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

BOEK 2 
VOORWOORD 
Johannes 16 : 12-13. 
12) Nog baie dinge het Ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra 
nie.  
13) Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in 
die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat 
Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. (Ou 
Afrikaanse Vert) 
 
Bertha Dudde het deur die “innerlike woord” meer as 9000 openbaringe 
ontvang vanaf 15 Junie 1937 tot by haar heengaan op 18 September 1965. 
Die openbaringe wat Bertha Dudde van God ontvang het, is gegee in `n taal 
wat vir elke mens verstaanbaar is. God gee ons deur Bertha Dudde vele 
openbaringe oor dinge wat ons nie weet nie en oor die geweldige 
gebeurtenisse wat in ons tyd moet plaasvind. Daarom mag ons ook uit 
oortuiging oor Bertha Dudde praat as die skryfkneg van die Allerhoogste van 
die eindtyd. Wie Bertha Dudde was en hoe sy geleef het, word in `n kort 
biografie vermeld voor in Boek 1.  
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Die INHOUDSOPGAWE is agterin die boek 
 

Die erkenning van die verlossingswerk is nodig om die siel te laat 
ryp word  

3642 By die verkryging van volwassenheid van die siel hoort die 
openlike belydenis van Christus en Sy verlossingswerk onherroeplik. Die 
mens kan nie volwasse word sonder liefde nie. Wie egter die liefde het, 
herken ook Hom wat uit Liefde vir die mensdom geoffer is. Hy weet ook dat 
Christus die dood aan die kruis op Hom geneem het as genoegdoening vir die 
groot skuld van die mensdom, dat Hy hulle dus wou verlos van 'n eindelose 
lang tyd van gevangenskap. Gevolglik sal hy ook hierdie werk van groot 
liefde en barmhartigheid erken en self onder die kruis van Christus gaan 
staan om ook die barmhartigheid van die werk van die verlossing deelagtig te 
word. Die barmhartigheid van die verlossingswerk bring dan die rypwording 
van die siel teweeg, want die Verlosser trek nou die siel omhoog na Hom. Hy 
besorg haar krag om die goeie te wil en te doen. Wie Jesus Christus en Sy 
werk van verlossing nie erken nie, bly in die mag van Satan. Hy het 'n swak, 
van God afgekeerde wil. Die siel bly op 'n lae vlak van ontwikkeling staan, 
want die liefde ontbreek haar.  
Maar die liefde herken Jesus Christus, want waar die liefde is, is ook die 
wysheid, die krag om die suiwer waarheid te weet. So sal die verlossingswerk 
van Christus vir die liefdevolle mens geheel en al verstaanbaar wees, terwyl 
die liefdelose mens in totale onkunde is oor sonde en skuld van die 
mensdom, oor die sin en doel van die aardse lewe, oor die bestemming en 
die doel van die mens op aarde. As hy van dit alles op die hoogte is, is sy 
lewenswandel al 'n lewe in liefde. Dan sal die Goddelike Verlosser vir hom die 
sinnebeeld wees van diepste liefde wat hy moet erken en ook teenoor die 
wêreld bely, as dit van hom gevra word, en dan sal sy siel daarna streef om 
opwaarts te gaan. Sy bereik dan ook sekerlik haar doel, omdat sy nie uit eie 
krag streef nie, maar met Jesus Christus, omdat haar wil deur Hom versterk 
word en die siel onophoudelik krag en genade sal ontvang, want Sy belofte 
lui: "Wie in My glo, sal die ewige lewe ontvang". Die geloof in Jesus Christus 
en Sy werk van verlossing is absoluut noodsaaklik om self die ryk te kan 
binnegaan, wat die ewige lewe beteken vir die siel wat vol is van lig en krag, 
en wat geluksaligheid beteken, wat Jesus diegene belowe het wat in Hom glo, 
omdat hulle hul bes sal doen om Hom na te volg en 'n lewe van liefde te lei, 
soos wat Jesus dit vir hulle op aarde uitgeleef het, want slegs die liefde lewer 
vir hulle die hoogste geluksaligheid in die ewigheid op. Amen.  

Rus en vrede vir die siel deur diep geloof 

3656 Jou hart sal onrustig bly solank as wat jy nie vas glo in My 
voortdurende liefde en sorg vir al My skepsele nie. Slegs diepe geloof gee jou 
sielerus en vrede, en dus sal jy eers moet poog om dit te verkry, dan sal jy 
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die aardse lewe kan baasraak, ook gedurende die moeilikste tye, in aardse 
nood en benoudheid. 
Ek vra jou: Wat kan met jou gebeur sonder My Wil en toestemming? My mag 
is so sterk dat jy alles kan verhinder wat Ek wil, en My Liefde vir jou is so 
groot dat Ek ook alles verhinder wat vir jou siel nadelig is. As die liggaam 
egter moet ly, beskou dan ook dit as 'n bewys van liefde, want dit dien jou 
siel die beste. 
Vrees dus geen aardse leed nie, maar vertrou My dat Ek dit ook draaglik sal 
maak, as jy maar in My sal glo, in My Liefde en krag. Probeer jou indink dat 
'n krag wat My vyandiggesind is, jou te gronde wil rig, en dat Ek dit nimmer 
sal toelaat nie, uit liefde vir jou. Die vyandige krag probeer om jou wil te wen 
en as dit hom nie slaag nie, woed hy teen jou. As jou wil nou ernstig op My 
gerig is, staan Ek ook ter beskerming by jou en die teenstander se pogings 
sal dan vrugteloos wees. So sal jy moet glo dat Ek by jou is, dat jy nooit 
weerloos aan sy invloed oorgelewer is nie, en hierdie geloof sal jou troos en 
rus gee, want Ek beskaam jou nie. Jou geloof is die beste wapen teen die 
vyand van jou siel. Dit stel Ek nie teleur nie en Ek help jou in elke nood, 
geestelik en aards. As jy egter bang is en twyfel, dring die teenstander by jou 
binne en oefen hy sy invloed uit. 
Jy kan net 'n sterk geloof bereik indien jy jou voortdurend met My in gebed 
verbind, want die voortdurende aanroep gee jou ook innerlike sekerheid dat 
Ek jou kan help. Jy sal ook My Liefde voel wat jou in elke nood wil help. Laat 
geen aardse sorg opkom nie, want dit sal Ek van jou oorneem wanneer die 
tyd daar is. Dink net aan jou siel en sorg ywerig vir haar, deurdat jy jou sterk 
en kragtig maak deur My Woord. As jy jou siel met My Woord bedien, sal jy 
sterker word in die geloof, en as jy glo, sal geen aardse nood jou meer laat 
skrik nie. 
Ek gee jou voortdurend die versekering dat Ek jou sal beskerm in elke gevaar 
van liggaam of siel. Glo My Woord en rus en vrede sal in jou hart kom. Jy sal 
alle sorge aan My oorlaat. Jy sal ook jou geloof op ander kan oordra, want 'n 
diep geloof straal sy krag uit en laat ook die swak geloof van die medemens 
oplewe. Wees nie bevrees nie, maar glo dat Ek vol van krag is en jou liefhet. 
Jy sal dan onbesorg deur die aardse lewe gaan, altyd seker van My hulp. 
Geen nood sal jou in benoudheid bring nie, selfs al sal jy dit terwille van jou 
siel moet verdra, want Ek beëindig dit wanneer die tyd aanbreek, Ek help jou 
volgens jou geloof. Amen. 

Dag van die oordeel - die duiwels van die eindtyd 

3657 Die dag van die oordeel sal alles beëindig, goeie en bose werke 
op hierdie aarde, soos dit verkondig is in Woord en Geskrif. Dit sal 'n 
verskrikking wees vir die bose, vir die duiwels van die eindtyd, wat as mens 
beliggaam is en op aarde vertoef, soos dit egter ook 'n dag van vreugde en 
oorwinning sal wees vir die mense wat te alle tye die goeie nagestreef het, 
wat My herken het, ten spyte van die ergste woede van die duiwels, wat 
onder die heerskappy van satan staan. My geregtigheid sal geopenbaar word, 
niks sal verberg kan word nie, niks sal onder valse skyn bly bestaan nie, elke 
daad en elke gedagte sal openlik tevoorskyn kom en Ek sal die mense 
oordeel volgens hul lewenswandel. Alle nood sal tot ‘n einde kom vir Myne, 
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maar die groot nood sal dan eers begin vir hulle wat gebonde is aan My 
teenstander, en dit is hul verdoemenis, dat Ek hulle weer gevange sal neem, 
dat hulle - van hulle vrye wil ontneem - weer in die hardste materie sal moet 
smag vir ‘n eindelose lang tyd. Die duiwels van die eindtyd kan egter voor-
lopig geen erbarming meer verwag nie, want hul woede teen My en Myne is 
te erg en sal die hardste straf vir hulle meebring. Tewens is 'n verandering 
van hul gesindheid op hierdie aarde nie meer moontlik nie, want hulle is te 
diep weggesink en die geestelike toestand is weer naby, wat My beweeg het 
om ‘n skepping vir gevalle gees te laat ontstaan en dus moet hulle weer die 
gang deur die skepping aflê, terwille van ‘n moontlikheid om uit vrye wil 
nader aan My te kom. 
Dit is die inleiding tot die laaste oordeel en is ook die afsluiting vir die siele 
wat hul weerstand teen My definitief opgegee het, wat uit vrye wil hulself na 
My wend en My welgevalle op aarde probeer verkry. Dus word die goeie van 
die slegte geskei en voor die oë van alle mense op aarde sal hierdie 
gebeurtenis van vernietiging homself afspeel en dit sal 'n groot ontsteltenis 
wees vir alle aardbewoners, want Myne neem Ek vooraf weg. Ek neem hulle 
in lewende lywe van hierdie aarde af weg en plaas hulle oor na 'n oord van 
vrede, totdat die hervorming van die aarde voltooi is, wat dan weer vir hulle 
tot verblyfplek sal dien. 
Die einde is naby en julle almal sal moet vrees vir die uur van die oordeel, 
wat julle nou uittart en bespot, en nie meer glo aan die geregtigheid van 
Diegene wat julle die lewe gegee het nie. Die uur moet julle vrees en alles 
daarvoor gee, sodat dit nie vir jou 'n uur van verdoeming word nie. Glo dat 
die tyd naby is wat Ek deurentyd aangekondig het en berei julle daarop voor, 
want die tyd wat julle jy nog is gegee vir julle lewenswandel op aarde, is 
buitengewoon kort. Dit is slegs nog 'n laaste fase, wat ook uitermate vol leed 
sal wees en herkenbaar is daaraan, dat julle in die eindtyd leef en die einde 
geen uitstel meer duld nie, want wanneer die duiwels self op aarde tekere 
gaan, beëindig Ek hulle bestaan. Dat die duiwels woed, sal julle almal 
daaraan kan herken dat hul doen en late teen My gerig is, dat alle liefde 
verdwyn het, dat die mense in die grofste liefdeloosheid mekaar skade 
berokken, dat hulle as duiwels onder mekaar tekere gaan en elke goddelike 
ordening buite rekening laat. 
Waar die liefde egter verdwyn, is die ryk van My teenstander en hierdie ryk 
sal Ek vernietig wanneer die laaste dag aangebreek het, wat Ek as einde 
beskou het sedert ewigheid, in die besef van die wil van die mense en hul 
geestelike laagtepunt, wat getuig daarvan dat hul aan My teenstander 
behoort. Ek roep julle almal baie duidelik toe: Dink aan die nabye einde. 
Berei julle voor sodat julle aan Myne kan behoort. Laat julle nie deur die 
duiwels verlei nie, maar bied weerstand teen hulle, sodat julle nie aan die 
oordeel onderhewig sal wees nie, want die laaste dag is nie meer vêr nie. Dit 
sal julle verras, indien julle geen ag sal slaan op My Woord, indien julle nie 
glo nie. Ek wil julle waarsku voordat dit te laat is en stuur met hierdie doel 
My bodes na julle toe, wat aan julle My Woord moet bring, wat die Waarheid 
is en sal bly tot in alle ewigheid, want dit gaan uit van My, Wie die ewige 
Waarheid Self is. Amen.  
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Die arbeid aan die siel 

