden deelnemen, vrij uit zichzelf en toch in algehele overeenstemming met Mij en mijn wil. Nu is
pas het hoogste doel bereikt dat Ik nastreefde toen Ik wezens schiep vanuit mijn liefde en mijn
macht. Want nu kan ieder wezen zijn volmaaktheid niet meer verliezen en is het grenzeloos
gelukzalig te noemen. Dit zou echter voor ieder wezen mogelijk geweest zijn, want er was geen
enkele aanleiding zich van Mij af te keren toen het zijn vrije wil gebruiken kon. Het was volmaakt
en het hoefde alleen maar in deze volmaaktheid te willen blijven. Dat het onvolmaakt werd en viel,
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was vanuit zijn bewustzijn van kracht en licht te verklaren, want het wilde zichzelf bewijzen als vol
van licht en kracht. En bijgevolg miskende het mijn liefde, die zich geheel onbaatzuchtig aan dit
wezen schonk om het gelukzalig te maken.
Een enkele aanmatigende gedachte vertroebelde reeds het licht van het inzicht en toen volgden er
steeds meer verkeerde gedachten, die door zijn wil verkeerd gericht werden omdat deze vrij was.
Het is moeilijk om u mensen begrijpelijk te maken dat het voor een volmaakt wezen zelfs maar
mogelijk was te vallen, omdat volmaaktheid ook steeds licht, dat wil zeggen: volledig inzicht
betekent. Maar juist het bewustzijn, vol van kracht in overvloed te zijn, liet het wezen meer aan de
kracht in zich denken dan aan het licht. En de volheid van kracht liet het gemakkelijk arrogant
worden, waardoor direct het licht vertroebeld werd. Het wezen was in staat voortdurend nieuwe
scheppingen buiten zich te plaatsen net als Ik en het begon Mij zelf als Oerbron van kracht uit zijn
gedachten te verdringen. Het wilde de verhouding die het tot Mij had als afhankelijk wezen, niet
meer erkennen en toen het eenmaal deze gedachte had opgevat, verloor het ook het overzicht over
de ontzettende gevolgen van deze richting van zijn wil.
Een vrij, buiten Mij geplaatst wezen moest echter ook deze vrijheid hebben, zichzelf in zijn wezen
te kunnen veranderen, want de volmaaktheid mocht voor het wezen geen toestand van dwang
betekenen, daar het anders waarlijk niet mijn evenbeeld genoemd had kunnen worden. Maar deze
vrijheid, zichzelf te veranderen, zal het wezen ook altijd behouden en daarom kan het ook vanuit de
zich vrij verkozen en veroorzaakte onvolkomenheid weer tot de hoogste volmaaktheid komen, om
dan het door Mij nagestreefde doel te hebben bereikt, dat het mijn kind geworden is en ook eeuwig
blijven zal. Nooit zou Ik Me zulke "kinderen" hebben kunnen scheppen, omdat het goddelijke
kenmerk - de vrije wil - zelf werkzaam moet worden, dat dus het schepsel in de door Mij aan hem
geschonken volmaaktheid in vrije wil ook verblijven wilde, of, wanneer het deze wilsproef niet
doorstond, zich zelf weer de graad van volmaaktheid verwerven moet die het eens in vrije wil
weggaf.
Wie dit mysterie begrijpt, die zal ook mijn heilsplan van eeuwigheid begrijpen en hij zal weten dat
alleen de oneindige Liefde en Wijsheid zo'n plan ontwerpen kon, omdat Ik de door Mij geschapen
wezens een lot bereiden wil dat de hoogste gelukzaligheid voor eeuwig betekent. En mijn liefde,
wijsheid en almacht zal zo lang dit doel nastreven, tot het bereikt is, tot al het uit Mij voortgekomen
wezenlijke in hoogste zaligheid aan mijn zijde kan scheppen en werken, zoals het mijn plan is van
eeuwigheid.
Amen

De beproeving van de wil van het eerst geschapen wezen

B.D. No. 8055
5. december 1961

E

ertijds is door Mij een wezen geschapen dat nu tot mijn verbitterdste vijand en tegenstander
is geworden. Dit wezen kwam ook uit mijn liefde voort, het werd als eerste wezen door Mij
buiten Mij geplaatst omdat Ik Me een vat wilde scheppen waarin Ik mijn liefde kon doen
uitstromen. Mijn liefde was overgroot en ze wilde zich uiten. En daar mijn wil alleen voldoende
was, schiep Ik Me een evenbeeld, een wezen dat buitengewoon volmaakt was, dat Ik kon
doorstralen met mijn liefdeskracht en dat net als Ik nu zou scheppen en werkzaam zijn tot eigen
diepe vreugde. Ik wilde Me wegschenken, Ik wilde voor mijn onmetelijke volheid van licht en
kracht een weerklank vinden, en dus een wezen scheppen dat deze stroom van liefde kon opvangen,
een wezen waarin Ik Me zelf kon herkennen, dat mijn evenbeeld was.
En naar dit wezen ging heel Mijn liefde uit. Ik maakte het gelukkig en vond in dit gelukkig maken
zelf mijn geluk. Het stond in hoogste volheid van macht en kracht, het was een spiegelbeeld van
Mij zelf, dat als uitermate volmaakt ook dezelfde wil en scheppingsdrang in zich had en nu met Mij
onvergelijkelijk gelukzalig was. En dit wezen was actief, zijn onmetelijke kracht spoorde hem aan
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tot het scheppen van gelijke wezens, zijn wil gebruikte de uit Mij hem toestromende kracht en liet
steeds weer nieuwe wezens ontstaan, die net als hij hoogst volmaakt waren. Want uit mijn
liefdeskracht kon alleen het volmaakte voortkomen. En het eerst geschapen wezen had dezelfde wil
als Ik, stond in hetzelfde licht en was met Mij in diepste liefde verbonden, zodat de grootste
gelukzaligheid dit wezen vervulde en het zijn gelukzaligheid steeds weer tot uitdrukking bracht
door het scheppen van aan hem gelijke wezens. Het was een toestand die eeuwig zou hebben
kunnen duren en die toch niet zo bleef. Want al wat geschapen was, waren "werken" van mijn
liefde. Het was volmaakt omdat uit Mij niets onvolmaakts kon voortkomen.
Mijn liefde voor het eerst geschapen wezen was oppermachtig en ook zijn liefde behoorde toe aan
Mij, Die het wel onderkende maar niet kon aanschouwen. Ik bestraalde dit wezen onophoudelijk
met mijn liefde, doch Ik dwong het niet Mij de liefde in dezelfde mate terug te geven, maar Ik liet
de beantwoording van mijn liefde aan het wezen over. Ik had het wezen geschapen met een vrije
wil, omdat de vrije wil onvermijdelijk tot de volmaaktheid behoort. Wel was voor het wezen mijn
wil altijd duidelijk, hij was als het ware in mijn woord verankerd, waardoor de verstandhouding van
de Schepper met Zijn schepsel tot stand werd gebracht. Het "Woord" was de gedachte die tot vorm
geworden was en die bij het wezen naar binnen straalde. En het wezen kon deze ook beantwoorden,
zodat dus de innigste uitwisseling tussen ons plaatsvond, die zowel het wezen als ook Mij mateloos
gelukkig maakte. En zo was het wezen dus op de hoogte van mijn wil en in zijn liefde ging het
volledig op in mijn wil. En nu wilde Ik zijn liefde beproeven. Het moest Mij het bewijs leveren dat
zijn liefde voor Mij geheel vrijwillig mijn wil aanvaardde, hoewel het ook anders kon denken en
willen, omdat het als goddelijk wezen aan geen enkele dwang was onderworpen, omdat alleen de
liefde het enige was dat het ertoe zou kunnen brengen zijn wil te richten.
Mijn eerst geschapen wezen had vanuit zijn wil met gebruikmaking van mijn liefdeskracht die
hem ononderbroken toestroomde, talloze gelijk geaarde wezens geschapen. En altijd was zijn wil in
overeenstemming met die van Mij, omdat diepste liefde het met Mij verbond. En deze
scheppingshandelingen maakten het wezen buitengewoon gelukkig. Het ontving voortdurend
liefdeskracht en het gebruikte deze liefdeskracht voortdurend volgens mijn wil, tot Ik van hem in
alle vrijheid zijn wilsbeslissing verlangde, dat wil zeggen: het werd zich bewust dat het ook
eigenmachtig kon werken, dat het op geen enkele wijze werd gehinderd, omdat het aan geen enkele
beperking was onderworpen, omdat het een vrij wezen was dat alleen door de liefde aan Mij was
gebonden. En daar het wezen in staat was de gedachten die hem van Mij uit toestroomden, mijn
woord, in zich te overwegen en er zelf stelling tegenover te nemen, was het hem ook mogelijk ze
negatief te beschouwen, dus zijn vrije wil er tegenover te stellen. En zo hield het zich ook met de
gedachte bezig dat het ondanks zijn hoogste volheid van licht en kracht, ondanks zijn hoogste
volmaaktheid, steeds alleen maar ontvanger van kracht maar geen bron van kracht zou zijn.
Dit als begrip aan te nemen, was de wilsbeproeving van Mij die de hoogste lichtgeest waarlijk zou
hebben kunnen doorstaan wanneer zijn liefde hem zodanig vervulde dat het zich in vrije wil aan Mij
als zijn Schepper zou hebben onderworpen. Dat zou voor zijn positie echter nooit nadelig zijn
geweest, omdat mijn liefde voor hem zo groot was dat het vrijwel nooit de afhankelijkheid van Mij
zou hebben hoeven te voelen. Maar door de doorstane wilsproef zou zijn gelukzaligheid nog zijn
toegenomen, zijn volmaaktheid, die nu niet meer alleen mijn werk was, maar ook door hem zelf als
eigen wil bewezen was.
Doch het wezen faalde. De lichtgeest Lucifer verwerd tot mijn tegenstander. Hij kon Mij niet
schouwen, maar hij zag het leger van de door hem zelf in het leven geroepen wezens en hij was zich
van zijn enorme kracht bewust en dit bewustzijn liet hem hovaardig worden. Hij werd aanmatigend
en weerde elke verdere straling van liefde mijnerzijds af. Dit zich afkeren van Mij was een
gebeuren dat zich over eeuwige tijden uitstrekte en dat u mensen ook alleen in beelden kan worden
voorgesteld, want de geestelijke beweegredenen kunnen u niet begrijpelijk worden gemaakt zolang
u op aarde vertoeft.
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Ik had Me een evenbeeld geschapen dat zichzelf tot het tegendeel heeft doen worden en dit ook
doen kon ondanks alle volheid van licht, omdat het een geheel vrij wezen was dat op geen enkele
wijze aan dwang onderhevig was of beperkt in het denken en willen. Toch is zijn val en ook de val
van ontelbare wezens in de diepte, de weg naar de allerhoogste voltooiing. Want hij verschaft de
mogelijkheid voor de omvorming tot goden, die Ik nooit kon scheppen omdat dit door de vrije wil
van de geschapen wezens zelf moet worden volbracht. Het voortbrengsel van mijn liefde keerde
zich van Mij af. Het was in zijn oersubstantie zelf liefde, die helemaal omdraaide, die zich niet meer
weggaf, integendeel, die begeerde te bezitten en die daarom volledig in strijd was met mijn
oerwezen.
Maar het was door Mij uitgestraalde liefdeskracht die onherroepelijk naar Mij moet terugkeren
volgens ordening van eeuwigheid. Maar eerst moet het wezen weer veranderd zijn en het moet deze
verandering in vrije wil voltrekken. En ook ieder eens gevallen wezen zal dit doel bereiken, ook al
zijn daar eeuwigheden voor nodig. Ook het eerst geschapen wezen, dat mijn eindeloze liefde buiten
Mij had geplaatst, zal deze verandering bij zich voltrekken en het zal de hoogste heerlijkheden
binnen kunnen gaan. Maar tevoren zal het Mij als tegenpool dienen, omdat het zichzelf daartoe
heeft gevormd. Want ook zijn rijk dient Mij, ook hij zelf werkt mee aan de voltooiing van al het
geestelijke, al is het ook onbewust.
Amen

De reden van de afval van Lucifer van God

B.D. No. 8672
13. november 1963

T

oen Ik de miniaturen van Mij zelf in het leven riep, werd Ik daartoe bewogen door mijn
liefde zonder einde, die zich wilde weggeven, die zich vaten wilde scheppen om hierin zich
uit te storten. Mijn liefde werkt zich uit als kracht en deze kracht wilde scheppend
werkzaam zijn en zo moest ook het door Mij geschapene, omdat mijn kracht zich uitstortte in de
vaten, zich weer op dezelfde manier scheppend bezig houden, want het waren wezens die als mijn
evenbeelden ook dezelfde drang om te scheppen in zich droegen, die de hun voortdurend
toestromende kracht weer tot werken aanzette omdat de kracht die uit Mij als de Oerbron van kracht
stroomde, voortdurend leven voortbracht. En zo zal het u begrijpelijk zijn dat dus alle wezens die
uit Mij voortkwamen, zich in een staat bevonden waarin zij ook geen beperking kenden in het
scheppen van werken van allerlei aard, waarin ze hun gelukzaligheid vonden; dat ze echter net als
Ik aan geen beperking waren onderworpen, want mijn liefde was eindeloos, en zo ook stroomde de
kracht van mijn liefde in alle wezens om hen gelukkig te maken.
Er trad ook geen stilstand op in het scheppend bezig zijn van die wezens, omdat er ook geen
beperking van mijn kracht was, die nooit wordt opgebruikt, die altijd en eeuwig zal blijven stromen
en er daarom altijd en eeuwig scheppingen zullen ontstaan, evenals ook alle door Mij eens
uitgestraalde wezens zo lang onbeperkt de kracht uit Mij betrekken om te scheppen en te vormen als
ze zich zelf voor Mij openen, dat wil zeggen de aanstraling van mijn liefde geen tegenstand bieden.
En aan deze gelukzalige staat had waarlijk geen einde hoeven te komen, omdat van mijn kant uit de
wezens nooit een beperking zou zijn opgelegd en zij daarom ook geen vermindering van de kracht
hoefden te vrezen. En toch trad er een verandering op in deze overgelukkige staat van de wezens,
teweeggebracht door een omstandigheid die de wezens als gebrekkig beschouwden: dat Ik zelf, hun
God en Schepper, voor hen niet zichtbaar was als eenzelfde wezen, dat ze wel op de hoogte waren
van Mij als hun Vader, uit wie ze waren voortgekomen, maar omdat Ik Me hun niet zichtbaar
bekendmaakte, zagen ze dit als een begrenzing van mijn volmaaktheid. Ze begonnen verkeerde
gedachten in zich te overwegen omdat ze deze vraag niet openlijk aan Mij voorlegden, die Ik hun
ook zou hebben beantwoord, zodat ze dus hun verkeerde denken zouden hebben ingezien en
rechtgezet.
Bertha Dudde - 19/39
Source: www.bertha-dudde.org

Maar deze innerlijke twijfel aan mijn volmaaktheid meenden ze voor Mij te kunnen verbergen en
toch was Ik ervan op de hoogte. Maar Ik gebruikte geen dwang, veeleer liet hun de volste vrijheid in
hun denken, die ze echter misbruikten. Want ze herkenden dezelfde twijfel aan mijn volmaaktheid
ook in dàt wezen dat als eerste buiten Mij werd geplaatst en dat in alle schoonheid straalde in het
volste licht. Dat wezen schonk Mij wel zijn hele liefde gedurende eeuwigheden en het was in deze
liefde bovenmate gelukkig en een met mijn wil, hoewel ook zijn wil vrij was.
Maar zo nu en dan kwamen ook in dit van licht stralende wezen twijfels boven, omdat Ik ook voor
hem niet zichtbaar was. Maar zijn grote liefde voor Mij onderdrukte steeds weer de opkomende
twijfel en het gaf zich aan Mij over. En het vond zijn gelukzaligheid in het voortdurend scheppen
van gelijksoortige wezens door zijn wil met gebruikmaking van mijn kracht. Doch steeds weer
kwam deze twijfel aan Mij boven en ook hij legde deze niet aan Mij voor, wat voor hem mogelijk
was. Hij voedde de twijfel zodat deze voortdurend sterker werd en zijn liefde voor Mij minder
werd. Daardoor verzwakte hij echter ook zichzelf, omdat zijn verminderde liefde voor Mij ook de
stroom van mijn liefde minder deed worden en ook zijn scheppend werkzaamzijn beperkte.
Zou Ik Me hebben kunnen laten zien, dan zou het hem niet mogelijk zijn geweest zich van Mij af
te keren. Maar het vuur van mijn liefde zou hem hebben verteerd, want geen enkel geschapen
wezen is in staat in het Oervuur van mijn liefde te kijken zonder te vergaan. Ook hij wist dat, omdat
hij in het inzicht van het volste licht stond, maar hij speelde met de gedachte meer te zijn dan Ik,
omdat hij straalde in het helderste licht en in volmaakte schoonheid. Hij kon zich geen wezen
voorstellen dat hem nog aan licht en schoonheid overtrof en daardoor maakte hij aanspraak op het
recht te heersen over alle geschapen wezens, wier verwekker hij wel was door zijn wil, maar de
kracht om te scheppen van Mij had betrokken. Hij zag nu in die menigte geestelijke wezens zijn
macht en daarom dacht hij de kracht uit Mij te kunnen ontberen, hij geloofde haar aan Mij te
hebben onttrokken door het scheppen van ontelbare wezens en hij zag het als een bewijs van mijn
machteloosheid dat Ik Me niet zichtbaar aan hem bekendmaakte.
En Ik liet hem in dit geloof, omdat Ik hem als geheel vrij wezen buiten Me had geplaatst, dat Ik
nooit ofte nimmer zal dwingen zijn wil en zijn denken te veranderen, ook al houdt hij zich
eeuwigheden van Mij verwijderd. Mijn kracht stuitte op weerstand en afweer en bijgevolg bleef Ze
geheel werkeloos. En het is nu mijn eerstgeschapen wezen niet meer mogelijk nog welk
scheppingswerk dan ook te doen ontstaan, maar het meent groot en machtig te zijn omdat het die
ontzettend grote menigte geestelijke wezens ziet als zijn eigendom, die net als hij tegen Mij in
opstand kwamen en de aanstraling van mijn liefde afwezen. Ook zij zijn niet in staat tot welke
bezigheid dan ook, omdat ook zij zich eindeloos ver van Mij verwijderden. Maar het was hun vrije
wil die Ik eerbiedig. En daarom blijven zij zolang van Mij verwijderd, tot ze weer uit vrije wil
contact zoeken met Mij en om de aanstraling van mijn liefde vragen. Ook het eerstgeschapen
wezen, mijn huidige tegenstander, zal eenmaal de weg die naar Mij terugkeert betreden. Ook hij zal
eens vurig verlangen naar de aanstraling van mijn liefde en deze weer vrijwillig van Mij in
ontvangst nemen, omdat hij eens zijn weerstand zal opgeven, al zullen er nog eeuwigheden vergaan.
Doch alles wat als kracht eens door Mij werd uitgestraald, keert onherroepelijk weer terug naar de
Bron van kracht van eeuwigheid.
Amen

De val in de diepte gelijk aan het ontbreken van inzicht

B.D. No. 6765
18. februari 1957

I

n het inzien van de waarheid is de hele gelukzaligheid van het wezen gelegen. Eens stond het
in het licht, in het hoogste inzicht en daarom was het ook bovenmate gelukzalig. Want het
wezen zag mijn liefde, wijsheid en macht in. Het wist dat het uit Mij was voortgekomen en het
was ook op de hoogte van zijn bestemming. Onophoudelijk was het door mijn liefdeskracht
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doorstraald. Er bestond niets donkers, onduidelijks voor dit wezen en er was ook niets wat het
wezen beperkte in zijn wil en zijn kracht. Het was een onuitsprekelijk gelukkig stemmende staat,
een vertoeven in de meest lichtvolle sferen, die - van mijn gedachten vervuld - ook het wezen deze
gedachten kenbaar lieten worden. Het was een onophoudelijk overvloeien van mijn oerwezen in al
deze, door Mij geschapen wezens, wat juist ook onbegrensde gelukzaligheid in deze wezens
teweegbracht. Doch de staat van de wezens veranderde. Wat hun overvloedig toestroomde weerden
ze in vrije wil af toen het eerste door Mij geschapen wezen zijn vrije wil misbruikte en hem tegen
Mij richtte, een gebeuren dat van verstrekkende betekenis werd voor al het geestelijke dat eens uit
Mij was voortgekomen. Dat eerste wezen stond weliswaar eveneens in het hoogste inzicht, want het
was geschapen als mijn evenbeeld, het deed in zijn wezen in niets onder voor Mij, behalve dat het
niet van eeuwigheid af bestond, maar door Mij werd geschapen, dus mijn wil en de drang van mijn
liefde het eerst lieten ontstaan.
En dit wezen misgunde Mij het voorrecht "van eeuwigheid te zijn", terwijl het zelf een begin had.
En daar het niet in staat was Mij te aanschouwen, wierp het zichzelf op als heer van alle geschapen
wezens, die het ook grotendeels als hun heer erkenden, ondanks het helderste inzicht. En het verloor
alle eigenschappen die het als goddelijk wezen kenmerken, omdat het misbruik maakte van het
kenmerk van de goddelijkheid, de vrije wil, en omdat het totaal zonder enige liefde werd. Het zonk
weg in de duisternis. En zijn situatie werd een onzalige, het was zonder licht en kracht en het bleef
eeuwigheden in deze rampzalige staat. Maar de wil van het eerst geschapen wezen en ook die van
zijn aanhang waren niet in staat Mij zelf, de eeuwige Waarheid, het Licht van eeuwigheid te
verdringen. Het kon Mij wel zijn erkenning weigeren, het kon zich van Mij afwenden, maar het kon
Mij niet vernietigen, uitdoven, laten vergaan.
Ik was en bleef de Macht die alles beheerst en aan welke ook het gevallen geestelijke zich moet
onderwerpen wanneer dit mijn wil is. Maar Ik liet hem de vrijheid. Ik liet de wezens zinken
waarheen ze eigenzinnig streefden, naar de diepte. Maar Ik belet het wezen het ook niet wanneer het
uit de diepte weer wil opstijgen, wanneer het weer op Mij aanstuurt en het van Mij weer kracht en
licht wil ontvangen. Veeleer help Ik het daarbij en wend alle middelen aan. En omdat hun elk
inzicht ontbreekt, omdat ze totaal zonder enig licht en enig weten zijn, geef Ik het eens ook weer de
mogelijkheid zich dit licht te verschaffen. Ik laat de wezens na een eindeloos lange
ontwikkelingsgang weer in de toestand geraken dat ze in staat zijn in te zien, wanneer ze daartoe
gewillig zijn. En dit is in het stadium als mens, waar Ik het wezenlijke weer de waarheid doe
toekomen, om het weer in een toestand van gelukzaligheid te plaatsen, maar waar de vrije wil dit
weer moet bewerkstelligen.
Wat het eertijds bezat moet het zich nu eerst verwerven, maar deze wil daartoe wordt
buitengewoon hoog gewaardeerd en het wezen bereikt dan een graad van licht die de vroegere
lichtgraad nog te boven gaat, omdat het nu niet alleen mijn schepsel, veeleer mijn kind is geworden,
dat wel de vrijheid had in de diepte te blijven, maar toch uit eigen aandrang op de hoogte
aanstuurde en nu onuitsprekelijk gelukzalig is omdat het weer in het licht van de waarheid staat,
omdat elke donkerte van hem is geweken, omdat alle goddelijke eigenschappen het wezen geheel
vervullen en omdat het nu niet meer van Mij kan worden weggedrongen door mijn tegenstander dat eerst geschapen wezen, wiens schuld zich van Mij te hebben gescheiden, veel groter is en dat
daarom ook veel meer tijd nodig heeft om de weg van terugkeer naar Mij af te leggen, maar dat ook
eens zal beseffen dat de onbeperkte gelukzaligheid alleen bij Mij, zijn Vader van eeuwigheid te
vinden is.
Amen
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Lucifer en zijn afval van God