3661 Ondersoek jouself, erken jou swakhede en probeer om hulle te 
oorkom. Dit is die arbeid aan jou siel, dat jy probeer om mens te word wat in 
My ordening sal bly, volgens My Wil sal lewe en jouself tot liefde sal omvorm, 
want elke swakheid, elke tekortkoming en ondeug het sy oorsaak in 
liefdeloosheid, in die eieliefde. Sagmoedigheid, vredeliewendheid, deemoed, 
geduld, barmhartigheid en geregtigheid is tekens van naasteliefde. Wanneer 
jy hierin tekortskiet, is jy nie van liefde vervul nie, dus moet jy ywerig werk 
aan jouself. Daarvoor moet jy eers self jou swakhede en gebreke as sodanig 
erken, en daarvoor is ernstige selfkritiek nodig, 'n ernstige besinning daarvan 
en ’n regstelling van jou houding teenoor My en jou medemens. Julle moet 
My as Vader respekteer, elke mens egter as broer of suster - omdat julle 
almal "kinders" is van één Vader, en kinders, julle moet mekaar liefhê, dan 
sal My welgevalle julle ook ten deel val, want dan kan Ek self by My kinders 
vertoef. Elke ondeug hou My egter teen en dit is tot julle nadeel, want sonder 
My en My teenwoordigheid bly julle swak en onvolmaak en kan julle nie julle 
doel op aarde bereik nie.  
Jou doel is volmaaktheid, verandering tot liefde, verandering van jou wese 
tot die oertoestand wat jy vrywillig opgegee het, want slegs die oertoestand 
is saligmakend en solank jy hiervan vervreem is, is gebrekkigheid, onkunde 
en kragteloosheid jou lot, beide op aarde asook in die geestelike ryk. Ek wil 
jou weer die geluksaligheid verskaf en vermaan jou daarom voortdurend om 
dit na te streef, naamlik dat jy die arbeid tot omvorming van jou wese ernstig 
opneem, dat jy deur innerlike oordenking sal leer om in te sien hoe weinig 
jou denke en handeling met My Wil ooreenstem, omdat jy nog in eieliefde 
volhard, en dat jy jou moet beywer om hierdie gebrekkige toestand te 
verander, dat jy die liefde moet beoefen waar en wanneer jy daartoe 
geleentheid gebied word, want slegs deur liefde kan jy gered word, slegs 
deur liefde kan jy jou tekortkominge en ondeugde baasraak. 
Wanneer jy die liefde nog nie in jou voel nie, omvorm jou dan verstandelik 
tot ‘n regdenkende mens. Wees sagmoedig, vredeliewend, ootmoedig en 
geduldig en probeer jou medemens help, dan sal die gevoel van liefde in jou 
ontwaak, dit sal jou gelukkig maak en jou aanspoor tot liefdadigheid. Dan 
dryf die verstand jou nie meer nie, maar die hart, en dan gaan jy stap vir 
stap omhoog. Slaan jouself daarom gade, keer in jouself en vra jouself 
ernstig af of jy korrek dink en handel, en jou hart sal jou dan antwoord gee. 
Ek sal jou ook Self te hulp kom wanneer jy hierdie vrae ernstig aan jouself 
stel. Ek sal jou die krag laat toekom om uit te voer wat jy ernstig wil, en die 
arbeid aan jou siel sal dan ook 'n gunstige vordering ondergaan. Jy sal 
bevrediging daarin vind om jou aan My te onderwerp en jy sal stadig omhoog 
gaan, sodra dit jou wil is om volmaak te word. Amen. 

Geestelike skeppings - Geluksaligheid - "Wat geen menslike oog 
ooit gesien het"  

3670 Alles wat sigbaar is, getuig van My Mag en Krag en Liefde, maar 
ook onsigbare skeppings het uit die Krag van My Liefde ontstaan en dit is wat 
julle gelukkig sal maak in die geestelike ryk, egter eers wanneer julle die 
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toestand van vryheid bereik het, wat geestelike aanskouing toelaat. Dan sal 
jy wel met bewondering na die wonderwerke van My Liefde kyk, hulle sal jou 
in vervoering bring, maar hulle sal tog vir jou verstaanbaar wees, want dan 
herken jy My as Krag en Liefde. Dan is jy al self daarvan deurdring, sodat jy 
in staat sal wees om te verstaan, dat hulle die diepste grond van elke 
skepping is, en dan sal jy Hom wat Sy Wil handelend laat optree, om 
voortdurend werksaam te wees in liefde, net loof en prys.  
Die mense op aarde kan nie die geestelike skeppings vir hulleself voorstel 
nie, dit is die toonbeeld van harmonie, volmaaktheid, skoonheid en 
veelsydigheid. Dit is uitermate wonderskone maaksels, wat deur voort-
durende afwisseling steeds pragtiger is om na te kyk, wat nooit die oë van 
die toeskouer vermoei of oorversadig nie, maar steeds die diepste gevoel van 
geluk en dankbaarheid teenoor My, die Skepper van hemel en aarde, uitlok. 
Die aardse skeppings kom vir die mens lieflik voor en laat sy hart vinniger 
klop, in die besef dat hy teenoor die Skepper van ewigheid staan, wat ten 
volle Almag en Liefde is. Die mooiste skeppings van die aarde is egter slegs 
'n swak beeld van die geestelike skeppings en hulle kan nie hiermee vergelyk 
word nie, omdat My Liefde op aarde nie so duidelik herkenbaar is nie, omdat 
die mense self nog nie tot liefde omvorm het nie. 
Ek kan die volheid van My Liefde skenk aan siele wat liefde geword het. My 
kreatiewe liefde kan in hulle openbaar word en Ek kan hulle laat sien en gee 
wat Ek hulle beloof het: "Wat geen menslike oog ooit gesien het en geen 
menslike oor ooit gehoor het, het Ek voorberei vir diegene wat My liefhet", en 
die skeppings sal steeds mooier word, hoe dieper die wese in staat sal wees 
om lief te hê. Die diepe liefde gee hulle insae in My bestuur en werkinge in 
die geestelike ryk, hulle staan dan nie meer onvolmaak teenoor My nie, maar 
hulle het geword wat Ek is, naamlik Liefde. Hulle sal self vol mag en krag 
wees, om self in hoogste volmaaktheid te kan skep en vorm volgens My Wil, 
deur My Krag. 
Mense op aarde kan geen vergelyking gegee word van hul aktiwiteite in die 
geestelike ryk nie, omdat daar heeltemal ander wette heers en die gees se 
werksaamheid nie ooreenstem met materiële arbeid, met enige taak op aarde 
nie. Dit is ’n geluksalige arbeid, 'n werksaamheid wat die hoogste geluk 
beteken vir die wese wat liefde geword het, wat kan dink, voel en wil, wat in 
staat is om te sien en te hoor, wat as aparte wese gewaar word en tog, in 
verbinding met ander wesens, uitermate gelukkig is, omdat die krag en liefde 
daardeur vermeerder en sy vermoë om werksaam besig te wees, so vergroot. 
Dit is 'n toestand van die geluksaligste harmonie waarin die inwoners van die 
geestelike wêrelde hulleself bevind, 'n toestand waartoe voortdurend gepoog 
word, sodra die siel tot insig gekom het op aarde of in die geestelike ryk. 
Ek Wil graag alle wesens na hierdie toestand oorplaas, omdat Ek hulle liefhet 
en hulle die heerlikhede van My Ryk wil laat aanskou, want die aktiwiteit van 
My Liefde geld onafgebroke vir die geluk van My skepsels. My Liefde is 
oneindig, en wil gee en gelukkig maak, en daarom wil Ek My skepsels 
waardig maak om in geestelike skeppings te mag vertoef. Hulle moet dit 
egter self wil, hulle moet uit vrye wil tot liefde omvorm, om tot in alle 
ewigheid in die geestelike ryk onuitspreeklik gelukkig gemaak te kan word. 
Amen. 
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Antichris - Einde  

3672 Die gees van die Antichris is in die wêreld sedert Jesus Christus 
Sy verlossingswerk volbring het. Voortdurend het hy gepoog om diensbare 
werke van krag te ontneem, voortdurend het hy geveg teen die aanhangers 
van Jesus, voortdurend het hy die mense aangespoor tot liefdeloosheid, dus 
om in stryd met die Wil en die leer van Christus op aarde besig te wees, 
deels deur geestelik werksaam te wees, die gedagtes van die mense in die 
war te bring, deels in die uiterlike gedaante van 'n mens met die 
veronderstelde gewaad van kennis en wysheid. Daar staan steeds weer ‘n 
menslike leer teenoor die leer van Christus; wat alles probeer weerlê, wat 
dus antichristelik gerig is, die werksaamheid van die Satan, aktiwiteite van 
die kragte van benede met die doel om die mense van God afvallig te maak, 
of vir hulle die weg na Hom te versper. Hierdie antichristelike aktiwiteite 
neem voortdurend toe en sal heel duidelik voor die einde aan die lig kom.  
Die Satan sal self op aarde werksaam wees in die uiterlike gedaante van 'n 
mens, die Antichris in persoon, wie se werk uitermate noodlottig sal wees vir 
die hele mensdom, want van hom sal wette uitgaan wat ten doel sal hê om 
die geestelik gesinde denke uit te roei, wat al die geestelike strewe moet 
teengaan en die mense heeltemal moet verwêrelds. Dit is die laaste werk van 
hom wat teen God stry, want dit is 'n oorskryding van die grense van sy 
magsbevoegdheid, wat God onverbiddelik sal straf. 
Daar sal 'n skielike verandering in wêreldgebeure kom. Groot wêreldse 
veranderinge sal kort op mekaar volg en daar sal 'n wêreld oorheersende 
mag op die voorgrond tree wat die lotgevalle van alle volke sal wil bestuur, 
en in plaas van orde, 'n totale wanorde tot stand sal bring, want dit sal 
eerstens gaan oor die onderdrukking van alle geloof. Hy sal op die aarde baie 
aanhangers vind en dit is die teken van die einde want die mense sal hulle 
nie daarteen verset nie, maar sal hulle byna eensgesind vir hom uitspreek, 
wie hulle as held en oorwinnaar sal vereer en wie se doel hulle sal aanvaar en 
dus ondersteun. 
Nou sal die moeilikste tyd vir die gelowiges begin. Die doen en late van die 
wêreld sal vir hulle onbegryplik voorkom, die geduld en die liefde van God, 
wat so-iets toelaat, dat Sy allerheiligste Naam belaster en bespot word en dat 
die aanhangers van Jesus Christus verbode verklaar en vervolg sal word op 
die mees genadelose manier, kom vir hulle ondenkbaar voor, maar hulle sal 
steeds dieper deurdring tot die waarheid van die Goddelike Woord, Wie dit 
alles voorspel het, en gee hulle dus ook vol vertroue oor aan die Goddelike 
leiding. Die Antichris sal woed op die mees skrikwekkende wyse en hy 
verblind die mense deur sy dade wat hy met ondersteunende krag van 
benede voer. 
Die Satan sal self deur hom werksaam wees as die vyandige gees van 
Diegene wat arbei in die skepsels van liefde en geloof, in die mense wat God 
bo alles liefhet en vas in Hom glo, en daarom groot nood te verduur sal hê 
deur die teenstander van God. Mense sal hom huldig, altare vir hom oprig, 
hom aanroep as die Christus van wie die heil moet kom, want hy sal werke 
verrig wat die mense onder daardie indruk sal bring, maar dit sal geen 
liefdesdade wees nie, slegs dade in arrogansie en heerssug. Hy sal as mens 
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besig wees, poog om sy krag as vanuit die mens te verklaar, en sal alles 
bestry en ontken wat goddelik is, wat op God dui en van God getuig en hy sal 
van ontsettende sterk wil wees. 
Hy sal beveel en wie teen sy gebod weerstand bied, sal hy vernietig. Hy sal 
poog om aan elke leer van Christus, aan alle kennis oor Hom en Sy 
verlossingswerk, 'n einde te maak, hy sal alles deur die modder probeer sleep 
en wie hom sal help in sy optrede teen Christus, sal hy koninklik beloon, soos 
wat hy daarenteen ook vol haat teen My aanhangers sal optree. 
Die persoon van die Antichris sal herkenbaar wees aan sy uiterlike skoonheid, 
aan sy liggaamlike krag, want die satan omgeef hom met 'n kleed, sodat hy 
nie herken sal word vir dit wat hy is nie. Sy buitengewone vermoëns sal die 
aandag van die mensdom op hom vestig en daar sal geen einde kom aan die 
bewondering nie. In uiterlike prag en praal sal hy op die aarde talm, in 
teenstelling met Jesus Christus wat onopvallend te midde van sy broers 
gewandel het, gespeen van alle aardse goedere, en met 'n hart vol liefde vir 
die medemens, maar die hart van die Antichris sal rof en gevoelloos wees 
teenoor elke aardse nood en tog sal die mensdom hom toejuig, verblind deur 
sy uiterlike glans en sy krag. Hy sal skielik en onverwags optree, hy sal 
homself openbaar tydens die grootste nood en sal aan homself met sterk 
hande die mag en die gesag toe-eien. Hy sal beloftes maak van redding uit 
die nood en sal geen teenstand ondervind nie, omdat die mense maar net 
aandag sal skenk aan die aardse nood, maar geen ag sal slaan op die gees 
van die held nie, wat wil uitblink en homself as heerser sal opdring, met 
ondersteuning van die mense wat ook so dink, en dan sal die einde naby 
wees, want die nou beginnende geloofstryd sal die totale vernietiging van 
hierdie aarde inlui. Dit sal maar ‘n kort tydjie duur, maar sal so heftig wees 
dat 'n buitengewone sterk geloof nodig sal wees om nie te swig nie.  
God wend Hom egter weer teen Sy teenstander, want in die gees sal Hy te 
midde wees van diegene wat vir Hom sal stry en die Antichris beur tevergeefs 
teen die skanse van hierdie geloof. Hy sal van sy troon af neerstort in die 
poel van die veroordeling. Sy heerskappy sal nie lank duur nie, maar hy sal 
onuitspreeklike lyding aanrig onder die hele mensdom, wat meestal sy kant 
sal kies, wat alle geloof in God sal verwerp, wat in sy aardse prestasies sal 
glo en uiteindelik ook deel sal hê aan die verdoemenis, want hulle was 
onderdanig aan die teenstander van God en moet daarom ook in sy lot deel, 
en dit sal die einde wees. Jesus Christus sal Oorwinnaar bly en Sy kerk sal 
bly bestaan tot in alle Ewigheid. Amen. 