B.D. No. 6954
25. oktober 1957

M

ijn plan van eeuwigheid betreft het terugbrengen van het geestelijke dat mijn
tegenstander aan zich ketende na zijn neerstorten in de diepte, na zijn afval van Mij en
zijn opstand tegen Mij. Mijn tegenstander kwam als eerst geschapen wezen uit mijn
liefde voort. Ik had dit wezen geschapen naar mijn evenbeeld en het stond daarna in onvoorstelbare
volheid van licht en kracht, buitengewoon machtig en wijs, Mij ter zijde. Het was het meest
gelukzalige schepsel, omdat mijn liefde het onophoudelijk doorstraalde, de hoogste gelukzaligheid
schonk en steeds weer deze gelukzaligheid voor dat wezen trachtte te vergroten. In dit door Mij
geschapen wezen weerspiegelde zich mijn oerwezen, behalve dat het voor Mij zichtbaar buiten Mij
geplaatst werd, terwijl het wezen Mij niet zelf kon aanschouwen. Maar het was op de hoogte van
Mij, het wist dat Ik het had laten ontstaan en dat het die gelukkig makende liefdeskracht van Mij
ontving. Want Ik zelf droeg dit weten over op mijn evenbeeld, omdat Ik zelf een uitwisseling van
onze gedachten met hem tot stand wilde brengen, omdat Ik hem ook het vermogen had gegeven het
"woord" te begrijpen dat als gevormde gedachte in hem weerklonk en dat het nu eveneens kon
beantwoorden en bijgevolg de meest gelukkig stemmende uitwisseling tussen ons plaatsvond, ter
wille waarvan Ik het wezen had laten ontstaan. Want mijn oneindige liefde zocht voor zich een
weerklank. Ze zocht voor zich een vat waarin ze zich kon uitstralen. Ze zocht voor zich een object
dat ze gelukkig kon maken, dat ze voor eeuwig het meest gelukzalige bestaan wilde bereiden.
Dit plan was wel door Mij ontworpen sinds eeuwigheid, maar het liet altijd de vraag open of dit
wezen zich ook bij mijn plan zou aansluiten, omdat het in alle wilsvrijheid geschapen en door Mij
als zelfstandig wezen buiten Mij geplaatst is, dat ook over zichzelf kon beslissen. Hoewel mijn
gedachten in de vorm van het woord in hem weerklonken, was het wezen toch niet gedwongen te
denken en te willen net als Ik. Het bezat het vermogen mijn woord van alle kanten te overwegen.
Het kon dus eigenmachtig voor zichzelf het woord een betekenis geven, die Ik er niet in had gelegd.
Maar het was daar alleen maar toe in staat zodra het een verkeerde verhouding met Mij aanknoopte,
met zijn God en Schepper, terwijl het volledig met Mij overeenstemde in zijn denken en willen
zolang het zich voor Mij openstelde in toegewijde liefde om mijn liefdesstraal te ontvangen. Maar
juist van dit vermogen was het wezen zich ook bewust en het probeerde daarom ook uit hoe de
situatie was bij het afweren van mijn liefdeskracht, om nu, geheel zonder beïnvloed te zijn, zijn
gedachten te kunnen vormen naar eigen wil.
Deze pogingen vonden pas plaats na eindeloos lange tijd van onbeperkte gelukzaligheid die mijn
liefde het wezen had bereid. En in deze tijd van innigste gemeenschap van het eerst geschapen
wezen met Mij, was het in zo’n mate scheppend bezig, dat het ontelbare wezens in het leven riep,
omdat die drang naar uitwisseling, naar objecten die zijn liefde konden ontvangen, ook in hem
aanwezig was als teken van mijn evenbeeld en Ik daarom het wezen onafgebroken van de voor het
scheppen benodigde kracht voorzag. Toen het wezen echter de eerste pogingen ondernam, de hem
van Mij toestromende liefdeskracht af te weren, begon nu ook het proces van het verkeerde denken,
en tijdelijk nam de kracht om te scheppen af. Maar het wezen voelde ook het minder worden van de
gelukzaligheid en keerde zich weer in zuivere liefde naar Mij, zodat Ik het weer als tevoren
gelukkig kon maken en ook het scheppen van hoogst volmaakte wezens weer verder ging.
Maar die tijdelijke onderbrekingen namen toe. Want het wezen overwoog steeds weer bij zichzelf
of het niet in staat zou zijn zonder Mij hetzelfde te verrichten en te scheppen, en het stelde zich ook
op de proef bij zijn scheppende werkzaamheid, doordat het zich voor enige tijd van Mij isoleerde,
dus Mij ook de toevoer van liefdeskracht belette en zijn aanwezige kracht toch gebruikte om
wezens geheel naar zijn wil te scheppen, die dan ook al iets van zijn wil in zich droegen. Maar dit
waren steeds maar kortstondige pogingen, en het keerde steeds weer naar Mij terug om de
verblijding door mijn liefdeskracht te ervaren.
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Maar zijn denken nam een steeds vijandiger vorm aan. De liefdeskracht waarvan het wist dat die
in Mij haar oorsprong had, benijdde dit wezen - de lichtdrager - Mij, en hij speelde met de gedachte,
Mij door het voortdurend scheppen van nieuwe wezens aanleiding te geven af te zien van mijn
liefdeskracht, zichzelf het eigendomsrecht over deze wezens toe te eigenen en Mij daardoor
zwakker te maken, terwijl hij zich in het bewijs van de aan Mij onttrokken kracht wilde verheugen
en Mij overtroeven in macht en kracht. Deze gedachten zijn niet plotseling bij hem opgekomen,
veeleer bood een enkele verkeerde gedachte, een ogenblik van verkeerd gericht denken, ruimte voor
steeds weer nieuwe valse voorstellingen. De lichtdrager was in een tweestrijd gewikkeld met
zichzelf. En hij zou voor deze tweestrijd gemakkelijk een oplossing hebben kunnen vinden wanneer
hij met Mij daarover van gedachten zou hebben gewisseld, wat hem wel mogelijk was. Hij betrok
voortdurend mijn liefdeskracht en juist deze ononderbroken toevloed liet hem tot het verkeerde
denken komen, dat deze toevloed eeuwig niet zou veranderen, ook niet wanneer hij zichzelf
isoleerde van Diegene die hij als zijn God en Schepper terecht erkende. Maar elke gedachte die
tegen Mij was gericht, verminderde de krachttoevoer en liet hem steeds weerspanniger tegen Mij
worden, tot hij uiteindelijk helemaal met Mij brak en hij daardoor ook een einde maakte aan de
toevloed van kracht, die hem in staat stelde te scheppen.
Maar in deze eindeloos lange tijd waren er ook talloze wezens uit zijn wil, met gebruikmaking
van mijn kracht voortgekomen, die in hun innerlijk net zo gevormd waren, als hun verwekker op het
ogenblik van de schepping ten opzichte van Mij stond. Maar mijn liefdeskracht doorstroomde alle
wezens, daar ze anders nooit hadden kunnen ontstaan en deze liefdeskracht drong al deze wezens
ook in dezelfde mate naar Mij toe als naar hun verwekker. Want hoewel deze zijn verkeerde wil in
deze wezens legde, was toch ook het licht van het inzicht nog in hen, dat mijn liefdeskracht in hen
ontstak. De wezens waren dus nog niet zondig toen mijn huidige tegenstander ze liet ontstaan. Maar
ze waren ook gemakkelijk geneigd aan zijn voorstellingen geloof te hechten, toen hij zelf zich als
het hoogste wezen bestempelde, omdat geen van de geschapen wezens Mij kon aanschouwen. De
liefde drong ze naar Mij, maar diegene die voor hen zichtbaar was, wilde door hen worden erkend
als god en schepper, en hij vond ook erkenning bij die wezens, van welke de scheppingshandeling
plaats had gevonden op het moment van een innerlijke weerspannigheid tegen Mij.
Van Mij uit werd die zielen licht geschonken. Ze waren eveneens in staat mijn woord te vernemen
en ook waren ze in staat te denken. Dus zouden ze niet aan zijn voorstellingen geloof hebben
hoeven te schenken en hem erkennen, maar ook hun wil was vrij. Ze konden noch door Mij noch
door mijn tegenstander gedwongen worden, en daarom werden ze dus zondig toen ze het
zelfbeschikkingsrecht dienden te gebruiken en beslisten voor mijn tegenstander. Want zij herkenden
Mij, ofschoon ze niet in staat waren Mij te aanschouwen, maar ze volgden vrijwillig degene die ze
konden zien. Het was als het ware een beslissing tegen beter weten in en daarom dus een
reuzengrote schuld, die het wezen algehele verzwakking opleverde, een verduisterde geestelijke
toestand en het ontberen van elke kracht. Want de toestroom van mijn liefdeskracht werd bewust
afgewezen toen ze mijn tegenstander volden naar de diepte.
Alleen wie in staat is te begrijpen in welke volmaaktheid eens alle wezens uit Mij zijn
voortgekomen, hoe helder in hen allen het licht straalde, die kan een vermoeden hebben van de
grootte van de schuld, het licht te hebben prijsgegeven en hem gevolgd te zijn die hen naar de
duisternis voerde. Al deze gevallen wezens zouden niet ter verantwoording kunnen worden
geroepen wanneer ze door de wil van mijn tegenstander tevoren van elk inzicht zouden zijn
beroofd. Maar ze waren allen voortbrengselen van mijn liefdeskracht en dus waren ze er ook van
doorstraald en als lichtwezen in staat de juiste beslissing te nemen toen dit van hen werd verlangd.
Maar ze richtten zelf de wil in zich verkeerd en daar werden ze niet in gehinderd en in
overeenstemming met hun schuld is daarom ook de afstand van Mij. En de terugkeer naar Mij
vereist eeuwigheden en kan ook pas plaatshebben wanneer de vervangende verzoening van de mens
Jezus erkend en gevraagd wordt door dat wezen dat eens gevallen is.
Amen
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De afval van de wezens van God

B.D. No. 7471
5. december 1959

I

n het begin straalde al het wezenlijke in zijn helderste glans van volmaaktheid. Het was aan
God gelijk. Zijn evenbeelden waren geschapen, in welke zich de eeuwige Godheid spiegelde,
in welke God Zijn wezen terugvond in allerkleinste mate, want het waren vonken van Zijn
uitgestraalde liefdesvuur, het waren krachtvonken die fonkelend wegspatten van de Krachtbron van
eeuwigheid. Deze wezens waren onbeperkt gelukzalig. Ze waren in de nabijheid van de Vader, ze
ontvingen onophoudelijk de hen gelukkig stemmende liefdeskracht en ze konden met deze kracht
scheppen en werkzaam zijn naar hun wil, die ook de wil van God was. Maar deze staat van de
wezens bleef niet zo dat ze in dezelfde wil met God stonden. Want de wil was vrij en werd niet
gedwongen zich op God te richten. Hij kon zich vrij wenden, ook van God af, naar een andere pool.
En dat deed het wezenlijke ook, het richtte zijn wil verkeerd. Maar daar het om het bereiken van de
hoogste volmaaktheid van deze wezens ging, was een beproeving van de wil niet te omzeilen. En
daarom werden ze voor een beslissing geplaatst.
Ze wisten dat ze uit God waren voortgekomen, uit een Scheppingskracht die hen ook nog
voortdurend met liefdeskracht doorstraalde. Maar ze konden deze niet zien, terwijl ze wel dat wezen
konden aanschouwen dat in heerlijkheid straalde, dat als eerste uit God was voortgekomen en uit
diens wil ook zij zelf als wezen waren verwekt met gebruikmaking van de kracht uit God. In het
hoogste inzicht staand, door het voortdurend naar hen toe stralende liefdeslicht, waren ze op de
hoogte van dit gebeuren van het scheppen van wezens door de wil van Lucifer en de kracht van
God. Maar ze konden het stralende lichtwezen, Lucifer, aanschouwen, terwijl God zelf voor hen
onzichtbaar was en bleef. En nu diende hun wil te beslissen voor hun Schepper en Vormgever van
eeuwigheid.
En de wil van het wezenlijke splitste zich. Een deel bleef zijn Schepper trouw, Die het herkende
als de alleen werkende Oerkracht, terwijl een groter deel zich naar de zichtbare geest toekeerde in
verblind denken, hoewel het dit niet aan inzicht ontbrak, maar het liet zich verblinden door de
schoonheid van Lucifer, die in alle heerlijkheid straalde zolang hij nog met God verbonden was.
Maar de scheiding van Hem strekte zich uit over eindeloos lange tijden, tot zijn wezen zo
verduisterd was dat er niet meer door de wezens op hem werd aangestuurd als god, maar hij alleen
nog als heer gold die het wezenlijke in zijn macht had. Maar in het begin straalde hij in helderste
glans en nog in deze tijd besliste het wezenlijke voor hem. De val geschiedde dus al toen de wezens
zich naar hun stralende verwekker toekeerden en God, omdat Hij voor hen niet zichtbaar was,
achteruit plaatsten. Pas na de val verduisterde hun geest. Na de val viel het wezen in de duisternis,
waaronder de staat van totaal gebrek aan inzicht is te verstaan, waarin al het van God afgevallen
geestelijke smacht in eeuwige kwelling. Maar deze wilsbeslissing moest eens plaatsvinden. De vrije
wil moest worden beproefd, in welke richting hij zich keerde, omdat daar de hoogste volmaaktheid
van afhangt. De staat van het wezen die niet kan worden geschapen, maar door het wezen zelf tot
stand moet worden gebracht.
Dat er nu talloze wezens gevallen zijn, verhindert ze echter niet hun wil eens weer juist te
gebruiken en weer de weg van de terugkeer naar God te nemen, die dan echter van de wezens
volmaakte kinderen heeft gemaakt die in nog veel hogere graad gelukzalig zullen zijn dan de
wezens in het allereerste begin als "geschapen" wezens konden zijn. Maar er zullen eindeloze tijden
voorbijgaan tot het wezen zich weer heeft omgevormd tot volkomenheid, omdat steeds weer de
vrije wil doorslaggevend zal zijn, wil de hoogste volmaaktheid bereikt worden, omdat steeds weer
de vrije wil zal worden beproefd, die zich volkomen op God moet richten in Jezus Christus, Die nu
de zichtbare God is, naar Wie het wezen vurig verlangde en met Wie het zich ook in zijn
volmaaktheid aaneen zal sluiten.
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Amen

God schiep alleen wezens in dezelfde volmaaktheid (1)