Die Christus probleem  

3678 Deur die Christus probleem ly die mense van hierdie aarde 
skipbreuk in die laaste tyd voor die einde, en wel omdat hulle self sonder 
enige liefde is en daarom die grootste Liefde nie kan en wil insien nie. Omdat 
die leer van Christus heeltemal teen hul wense en gedrag ingaan, sal dit as 
hinderlik vir die heropbou, na die vernietigingswerk van die natuurkatastrofe, 
bestry word. In die Christelike leer sal hulle 'n hindernis vir die uitvoering van 
hul planne sien en daarom sal hulle oorlog verklaar teen Christus. Totale 
onkunde en duiwelse gesindheid sal die dryfvere wees van hierdie stryd 
waardeur hulle ook die aanhangers van Christus, wie die kennis het, van hul 
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laaste houvas sal wil beroof, terwille van aardse goedere, want elke maatreël 
druis in teen die Goddelike gebod van die liefde. Die mense sal in ‘n 
gedagtegang gedwing word wat hulle volledig tot duiwels sal omvorm, indien 
hulle hulself nie gaan verweer en na Hom vlug nie, Wie alleen vir hulle hulp 
kan bied teen die satan en sy magte op aarde, na Christus, Wie Homself in 
stryd sal plaas met hom.   
Christus sal nie geag word nie, want al die goddelikes sal poog om die mense 
op aarde uit te roei. Hulle sal Christus egter nie erken as goddelik of as 
Verlosser van die mensdom nie, en daarom sal Hy openlik verneder word, Sy 
Naam sal belaglik gemaak en bespot word en Sy aanhangers sal op die 
ergste wyse in nood gedompel word. Dit sal noodsaakliker as ooit wees dat 
mense Hom sal bely teenoor die wêreld, want Hy alleen sal aan die mense 
die krag kan verskaf indien hulle Sy verlossingswerk sal erken, Hy alleen het 
die mag oor die Satan en Hy alleen kan die mense versterk om weerstand te 
bied.  
Sonder Hom is die mens egter tot niks in staat en aan die mag van die Satan 
oorgelewer, sonder Hom sit hy vas in sterk kettings, waaruit hy homself nie 
kan bevry nie. Daarom word, juis oor die Christus probleem veral, duidelik 
helderheid gegee aan die draers van die waarheid, sodat hulle aan almal kan 
onderrig wat helderheid daaroor begeer. Dit word aan die mense verduidelik 
dat slegs die Liefde die goddelikheid van die mens Jesus uitmaak, dat elke 
mens homself d.m.v. liefde kan omvorm tot 'n Goddelike wese, tot 'n kind 
van God. So kan elke mens deur die liefde buitengewone vermoëns bekom, 
omdat die liefde as sodanig 'n krag is, wat die ewige liefde as uitgangsbasis 
het en in elke mens wat tot liefde geword het, besig is, sodat die mense nou 
ook tot die besef sal kom dat hulle nooit as te nimmer Christus en Sy leer 
mag verwerp nie, indien hulle nie wil ondergaan in die ryk van die duisternis, 
waar kragteloosheid en ewige duisternis die lot van die siele is nie. 
Elke stryd teen Christus as die Bringer van die leer van die liefde, en 
daardeur die Goddelike Wegwyser na krag en lig, sal daarom die swaarste en 
pynlikste gevolge hê, indien dit nie deurstaan word nie, indien die vegter hom 
nie by Christus sal skaar, waar hy nooit as te nimmer oorwin kan word nie. 
En dit sal ook geëis word van die mense in die laaste tyd, hulle wat saam met 
Christus gaan en vir Hom en Sy leer sal opkom en hulle sal oor buitengewone 
krag beskik om al die vereistes van die wêreld te trotseer. Hulle wat Hom 
egter gaan verloën, wat as knegte van die satan sal poog om Christus en Sy 
leer uit te roei, sal onverhoeds die oordeel tref, want hul duiwelse gesindheid 
kan geen erbarming vind by God op die dag van die oordeel nie. Onkunde is 
geen verskoning nie, omdat elke mens voldoende geleentheid gegee word om 
oor Christus en Sy verlossingswerk na te dink, oor Sy doelwit en Sy leer van 
die liefde op aarde, en dit vir elkeen wat gewillig is, nie moeilik sal wees om 
begrip te hê vir 'n probleem wat slegs 'n probleem sal bly solank as die mens 
nie die probleem probeer oplos nie. 
Elkeen wat in die liefde leef, sal weet watter krag die liefde is en hy sal ook 
weet dat die Godmens Jesus, slegs oor buitengewone krag beskik het, omdat 
sy Wese suiwer Liefde was. As die mense nie heeltemal kragteloos ‘n prooi 
wil word van die vors van die onderwêreld nie, moet hulle krag verwerf deur 
die liefde, hulle moet Jesus Christus navolg, hulle moet Hom en Sy leer 
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erken, hulle moet Sy gebooie onderhou, wat slegs maar liefde vereis en hulle 
sal oorwinnaars bly oor alle kragte van die onderwêreld, want hulle sal saam 
met Jesus Christus stry, Wie onoorwinlik is en sal bly tot in alle ewigheid. 
Amen. 

Roep My aan in nood - Diepte van die geloof 

3681 In tye van nood hoef julle My net vol vertroue aan te roep en Ek 
sal nader aan jou wees as ooit. Elke verbinding met My d.m.v. gedagtes, het 
My nabyheid vir jou as gevolg, want Ek is 'n Gees Wie julle in kleine mate in 
julle dra. As jou oproep tot My uit die diepste van die hart kom, is dit die 
geesvonk in jou wat na My, die Vadergees van ewigheid snel, wat nie van My 
te skei is nie en wat My dus na hom toe trek. Weliswaar is Ek altyd naby aan 
jou, maar slegs merkbaar as jou wil bewustelik op My afstuur en jy My 
teenwoordigheid afsmeek. Julle sal My nabyheid in so ‘n mate bemerk, dat 
daar vanuit jul binneste 'n Sabbatsrus oor julle sal kom wat in die vaste 
geloof in My en My hulp gegrond is. Roep My aan in nood en Ek sal jou 
verhoor. As jy dus glo dat Ek bestaan en dat Ek jou bemin, dat niks vir My 
Mag en My Wil onmoontlik is nie, sal jou oproep ook uit die hart kom en 
sonder om te twyfel sal jy die vervulling van jou versoek, My hulp, afwag, en 
jy sal gehelp word. Alle twyfel verswak egter die krag van die geloof, want 
dan maak julle die werksaamheid van die Gees in julle onmoontlik, julle 
verhinder die gees self om hom na My, die Vadergees te begewe en hy kan 
dan ook nie die krag oorbring wat vanuit My deur die geestesvonk op jou 
oorgaan nie. 
Ek wil waarlik gelowige kinders My eiendom noem, wat die Woord van die 
Vader sonder enige beperking vertrou, wat hulleself aan Hom sal oorgee in 
elke nood en elke gevaar, wat nie bang sal wees en ontmoedig word nie, 
omdat hulle weet dat hulle in die hoede van die liefdevolle Vader geborge is. 
Hierdie diepte van geloof maak jou baie sterk in die Gees, dit verdryf elke 
aardse en geestelike nood, want 'n onwankelbare geloof veroorloof My om 
ongehinderd werksaam en voortdurend merkbaar teenwoordig te wees. Dan 
kan Ek ook duidelik sigbaar werk, Ek kan dit wat onmoontlik skyn te wees tot 
stand laat kom, omdat 'n diep geloof 'n volheid van krag tot gevolg het, 
waardeur die mens self, of ook die geestelike krag vir hom, oorwinnaar word 
van dit wat vir hom sorg baar. 
Glo en jy sal altyd gehelp word, laat My Krag deur jou geloof jou binnestroom 
en jou deur die Gees in jouself, rus en sekerheid verskaf, want die verhoogde 
krag in jou gaan van My uit, dit is 'n uitstroming van Myself en dus is Ek Self 
in en by jou, afhangend van die sterkte van jou geloof en die innigheid van 
jou roep na My. 
Op aarde sal jy nooit kan verstaan dat Ek, die geestesvonk in jou, Liefde, 
Krag en Lig, alles één is nie, dat Ek dus steeds teenwoordig is waar die Gees 
in jou kan werk, waar liefde beoefen word en Ek, as Krag en Lig, duidelik 
sigbaar is. Wanneer dit alles vir jou verstaanbaar sal wees, sal jy nie meer 
kan twyfel nie. Jy moet jou bes doen om dit te verstaan en jy moet die Gees 
in jouself raadpleeg dat Hy jou onderrig en jou helderheid gee oor dit wat vir 
jou nog onverklaarbaar is, wat jy nie verstaan nie. 
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Die Gees in jou sal jou onderrig. Andermaal is dit Ek Wie jou onderrig, Wie 
jou tot My wil trek en jou die waarheid bring, sodat jy die weg na My sal vind, 
sodat jou vermoëns geestelik gerig sal wees en jy sal verlang om met die 
Vadergees in verbinding te tree. Dan sal jou geloof steeds dieper en sterker 
word, jy sal My herken, My voortdurende teenwoordigheid bemerk en in 
volledige rus jou aan My en My leiding toevertrou. Jy sal waarlik korrek gelei 
word op hierdie aarde, jy sal die regte weg gaan, wat na die ewige Vaderland 
lei en jou doel sekerlik bereik. Amen.  

Gebed in deemoed 

3682 Ware gebed benodig ware nederigheid, dan eers is dit vir My 
welgevallig, want nederigheid teenoor My is ook ‘n bewys van liefde vir My, 
omdat die liefde nooit wil oorheers nie, maar altyd net wil dien. Wie My dus 
met ‘n gevoel van liefde in die hart iets vra, sal ook in staat wees om My 
nederig te nader, en Ek sal op sy liefde reageer deur My genade aan hom te 
skenk. Elkeen wat egter nie ware nederigheid het nie, roep My, Wie se 
bestaan hy sekerlik erken, in angs aan, maar het My nie lief nie, want hy het 
nog nie liefde geword nie, en omdat hy geen naasteliefde het nie, kan hy dus 
geen liefde of genade van My ontvang nie. Dit is dan ook dikwels die rede dat 
gebede onbeantwoord bly, want Ek verlang nederigheid van hart, omdat dit 
die bewys is van liefde vir My. Nederigheid van hart sluit elke aanmatigende 
gedagte en liefdelose handelswyse uit, want liefde en nederigheid gaan saam 
en staan nie teenoor mekaar nie. Daarom is ‘n nederige hart vir My 
welgevallig en Ek oorlaai haar met genade en liefde.  
Diepe nederigheid wys egter nie in ‘n person se uiterlike houding nie, want Ek 
het ewiglik ‘n hekel daaraan. Nederigheid teenoor My is slegs sigbaar in 
gebed en nederigheid teenoor ander in hulpvaardige naasteliefde. Uiterlike 
gebare daarteenoor laat dit dikwels na nederigheid lyk, terwyl dit nie ‘n 
gevoel van die hart is nie. Ek kyk na wat die siel motiveer, Ek word nie deur 
voorkoms mislei nie en daarom sal enige teken van My genade maar selde 
gevind word waar daar slegs ‘n uiterlike voorkoms van nederigheid is, waar 
bedoel word dat die medemens dit in gebare, in houdings en nederig 
klinkende woorde moet herken.  
Ek let slegs op die nederigheid van hart en aan sulke mense skenk Ek 
oorweging, ofskoon hulle hulself uiterlik laat geld en geen onderdanigheid 
vertoon nie. Enigiemand wat egter homself besighou met hulpvaardige 
naasteliefde, sal nie hoogmoedig raak nie, hy sal altyd n dienskneg van die 
Heer bly want hy voldoen aan My gebod, hy hou by wat die Heer van hom 
gevra het, hy onderwerp homself aan My Wil, sonder om daartoe gedwing te 
wees. 
As hy dan tot My bid, sal sy versoek gelykstaande wees aan die van ‘n 
dienskneg aan sy Heer, of die van ‘n kind aan sy Vader, aan Wie hy hom in 
liefde onderwerp, en in diepe nederigheid sy bekommernisse aan Hom 
toevertrou, nie eise sal stel nie, maar versoek, wat ‘n teken van nederigheid 
is, die erkenning van die Een Wie sy gebed moet verhoor, en sy versoek sal 
nie onverhoord bly nie. Bid op die regte manier en julle versoeke sal altyd 
toegestaan word, vra, maar moenie eis nie, bly diep nederig in julle hart 
sodat My genade in julle kan invloei en weet dat Ek nooit ‘n uiterlike gebaar 
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sal verwag nie, dat uiterlike gebare nooit vir My welgevallig is nie, omdat dit 
maklik ‘n dekmantel kan word vir hulle wat nie uiters eerlik is nie, wie wil 
mislei en wie anders voel in die hart as wat hulle wil laat blyk. Steur jou dus 
nie aan hulle nie, en volg hulle nie na nie, maar dien julle naaste met liefde 
en julle sal geseën word met ware nederigheid van hart wat My behaag, en 
wat Ek met groot genade sal beloon. Amen.  

Versoekings 

3684 Val nie ten offer aan die versoekings, wat gereeld na julle kom 
deurdat Ek dit toelaat nie. Die vyand van julle siele doen voortdurend moeite 
om julle vir homself te wen en hy stel gereeld valstrikke vir julle, waarin julle 
verward raak, hy trag om julle tot ‘n val te bring, wetende dat julle maar 
moeilik orent sal kan kom en dat hy julle swakheid dan vir homself kan 
benut. 
Ek verhinder nie sy voornemens nie, omdat Ek hom ‘n bepaalde mag oor julle 
siele, in die stadium as mens, toegestaan het, omdat julle in vrye wil ‘n 
besluit moet neem en julle julleself, met My hulp en barmhartigheid, ook uit 
sy mag sal kan ontworstel. 
Ek laat sy aktiwiteite toe, maar waarsku en vermaan julle voortdurend, sodat 
julle weerstand sal bied en oplettend sal wees en julleself nie van My 
verwyder nie, omdat Ek julle te alle tye kan help, indien julle na My roep en 
My hulp afsmeek. Die krag om weerstand te bied staan julle steeds ter 
beskikking, gebruik dit daarom ook, kom met elke liggaamlike en geestelike 
kwelling na My, sodat Ek julle kan bystaan en julle nie, sonder om te verset, 
aan My teenstander oorgee nie, want slegs deur stryd gaan julle hoër op, 
slegs deur stryd word julle gehard en word julle die vyand se baas. 
Julle sal altyd krag van My in ontvangs kan neem en dit teen hom gebruik, en 
julle sal oorwinnaars bly, omdat julle wil julleself van My teenstander afkeer. 
Word nie kleingelowig en angstig nie, al kom die versoekings hoe dreigend op 
julle af. Dit is sy wapen, om julle vreesagtig te maak, julle weerstand te 
verlam. Julle moet egter weet dat daar Een is wat julle in alle volheid krag 
kan gee en dat julle daarom geen versoeking hoef te vrees nie, al mag julle 
hoe onmiskenbaar daarmee gekonfronteer word. Slegs die wil om te oorwin 
moet julle besiel, dan sal julle ook seëvier, die wil moet egter opreg wees. 
Julle is voortdurend deur slegte kragte omgewe, wat julle geestelike 
ondergang wil bewerkstellig, julle het egter ook steeds helpers wat julle 
bystaan, wat uit die ligryk kom, wie julle in My opdrag behulpsaam bystaan 
as julle My maar aanroep. Vertrou julle daagliks aan hulle toe, laat hulle julle 
beskermers wees deur julle wil en julle oorgawe aan My en al die geestelike 
vol van lig, wat innig met My verbonde is en dus ook in My Wil werk. Laat 
hulle vir julle sorg en dra hulle in gedagtes die las op wat op julle druk en 
julle sal verligting bemerk, julle sal nie meer angsvallig wees nie, julle sal in 
rus en kalmte teenoor elke versoeking staan en dit dus ook oorwin. 
Julle kan altyd verseker wees van My beskerming en My hulp, want ofskoon 
Ek My teenstander ook mag oor julle toegestaan het, so staan daar vir julle 
tog ook in gelyke mate krag ter beskikking, want Ek wil julle ook vir My wen 
en My doel is waarlik die regte. Slegs vanweë julle wilsvryheid laat Ek die 
stryd en die versoekings van die kant van My teenstander toe, want slegs in 
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wilsvryheid kan julle die doel bereik om volmaak te word en dus geluksalig 
wees tot in alle ewigheid. Amen. 

Dringende werk en seën vir die Godsryk 

3689 Alles wat julle doen tot My eer, tot verbreiding van My leer en tot 
verheerliking van My Naam, sal geseënd wees, in soverre dat dit nie sonder 
indruk sal bly op die nog swak, maar nog nie heeltemal verstokte siele nie. 
Die kleinste resultaat beteken 'n ontwringing van die siele aan die vyand en 
'n stap nader na My. Ofskoon julle gewoonlik verwerp word, ofskoon hoon en 
bespotting julle aandeel is, sal enkele siele tog die weg na My vind. Hulle sal 
hul optrek aan die sterkte van julle geloof. Hulle sal probeer om julle na te 
streef. Hulle sal My Woord ter harte neem, wat hulle deur julle toekom. Hulle 
sal ook die krag daarvan by hulself bespeur, want Ek help waar Ek maar die 
geringste wil ontdek wat op My gerig is.  
Julle werksaamheid op aarde sal nie tevergeefs wees nie, al mag dit so lyk, 
want die Woord wat as saad in die doodlykende aardbodem gelê word, kan 
op die regte tyd wortel skiet, indien die gebeure, die aardse nood so by die 
mense binnestroom, dat hulle geen ander uitweg meer sien nie as om Hom 
om hulp te vra, Wie Hom tevore in die Woord aan hulle bekendgemaak het 
en dan was julle werk nie tevergeefs nie. In My opdrag moet julle werksaam 
wees op aarde in die laaste tyd voor die einde. 
Wanneer Ek julle, My dienaars, hierdie opdrag gee, dan sal julle altyd 
verseker daarvan kan wees, dat Ek julle geen arbeid sonder resultaat toewys 
nie, want God is op hoogte van die seën van die arbeid van Sy dienaars. In 
Sy Wysheid sal Hy hulle geen arbeid laat verrig wat sonder enige sukses is 
nie. Julle moet daarom nie bekommerd raak en meen dat julle nuttelose werk 
doen nie, want Ek Self werk immers deur julle. Ek trek waarlik nog skapies 
na My toe, want My stem word as die van die Herder herken, al is dit maar 
deur weiniges. Maar ter wille van die min stuur Ek julle uit om aan hulle 
redding te bring, omdat Ek elke siel bomatig liefhet en Ek hom graag wil 
bewaar teen 'n herhaalde gang oor die aarde deur die hele skepping. 
Tewens moet daar aan die verharde nog geleentheid gebied word, om die 
weg na My te vind, want solank die aarde bestaan moet sy dien vir die 
positiewe ontwikkeling van die wese. Dus moet die wese, wat as mens 
beliggaam is, ook solank die moontlikheid gegee word om My te vind en te 
herken. Dit kan uiteindelik net nog gebeur deur die oordrag van My Woord, 
wat deur julle vir hulle toeganklik gemaak moet word, sodat hulle nie kan sê 
dat hulle onregverdig veroordeel sal word op die dag van die oordeel nie, 
want eers as hulle My heeltemal sal verwerp en met My en My dienaars die 
geveg begin, het die uur gekom dat hulle maat vol sal wees en hulle ryp sal 
wees vir 'n hernude kluistering op die nuwe aarde. 
Die diepste diepte moet hulle in vrye wil bereik, voordat Ek hulle aardse 
bestaan gaan beëindig; voordat Ek die aarde self en haar skeppings omvorm, 
omdat hulle nie meer aan hulle doel beantwoord nie. Daarom is ook julle 
werksaamheid vir My ryk beslis nodig, want daar moet mense wees wat in My 
opdrag aan sy medemens bekend maak wat die aarde te wagte staan; wat 
uitspreek wat EK hulle in die mond sal plaas, sodat elke mens deur middel 
van gedagtes homself daarmee besig kan hou en benut wat hy verneem het. 
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Die wil dwing Ek egter nie, maar julle moet ywerig werksaam wees en Ek sal 
julle seën. Ek sal met My genade en krag by julle wees tot aan die einde en 
julle binnelei in My ryk, want 'n goeie dienaar is sy loon werd. Amen. 

Stryd van die lig teen die duisternis aan die einde 

3690 Verstaan en let op die inligting wat deur My Gees aan julle gegee 
word: Julle nader 'n tydperk wat beide My wil en krag sal openbaar, My werk 
op aarde, sowel as My teenstander se invloed, vir die stryd tussen My en 
hom, die stryd tussen lig en duisternis, sal sy klimaks bereik, want die einde 
is naby. Julle sal heen en weer gegooi word soos 'n speelding, beide op 'n 
geestelike, sowel as op 'n aardse manier, julle sal aangeval word om julle 
gedagtes en houding te verwar, maar terselfdertyd sal My boodskappers julle 
tyding bring van My, julle sal ook gedompel word in aardse probleme, sodat 
julle hulpeloos en verlate sal voel, maar een weg sal altyd vir julle oopbly, 
julle sal altyd in staat wees om My om hulp te roep in alle geestelike en 
aardse nood en solank as wat hierdie weg nog vir julle oop is, hoef julle nie te 
vrees vir die komende tyd nie. Satan se invloed sal altyd oral herken word, 
maar so sal My oorvloedige liefde en genade ‘n effek hê op alle mense wat 
My erken, wat My nie vergeet tydens die felste tyd van die stryd nie en wat 
My daarom sal vra om aan hulle kant te veg, sodat hulle nie oorwin sal word 
deur die vyand van hulle siele nie.  
My teenstander werk met geslepenheid en krag, hy sal hom vermom as die 
Christus, hy sal aan die mense aardse verbetering belowe en daardeur sal hy 
liggelowige mense in sy net inlok, wat tot dusvêr nie in staat was om hul 
harte los te maak van hul wêreldse besittings nie. Die duisternis sal uitbrei 
tot 'n skrikwekkende omvang, mense sal oral die bedrieglike lig volg, hulle 
sal die ware lig omseil en jaag na 'n vlam wat geen lig sal verskaf nie, wat 
geen verligting in die mensdom se geestelike duisternis sal bring nie. Die 
ligdraers sal geïgnoreer word, daar sal selfs gepoog word om hul vlam te 
blus, om sodoende die ligdraers te dwing om in die geheim te werk. Dan sal 
Ek My boodskappers van oorweldigende krag voorsien, sodat hulle nogtans 
vry sal kan werk en nie bekommerd wees dat die lig uitgewis sal word nie. 
Dan sal Ek ook na vore kom, krag en genade skenk wanneer Myne ly, sodat 
die stryd van lig teen die duisternis duidelik herkenbaar sal word en Myne sal 
weet dat die einde nie vêr weg is nie, want die vooruitsig van die einde sal 
hulle in staat stel om alles te verduur, van daar af sal hulle net wag vir die 
vervulling van My Woord om My te sien kom in die wolke om hulle te verlos 
uit alle benoudheid en om My teenstander te verban. My Barmhartigheid en 
Liefde sal hul aardse lot verlig en elke verdrukking draaglik maak, want as 
hulle vir My veg, sal Ek hulle krag gee, sodat hulle in staat sal wees om die 
Satan weerstand te bied en hulle sal vreesloos wees vir aardse bedreigings, 
want Ek self sal deurlopend aan hul sy staan, en met hierdie sekerheid sal 
hulle getrou bly aan My, tot aan die einde.  
Ek sal gou kom, Satan sal slegs vir 'n sekere tyd werk, maar Ek sal die dae 
verkort, sodat Myne in staat sal wees om te volhard. Satan se woede sal op 
skokkende wyse geuiter word, want hy weet dat sy tyd van aktiwiteit kort is, 
hy weet dat hy min tyd het, maar moenie bang wees nie, My getroue 
volgelinge, Ek maak dit betyds aan julle bekend, sodat julle sterk geloof en 
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innerlike vrede in die waarheid van My Woord kan vind, sodat julle te alle tye 
krag van My Woord kan trek en innige kontak met My kan maak, Wie julle nie 
sal verlaat, op die aarde of tot in die ewigheid nie. Amen. 