B.D. No. 8797
3. april 1964

D

oor Mij is slechts een enkel wezen uitgestraald: Lucifer, de lichtdrager, die Ik Me schiep
om Mij en mijn liefde aan hem te kunnen schenken. Een wezen dat daarom als mijn
evenbeeld was vormgegeven, dat in hoogste volmaaktheid uit Mij voortkwam, dat als
denkbeeld voor Me stond en ook al bestond in zijn volheid van licht en kracht, zoals het ook niet
anders kon zijn, omdat uit Mij niets gebrekkigs kon voortkomen.
Dit wezen schiep Ik Me tot eigen diepe vreugde, omdat mijn oerwezen liefde is en liefde
voortdurend gelukkig wil maken, maar er tevoren niets wezenlijks voorhanden was dat mijn liefde
in zich kon opnemen. Het was een spiegelbeeld van Mij zelf. Ik zelf zag Mijzelf in dit wezen, dat
door Mij buiten Mij geplaatst was. Het was als het ware mijn tweede Ik, dat liefde, wijsheid en
macht evenzo in zich verenigde, dat het niet anders kon zijn dan Ik zelf, en dat derhalve ook
onuitsprekelijk gelukzalig was, omdat de kracht van mijn liefde het voortdurend doorstroomde. Ik
wilde eenzelfde wezen naast Mij hebben, omdat Ik uitermate gelukkig was in mijn scheppende
kracht en deze zelfde gelukzaligheid een wezen wilde bereiden van welks geluk Ik nu kon genieten.
Mijn oersubstantie is liefde. En deze liefde is wederom kracht. De kracht van mijn liefde kon niet
werkeloos blijven en liet onophoudelijk geestelijke scheppingen ontstaan. Maar niemand buiten Mij
kon zich in deze scheppingen verheugen en dat bewoog Me om een evenbeeld te scheppen. Een
wezen dat precies zo geaard was als Ik zelf, dat wel alleen een begin had, terwijl Ik sinds
eeuwigheid bestond. Ik genoot mateloze gelukzaligheden door het uitstralen van de kracht van mijn
liefde in dit door Mij geschapen wezen, dat nu - doorstroomd van dezelfde liefdeskracht - eveneens
scheppend werkzaam wilde zijn en ook zijn kon, omdat het geheel vrij was.
Het ging volledig op in mijn liefde. Er was een voortdurende uitwisseling van liefde, want de
liefde die Ik het wezen schonk, gaf het Mij evenzo weer terug. Het wezen was Mij toegedaan en
ging geheel in Mij op. En dat betekende ongehinderde doorstraling van liefde, ongehinderd
doorstralen met kracht die werkzaam wilde zijn. En daar het scheppen van de eerste lichtgeest Mij
de grootste vreugde had bereid, zo bestond ook diens vreugde in het scheppen van gelijke wezens.
Dus kwam uit onze beider liefdeskracht een ontelbaar leger van gelijke wezens voort, die allen
hoogst volmaakt en uitermate gelukzalig waren.
Dit gebeuren is u mensen al herhaaldelijk door mijn openbaringen duidelijk gemaakt. En toch stelt
u steeds weer vragen, wie eigenlijk de Schepper van de hoge en hoogste lichtwezens was, omdat u
als mens al een ander denkbeeld van de oergeschapen lichtgeest hebt, omdat u niet meer het
volledige inzicht bezit als gevolg van de zonde. Maar u vergeet dat alle oergeesten hun oorsprong
hebben in Mij en in de lichtdrager, dat deze laatste mijn kracht gebruikte voor het scheppen van alle
geestelijke wezens, dat u dus uit Mij bent en uit hem, maar ook dat zijn wil mijn kracht gebruikte
die hem onbeperkt toevloeide. En zo zult u ook begrijpen dat de lichtdrager een
uitzonderingspositie innam, omdat hij de enige was die door Mij zelf in het leven werd geroepen.
Hij heeft nu door zijn afval van Mij wel zijn kracht en macht verloren, hij verloor zijn inzicht en
viel in de diepste diepte, maar als wezen is hij nog steeds dezelfde oergeschapen geest, die nu
werkzaam is als tegenpool, zoals hij tevoren Mij in vurigste liefde was toegedaan en de grootste
gelukzaligheden genoot.
Alle andere gevallen wezens werden in hun oersubstantie opgelost. De eens als wezen
uitgestraalde kracht werd omgevormd tot scheppingen van de meest uiteenlopende aard. Maar de
lichtdrager die al het licht verloren had, bleef in zijn wezen wat hij was vanaf het eerste begin,
alleen geheel veranderd in het tegendeel, zodat hij mijn tegenpool werd. En nu dient hij Mij als
tegenpool bij het terugbrengen van het gevallen geestelijke.
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Want eens is dit geestelijke op de proef gesteld, zich uit te spreken voor Mij of voor hem, en het
volgde hem en werd ongelukkig. En nu wordt het steeds weer op de proef gesteld, want mijn
huidige tegenstander volhardt in zijn recht op de gevallen wezens, evenals ook Ik hen niet opgeef,
die uit mijn liefdeskracht zijn voortgekomen. Maar het wezen zelf neemt het besluit. Mijn
tegenstander doet zijn rechten gelden en werkt in negatieve zin op de wezens in, terwijl Ik door
positief inwerken de wezens voor Mij probeer te winnen.
En ontelbare wezens staan Mij bij, die ook door hem geschapen zijn, maar die Mij als Krachtbron
erkenden, uit wie ook hij is voortgekomen. En deze wezens zijn in hun gelukzaligheid gebleven,
omdat ze nog onafgebroken mijn kracht van liefde ontvangen en scheppend en vormend werkzaam
zijn. Zelfbewuste wezens zijn echter alleen uit Mij en de lichtdrager gemeenschappelijk
voortgebracht en deze zelfbewuste wezens blijven ook bestaan tot in alle eeuwigheid.
Alleen de eens gevallen wezens verloren voor een bepaalde tijd hun zelfbewustzijn, om de klim
omhoog uit de diepte weer te kunnen afleggen in opgeloste toestand. Maar ze krijgen het
zelfbewustzijn weer terug zodra ze de laatste wilsproef als mens moeten afleggen. Maar steeds moet
er met een wezenlijke tegenstander van Mij rekening worden gehouden, want hij is gebleven wat hij
was en hij zal ook blijven wie hij is, voor eeuwige tijden. Maar toch zal hij eenmaal zijn wezen
weer veranderen en zich omvormen tot liefde. En ook hij zal weer onbeperkt gelukkig zijn. Dan zal
mijn liefde hem weer doorstralen, zoals het was in het allereerste begin.
Amen

God schiep alleen wezens in dezelfde volmaaktheid (2) Voortzetting van B.D. 8797

B.D. No. 8798
4. april 1964

M

aar er is na de schepping van mijn eerste lichtwezen door Mij zelf niets tweederangs uit
Mij en dit lichtwezen voortgekomen. U mensen bent nog steeds in uw denken begrensd,
omdat u nog niet volmaakt bent. En zo is ook de gedachte in u opgekomen dat de uit ons
beider liefde voortgekomen wezens niet met het eerst geschapen wezen kunnen worden
gelijkgesteld. Maar deze gedachte is verkeerd, want het was dezelfde kracht en dezelfde wil van
liefde die hen liet ontstaan. En er waren steeds alleen hoogst volmaakte wezens, echte evenbeelden
van Mij zelf.
U mensen meet wel uw medemensen aan elkaar af. U zult rijpere en minder rijpe karakters
kunnen waarnemen. En daarom gelooft u ook zulke waardeoordelen te kunnen hebben over de
wezens die in het allereerste begin werden geschapen. Maar het moet u dan ook begrijpelijk zijn,
dat zulke waardeoordelen niet gepast zijn tegenover de voortbrengselen die uit Mij en mijn liefde
voortkwamen. Er bestond alleen het hoogst volmaakte, wat er ook aan geestelijke zaken werd
geschapen. En in het bijzonder de geschapen wezens bevonden zich in hoogste volmaaktheid.
Dat ze desondanks voor een deel gevallen zijn, geeft u niet het recht aan te nemen dat deze
"gevallen" wezens minder volmaakt waren, dat ze vielen omdat hun verwekker Lucifer door zijn
steeds terugkerende afweer van mijn liefdeskracht wezens van geringere waarde zou hebben
geschapen. Want zelfs van de eerste door de wil van onze liefde voortgebrachte wezens, volgde een
deel hem na, toen hij zich van Mij afkeerde en op de diepte aanstuurde. Ook was de wil van de
afzonderlijke wezens niet verschillend sterk, maar vrij. En dit verklaart alles. Want de vrijheid kent
ook geen beperking en een vrije wil moet zich in alle richtingen kunnen ontplooien.
Het verkeerde denken van de afzonderlijke wezens is de tweede verklaring voor de val. Want het
denkvermogen liet ook een foutief denken toe, een andere uitleg van dat, wat als mijn woord door
de voortdurende doorstraling van liefde in de wezens weerklonk. Ze waren niet gedwongen het
woord op één manier uit te leggen. Ze konden er op grond van hun denkvermogen ook een andere
betekenis in leggen en hebben dit ook gedaan toen ze mijn liefde afwezen. Want daardoor verloren
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ze ook aan kracht van inzicht en hun denken raakte verward. En er kwam nog bij, dat de hun
onbeperkt toestromende liefdeskracht hen aanmatigend liet worden, dat ze in hun volheid van
kracht meenden dezelfde macht te hebben, dat dus de liefde voor hun Schepper afnam en het wezen
als het ware eisen stelde, wat tot uitdrukking kwam in het verlangen dat Ik Me aan de wezens
zichtbaar bekend moest maken.
Ze geloofden daartoe het recht te hebben en deze verkeerde gedachtegang werd op hen
overgedragen door mijn eerst geschapen wezen. Want het had dit verlangen, tegen beter weten in
dat dit onvervuld moest blijven, wilden de door Mij geschapen wezens blijven bestaan. Er kan dus
wel van geen der gevallen wezens gezegd worden, dat het alleen maar een slachtoffer van de wil
van zijn verwekker zou zijn geweest. Want ieder afzonderlijk wezen had zijn zelfbeschikkingsrecht
en bezat ook het helderste inzicht. Maar ieder gevallen wezen werd aanmatigend van geest en
vergat, of wilde niet erkennen, dat het uit Mij was voortgekomen, dat Ik dus zijn Schepper en Vader
ben geweest, tegen wie in opstand te komen de zwaarste zonde was, die het wezen zelf nooit meer
zou hebben kunnen teniet doen.
Alle wezens waren gelijk volmaakt geschapen. En dat alleen al is een bewijs van een
buitengewoon grote schuld: dat een deel van de wezens Mij trouw bleef, die net zo waren
geschapen, alleen hun liefde voor Mij behielden, terwijl de "gevallenen" mijn liefde afwezen en dat
hun grote oerzonde is geweest, die nu Een teniet zou moeten doen, die tot mijn wezens behoorde
die Mij trouw waren gebleven.
De gevallen wezens zijn niet te verontschuldigen met welke gebrekkigheid dan ook, met
ontbrekende kracht van inzicht, matig licht of zwakke wil. Ze waren precies zo geschapen als
diegenen die Mij trouw bleven, maar ze namen in het bewustzijn van hun onmetelijke kracht uit
aanmatiging mijn liefdeskracht niet meer aan en werden daardoor nu ook van elke kracht beroofd.
Ze moeten zich met veel moeite weer de kracht bevechten, willen ze weer dat worden wat ze waren
in het eerste begin.
Elke gebrekkigheid zou een verontschuldiging zijn geweest voor de afval van een wezen, maar
die was er niet. En toen Lucifer de eindeloze schare zag van de geschapen wezens die zich in het
helderste licht en de grootste kracht bevonden, die uit zijn wil en met gebruikmaking van mijn
kracht waren voortgekomen, verhief hij zich boven Mij, omdat hij Mij niet kon zien, maar hij zelf
voor de eindeloze schaar der geesten zichtbaar was in zijn heerlijkheid.
Maar talloos vele oergeesten bleven Mij trouw, die precies eender geschapen waren als die
afgevallenen. En ze hadden vanuit Mij niets voor, alleen dat ze de eindeloze liefde die hen vervulde,
die ze voortdurend van Mij ontvingen, Mij weer teruggaven en daardoor steeds gelukzaliger
werden, terwijl de liefde van de gevallen wezens een zelfzuchtige liefde werd, die niet meer
gelukkig wilde maken, daarentegen alleen maar wilde nemen.
Dit gebeuren zal voor u mensen onverklaarbaar zijn en blijven, omdat het een geestelijk gebeuren
was dat ook alleen de geest kan begrijpen. Desondanks kan u ongeveer de samenhang worden
verklaard, die Mij ertoe bracht de materiële wereld en haar scheppingen te laten ontstaan. En steeds
weer zal Ik proberen, voor zover uw verstand het begrijpt, u opheldering te geven en voor u elke
verkeerde opvatting recht te zetten. Want al een enkele verkeerde gedachte is voldoende, dat u zich
een valse gedachtenconstructie bouwt, die u dan niet meer zult willen slopen en die toch ver van de
waarheid af staat.
U doet er ook goed aan niet over zaken te piekeren die voor het heil van uw ziel van geen belang
zijn, waar alleen maar een soort van weetgierigheid is te onderkennen, waarvan de bevrediging
helemaal niet bijdraagt tot het rijp laten worden van de ziel. Want wat u absoluut nodig hebt te
weten, dat zal Ik u ook doen toekomen, maar steeds met de beperking dat uw eigen zielenrijpheid
de mate bepaalt waarin Ik uitdeel.
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Doch steeds zult u moeten weten dat Ik hoogst volmaakt ben, dat alles op mijn liefde, wijsheid en
macht is gebaseerd en dat er geen onvolkomenheden kunnen bestaan, waar deze band met Mij
bestaat. En deze heeft bestaan bij de schepping van de wezens, want het buiten Mij geplaatste
wezen - de Lichtdrager - was Mij in innigste liefde toegedaan en kon daarom ook onbeperkte
gelukzaligheden ontvangen door het toestromen van de kracht van mijn liefde. En het gebruikte
deze liefdeskracht weer volgens mijn wil, omdat zijn wil evenzo gericht was als die van Mij, zolang
de innigste liefde ons verbond.
Maar elke scheppingsdaad vereiste het toestromen van de kracht van mijn liefde. En dus was ook
ieder geschapen wezen volmaakt te noemen, toen het in het leven werd geroepen. Dat het toen
helemaal veranderde en een onvolmaakt wezen werd, was alleen het gevolg van zijn vrije wil, die
zo lang gelijk met Mij opging, als de liefde van het wezen Mij toebehoorde. Toen het mijn liefde
afwees, moest het uit de eeuwige ordening treden. Het bezat echter zolang het helderste licht, tot het
definitief beslist had zich van Mij af te keren. Toen pas verloor het zijn inzicht. Toen pas
verduisterde zijn geest en toen pas stond het tegenover Mij. Het was niet meer een goddelijk wezen.
Integendeel, het nam alle eigenschappen aan van degene die Mij als eerste zijn liefde opzegde en
mijn tegenstander werd.
Nu had het zijn volmaaktheid prijsgegeven. Het was gebrekkig gevormd en het was Mij vijandig
gezind. De kracht van mijn liefde kon hem niet meer beroeren en dus verhardde elke geestelijke
substantie, die Ik nu omvormde tot scheppingen die materie werden, tot het geheel
tegenovergestelde van dat wat het aanvankelijk was geweest. Dit gevallen wezenlijke heeft evenwel
te allen tijde de mogelijkheid zijn oerstaat terug te winnen wanneer het daartoe bereid is, wanneer
het zijn weerstand tegen Mij opgeeft en zich eens weer in vrije wil door mijn liefdeskracht laat
aanstralen. De afval van Mij vond plaats in vrije wil en de terugkeer naar Mij moet eveneens in
vrije wil geschieden. Dan zal het wezen weer grenzeloos gelukzalig zijn en het ook eeuwig blijven.
Amen

De scheppingsdaad was voor God een daad van verblijding

B.D. No. 8975
16. mei 1965

D

e aanleiding voor mijn heersen en werkzaam zijn in de gehele oneindigheid werd gegeven
door mijn onophoudelijke wil om te vormen, door mijn onveranderlijk sterke kracht,
evenals door mijn overgrote liefde die actief moest zijn, maar die pas een wijze van
vervulling vond toen ze zich wezens schiep die deze liefde konden opvangen en teruggeven. Want
mijn liefde had een vat nodig dat zich voor haar openstelde en mijn liefde in ontvangst nam en ze
dan weer naar Mij terug straalde, waarbij een onvoorstelbare daad van verblijding plaatsvond die
voor geen van de geschapen wezens ooit begrijpelijk zal zijn.
Na een eindeloos lange tijd van alleen zijn, werd het verlangen naar een wederzijdse uitwisseling
steeds sterker, hoewel Ik Me van tevoren al bovenmate kon verheugen over de door Mij buiten Mij
geplaatste geestelijke scheppingen, omdat Ik op grond van mijn wil elke gedachte als een volbracht
werk zag en deze gedachten van Mij ontelbare zijn geweest, zodat Ik onophoudelijk kon scheppen
en toch geen vermindering van de scheppingskracht bemerkte. Integendeel, deze nam voortdurend
toe, hoe meer Ik ze gebruikte. Maar toen dan de gedachte Mij ertoe bracht Me een vat te scheppen
voor de liefdeskracht, dat dus net als Ik zelf moest zijn gevormd, dat Ik wilde voorzien van alle
eigenschappen, dat dus als mijn evenbeeld met gelijke scheppingsmacht en kracht buiten Mij moest
worden geplaatst, toen volstond ook al de gedachte daaraan dat dit werk van mijn wil in alle
heerlijkheid voor Me stond, zodat Ik er Mij zelf in herkende en Mij verheugde over wat Ik had
geschapen.
De gemeenschap met dit wezen maakte Me buitensporig gelukkig, want het was immers een
evenbeeld van Mij. Ik kon echter voor dit wezen niet zichtbaar zijn omdat het zou zijn vergaan bij
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het zien van het oervuur, dat wel ook de oersubstantie van die geest was, maar dat - als geschapen de volheid van mijn liefde, macht en kracht niet zou hebben kunnen verdragen. Want dit wezen was
steeds slechts een uitgestraalde vonk die - hoewel onmetelijk gelukzalig - altijd alleen maar een
schepsel van Mij was dat het eeuwige Licht niet kon aanschouwen. Toch was dit schepsel voor Mij
het vat waarin Ik mijn liefdeskracht kon laten uitstralen, dat deze liefdeskracht weer gebruikte om
eveneens scheppend bezig te zijn en, daar zijn verlangen hetzelfde was, het weer samen met Mij
gelijke wezens liet ontstaan en de gelukzaligheid onmetelijk groot was die de handeling van het
scheppen voor ons betekende.
Steeds nieuwe wezens kwamen uit de liefde van ons beiden voort, want de ruimte was onbegrensd
en er bestond geen beperking, noch van de scheppingskracht, noch van de liefde, noch van onze wil
die gelijk gericht was. Want Ik openbaarde het mijn wil, evenals Ik deze ook openbaarde aan de
wezens die uit ons beiden voortgekomen waren, door het woord dat hun het bewijs gaf, dat ze allen
in Mij hun oorsprong kenden (hadden). Ze konden Mij voortdurend horen en Mij ook het antwoord
teruggeven. Ze konden Mij vragen stellen die Ik hun door mijn woord beantwoordde. En daar Ik
hun tegelijkertijd ook het denkvermogen had gegeven, dat ze in vrije wil - het teken van een
goddelijk wezen - konden gebruiken, waren ze dus niet gedwongen het woord alleen in een
bepaalde richting uit te leggen, maar ze konden mijn woord in alle richtingen in zich overwegen en
daardoor was de mogelijkheid gegeven dat ze het ook verkeerd konden uitleggen, al naargelang hun
wil. Maar in het begin was geen van de wezens in tegenspraak met mijn wil. Ze waren onbeperkt
gelukzalig, begrepen mijn woord juist. En aan deze toestand had geen einde hoeven te komen,
wanneer niet het eerst uitgestraalde wezen uit Mij met één gedachte niet overweg kon: dat het niet
in staat was Mij te aanschouwen en het zichzelf de verklaring had gegeven dat het Mij daartoe dus
aan macht ontbrak. Wel besefte het, dat het zelf door Mij geschapen was. Het wist dat het een begin
had, terwijl Ik van eeuwigheid was.
Maar het begon te twijfelen en legde deze twijfel niet aan Mij voor, zodat Ik ze recht zou hebben
kunnen zetten. En het geloofde zijn gedachten voor Mij te kunnen verbergen omdat ze niet steeds in
hem waren, maar alleen van tijd tot tijd in hem bovenkwamen, maar het zich steeds weer aan mijn
liefde overgaf en deze ook onverdeeld ontving. Maar daar het eens aan mijn, hem onverdeeld
toestromende liefde twijfelde en er zich niet van ontdeed, keerde de twijfel steeds weer terug en
schiep zo de toestand van wantrouwen, die eeuwig niet tussen het geschapen wezen en Mij zou
hebben mogen bestaan. In deze eerst geschapen oergeest werd het wantrouwen echter steeds sterker,
temeer omdat hij zich nu als schepper beschouwde van de talloze wezens die hem konden zien in
alle heerlijkheid, voor wie Ik echter niet zichtbaar kon zijn. En daar hem het denkvermogen even zo
goed eigen was, trok hij in zijn wantrouwen verkeerde conclusies. Toch herkende hij in Mij zijn
herkomst. Maar hij hoopte ook alle andere geschapen wezens ervan te kunnen overtuigen dat hij
hun schepper was, daar ze niet bij machte waren Mij te zien.
Hij was dus aanmatigend tegenover Mij en wees nu mijn liefdeskracht af, in de mening, zelf
zoveel kracht te bezitten dat hij mijn kracht niet meer nodig had. En dat was zijn zonde, evenals ook
de zonde van alle gevallen wezens die hem volgden. Er werd nu als het ware een tweede wereld
geschapen. Een wereld waarin alles verkeerd gericht was, maar die nu ook door mijn huidige
tegenstander werd beheerst. Maar daar al het geschapene in Mij zijn oorsprong had, was ook deze
wereld aan mijn wil en mijn macht onderworpen. En alle positieve krachten strijden tegen de
negatieve, steeds met het doel al het negatieve weer terug te winnen. Want hoewel Ik de eerst
geschapen geest had uitgerust met dezelfde scheppingsmacht en kracht, had hij deze toch verloren
door zijn afval van Mij. Maar hem zelf liet Ik zijn vrijheid, terwijl Ik al het gevallene onder mijn
hoede nam en het hem dus ontrukte en het tot scheppingen van allerlei aard vormde. Want Ik had
medelijden met hun toestand die ongelukkig was en eeuwig ongelukkig zou hebben moeten blijven
wanneer mijn liefde niet een uitweg vond om ze eens weer naar Mij terug te voeren.
Het proces van het terugvoeren is echter van zo’n eindeloze tijdsduur dat van eeuwigheden kan
worden gesproken, gedurende welke mijn tegenstander steeds alleen maar tijdelijk zijn recht op het
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hem toebehorende geestelijke kan laten gelden, wanneer het in het stadium als mens over de aarde
gaat. Maar dan zet hij ook alles op alles om het wezen weer in zijn bezit te krijgen, wanneer dit zich
niet elders laat helpen, wanneer het niet de verlossing door Jezus Christus aanneemt en vrij wordt
uit zijn macht. Zijn macht is in deze tijd geweldig en er is een sterke wil voor nodig om zich van
hem los te maken, maar ook mijn genade is onmetelijk en kan steeds tegenover zijn macht worden
gesteld, zodat het wel mogelijk is zich vrijwillig aan Mij over te geven en dan is zijn ongelukkige
toestand beëindigd.
Doch er zullen nog eeuwige tijden voorbijgaan tot de vroegere afval van Mij definitief is
goedgemaakt. En er zullen nog eeuwige tijden voorbijgaan tot ook hij besluiten zal terug te keren,
die eens als grootste lichtgeest uit Mij is voortgekomen. Tot hij in zijn vaderhuis terugkeert, want
eindeloos is de schare van de gevallen geesten en deze hebben ook nog eindeloze tijden nodig tot ze
zich uit de boeien hebben bevrijd die hun van zijn kant werden omgedaan, om als verlost binnen te
kunnen gaan in het rijk van licht en gelukzaligheid. Maar mijn liefde is eindeloos. Mijn macht kent
geen grenzen en mijn wijsheid is er onophoudelijk op uit het doel te bereiken dat Ik Me bij de
schepping van de geestenwereld heb gesteld.
Amen

Hoe is het kwade ontstaan?