Aardse voorsorgmaatreëls is nutteloos 

3692 Julle moet julleself totaal losmaak van die wêreld indien My Krag 
julle moet deurdring en julle daarvan bewus wil wees, ook in tye van angstige 
beproewing sal julle slegs vol krag wees indien julle in staat sal wees om alle 
aardse gebeure te ignoreer en julle geheel en al in gedagtes aan My oor te 
gee. Ek sal hulle wat probeer om hierdie intieme band in tye van die grootste 
aardse nood te vind, veral goed versorg, want hulle bewys hul geloof in My, 
wat Ek nooit sal teleurstel nie.  
Julle kan niks teëhou wat Ek oor julle gaan laat kom nie, daarom is elke 
poging wat julle onderneem vir julle liggaamlike welsyn vrugteloos. Julle sal 
baie meer bereik deur jul gedagtes op My te fokus en getrou op My hulp te 
wag, want dit sal verseker sukses tot gevolg hê, en Ek sal julle liggaam en 
siel beskerm, omdat julle in My glo. Voordat Ek Myself deur natuurkragte laat 
geld, sal Ek julle steeds onmiskenbare tekens stuur van ‘n naderende ramp, 
en onthou dan My Woorde, kom bymekaar in gebed en gee slegs aandag aan 
julle geestelike welsyn, moenie oor jul liggame bekommerd wees nie en 
probeer net om opregte kontak met My te bewerkstellig, sodat Ek julle kan 
beïnvloed en ongehinderd lei sonder om weerstand te ondervind deur aardse 
afleiding, wat die werking van My Gees verswak of selfs onmoontlik maak. 
Moenie prober om die liggaam te onderhou nie, want wat Ek lewendig wil hou 
sal lewendig bly, en wat julle moet verloor, sal julle nie in staat wees om te 
beskerm nie. Ek weet wat julle nodig het, net soos wat Ek weet wat die 
verdere ontwikkeling van jul siele sal benadeel. 
Laat daarom alle sorg vir julleself en julle aardse besittings aan My oor en 
dink slegs aan julle siele, want julle weet ook nie of dit julle laaste uur gaan 
wees nie. Ek maak Myself by voorbaat kenbaar, want in My Liefde wil Ek julle 
nog voldoende tyd gee om in kontak te kom met die geesteryk en met My, 
Wie elke enkele person se toekoms in My Hand hou en dit sal dan lei tot julle 
beswil. Wie hom dus met My sal verbind, het die veiligste beskerming gevind 
en sal nie nodig hê om enige ander aardse veiligheidsmaatreëls te tref wat 
binne ‘n oomblik waardeloos kan word nie. Ek wil My openbaar, Ek wil My 
bekendmaak aan Myne om hul geloof te versterk, hulle leer om ware 
arbeiders vir My koninkryk te wees, wat hulle later sal word. Wees nie besorg 
nie, want Ek sal vir julle sorg, gee alleen maar ag op My woorde van liefde en 
laat jul harte daarop reageer. Spoor ook julle naastes aan om soortgelyk op 
te tree, waarsku hulle teen oorywerige voorsorgmaatreëls vir aardse welsyn 
en versoek hulle om tot My te keer en hulle in siel en liggaam geheel aan My 
oor te gee. Elkeen wat julle woorde ter harte sal neem, sal wonderlik gelei 
word volgens die sterkte van sy geloof. Wees nie bevrees nie, wat ookal 
gebeur, selfs al is julle in baie gevaarlike omstandighede. My arm reik oral 
heen tot hulp, maar ook tot vernietiging. Wie Ek ookal in die lewe wil hou, sal 
bly lewe, en wie Ek wil vernietig, sal homself nie kan red nie, hy moet net 
verseker dat sy siel nie ten prooi val van die duisternis nie, dan sal hy gered 
word vir die ewigheid. Amen. 
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Lot van die siel word deur haar begeertes bepaal 

3694 Julle sal ontvang wat julle begeer. Ek sal julle altyd gee wat julle 
verlang, min of meer waarneembaar vir julle, maar as julle wense blykbaar 
nie op aarde toegestaan word nie en julle dit nie opgee nie, sal dit in die 
geestelike koninkryk aan julle toegestaan word. Julle sal selfs materiële 
goedere ontvang, maar dit sal julle pynig totdat julle verander en julle 
begeertes na geestelike rykdom draai, of indien julle koppig is, dan tot julle 
weer in die hardste materie gebind sal word, sal dit wat julle weier om op te 
gee, vir julle as uiterlike vorm dien. As Ek egter aarsel om julle begeerte te 
vervul, sal dit slegs wees weens My diepe liefde vir julle, omdat julle, as My 
lewende skeppinge, daardie besondere begeerte moet oorwin om geluk te 
bereik. 
Maar indien julle verlange geestelik van aard sal wees, indien dit van 
toepassing sal wees op ewigheidswaardes wat ontstaan het uit, en lei na, die 
geestelike koninkryk, sal Ek nie aarsel om vir julle te gee wat julle begeer 
nie, omdat Ek altyd en ewig geestelike rykdom sonder voorbehoud sal skenk 
aan elkeen wat vra daarvoor. Hierdie soort verlange is vir My aangenaam en 
stem ooreen met die rede en die doel van die aardse lewe, dit is die doel wat 
julle op aarde moet bereik, om na My koninkryk te streef.  
So berei julle wil altyd sy eie lot in die hiernamaals; julle sal ontvang waarna 
julle streef, maar julle sal nooit oningelig bly oor dit waarna julle moet streef 
om geregtigheid te laat geskied aan My wil, en ewige saligheid vir julleself te 
verwerf nie, maar julle het ‘n vrye wil. Selfs die duidelike weiering om julle 
wense toe te staan, forseer nie julle wil nie, aangesien julle nietemin vry bly 
om aan julle begeertes vas te hou, of dit te verander na ‘n ander doel; maar, 
uiteindelik sal julle begeerte beslissend wees vir welke beloning julle sal 
ontvang. Die tyd op aarde is kort en deur te weier om dit aan julle te gee wat 
julle begeer, bied Ek slegs aan julle die geleentheid om julle gedagtes te 
verander, omdat My Liefde julle wil help om salig te word. Daarom sal 
niemand kan kla op die laaste dag, die dag van Oordeel, dat hy ontvang het 
wat strydig was met sy begeerte nie. Enigeen wie se gedagte na die gees 
gerig is en daarom My as Hoogste Gees van hemel en aarde begeer, sal in 
die geestelike koninkryk aanvaar word; Enigeen wie homself nie kon bevry 
van die koninkryk van materie nie, omdat sy wil van My afgekeer was en hy 
daarom swak was, sal verban word in die koninkryk van materie. Slegs die 
wil is beslissend, omdat die krag om julle wil uit te voer tot elkeen se 
beskikking is en Ek sal elkeen helpend bystaan wanneer Ek net die geringste 
verandering van sy wil opmerk, maar geen mens sal teen sy wil na ‘n 
koninkryk gelei word as dit nie met sy diepste begeerte ooreenkom nie. 
Daarom is die betekenis en die doel van julle aardse lewe om julle wil te 
verander, om dit te onttrek van aardse materie en dit na geestelike waardes 
te laat neig en Ek sal geen pleidooi om hulp weier nie, Ek sal julle krag in 
oorvloed gee sodat julle julself ten volle kan bevry en die geestelike 
koninkryk sonder laste kan binnegaan om geluksalig te word. Amen. 
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Oortreding van die ewige wet - Verleidings 

3696 Wanneer julle ‘n baie ernstige poging sal aanwend om volgens My 
Wil, wat aan julle bekendgemaak is, te lewe, sal julle altyd ‘n geestelike 
kwelling ervaar wanneer julle verkeerd gedoen het, wanneer julle teen My 
gebod van liefde oortree het. Dit sal julle onmiskenbare teken wees dat julle 
na My ewige orde moet terugkeer om weer innerlike vrede te vind. My orde 
bestaan slegs uit dade van liefde en alle liefdeloosheid is strydig daarmee. ‘n 
Liefdevolle hart wat dus My gebooie vervul, is nie rusteloos of beskroomd nie, 
omdat sy vrede in My vind en nie uit die ewige orde kan gaan nie, d.w.s. sy 
kan nie liefdeloos handel nie. Maar dit sal nie sonder verleiding wees nie, 
aangesien My teenstander altyd poog om wanorde te bring waar orde heers, 
om wanorde in ‘n vreedsame hart te bring en dit te beroof van haar krag, 
deur haar wil en denke te beïnvloed. Hierdie verleidings moet hardnekkig 
teëgestaan word, die verleier mag nie seëvier nie, maar die mens moet 
seëvier, deur nie toe te laat om gedryf te word na liefdelose dade, woorde en 
gedagtes nie. Dit is ‘n moeilike stryd met die verleier, maar word maklik 
gewen met My hulp. Die krag van liefde moet altyd sterker wees, die 
standvastigheid van die siel moet altyd na vore kom waar die liggaamlike 
swakheid duidelik is. Met ‘n ernstige roepe na My, moet die mens homself 
aan My oorhandig, sodat Ek sy saak kan verteenwoordig en hy verlos word 
van alle verantwoordelikheid. Die mens moet My nie vergeet nie, hy moet My 
onthou wanneer hy in geestelike en wêreldse nood kom, sodat Ek kan sorg 
neem vir alles wat Hom ontmoedig, wat met Hom gebeur, en dat dit daarom 
nooit nodig sal wees om aan die verleier oor te gee nie. Julle, My dienare op 
aarde, sal dikwels getoets word en moet vas staan indien julle wil vorder. 
Julle sal hindernisse moet oorkom, en baie krag nodig hê; maar, My Krag is 
ook tot julle beskikking indien julle wil, maar moet My net nie vergeet nie. 
Moet nie toelaat dat die verleier My wegstoot nie, want julle wil is die 
beslissende faktor wat van julle besit neem. Moet hom nie die voorreg gee 
nie, maar staan altyd langs My en hy sal van julle wegvlug, omdat hy My 
teenwoordigheid nie kan verdra nie. Maar wanneer julle swak word, sal hy 
mag oor julle hê en sal nie rus totdat julle ‘n oortreding teen die ewige orde 
begaan het nie, totdat julle geval het en weer krag nodig sal hê om op te 
staan. Ek is nie kwaad vir julle nie, maar waarsku julle, omdat julle baie krag 
sal verloor om terug te keer na die vorige orde, waar julle dit kon gebruik het 
om te groei, indien julle nie geval het nie. 
Bly daarom sterk in die gees, moet nie toelaat dat die teenstander mag oor 
julle kry nie, hou altyd aan My vas en Ek sal julle deur alle verleidings lei, 
sonder skade aan julle siele, want as julle saam met My veg, sal julle elke 
geveg wen. Amen. 

Menslike gebooie - Naasteliefde – God se gebooie  

3697 Menseleringe en -gebooie, sal nie sielerypheid tot gevolg hê nie, 
want Ek beoordeel die mens volgens sy wil om aan My welgevallig te wees, 
deur die gebooie toe te pas wat Ek hom gegee het. As menslike gebooie 
aanpas by My gebooie van liefde, m.a.w., as dit bedoel is om die mens tot 
liefde te inspireer, sodat nakoming daarvan onselfsugtige liefde vir almal tot 
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gevolg sal hê, dan keur Ek dit goed, want die werking van My Gees sal dan in 
die opstellers herkenbaar wees. Alle ander gebooie is egter waardeloos in My 
oë en Ek skenk ook geen aandag aan die vervulling daarvan nie, omdat julle 
toestromende lewenskrag heeltemal benut moet word om in liefde werksaam 
te wees, om die sielsvolwassenheid op aarde te bereik. Julle doel moet wees 
om volmaak te word. Hoe sal julle egter volmaak kan word sonder liefde? 
Hoe kan julle verwag dat genade na julle toe moet stroom deur die nakoming 
van gebooie, waarvan die nie-nakoming geen oortreding teen die liefde is 
nie? 
Die liefde tot die naaste bewys die liefde tot My, julle God en Vader van 
ewigheid. Wie sy naaste nie liefhet nie, het ook nie die regte liefde tot My nie, 
wat hom sou aanspoor tot werke van liefde teenoor sy naaste. As julle nou 
voorgee om julle uit liefde tot My te onderwerp aan gebooie wat bepaalde 
uiterlike handelinge vereis, dan aanvaar Ek hierdie liefde nie, want dit is 
formaliteite wat julle uitvoer met die doel om beloning van mense te 
ontvang. Hierdie is nie liefdesdade waarmee jy slegs jou liefde vir My bewys, 
waardeur jy slegs seëninge kan verkry nie. Alle uiterlike formaliteite, alles 
wat oppervlakkig herkenbaar is, is nie van My nie, maar deur die menslike wil 
geskep. Slegs onselfsugtige liefde vir ander is vir My welbehaaglik, alhoewel 
dit ook sigbare handelinge vereis. Ek verwag nie dat julle moet voorgee om 
iets uit liefde vir My te doen, wanneer dit nie op My Liefdesgebod gebaseer is 
nie. Ek vra slegs die vervulling van hierdie gebod en opregte gebed, as uiting 
van ’n wil wat toegewy sal wees aan My. Slegs dan kan julle die voorregte 
van genade en krag verkry, want daar is geen ander genademiddel as gebed 
en onbaatsugtige naasteliefde nie en in hierdie geval sal julle egter 
oorvloedig ontvang. Julle hele lewe behoort ‘n innerlike een wees, sonder 
pretensie, maar julle moet My uiterlik verklaar. Julle moet My onderrig bely, 
wat julle ook moet poog om na te volg, julle behoort julle geloof in My 
openlik aan die wêreld te erken, in My Naam en daad van verlossing, dit 
beteken, julle behoort met jul medemense te praat sodat hulle julle gedagtes 
kan ken en besef dat julle begeertes nie die fisiese wêreld betref nie, maar 
neig na die geestelike ryk.   
Julle behoort julself te bewys as My volgelinge, as My regmatige kinders, wie 
se manier van lewe ooreenkom met die voorwaardes wat Ek aan julle opgelê 
het en steeds aan julle voorhou deur My Woord, wat van bo oorgedra word 
aan die bemiddelaars wat dit aan julle sal onthul. As julle ooreenkomstig My 
Wil wil lewe, moet jul handelinge deurlopend werke van liefde wees waaraan 
Ek julle later in die ewigheid sal oordeel, maar nie uiterlike gebare en dade 
wat geen voordeel vir julle siele inhou nie, maar eerder die mense agterlosig 
maak in die waarneming van die enigste belangrike gebod, naamlik 
onbaatsugtige liefde. Amen.  