B.D. No. 8863
3. oktober 1964

Z

odra u mensen in Mij uw God en Schepper ziet, zodra u de juiste verhouding met Mij tot
stand hebt gebracht, die van een kind met de Vader, staat u ook in de juiste relatie tot Mij,
dat wil zeggen: u bent vervuld met diepe deemoed en u wacht er op door Mij aangesproken
te worden, wat Ik niemand van u weiger die op de juiste wijze tot Mij bidt, waarvoor onherroepelijk
de diepste deemoed nodig is, want aan de ootmoedige schenk Ik mijn genade. U mensen moet u
echter voor mijn aanspreken openstellen, u moet iedere gedachte die na innig gebed in u opkomt als
een antwoord van Mij zien. Want u kunt dan onmogelijk iets anders denken dan zoals het mijn wil
is, omdat Ik tot u gezegd heb dat u alleen maar op de juiste manier, dat wil zeggen: in geest en in
waarheid tot Mij moet bidden, opdat Ik uw gebed hoor en verhoor.
Toch hoeft u niet op ongewone resultaten te rekenen, dat u Mij nu hoorbaar verneemt, maar iedere
gedachte die na innig gebed in u opkomt is mijn antwoord. En u zult dan waarlijk alleen maar goede
gedachten hebben, die niet aan een andere bron ontsprongen kunnen zijn dan aan de mijne. U moet
steeds bedenken dat Ik weet wanneer uw gedachten op Mij gericht zijn en dat u dan geen gedachten
van de vijand kunnen treffen. U moet weten dat Mij deze houding van u ten opzichte van Mij lief is
en Ik u nu geven kan naargelang de rijpheid van uw ziel, of Ik Mij hoorbaar uiten kan, wat toch in
een heel enkel geval mogelijk is.
Wanneer Ik Mij echter hoorbaar kan uiten, is iedere dwaling uitgesloten. Want dan klinkt het in u
als een helder klokje. U bent overgelukkig als u zo mijn stem verneemt. En Ik kan u dan
openbaringen doen toekomen van diepste wijsheid en u zult zulke openbaringen zonder bezwaar
geloof kunnen schenken. Nu valt echter dit ene te bedenken, dat de mens zich met dergelijke
problemen bezighoudt en (alleen dan) zijn verstand een verkeerde weg gaat (kan gaan), waardoor
de tegenstander de mogelijkheid gegeven is tussenbeide te komen en de mens dan ook wel een stem
hoort, die hem echter niet gelukkig maakt maar een licht onbehagen in hem opwekt. En deze stem
lost dan het probleem zo op, zoals het met de wil van de mens overeenkomt. En daarom is het juist
bij zulke vragen dringend nodig dat hij het verzoek om "beschermd te worden tegen dwaling"
tevoren naar Mij opzendt, omdat deze bede hem voor het werkzaam zijn van de tegenstander
behoedt. Dan maakt hij zichzelf ontvankelijk voor het antwoord dat nu van Mij zelf tot hem kan
komen, daar dit verzoek de tegenstander wegdringt.
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En juist de vraag, of ook het kwade van Mij is uitgegaan, houdt u mensen heden nog bezig,
evenals in de tijd van die openbaringen daarover. Ik kan u echter steeds alleen maar zeggen dat Ik
geen slechte gedachten in Mij kan overwegen, dat alles alleen goed kan zijn wat van Mij is
uitgegaan. Hoe is dan het kwade in de wereld gekomen?
In het denkvermogen van het wezen hebt u de verklaring. Want dit was vrij, kon dus de goede
gedachten die van Mij naar het wezen toe straalden in vrije wil veranderen. En vrije wil betekent,
zich in iedere richting te kunnen ontplooien. Dus is het kwade geboren in de vrije wil. Het was er
tevoren niet! Het is een product van de vrije wil. Het is er, omdat het denkvermogen van het wezen
hem geen beperking oplegde - een scheppingsproduct van hem, die van zijn macht blijk gaf,
tegengesteld aan Mij en mijn wil, die dus, daar hij de gave had te kunnen scheppen, nu ook het
"kwade" schiep, dat dit aan hem te wijten was, dat hij ter wereld heeft gebracht en daardoor dus een
onrein wezen geworden is.
Steeds wilt u Mij, als het volmaaktste Wezen, het kwade ten laste leggen waarvoor bij Mij nooit
plaats zou zijn geweest. Dat echter mijn tegenstander zelf de oorsprong van het kwade was, dat hij
zijn denkvermogen in zichzelf tot kwaad deed worden, omdat hij zich verwijderde uit de
stroomkring van mijn liefde en dit dus een "uittreden" uit mijn ordening van eeuwigheid was, dat
kunt u zich niet voorstellen. Dat hij precies zoals Ik een zelfstandig wezen was en de hem van Mij
uit toe gestraalde goede gedachten uit eigen vrije wil veranderen kon en ze veranderd had, was het
begin van de zonde tegen Mij. Want Ik had alle wezens de vrije wil gegeven, Ik had alle wezens met
een denkvermogen uitgerust.
Hoe kwam het dan dat niet alle wezens hun vrije wil en hun denkvermogen op dezelfde wijze
gebruikten? Hijzelf was het die het kwade uit zich heeft voortgebracht, dat ermee begon, dat hij in
zichzelf een verkeerde liefde voelde, dat hij Mij de kracht misgunde en daaruit dan al het kwade
voortkwam - maar in hemzelf zijn oorsprong had, omdat hij zijn denkvermogen verkeerd gebruikte,
wat Ik echter vanwege de wilsvrijheid niet veranderen kon, maar van Mij uit kwamen er geen
verkeerde gedachten naar hem toe.
U moet steeds bedenken dat dit wezen, Lucifer oftewel lichtdrager, iets anders geweest is dan de
wezens, voortgebracht door de wil en de kracht van ons beiden, dat Ik Mij in hem een evenbeeld
geschapen heb, een wezen, dat precies zo was als Ik zelf en dat Ik ook de grootste scheppingsmacht
gaf en dat derhalve ook uitermate goed was. Maar het enorme aantal van de uit ons voortgekomen
wezens maakte hem arrogant, en deze verwaandheid vertroebelde tijdelijk zijn denkvermogen - en
dit was al een geringe opwelling van eigenliefde die tegen mijn Wezen gericht was.
En daarom zeg Ik: Wat zijn eigen weg, buiten Mij, ging, dat verkeerde niet meer in mijn orde. En
dit wezen - Lucifer - heeft met Mij gebroken en alles in hem veranderde tot een door en door slecht
wezen. Het liet zelf uit zich alle slechte eigenschappen ontstaan en bracht ze tevoorschijn. U kunt
steeds alleen maar zeggen: Hij, als ook een macht gelijk aan Mij, bracht het kwade in de wereld maar niet, dat Ik ook het kwade in Mij zou hebben en op dat wezen zou hebben overgedragen. Want
de omstandigheid dat er ook niet gevallen wezens waren, zou u er van moeten overtuigen dat het
denkvermogen niet ten de val zou hebben hoeven te leiden, dat echter mijn tegenstander veel
middelen ter beschikking stonden om zijn aanhang eveneens ten val te brengen.
Alleen al dat Ik als het hoogste Wezen voor hen niet zichtbaar was, hij echter in alle volheid van
licht straalde en zij hem als hun god erkenden, niettegenstaande het helderste licht. Want de afval
strekte zich uit over eeuwig lange tijden. Dus kon hij niet als "onzuivere" geest door Mij geschapen
zijn en konden die slechte eigenschappen zich langzaam ontwikkelen, maar nooit hadden ze in Mij
hun oorsprong, daarentegen in hem, die net als Ik machtig was, maar wel een begin had - wat hij
heel goed wist. En zo is ook het kwade begonnen toen de afval van de geesten van Mij begon. Tot
dan was echter alles volmaakt en dus is ook hij in alle volmaaktheid uit Mij voortgekomen, wat
echter niet uitsloot dat hij zijn begaafdheid anders gebruikte dan mijn bedoeling was.
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En dat had dus zijn "denkvermogen" tot stand gebracht, dat Ik echter niet voorbeschikt heb, maar
van Mij uit stroomden hem altijd alleen maar goede gedachten toe. En steeds weer wijs Ik u op de
ontelbare niet gevallen wezens, die eveneens het denkvermogen hadden, maar in Lucifer het
misbruik van krachten ontdekten, die het kwade naar de wereld bracht en Mijzelf er
verantwoordelijk voor stelde dat Ik het kwade in Me zou hebben en hij zo ook die mensen altijd op
een dwaalspoor zal brengen die daarvoor ontvankelijk zijn.
Amen

Wanneer en waarom werd het volmaakte onvolmaakt?

B.D. No. 8887
25. november 1964

A

lles wat uit Mij afkomstig is moest volmaakt zijn omdat Ik eenvoudigweg niets
onvolmaakts scheppen kon, omdat mijn liefde, wijsheid en macht geen onvolmaaktheid
toelieten bij de scheppingen die mijn wil buiten Mij plaatste. Dit gebeurde dus "in het
begin", toen Ik er behagen in schiep voor Mij een wezen te scheppen en het uitrustte met dezelfde
macht om te scheppen, om dan dit wezen gelukkig te maken door gelijke wezens buiten ons te
plaatsen door zijn wil met gebruikmaking van mijn kracht. Mij echter deze volmaaktheid te
ontzeggen, dat kunnen alleen de mensen doen die zich zelf in een toestand van onvolmaaktheid
bevinden. Die dus in hun beperking van het denken zich niet de staat van volmaaktheid kunnen
voorstellen waarin het dan onmogelijk is iets onvolmaakts te laten ontstaan.
Maar wanneer van Mij alleen het volmaakte kon uitgaan, wanneer is dan dus de verandering van
het volmaakte in het onvolmaakte ingetreden? Deze vraag is moeilijk en toch ook weer gemakkelijk
te beantwoorden. Dat het hoogst volmaakte, door Mij geschapene, geheel in het tegendeel kon
veranderen, zal u eeuwig onbegrijpelijk blijven. Maar dat de vrije wil ook de verwijdering van de
goddelijke ordening toeliet, moet u begrijpelijk zijn. Want de vrije wil kon uit de goddelijke
ordening naar buiten treden. Hij zelf kon de goddelijke ordening omver stoten, dus hij kon het
oorspronkelijk volmaakte veranderen in het tegendeel, in een toestand van het niet-goddelijke die
geheel indruiste tegen mijn volmaakte wezen, die mijn eerst geschapen geest, die met dezelfde
scheppingskracht was uitgerust, krachtens zijn denkvermogen voor zich teweeggebracht.
Ik kon in mijn volmaaktheid geen verkeerde gedachten in Me hebben, maar hij kon dit wel omdat
hij een vrije wil had die hij verkeerd gebruikte. Voor Mij zou een verkeerde gedachte een
onmogelijkheid zijn geweest, maar voor hem was het mogelijk door zijn denkvermogen, dat anders
gericht was door zijn vrije wil. En u bent als mens in uw denken beperkt. U tracht u in mijn wezen
zelf een verklaring te geven dat ook het kwade uit Mij is voortgekomen, maar u bedenkt niet dat
dan de val van de geesten aan Mij zelf toe te schrijven zou zijn als Ik de wezens niet volmaakt
buiten Mij zou hebben geplaatst. Maar dat u aan hem de val te danken hebt, wilt u niet aannemen.
Veeleer zoekt u de schuld bij het hoogst volmaakte Wezen Dat waarlijk u alleen kon scheppen zoals
dit mogelijk was: in de hoogste volmaaktheid.
Dat u al het tegengestelde ook in Mij verankerd wilt zien, is alleen een bewijs dat mijn oerwezen
u vreemd is. Ik weet goed wat met Mij in tegenspraak is, omdat Ik het verkeerde denken van mijn
tegenstander op de voet kon volgen en wist waarin zijn zonde bestond: dat hij tegen Mij in opstand
kwam, dat hij Mij mijn kracht misgunde en Mij dus langzamerhand begon te haten. En Ik wist ook
waar zijn gezindheid heen voerde, maar Ik hinderde hem niet bij zijn val, en ook niet de wezens die
hem wilden volgen, hoewel ook dezen in alle volmaaktheid van Mij zijn uitgegaan. Daar Ik echter
de wezens had uitgerust met een vrije wil, kon Ik ze ook niet verbieden de gedachten van hem aan
te nemen die Mij geheime weerstand bood. En deze gedachten brachten ook de wezens ten val, daar
hij nu al zijn gedachten van haat op die wezens overdroeg, die hen tot de afval bewogen. Want ze
kwamen in opstand tegen Mij, erkenden Mij niet meer en wezen mijn liefdeskracht af.
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Hoe vals het echter is, in Mij al het tegenstrijdige te willen zien, komt daaruit voort dat u aan mijn
liefde zou kunnen twijfelen, die u dus naar mijn evenbeeld schiep. Dat u aan mijn wijsheid zou
kunnen twijfelen die uw val dus voorstaat en dat voor u ook mijn almacht twijfelachtig zou zijn die
steeds alleen het hoogst volmaakte kan scheppen. En daarom weerleg Ik dus deze leer als een
dwaalleer, die u steeds verhinderen zal Mij in mijn oerwezen juist te zien, en u mij de liefde ontzegt
die Ik van u verlang.
Amen