God se Woord weerspieël die gees van die liefde 

3698 Herken die Gees van Liefde wat deur My Woord met jou praat. 
Oorweeg dat jy geestelik swak is, dat jy My sekerlik in jou dra as 'n baie klein 
vonkie, maar dat hierdie geestelike vonk sal voortgaan om dormant in jou te 
rus totdat dit deur dade van liefde ontwaak. Die Vader-Gees praat met jou 
met Woorde van Liefde, om liefde in jou wakker te maak, sodat jy jou 
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inwonende geestesvonk kan aktiveer en lewe daaraan gee deur die liefde. 
Sodra jy dit besef het, sal jy ook verstaan waarom Ek jou voortdurend 
daaraan herinner om lief te hê, maar die van julle wat nog geestelik blind is, 
moet eers aandag gee aan die feit dat elke woord wat jy van My dienaars op 
aarde hoor, met liefde deur My gegee is, en jou sal motiveer om lief te hê. As 
jy in staat was om te kon sê dat selfs een van My Woorde aan liefde 
ontbreek, kan jy vergewe word dat jy dit nie aanvaar nie, maar elke Woord 
moet aan jou die liefde van die Gewer bewys, elke Woord moet van My 
getuig as die Ewige Liefde wat net wil terugkry wat deur harteloosheid 
verloor is. Ek wil jou net terugwen, want My Liefde wil jou salig gelukkig 
maak vir ewig. Keer op keer wys Ek jou op jou ellendigheid, jou onvolmaakte 
toestand, wat jou nie gelukkig kan maak nie, en wat Ek Wil oplos. Aangesien 
slegs liefde in staat is om dit te doen, preek Ek onophoudelik liefde aan julle 
en herinner julle met elkeen van My Woorde, dat julle slegs deur liefde kan 
omvorm tot sielsgelukkige wesens wat onbeskryflik gelukkig sal wees 
wanneer hulle naby aan die Vader, die Ewige Liefde sal kom. Sodra jy oortuig 
is dat al My Woorde in liefde gegee is, dat hulle slegs die aandag vestig op 
liefde, sal jy ook hul oorsprong moet herken, sal jy My Woord moet beskou 
as ‘n uitstorting van Myself, as 'n taak van liefde vir die sondige mensdom, 
om dit van hulp te voorsien. As jy die Gees in My Woord herken, sal jy My 
ook gou herken, dit sal nie meer vir jou onbegryplik wees dat Ek Self met 
julle praat nie, want Liefde bring Wysheid. As jy die Woorde van Liefde 
toelaat om ‘n uitwerking op jou te hê, dan sal jy spoedig daaraan voldoen, jy 
sal ook korrek dink, jy sal ingelig wees, die groot inherente waarheid in My 
Woord herken en dus ook leer om My te herken en dieper as ooit lief te hê. 
Hierdie ernstige ondersoek moet egter uit eie vrye wil deur jou gedoen word. 
Jy moet jouself afvra of die Gees van Liefde spreek deur My Woord wat jou 
aangebied word. Jy kan nie gedwing word om hierdie vraag te vra nie, dit 
moet uit eie vrye wil ontstaan, want dit bewys jou begeerte vir die waarheid, 
vir die regte begrip. Jy sal 'n antwoord ontvang, die Gees van Liefde sal self 
in jou praat en ten doel hê om jou hart te beïnvloed, sodat indien jy gewillig 
sal wees, dit nie sonder sukses sal wees nie. Waarheid bestaan waar jy liefde 
kan herken, want die liefde is Goddelik en kan slegs ontstaan vanuit die 
Ewige Liefde. Diegene van julle wat die waarheid van My Woord betwyfel, 
moet dit in gedagte hou. Jy kan sonder twyfel dit aanvaar wat inherent is in 
die Gees van Liefde, en jy hoef nooit te vrees om op 'n dwaalspoor gelei te 
word deur hierdie Gees nie, want God is die bron van die liefde, en die doel 
van die liefde is God. en julle sal My altyd bereik wanneer julle toelaat dat 
julle deur My Liefde getrek word, Wie julle keer op keer benader deur My 
Woord, wat herken kan word in elkeen van My woorde deur enigiemand wat 
dit wil herken. Amen.  

Waarheid - die onsterflikheid van die siel 

3699 Die liggaamlike dood is nie die einde van die siel nie. Mense besef 
en glo dit nie en heg dus nie behoorlike waarde aan die aardse lewe 
ooreenkomstig My Wil nie. Hulle sien merendeels net om na die behoefte van 
die liggaam en nie na die van die siel nie, hulle is onverantwoordelik teenoor 
die siel, omdat hulle onseker is van die bestaan en onsterflikheid daarvan en 
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daarom moet hulle ingelig word aangaande hierdie onsterflikheid indien julle 
sukses wil hê in jul pogings om hul lewenswyse te verander. Die geloof 
daaraan vereis ook ‘n eie nadenke en hiervoor word ‘n vrye wil vereis en dit 
kan nie deur dwang bereik word nie. Die onsterflikheid van die siel sal ook die 
betekenis en die doel van die lewe op aarde begryplik maak, en dan eers 
bestaan die moontlikheid vir die mens om te verander, om die lewe van die 
siel as belangriker te sien as die van die liggaam. 
Daar is twee groot gevare waarin die mensdom verkeer, nl. die ongeloof aan 
die siel en haar onsterflikheid, en die dwaalleer, wat geestelike vooruitgang 
belemmer, omdat dit aan hom ‘n vals beeld van die Ewige Godheid gee en 
omdat die mense dan meestal versuim om ‘n innige verbinding met My tot 
stand te bring, of in gedagtes, of deur ware gebed. Slegs dit is ‘n waarborg 
vir geestelike vooruitgang, omdat Ek dan sal kan betrokke raak. 
Daarom is die belangrikste werk van My diensknegte op aarde die uitroei van 
dwaalleer en die opwek van ‘n geloof in ‘n lewe na die dood. Die mense sal 
na My diensknegte moet luister, indien hulle suksesvol wil wees gedurende 
die kort tydjie wat nog op aarde oorbly tot die einde. Hulle sal slegs in staat 
wees om volkome eerlike verduidelikinge te bekom waar dit vanuit die hemel 
gestuur word; hulle kan slegs oor die lewe van die siel na die dood, en oor 
die leer van Christus, direk of indirek, deur My onderrig word. Dan kan hul 
geloof ‘n oortuigde een word wat teen alle teenkanting sal standhou, wat 
geestelike vooruitgang sal verseker en die siel ‘n ewige lewe in salige geluk 
laat verkry. Andersins is die lot van die siel ongelukkigheid, omdat sy nooit 
ophou bestaan nie, maar ewiglik in ‘n toestand is wat sy vir haarself geskep 
het deur haar eie wil, deur haar ongeloof en ‘n lewenswandel wat 
teenoorgesteld was aan My Wil.  
Elkeen wat waarlik aan die onsterflikheid van die siel glo, sal ook eerder met 
die arbeid aan sy siel begin. Maar die mens wat glo dat sy lewe met die dood 
van die liggaam eindig, sal lou en traag bly, of total onmagtig en onverskillig. 
Julle as My diensknegte kan nie die voortsetting van lewe van die siel ernstig 
genoeg aan hulle oordra nie, selfs al kan julle dit nie bewys nie, alhoewel die 
mens, as hy ernstig daaroor sal dink, innerlik oortuig kan word dat julle die 
waarheid praat, omdat Ek hulle sal help om die waarheid te herken, op 
voorwaarde dat hulle daarna sal soek en nie weier om na julle te luister nie.  
Die aardse lewe sal dan ‘n totaal ander betekenis vir die gelowige kry, want 
hy sien dit nie meer as die doel nie, maar slegs as middel tot die doel en sal 
hom verwyt oor sy manier van lewe wat hy gevolglik sal prober verbeter, 
afhangende van sy wilskrag. Sy geloof sal versterk raak sodra hy die suiwer 
waarheid ontvang, terwyl die dwaalleer hom sal vernietig en laat terugval in 
duisternis.   
Die waarheid moet gevolglik versprei word om die siele lewe toe te bring, 
omdat dwaling en leuens lei tot die siel se geestelike dood, maar nie die 
einde van die siel beteken ie, maar slegs totale swakheid en dus ‘n toestand 
van ernstige nood wat Ek graag sal wil voorkom vir die siel, deur My 
boodskappers te stuur om te help voordat dit te laat is. Amen.  
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Oordrag van gedagtes vanaf die geesteryk 

3700 Elke idee is 'n geestelike uitstraling, dit kan slegs ontstaan uit 
verskillende bronne; dit wil sê dit kan gestuur word aan julle mense vanuit 
die koninkryk van lig, maar ook vanuit die koninkryk van die duisternis, dit 
hang alles af van julle wil. Soos verwag, sal die koninkryk van lig waarheid 
uitstraal, terwyl die koninkryk van duisternis heeltemal aardse, materiële 
gedagtes sal oordra aan mense met die bedoeling om dit te versprei. Uit 'n 
aardse oogpunt is verstandelike aktiwiteit slegs die funksie van organe, maar 
eintlik ontvang en verwerk die verstand die uitsendings van die geesteryk 
wat die organe beïnvloed, omdat die oorsprong van elke gedagte altyd gevind 
sal word in geestelike sfere, aangesien dit die werk van die geesteryk se 
inwoners is om mense geestelik te beïnvloed, en dus probeer hulle om hul eie 
ideale aan mense oor te dra. So kan waardevolle, maar ook waardelose, selfs 
skadelike, idees vanuit hierdie koninkryk vloei, en dit is vir die mens om self 
die belangrikheid van wat hy ontvang te evalueer. Deur gebruik te maak van 
sy wil, kan hy sy gedagtes lei in die regte of die verkeerde rigting, en die 
wesens in die geesteryk sal altyd sy wil gretig ondersteun.  
Die mens moet ingelig word hoe hy die ligwesens kan kontak, indien hy 
suiwer waarheid wil bekom, indien hy wil dat sy gedagtes korrek moet wees, 
net soos wat hy in kennis gestel moet word van die oorsaak van verkeerde 
denke, ten einde homself te beskerm daarteen. Daarom moet hy geleer word 
dat die oordrag van geestelike begrippe van die geesteryk die resultaat is van 
sy optrede, wat min of meer in ooreenstemming met God se wil is en dus min 
of meer die wesens van die geesteryk sal beweeg om waarheid of onwaarheid 
oor te dra. 
Net soos die mens se wil optree teenoor God, tree die geestelike wesens 
teenoor die mens op, en dit word weerspieël in die oordrag van geestelike 
kennis, gedagtes en die intellek van die mens. Omdat die ligwesens net in 
staat is om in kontak te kom met mense wat hulleself aan God oorgee, wat 
na God streef, aangesien die invloed van die ligryk teen sy wil, die mens se 
wil sou onderdruk. Aangesien die magte van die duisternis ook net toegang 
kan kry tot dié God-opponerende wil en wat dit wys in hul hartelose gedrag, 
denke en praat, omdat hierdie wesens se invloed kragtig is, maar slegs 
effektief indien die mens homself aan hulle oorgee, maar indien sy wil egter 
na God gekeer is, kan hy homself te enige tyd teen hierdie kragte beskerm 
deur 'n beroep op die ligwesens, deur God se hulp te versoek. Hierdie 
persoon se denke sal altyd korrek gelei word, want die ligwesens sal nie 
teenstand kry wanneer hulle hul geestelike kennis aan hom oordra nie. 
Die magte van die duisternis probeer gewoonlik om mense se gedagtes te 
trek na aardse sake en hul begeerte na geestelike kennis te voorkom, of dit 
te verdraai en dit dan aan te bied, geïnfiltreer deur leuens en foute, sodat 
hulle hulself in volledige onkunde en leuens sal bevind, want elke geestelike 
wese gee net wat hy self het. Die koninkryk van die duisternis sal nooit die 
waarheid aanbied nie, as gevolg van hulle hardnekkige wil, want geen lig 
skyn vir hierdie wesens nie. Hierdie kragte sal altyd poog om 'n persoon se 
materialistiese houding te handhaaf en hulle sal altyd voldoen aan sy 
goedkeuring, solank as sy wil nie na God gekeer is nie.  
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Mense se denke sal slegs korrek wees en hul idees slegs ooreenstem met die 
waarheid waar die ligwesens in staat is om te werk. Daarom moet God se 
belangrikste gebod eers nagekom word, naamlik dat die mens in liefde moet 
lewe. Slegs dan kan hy ook vir sy medemens vertel dat sy geestelike 
konsepte waar is en van die ryk van die lig. Eers dan sal hy voldoen aan die 
eerste voorwaarde wat deur God gegee is, sodat hyself mense in die 
waarheid kan lei en hy nooit hoef te vrees om af te dwaal nie, d.w.s. in 
valsheid lewe, want hy sal dan onder die direkte in vloed wees van die 
ligwesens wat werk namens God deur die oordrag van wysheid aan diegene 
wat uiteindelik hul weerstand teen God laat vaar het. Amen. 

God se geestelike en fisiese sorg vir Sy eie 

3701 Wat julle nodig het, sal aan julle gegee word deur My Liefde, 
afhangend van behoefte en geloof, maar eers moet Ek julle siele in ag neem. 
Ek sal dus soms weier om iets vir julle liggame te gee, sodat dit nie die siel 
sal keer vir die ontvangs van geestelike kennis nie, want wanneer die 
liggaam min ontvang, maak dit dat die siel meer ontvanklik kan wees, want 
sy sal haar menslike swakheid en gebrek aan krag herken wanneer sy nie 
haar krag van bo ontvang nie. 'n Hardnekkige siel kan ook die regte kennis 
ignoreer, sy kan in 'n toestand van totale onaktiwiteit verval en slegs aandag 
aan die liggaam en sy behoeftes gee, in welke geval die liggaam se lyding 
tevergeefs sal wees. My Liefde sal egter hierdie metode gebruik so lank as 
wat daar die geringste kans is dat die siel die regte weg sal neem en na My 
sal draai met haar versoek om hulp, maar 'n toegewyde persoon wat altyd sy 
vertroue in My sal plaas, sal nie in wêreldse swaarkry gelaat word nie, selfs al 
sal dit hom ook beïnvloed vir sy eie en sy medemens se ontwil, omdat sy 
opregtheid van gebed na My moet vermeerder, die verbinding met My moet 
geleidelik meer dikwels plaasvind, aangesien die behoefte van die tyd dit sal 
vereis, geestelik sowel as wêrelds. 
Ek sal vir Myne sorg, en hoe meer hulle in My glo, hoe meer welwillend sal Ek 
wees, maar selfs My eie sal, tot hul eie voordeel, by tye liggaamlike nood 
voel. My dikwels wonderbaarlike hulp, My Liefdevolle sorg, sal hulle 
toenemend nader aan My bring en dus hul krag en geloof versterk. Die 
naderende tyd sal moeilik wees vir die mensdom en slegs draaglik met 'n 
sterk geloof in My en My konstante bereidwilligheid om te help.  
Ek sal nie 'n onhoudbare las op julle plaas nie, Ek sal so gou help as wat julle 
gehelp wil word en dit bekendmaak deur die vervulling van My wil. Ek wil 
julle selfsug uitroei, Ek wil hê julle moet sensitief wees vir julle medemens se 
lot, en as julle probeer om te verander in ooreenstemming met My wil, sal Ek 
nie toelaat dat julle in die benoudheid van liggaam en siel vergaan nie. 
Alhoewel die mensdom aan My twyfel en voortdurend My teenwoordigheid 
bevraagteken, omdat Ek toelaat dat ellende en swaarkry gebeur, sal Ek 
onmiskenbaar word vir My eie en hulle weer en weer help. So moet elke 
mens poog om aan My te behoort, in My te glo, m.a.w. My Liefde, Almag en 
Wysheid erken, om My te vertrou en te voldoen aan My gebod van Liefde. 
Dan sal hy My teenwoordigheid voel, hy sal in staat wees om homself te 
oortuig van My Liefdevolle leiding, omdat My Liefde hom sal aangryp en Ek 
sal sy las namens hom dra, en hy sal lewe, wêrelds, vir solank as wat dit vir 
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hom bestem is, en vir ewig daarna, omdat My eie nooit verlore kan raak of 
sonder krag wees nie. Hulle sal altyd krag en genade ontvang, Ek sal hulle 
geestelik en wêrelds versterk en hulle gee wat nodig is vir liggaam en siel, 
want Ek het die mense My woord gegee dat Ek vir hulle sal sorg soos 'n vader 
vir sy kinders, en My Woord is die Waarheid, en sal so bly tot in alle 
ewigheid. Amen. 

Waarheid - Oordrag uit die koninkryk van lig 

3702 Die lig skyn van bo, die lig kan nooit van onder af kom nie, dit 
kan altyd net in die afgrond inskyn, en duisternis kan nie oorgedra word na 
die aarde vanaf die sfere hierbo nie, dit kan net altyd kom uit die afgrond van 
die koninkryk van duisternis, waar in teenstelling met die koninkryk van lig, 
slegs donker wesens woon aan wie die lig eerste gestuur moet word. Geen 
geluk of saligheid sal in die duisternis gevind word nie, terwyl alles in die 
koninkryk van lig salig aktief is en hierdie aktiwiteit gaan hoofsaaklik oor die 
verspreiding van lig. Lig is waarheid, lig is die erkenning van die ewige 
Godheid, die kennis van Sy Wil, van Sy werk. Verder is lig kennis van die 
verband tussen alle sigbare dinge, van die verhouding tussen die skeppings 
met hul Skepper, lig is die kennis van die betekenis en doel van God se werk, 
die kennis van die taak en doel van alle geestelike wesens. Lig is die 
erkenning van die ewige waarheid van God. Hierdie kennis kan slegs van bo 
gestuur word na die wesens op die aarde, sowel as aan die gevalle geeste 
aan die anderkant van die koninkryk wat beheer word deur God, waar alles 
geïnspireer is deur die liefde, en deurdring deur God se krag.  
Hier is die oorsprong van die Waarheid, van die regte kennis, en nie in die 
afgrond waar, as gevolg van die gebrek aan krag en lig, die verspreiding van 
die waarheid onmoontlik is, waar die geestelike wesens se krag slegs lê in die 
strooiing van valsheid en omdat hierdie krag voortspruit uit die owerste van 
leuens wat die waarheid wil vervang, en wie daarom ook God wil vervang. 
Waar die waarheid geleer word, moes dit ook van bo af ontvang gewees het, 
dit moes ontstaan het uit die koninkryk wat vol lig en krag is. Die ontvanger 
van die waarheid moet daarna streef om opwaartse vordering te maak, sy 
gedagtes moet op God gerig word, dus na die goeie, sy wil en sy optrede 
moet geregtigheid toon, en die regte verhouding met God moet tot stand 
gebring word deur diep, nederige gebed, dan sal lig afvloei vanuit die 
koninkryk van lig, want elke person se goeie wil word geneem en gebruik vir 
die mense se geestelike vordering deur die wesens wie se enigste aktiwiteit 
bestaan uit die vrystelling van die gebonde geeste, die onkundiges en dus 
diegene wat in duisternis is, en dit kan slegs gebeur deur middel van die 
oordrag van lig, van die suiwer waarheid van bo. Sodanige wil word nooit 
geïgnoreer nie, maar 'n mens kan ook nie teen sy wil in die waarheid gelei 
word nie. As gevolg van die meeste mense se God-opponerende wil, word die 
aarde verswelg in die diepste duisternis. Tog flikker lig oral, omdat die 
ligwesens die duisternis oral beveg. Elke menslike hart wat sy vrae in die 
ewigheid instuur met die begeerte vir lig, om duidelikheid te verkry oor God, 
oor die betekenis en die doel van die aardse lewe, maak homself, deur sy 
gedagtes, ontvanklik vir hierdie wesens wat aan hom volledige verligting kan 
gee, wat ook onmiddellik 'n klein liggie in hom laat ontbrand, wat sy 
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gedagtes in die regte rigting lei, wat probeer om hom te beïnvloed om al hoe 
meer met die geesteryk te kommunikeer. 
Dus skyn daar strale van die lig oral in die geestelike duisternis oor die aarde, 
want God, die ewige lig, is altyd bereid om dit te stuur in elke hart wat 
gereed is om dit te ontvang. Daarom volg dit dat God ook altyd sal sorg vir 
die verspreiding van die suiwer waarheid, want dit is Sy doel om elke 
geestelike wese ten volle te verlig, om die duisternis heeltemal te verdryf en 
die lig in die koninkryk van die duisternis in te bring, om ook 'n verandering 
te bring oor die geeste daar, sodat hulle ook in staat sal wees om eendag die 
toestand van saligheid te bereik, wat die suiwer waarheid noodsaaklik maak, 
die lig van die hemel, wat alle duisternis verdryf.  
Die lig skyn van bo en slegs waarheid kan van bo kom. Daarom moet die 
mens noodwendig na bo streef, ten einde lig in oorvloed te ontvang, want 
hoewel die lig op die aarde skyn, kan dit slegs mense raak wat hul gewillige 
harte ophef na God, en deur te lewe in ooreenstemming met God se wil, en 
hulleself vorm tot 'n houer vir die ontvangs van Sy lig, die suiwer waarheid. 
Dan sal die Ewige Waarheid egter Self daar werk en die waarheid versprei 
sonder einde en die mens se hart met Sy lig deurdring en alle geestelike 
duisternis verdryf. Amen. 

Om God aan te roep om hulp, is in die eindtyd noodsaaklik 

3703 Julle sal My voortaan altyd om hulp moet vra in aardse sowel as 
geestelike nood, indien julle nie wil swig in julle stryd tot oorlewing nie. Julle 
kan wel oorwin sonder om My om hulp te vra, maar in daardie geval is julle 
reeds onder die invloed van My teenstander wat aan julle krag sal gee om te 
oorwin, maar julle siele as betaling sal opeis. Om met daardie krag versterk 
te wees, sal julle in die toekoms geweldige skade berokken deurdat julle 
julself sal verloor in die koninkryk van duisternis, vir ‘n ewigheid. Julle ruil ‘n 
kort tydjie van krag in vir ‘n ewigheid van kragteloosheid, waartydens julle 
geweldig sal ly a.g.v. julle nalatigheid om My nie om hulp te gevra het nie. 
Die komende tyd sal slegs met My hulp verduur kan word, met krag van My 
af, en dus sonder gevaar vir jul siele, maar dit is julle besluit of julle My om 
hulp wil vra. Die ernstige ontbering behoort julle aan te spoor, maar Ek sal 
julle nie verplig nie, deur ontbering wil Ek julle slegs aanmoedig om met My 
in kontak te kom, anders kan Ek julle nie van krag voorsien nie. Die lewe sal 
moeilik en pynlik wees vir elkeen wat My nie in die hart dra nie. Julle sal 
egter verligting vind wanneer julle na My draai vir hulp, My Liefde sal julle 
help om uit te hou, dit sal elkeen help wat getrou op My vertrou, want die 
ernstige nood is veronderstel om die mensdom tot hul eie voordeel te 
affekteer, as laaste uitweg om hulle vir My en My Koninkryk te wen. Ek wil 
hul harte ontvanklik maak vir My Woord, en so sal Ek d.m.v. ernstige nood 
My doel bereik nl. dat hulle honger sal wees vir ‘n Woord van troos, vir ‘n 
verduideliking van hul teenspoed en dat hulle dan My Woord ernstig in hul 
harte sal oorweeg en My met goeie wil, sal kan herken, want daar is baie 
misleide siele wat van die regte weg afgedwaal het, wat teruggelei sal word 
deur My Woord, wat die volle Waarheid aan hulle sal openbaar. Alhoewel die 
lyding ook baie harte vir My Woord sal sluit, wat nie weer deur dwang geopen 
sal kan word nie, sal die een geseënd wees wat uithou, sonder om hulp te 
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soek by My teenstander deur liefdeloosheid teenoor ander, bose gedagtes en 
spraak, omdat hy so iemand oënskynlik help en op alle maniere 
ondersteuning bied met die doel om hom geheel en al vir homself te wen. 
Moenie probeer om jou aardse lewe te verbeter met hernude liefdeloosheid 
nie, aanvaar jou lot geduldig en met nederigheid, en kom na My toe, want Ek 
sal altyd help indien jy maar net My hulp sal vra, indien jy maar net die weg 
na My kan vind, jou nederig voor My neerbuig en jouself op My genade 
beroep. 
Ek sal nooit iemand wat opreg daarna vra, sonder hulp wegstuur nie, julle sal 
almal hierdie vertroue moet bekom indien die ernstige nood vir julle 
houdbaar moet wees. Julle kan altyd van My Liefdevolle versorging verseker 
wees indien julle julself aan My oorgee, wanneer julle My sal erken en My nie 
uit jul gedagtes uitsluit nie. Enigiemand wat My egter misken, sal in ernstige 
sielkundige moeilikheid wees wat net deur sy eie wil verlig sal kan word.  
Die tyd is min, en dit sal al meer herkenbaar word as die eindtyd, omdat 
Satan sigbaar werk, hy dryf mense tot aksies van die mees blatante 
wreedheid, wat altyd aardse nood en pyn tot gevolg het, en hy vergiftig 
mense se gedagtes waar hy nie teenstand ondervind van ‘n wil wat na My 
gekeer is nie. Mense behoort versigtig te wees, want die laaste toets van die 
aardse lewe moet nou gewen word; hulle oë behoort oop te wees vir die 
tekens van die tye, vir die gedrag van mense wat herkenbaar vanuit die 
koninkryk van die duister regeer word, en ook bedagsaam wees vir die werk 
van Bo, hulle behoort te luister na die boodskappers van My Woord wat 
omvattende verduideliking kan gee oor die betekenis en doel van die finale 
ernstige ontberings en die ewige plan van Verlossing, wat sal moet plaasvind 
soos wat dit beplan is, en My Wysheid dit van ewigheid af gepas geag het. 
Hulle behoort aandag te skenk aan die waarskuwings en aanmanings. Amen. 