Het werk van de niet gevallen oergeesten

B.D. No. 8755
17. februari 1964

W

anneer u onderrichtend bezig zult zijn, dan zult u ook over alles in waarheid onderricht
moeten zijn. U zult elke onjuiste leer moeten kunnen weerleggen, dus zelf helemaal
geïnformeerd zijn over dat wat u uw medemensen als geestelijk weten zult willen
overbrengen. En u zult ook dan pas overtuigd voor uw weten uitkomen, wanneer u door Mij zelf
bent voorgelicht, omdat Ik alleen alles weet en ook slechts Ik alleen u met die gebieden vertrouwd
kan maken die voor uw verstand ontoegankelijk zijn.
De handeling van het scheppen van de geestelijke wezens was steeds een uitstralen van mijn
liefdeskracht in het vat dat Ik Mij zelf als eerste wezen schiep. Dat dus de stroom van mijn
liefdeskracht opving en dat nu, daar het mijn evenbeeld was, weer de kracht die het toestroomde
gebruikte doordat het eveneens scheppend bezig was, doordat het gelijksoortige wezens schiep in
eindeloze hoeveelheid. Dus was ieder wezen uitgestraalde liefdeskracht van Mij. Ieder wezen moest
hoogst volmaakt zijn omdat uit Mij niets onvolmaakts kon voortkomen, omdat mijn liefdeskracht
nooit afzwakte en dus dezelfde liefdeskracht al deze wezens doorstroomde.
Dat Ik van Mij uit iets tweederangs zou hebben geschapen kon dus niet mogelijk zijn. Maar de
wezens zelf konden zich vormen tot niet goddelijke wezens door hun verkeerde wilsrichting. En zo
moet op de eerste plaats naar voren worden gebracht dat ieder wezen een vrije wil had, daar het
anders niet volmaakt kon worden genoemd. Deze vrije wil nu werd voor een beslissing geplaatst,
omdat het wezen zijn volmaaktheid moest bewijzen. Het moest besluiten of het volmaakt wilde
blijven, ofschoon het ook in het tegengestelde kon omslaan, juist omdat het met een vrije wil was
uitgerust. En dat bij deze beproeving van de wil ontelbare volmaakt geschapen wezens van Mij
afvielen en hun heer in de diepte volgden die zelf de wilsproef niet had doorstaan, daarvan bent u al
vaak in kennis gesteld.
Maar nu gaat het erom of er ook wezens bestonden die zonder vrije wil waren geschapen, die dus
niet anders konden dan mijn wil vervullen. Dan zou Ik zelf Mij minderwaardige wezens hebben
geschapen, die de volmaaktheid moest worden betwist. Want de vrije wil behoort bij een volmaakt
wezen, daar het anders wezenloze "werken" van mijn scheppende wil zouden zijn geweest, in
zekere zin dode scheppingen, want pas de vrije wil is de aanleiding voor elke bezigheid. Maar of
deze wil zich helemaal aan Mij onderworpen heeft of eigenmachtig werkt, bepaalt nu ook de
verhouding van het wezen tot Mij. Ieder niet gevallen wezen gaf zich nu helemaal aan Mij als
eigendom. Het onderwierp zijn wil vanzelf aan de mijne en werkte nu met Mij en volgens mijn wil.
Het deed alleen dat wat overeenstemde met mijn wil, omdat het door zijn verbondenheid met Mij
ook zelf van gelijke wil was, terwijl de afgevallen wezens op grond van hun vrije wil zich
afzonderden. Ze minachtten mijn wil en werkten Mij tegen en kunnen pas weer na een eindeloos
lange gang door de diepte de hoge graad van liefde bereiken, waarbij ze zich vrijwillig weer naar
mijn wil schikken, dan dus ook weer werken en scheppen met Mij volgens mijn wil, die nu ook hun
wil is geworden.
Zo zult u dus onderscheid moeten maken: lichtwezens die Mij trouw bleven bij de beproeving van
hun vrije wil en dus altijd volgens mijn wil scheppen en werken zullen en daarom onmetelijk
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gelukzalig zijn, want nooit zullen ze zich als onvrije wezens voelen, door Mij voorbeschikt, omdat
zo’n staat volledig tegen mijn ordening van eeuwigheid zou indruisen, en afgevallen wezens die
hun vrije wil verkeerd richtten, die Mij steeds tegen zouden werken wanneer Ik hun wil niet aan
banden zou leggen gedurende de tijd van hun opwaartse ontwikkeling vanuit de diepte. Bij deze
wezens voltrekt zich nu het proces van terugvoeren waaraan alle lichtwezens deelnemen, dat wil
zeggen alle eens niet gevallen wezens en zij die in het leven op aarde het kindschap Gods al hebben
bereikt of al in een hoge graad van licht staan. Al deze wezens dragen mijn wil in zich. Toch is die
vrij en voegt zich vanzelf naar de mijne, daar dit waarlijk geen teken van een goddelijk en volmaakt
wezen zou zijn wanneer het onder dwang zou staan, dat het dus uit zou moeten voeren wat Ik het
opdroeg.
U mensen zult voor het woord volmaaktheid nog niet de juiste verklaring kunnen vinden. Want
elke toestand van gebrekkigheid is dan uitgesloten en onbeperkte gelukzaligheid is het lot van een
volmaakt wezen. Deze zou er echter niet mee in overeenstemming kunnen worden gebracht
wanneer een wezen voorbestemd werd voor enig werk en dus in zekere zin onvrij zou zijn. De
menigte van de door Mij geschapen geesten die bij Mij bleven, is niet te tellen. En allen zijn
werkzaam in de oneindigheid, steeds in verlossende zin, doordat ze al het gevallene de mogelijkheid
verschaffen de weg omhoog te gaan. Maar het is verkeerd te zeggen: deze wezens kunnen niet
anders dan mijn wil uitvoeren. Ze willen echter niet anders dan Mij dienen en al het niet verloste
geestelijke, omdat het hoge liefdesgeesten zijn. En Ik zelf laat ze voor Mij werkzaam zijn om ze
gelukkig te maken. Want waarlijk een gedachte van Mij is voldoende om hem op grond van mijn
wil tot uitwerking te brengen, om al datgene te laten ontstaan wat die lichtwezens scheppen, om zelf
daarbij gelukzaligheid te ervaren.
En spreek Ik van lichtwezens, dan is dit hetzelfde als wanneer Ik over de eindeloze schare van
mijn engelen spreek die allen in hoogste volmaaktheid staan en hun volmaaktheid bewezen doordat
ze Mij trouw bleven toen een grotere menigte van deze engelen zich van Mij afkeerde en in de
diepte stortte. Ze hebben Mij hun liefde en trouw bewezen en toch gaan ook deze lichtwezens eens
de gang door de diepte opdat ze het werk, zich te vormen tot kind van God, zelf volbrengen, dat ze
dan uit eigen wil en dienen-willende liefde zelf in zekere zin een scheppingswerk volbrengen dat
juist Ik Me niet zou kunnen scheppen, omdat dit de vrije wil als voorwaarde heeft, die het wezen
dan in het leven op aarde als mens gebruikt om tot de hoogste volmaaktheid te komen. En alle
wezens die Mij trouw zijn gebleven staan in de hoogste graad van licht en hun liefde voor Mij is
onbeschrijfelijk. Ze kennen mijn wil en zullen begrijpelijkerwijs geen andere wil in zich boven
laten komen vanwege hun eindeloos diepe liefde.
Maar geen van deze wezens is gebonden aan mijn wil, daar anders zijn gelukzaligheid minder zou
zijn geworden, wat van Mij uit nooit zal gebeuren. Maar dat toch mijn hele scheppingswerk
ondergeschikt is aan de rangorde van mijn engelen, is erop gebaseerd dat de door Mij eens als
wezen uitgestraalde kracht onophoudelijk actief moet zijn en mijn liefde steeds weer ideeën tot
uitvoering zal laten komen om mijn schepselen voortdurend gelukkig te maken. Maar steeds alleen
een bezigheid in vrijheid zal gelukkig maken, nooit een werk onder dwang. Want alleen het
gevallen geestelijke is in een bepaalde tijdsduur onderworpen aan dwang, maar nooit de wezens die
als lichtengel in mijn rijk werkzaam zijn.
Amen

Verschillen in rang van de geschapen wezens

B.D. No. 8868
14. oktober 1964

N

eem van Mij aan dat Ik nog veel dwalingen moet rechtzetten, wilt u zich in de waarheid
ophouden en hier ook voor opkomen. U hebt een heel verkeerde opvatting van mijn
scheppingskracht, die onbeperkt is en ook met onbeperkte invloed aan kracht de
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geschapen wezens heeft begunstigd, die dus net als Ik onophoudelijk scheppingen in het universum
buiten zich konden plaatsen, die geen enkele beperking kenden. En dus zult u ook geen onderscheid
kunnen maken in de graden van de scheppingsmacht van die wezens die Mij trouw zijn gebleven,
zich dus niet vrijwillig in een andere sfeer hebben begeven dan die waar Ik zelf te midden van mijn
heerscharen het gebied van mijn scheppingskracht heb. Alle wezens zijn volmaakt geschapen en dat
betekent dat geen wezen aan een beperking onderhevig is, maar dat ieder wezen een taak is gesteld
die het nauwgezet vervult.
Maar er is niet één taak belangrijker dan de andere. En dus bestaat er ook geen onderscheid in
rang. De liefde van al die wezens vindt haar hoogtepunt in de liefde voor Mij, en wel sturen ze
steeds op Mij aan om nu ook steeds gelukkiger gemaakt te kunnen worden door de beantwoording
van mijn liefde, voor welke u mensen geen maatstaf zult kunnen aanleggen. Alleen kan de graad
van liefde verschillend zijn van die wezens, die de diepte hebben overwonnen zonder het kindschap
Gods op aarde bereikt te hebben, maar die toch in een graad van licht staan en deze voortdurend
trachten te verhogen. En hun gelukzaligheid kent geen grenzen, omdat ze de diepte zijn ontvlucht
en ze dus de gang van hun ontwikkeling moesten afleggen. Ze zijn zich ook van de huidige
gelukzaligheid bewust en hun leven in de eeuwigheid is een enkel lof- en dankgezang. Ook dezen
zijn tot het scheppen en bevolken van het heelal toegelaten, maar steeds in overeenstemming met
hun lichtsterkte, die voortdurend toeneemt.
Dus al het volmaakte kent geen beperking. Ten gevolge hiervan kunnen er ook geen wezens zijn
die voorrang hebben. En uw denkbeeld, deze wezens te willen indelen in meer of minder bekwame,
is verkeerd, want de volmaaktheid schakelt zoiets uit. Dit zijn steeds menselijke begrippen, daar u
meer of minder gebrekkig gevormd bent en dus deze eigenschappen ook zult willen overdragen op
die wezens die bovenal volmaakt gevormd zijn. Of nu het kleinste of het grootste wezen wordt
geschapen, voor allen is dezelfde scheppingskracht nodig. Want het is hetzelfde wonderwerk in
mijn schepping en de hoogste volmaaktheid van de wezens bestaat daarin dat de een de ander dient,
dat er geen een hogere plaats wil innemen boven de ander en dat bijgevolg noch de uitdrukking
"engel" noch "aartsengel" terecht is, maar alle wezens tot de grote schare van mijn geschapen
oergeesten behoren, dat alleen u mensen u deze geestenwereld in rangen voorstelt, net zoals u voor
uzelf op aarde verschillende indelingen schept.
Zolang u nog een lage graad van rijpheid bezit, is ook de graad van liefde verschillend en zult u
niet kunnen scheppen in kracht en macht. En deze graad van liefde zult u voortdurend moeten
trachten hoger te maken, tot u weer in de oerstaat bent aangekomen waaruit uw val in de diepte
heeft plaatsgevonden. Maar daar hoort ook bij dat u het kindschap Gods op de aarde zult bereiken.
En met dat doel kan een lichtwezen nog eens naar de aarde terugkeren ten behoeve van een missie,
wanneer het op de aarde heeft gefaald, maar toch in het hiernamaals een graad van licht
bewerkstelligde die deze herhaalde belichaming toelaat, zoals echter ook iedere niet gevallen geest
deze gang door de diepte kan gaan om zijn vrije wil te beproeven, die echter nooit kan afnemen,
veeleer wordt de scheppingsdrang in die oergeest steeds machtiger. Dan vraagt hij steeds meer om
mijn liefdeskracht en stuurt op Mij aan en werkt dus met mijn kracht die hem helemaal vervult.
De volmaaktheid echter is onbegrensd, ofwel: wat volmaakt is kent geen beperking. Het is, net als
Ik, machtig en kan werken en scheppen, het grootste evenals het kleinste, want altijd dient het en
helpt het nog ongelukkigen gelukzalig te worden. Pas wanneer u zult weten wat de liefde
oorspronkelijk is, zult u dit kunnen begrijpen. En daarom waardeer Ik alles naar de graad van liefde,
maar dit waarderen houdt op zodra het wezen volmaakt is. Want volmaakt zijn betekent, onbeperkt
gelukzalig te zijn. Dan geldt de liefde van ieder wezen alleen Mij, als het hoogst volmaakte Wezen
dat dit vurig verlangen naar liefde van hem steeds vervult en er toch eeuwig geen einde aan komt.
Amen
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Vergoddelijking van de geschapen wezens

B.D. No. 6207
7. maart 1955

I

n het begin stond u allen aan mijn zijde, omdat mijn liefdeskracht u helemaal vervulde, die u
tot Mij trok. Het was een staat van hoogste gelukzaligheid voor u, want u was goddelijke
wezens. U was tot-vorm-geworden-liefdesuitstraling van Mij. U was scheppingen met de
hoogste intelligentie en in het bezit van licht en kracht die u weer tot scheppende bezigheid in staat
stelde. U was volmaakte wezens, evenbeelden van Mij zelf, met alleen dit verschil, dat u uit Mij
was voortgekomen terwijl Ik zelf van eeuwigheid ben en buiten Mij geen scheppende kracht
heerste. Dus was alles wat uit Mij was voortgekomen mijn werk. En zo ook het eerst geschapen
wezen dat de verwekker van u allen was met mijn toestemming en met gebruikmaking van mijn
kracht. Ook dit wezen was mijn werk, niet zoals het zelf u wilde leren geloven: de scheppende
kracht zelf. Er zijn door dit wezen ontelbare schepselen in het leven geroepen, omdat het de kracht
die hem van Mij ononderbroken toestroomde, wilde gebruiken in scheppende zin, omdat het daartoe
het vermogen bezat, want het was volmaakt en "aan Mij gelijk" buiten Mij geplaatst, juist voor dit
doel: het oneindige geestelijke rijk te verlevendigen tot eigen gelukzaligheid.
Wat Mij gelukkig maakte moest ook dit door Mij eerst geschapen wezen gelukkig maken. En
daarom gaf Ik het onbeperkt licht en kracht. Ik gaf het de vrije wil die het nu naar eigen goeddunken
mocht gebruiken, hem echter zou hebben moeten gebruiken naar mijn wil, wanneer het
beantwoordend aan zijn volmaaktheid werkzaam wilde zijn. Maar zijn wil ontwikkelde zich tegen
mijn wil, wat wel mogelijk was daar het wezen volledig vrij geschapen was, dus geen enkele dwang
zijn volmaaktheid in twijfel zou hebben getrokken. Wat echter onmogelijk zou zijn geweest
wanneer het wezen meer naar mijn liefde dan naar mijn macht zou hebben gestreefd. Wanneer het
zich met mijn liefdeskracht tevreden zou hebben gesteld, die het onophoudelijk ontving. Het
enorme aantal van zijn wezenlijke scheppingen, die zijn en mijn liefde in het leven riepen, wekte
het verlangen in hem om over hen te heersen. En hoewel hij wist dat mijn kracht bij de schepping
van die wezens werkzaam was, veranderde hij zijn liefde voor Mij in een vijandig gevoel. Hij
benijdde Mij de kracht en hij wilde daarom het door mijn kracht in het leven geroepene van Mij
scheiden om het zelf te bezitten en er over te heersen. Maar het zou hem niet mogelijk zijn geweest
deze, mijn schepselen van Mij te scheiden - daar ze vervuld waren van mijn liefdeskracht, die hen
onlosmakelijk met Mij verbond - wanneer Ik zelf ze niet zou hebben vrijgelaten, wat Ik ook ter
wille van de vergoddelijking van mijn wezens deed.
U die volmaakt geschapen was, u zou eeuwig alleen mijn schepselen zijn gebleven. Werken die
alleen volgens mijn wil konden denken en handelen, maar niet overeenstemden met het beeld dat Ik
Me heb voorgesteld toen Ik u schiep: vrije, in hoogste volmaaktheid staande en werkzaam zijnde
kinderen die wel volgens hun eigen vrije wil actief zijn, welke echter als gevolg van de liefde voor
Mij ook mijn wil was. Dit wilde Ik bereiken en daarom liet Ik u vrij, opdat u zelf u kon vormen tot
dat wat Ik Me als doel heb gesteld. Ik ontzegde u mijn liefde niet, maar verhinderde ook niet het
eerst geschapen wezen, nu mijn tegenstander, eveneens op u in te werken. Maar ook u was uitgerust
met een vrije wil en kon nu vrij beslissen: voor Mij of voor hem. U hoefde niet te vallen, want u
stond in het licht en kon mijn liefde voelen en u hierdoor naar Mij laten trekken. Maar ook hij had
een grote invloed op u en hieraan bent u ten prooi gevallen. In vrije wil volgde u hem, die u echter
geen gelukzaligheid schonk, maar u de diepte in trok. Want hij verzette zich tegen Mij. Hij stond op
tegen Mij. Hij stelde mijn liefdeskracht buiten werking. Ik zelf onttrok Ze hem niet, maar hij
verwijderde zich zo ver van Mij dat mijn liefdesstraling steeds zwakker werkte omdat hij er
openlijk weerstand aan bood in het geloof zelf kracht genoeg te bezitten in de schare van zijn
aanhangers die hij mee naar beneden had getrokken in de diepte.
U allen moest nu mijn liefdeskracht ontberen, ofschoon Ik zelf haar niet aan u onttrok.
Integendeel, u hebt haar afgewezen en werd daarom krachteloos en duister van geest. De
oorspronkelijke staat in onvoorstelbare gelukzaligheid gaf u vrijwillig op. Maar u zult niet eeuwig
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in uw zelf gekozen toestand blijven, omdat mijn liefde u niet opgeeft. Omdat u ook mijn schepselen
bent die Ik nooit eeuwig in een staat laat die geheel tegen uw bestemming en uw ontstaan indruist.
Het doel dat Ik Me eens heb gesteld, de vergoddelijking van de wezens die Ik heb geschapen, geef
Ik niet op. Ik zal het bereiken en ook u die nog ongelukkig bent als gevolg van uw vroegere opstand
tegen Mij, u zult eens weer het lichtrijk binnengaan. U zult u verheugen in onbeperkte kracht en
gelukzalig zijn. Maar met dwang werk Ik niet op u in; in volledig vrije wil zult u zelf de weg
moeten gaan die terugleidt naar Mij, terug naar de volmaaktheid die eens uw deel was. Die u
weggaf, maar onherroepelijk eens weer zult bereiken, omdat mijn liefde alleen dit ene doel
nastreeft, dat u als mijn kinderen in licht en kracht en gelukzaligheid werkzaam zult zijn en zult
scheppen in mijn rijk.
Amen

God kent sinds eeuwigheid de wil van de schepselen

B.D. No. 8631
30. september 1963

A

lles zag Ik vooruit. Ik wist hoe de geestelijke wezens in vrije wil zouden beslissen, evenals
Ik sinds eeuwigheid op de hoogte ben van de wil van de mensen, hoe lang deze Mij
weerstand biedt. Doch dit weten verhinderde Mij niet het plan van de vergoddelijking van
de door Mij geschapen wezens ten uitvoer te brengen, omdat Ik evenzo vooruitzag dat Ik eens het
doel zal bereiken dat Ik Mij zelf heb gesteld toen Ik uit mijn liefde geestelijke wezens buiten Mij
schiep. Doch nooit zal Ik de vrije wil van mijn schepselen aantasten, al houden ze zich nog zo lang
van Mij verwijderd, want voor Mij bestaat het begrip tijd niet. Want in de eeuwigheid zijn het alleen
maar vluchtige momenten wat u mensen voor tijdperken van eindeloos lange duur aanziet.
Maar u mensen die zich nog van Mij verwijderd houdt, u die nog onvolmaakt bent, voor u geldt
nog het tijdsbesef, en wel zo lang, tot u zich weer vervolmaakt hebt, tot u zich hebt veranderd tot
uw oerwezen waar alle begrenzingen zijn opgeheven. En zo lang is uw lot ook geen gelukzaligheid
te noemen, want in deze tijd tot aan uw volmaaktheid zult u moeten lijden. Het doel dat Ik Me
stelde toen Ik u schiep, moet door u zelf worden bereikt, uw vrije wil moet hiernaar streven. En daar
deze vaak zeer lang weerspannig is tegen Mij, moet Ik middelen gebruiken die er toe leiden dat de
weerstand wordt opgegeven. En zo’n middel is vaak het leed. Een leed waar de mens zijn eigen
zwakheid inziet en er behoefte aan heeft steun te zoeken bij een Wezen dat hem bijstaat. Dan
ontstaat er een toenadering tot Mij, die dan ook naar het doel leidt: de totale aaneensluiting (met
Mij). Het plan van de vergoddelijking van de door Mij geschapen wezens weerhield Mij er ook van,
de afval van de wezens van Mij te verhinderen. Want deze vergoddelijking moest het wezen zelf
volbrengen in vrije wil. En daar het zijn volmaaktheid opgaf, waarin Ik het wezen had geschapen,
moest het een groot werk volbrengen: zich zelf uit de diepte weer op te werken, om dan echter de
hoogste graad van volmaaktheid te bereiken, waarnaar zijn wil zelf moest streven, het wezen werd
dus niet van Mij uit daartoe gedwongen.
Deze vrijheid van de wil is alleen het beslissende, wil Ik volledig vrije, hoogst volmaakte wezens
naast Mij hebben, die nu ware goden zijn en zullen blijven omdat zij totaal mijn evenbeeld zijn
geworden. Ik kan alles, aan mijn macht zijn geen grenzen gesteld, maar Ik zelf kan niet in strijd
handelen met de wet van de eeuwige ordening die op diepste liefde en stralendste wijsheid is
gebaseerd. Ik kon dus geen wezens scheppen zonder vrije wil, omdat Ik alleen het volmaakte kan
laten ontstaan, de vrije wil echter bij de volmaaktheid hoort. En wederom moesten deze wezens nu
ook hun goddelijkheid bewijzen, dat ze dus hun volmaaktheid ook in vrije wil behielden en zich
helemaal mijn wil eigen maakten en dus daardoor ook in de volmaaktheid bleven. Ze moesten
daarom ook de mogelijkheid hebben hun wil verkeerd te richten, want het waren geen door Mij
onder dwang gehouden wezens. En deze beslissing moest ieder van de door Mij buiten Mij
geplaatste wezens nemen en Ik was op de hoogte van het resultaat van deze wilsproef.
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Daar Mij echter niets onmogelijk is, gebruik Ik de meest verschillende middelen die mijn wijsheid
als goed en effectief zag en die steeds alleen mijn liefde als motivatie hebben om al mijn schepselen
onmetelijk gelukkig te maken. Zo overzie Ik ook te allen tijde de geestelijke toestand van mijn
schepselen en Ik weet daarom ook wanneer ingrijpende veranderingen of omwentelingen nodig zijn
om het vastgelopen proces van het terugvoeren weer voort te zetten. En de tijd speelt voor Mij geen
rol, want zodra het wezen de staat van volmaaktheid heeft bereikt, waar het begrip tijd niet meer
bestaat, beschouwt het ook deze lange tijd van vooruitgang alleen als een kort moment en is het
gelukkig, deze te hebben overwonnen. Het heeft dan ook weer het helderste inzicht en dus weet het
ook dat de wet van de eeuwige ordening zo’n ommekeer verlangt, wanneer het wezen de hoogste
volmaaktheid - het kindschap van God - bereiken wil. Dan zal het Mij loven en prijzen en Mij heel
zijn liefde schenken. En dan zal het ook weer grenzeloos gelukkig zijn, zoals het was in het
allereerste begin.
Amen

Oerzonde - Liefdesstraling - Jezus Christus

B.D. No. 6087
23. oktober 1954

D

e eerste zonde van de opstand tegen Mij heeft de verre afstand van mijn schepselen van
Mij tot gevolg gehad, want met het afwijzen van Mij zelf wezen ze ook mijn liefdeskracht
af. Ze traden zelf uit de stroomkring van mijn liefde en verwijderden zich steeds verder

van Mij.

Weerstand tegen Mij is dus hetzelfde als het afwijzen van mijn liefdeskracht. Om deze reden kan
ook geen mens die zich innerlijk nog tegen Mij verzet, door mijn liefdeskracht worden
doorstroomd. En als weerstand is al te beschouwen, wanneer hij niet in Mij gelooft en daarom geen
verbinding heeft met Mij. Dan staat hij dus buiten de stroomkring van mijn liefde. Hij kan niets van
mijn liefde gewaarworden omdat hij zich niet vrijwillig openstelt en genegen is met Mij in
verbinding te treden. Mij niet erkennen wil zeggen: helemaal in de macht te zijn van diegene die
eens in opstand kwam tegen Mij en daardoor mijn tegenstander werd. En diens plan is, alle
schepselen zo te beïnvloeden dat zij eveneens Mij als niet bestaand ervaren, dat ze niet geloven in
een Wezen dat hen schiep en met hen in verbinding wenst te staan. Maar dit niet-erkennen heeft ook
volledige krachteloosheid tot gevolg en duisternis van het denken.
Licht en kracht kunnen alleen van Mij worden betrokken. En licht en kracht versmaden zij omdat
ze de Gever van licht en kracht versmaden, omdat ze geen geloof hebben in de Oerbron van licht en
kracht, uit welke ook zij zijn voortgekomen. Maar in dezelfde mate zoals ze deze Oerbron afwijzen,
maken ze zichzelf onbekwaam door deze Oerbron te worden gevoed. En ze blijven zo zonder licht
en kracht tot ze in vrije wil op deze Bron aansturen, tot ze de Macht erkennen die hen geschapen
heeft en zich nu vrijwillig openstellen om voorzien te worden van goddelijke liefdeskracht, tot ze
zich verbinden met de Schenker van licht en kracht. En nu ontvangen ze onbeperkt wat ze nodig
hebben om gelukzalig te worden, om weer de oorspronkelijke staat binnen te gaan die ze eens
vrijwillig verlieten.
Iedere mens die zich naar Mij keert, zal rijkelijk mogen ontvangen. Want mijn liefde raakt nooit
op. Ze wil ononderbroken geven en gelukkig maken en verlangt alleen geopende vaten waarin ze
kan uitstromen. En zodra in de mens de serieuze wil is ontwaakt om in verbinding te treden met de
Macht die hem heeft geschapen, keert hij zich af van de oerzonde, de opstand tegen Mij, en hij zal
zeker het doel bereiken met hulp van de goddelijke Verlosser Jezus Christus die Zijn bloed heeft
vergoten ter wille van deze grote oerschuld, die oneindig geleden heeft en gestorven is aan het kruis
om voor de verzwakte mensheid een schat van genade te verwerven, versterking van de wil en het
inzien van haar schuld.
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Iedere mens kan nu de verre afstand van Mij verkleinen. Iedere mens kan vergeving ontvangen
voor de grote schuld van de vroegere opstand tegen Mij. Iedere mens kan weer in de stroomkring
van mijn liefde binnengaan en licht en kracht ontvangen in overvloed, wanneer hij zich van de
genaden bedient die hem door het verlossingswerk van Jezus Christus rijkelijk ter beschikking
staan, wanneer hij Mij erkent Die als mens Jezus voor u de schuld heeft afgelost door mijn dood aan
het kruis.
Amen
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