Wedergeboorte, Geestelik 

3704 Geestelike wedergeboorte is die mens se doel op aarde, anders 
sal die siel ook sonder lewe wees wanneer die liggaam sterf, maar aangesien 
dit onsterflik is kan dit nie net verdwyn nie. Geestelike wedergeboorte 
beteken lewe vir die siel, maar lewe vir die siel sonder geestelike 
wedergeboorte is onmoontlik. 
Die mens sal geestelik wedergebore wees wanneer hy uit homself kontak met 
die geestelike koninkryk sal soek. Die menslike siel sal dan nie meer tevrede 
wees met die lewe van die liggaam nie, maar sal ook nie vervulling van haar 
begeerte in die aardse wêreld kan vind nie en sal streef na die koninkryk 
waaraan sy werklik behoort en afhangende van hoe ernstig haar wil is, sal die 
mens vroeër of later wedergebore word. Liefdevolle dade is absoluut 
noodsaaklik om die geestelike wedergeboorte te bereik, aangesien dit die 
gees van die persoon laat herlewe. Deur dade van liefde verenig die 
sluimerende geestesvonk in die siel met die ewige Vadergees, sy word aktief, 
en aktiwiteit is lewe. As die mens, deur dade van liefde, die geestesvonk in 
homself geleentheid gee om aktief te word, sal hy geestelik wedergebore 
word en kan hy nie meer na ‘n toestand van dood afdaal nie. Wanneer die 
gees ontwaak het, sal dit hom nooit ignoreer nie, hy sal konstant sy 
omringende omhulsel beïnvloed, d.w.s. die gees sal die siel beïnvloed en 
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daardeur ook die mens se liggaam, hom aanspoor to liefdevolle dade en 
daardeur die siel se hoër ontwikkeling aanhelp.  
Die geestelike wedergeboorte kan nie intellektueel bereik word nie, nóg eie 
wil, nóg woorde kan dit laat gebeur, slegs ‘n wil wat in aksie kom kan dit tot 
gevolg hê, en hierdie aksies moet dade van onselfsugtige liefde vir ander 
mense wees. Die gees van ‘n mens kan slegs lewend word deur liefde, dit sal 
slegs in aksie kom deur dade van liefde en so kan die siel slegs deur liefde 
die ewige lewe bereik, wat die gevolg van geestelike wedergeboorte is. 
Enigeen wat liefde het, leef in konstante kontak met die Ewige Liefde en so 
sal die ewige Vadergees ook konstant die geestesvonk in die mens beïnvloed. 
Die Ewige Liefde sal alles na Hom aantrek wat daarna streef om homself in 
liefde te omvorm en dan sal daar nie meer dood vir die siel wees nie. Dan sal 
daar slegs lewe wees, d.w.s. ononderbroke aktiwiteit in krag en lig; dan sal 
die greep van die dood gebreek wees, dan is die dood oorwin. Daarom sal ‘n 
geestelik wedergebore persoon nooit die dood van sy liggaam vrees nie, 
omdat sy siel die verganklikheid van alle aardse dinge, asook die ewige lewe 
van alles in die geestelike koninkryk weet. Hy vrees nie sy aardse dood nie, 
omdat sy ewige lewe gewaarborg is. Hy glo nie slegs in die lewe van die siel 
na die dood van die liggaam nie, maar is oortuig daarvan, omdat hy deur die 
herleefde gees gelei word, want die kennis wat hy van die gees ontvang, 
word ‘n diepgaande oortuiging. Daarom het sy geloof standvastig geword, 
omdat hy die bewys in homself dra, die gewekte gees, wat deel van die 
ewige Vadergees is. ‘n Geestelik wedergebore mens het geen verdere twyfel 
met betrekking tot geestelike kennis nie, omdat die werking van die gees in 
hom ook steeds groter begrip meebring, erkenning van die ewige Godheid en 
Sy heerskappy en werke, asook kennis van God se ewige verlossingsplan. Sy 
ontvange kennis is nie net geloof nie, aangesien die wysheid van dit wat aan 
hom gegee is, vir die geestelik wedergebore persoon so duidelik is, dat hy 
geen vêrdere bewys nodig het nie, maar ten volle oortuig is van die 
waarheid, dat hy dit nou sy eie verstandelike konsep kan noem, omdat sy 
hart en intellek dit geabsorbeer het. Daarom hoef die geestelik wedergebore 
persoon nie verder te soek nie, deur liefde het hy gevind wat hy gesoek het. 
Dus is liefde die sleutel tot wysheid en wysheid is kennis wat ooreenstem met 
waarheid, wat afkomstig is van en teruglei tot die geestelike koninkryk. 
‘n Mens kan slegs geestelik wedergebore word, wanneer sy siel die liggaam 
ignoreer en slegs daarna streef om die gees tot lewe te bring wat, selfs indien 
hy onbewus is van sukses, afstand sal doen van wat die liggaam verlang, om 
dit aan ander te gee wat ontbering ly en wat behoefte het aan geestelike of 
wêreldse hulp. Die weggee van wêreldse goed, terwille van onselfsugtige 
liefde, aan-aan hom geestelike rykdom bring, maar die verspreiding van 
geestelike rykdom sal ‘n geweldige groei in homself meebring, omdat die 
Gees van God dan sonder beperking in die mens kan werk, want hy sal 
waarheid kan uitgee, wat ewige lewe beteken, en dié lewe dan, is 
ononderbroke aktiwiteit. Die geestelik wedergebore persoon kan nie meer 
onaktief wees nie, maar sal dan vol oorgawe vir die koninkryk van God werk, 
hy sal deelneem aan die Heer se daad van Redding vir die dwalende siele op 
aarde, omdat die gees in hom nie rus nie, soos sy ewige Vadergees wat altyd 
en ewig aktief is. So sal die geestelike wedergeboorte altyd die gevolg hê dat 
die mens ‘n gevoel van aanmoediging om vir die geestelike koninkryk te 
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werk, sal ervaar. Hy sal weinig aandag skenk aan die wêreldse lewe, maar sal 
sy aandag konstant gefokus hou op die geestelike lewe, met kennis van die 
belangrikheid daarvan en met die begeerte om te help waar begrip ontbreek, 
omdat die geestelik wedergebore persoon van die duisternis op aarde weet, 
van die gebrek aan krag in mense wat teveel belang aan die wêreldse lewe 
heg. Hy sal weet van die ontbering van die siele, van hul geestelike dood, 
selfs op aarde, en één dag in die ewigheid, waar hulle baie meer bewus sal 
wees van hul hulpelose toestand, waar dit ‘n kwellende toestand vir hulle sal 
wees en die siel nie meer gehelp kan word nie, indien hy aanhou om alle raad 
te verwerp soos wat hy op aarde gedoen het. Die geestelik wedergebore 
mens sal bewus wees van sy taak en sal dit met liefde en entoesiasme 
uitvoer. Hy sal lig uitstraal en dis sal goed wees vir die een wat nie hierdeur 
aanstoot sal neem nie, goed vir hom wat kennis sal neem van die persoon 
wat die lig aan hom wil bring, wat hom ook tot lewe wil wek. Die geestelike 
wedergeboorte kan deur elkeen herken word wat geestelik georiënteerd is, 
omdat ware wysheid deur elke gewillige persoon herkenbaar is, omdat waar 
daar ‘n wil is, word die krag van die gees geaktiveer. 
Laat julle gees tot lewe kom en julle sal die doel op aarde bereik het wat julle 
in die begin gegee was. Sodra die siel haarself van die liggaam losmaak, sal 
julle die geestelike koninkryk met ‘n rykdom aan krag en kennis binnegaan 
en al wat julle sal agterlaat, is onvolmaakte materie wat dit self nog nie op 
aarde vergeestelik het nie. Maar julle self sal die koninkryk van die salige 
geeste in ‘n toestand van vryheid ingaan, en niks sal julle weerhou om aktief 
te vorm en te skep nie, want die liefde in julle sal julle daartoe dring en ‘n 
toestand van saligheid in julle veroorsaak wat julle nie op aarde sal kan 
begryp nie. Julle sal met die ewige Vadergees verenig, wat Sy kinders met 
brandende liefde na hom toe sal trek om hulle ewig gelukkig te maak. Amen. 
 
 
 

Die dissipel se bediening voor die einde  

3705 As jy lering wil gee, moet jy My in jou hart dra, sodat Ek deur jou 
kan werk, sodat Ek die woorde in jou mond kan plaas en op hierdie manier 
sal jy altyd in My Naam spreek wat reg is. Daarom behoort jy nooit My Woord 
ter wille van aardse sukses te verkondig nie, in plaas daarvan moet die liefde 
in jou hart jou aanspoor om dit te doen, want Ek is Liefde, en as jy liefde het 
vir jou medemens en hulle graag sal wil help om te ontsnap van hulle 
geestelike nood, sal jy My ook in jou hê. Dan sal jou onderrig aktiwiteit 
geseënd wees en jy sal min of meer suksesvol wees, afhangende van jou 
medemens se bereidwilligheid om lief te hê. Weereens stuur Ek julle na die 
wêreld as My dissipels, ten einde die onderrig van liefde te versprei, want die 
mense se geestelike, sowel as aardse, geluk is afhanklik van die waarneming 
van en voldoening daaraan. Die gebod van die liefde moet dus uitdruklik 
verkondig word, daarom word daar vir My vasbeslote, getroue en heeltemal 
toegewyde dienaars op aarde benodig, wat voel dat hulle My dissipels is, wat 
wysheid van My aanvaar het, wat liefdevol aktief is en dus as My gereedskap 
op aarde kan werk. wat My Wil kan verkondig waar hulle voete hulle ookal 
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neem. Hulle moet ander leer, m.a.w. die suiwer waarheid versprei, ander die 
seën en krag van liefde en geloof wys, die gevolge van die aardse lewe in die 
hiernamaals beskryf sodat hulle sal ontwaak en hulle geloof versterk in My 
daad van Verlossing en die nabye einde wat hul dringende aandag verg, 
verkondig. Hulle sal wys op die tekens en wonderwerke waardeur God in Sy 
liefde Hom voor die einde sal openbaar, ten einde mense se geloof te 
versterk en hulle ontvanklik te maak vir die krag vanuit My. Ek wil deur My 
dissipels werk en moet dus in staat wees om in hulle harte woning te neem. 
Gevolglik moet 'n kragtige liefde vir My en hul medemens hulle harte 
beweeg, hulle moet die geestelike nood voel en wil help, dan sal die harte 
deur liefde omvorm tot ontvanklike houers vir My gees. Ek sal dan in staat 
wees om in My dissipel se hart te woon en sonder enige hindernis te werk. 
Dan sal hy ander leer, wat Ek in sy hart en mond plaas, dus hoef jy nie te 
vrees dat jy nie in staat sal wees om jou taak korrek uit te voer nie, want as 
jy jou aan My oorgee, en aanbied om ‘n taak vir My op aarde te vervul wat 
uiters betekenisvol en dringend is, sal jy nie meer alleen werk nie, in plaas 
daarvan sal jy slegs vir My help om op aarde invloed uit te oefen deur jou wil. 
Jy sal die krag ontvang om altyd liefdevol aktief te wees en My sodoende 
toenemend meer opreg na jou toe trek. Dan kan Ek lering gee deur julle, My 
dissipels, wat Ek opgedra het aan hierdie onderrig bediening in 
verwesenliking van julle wil, net soos My lering op aarde. Ek sal julle beslis 
vooraf oplei vir hierdie onderrig bediening, omdat dit My Wil is dat julle 
heeltemal deurdronge moet wees van die kennis wat julle sal moet aanbied. 
Maar as jy onderrig gee, is Ek die Een wat sal spreek, Wie elke gedagte, elke 
Woord in jou tot lewe bring, Wie jou dus laat dink en praat volgens My wil, en 
ter wille van die ander mense, altyd in 'n natuurlike raamwerk, sodat hulle 
julle sal hoor as hulle My nie wil hoor nie, as hulle nie wil glo dat Ek My deur 
jou tot uitdrukking bring nie. In daardie geval sal hulle die woorde as jou 
verstandskennis aanvaar, en hulle sal nie oorreed word om dit te glo nie. 
Nogtans sal jy niks anders sê as wat My Wil jou toelaat nie, jy sal nie in staat 
wees om foute te versprei nie, omdat Ek, die Ewige Waarheid, jou daarteen 
sal beskerm, en so sal jy altyd en ewig aktief wees in My Naam, want daar is 
min tyd tot die einde, wat in alle opsigte gebruik moet word vir die geestelike 
welstand van diegene wat ly onder groot nood. Amen. 

Denke, oorsprong 

3706 Julle kry jul kennis van die geesteryk af. As julle hierdie idee 
verstaan, het julle ook geloof en aanvaar dus 'n geestelike konsep wat nie 
van hierdie wêreld is nie, wat óf uit die koninkryk van die oneindigheid kom, 
óf dit ontstaan in julleself, as die voormalige nie vir julle aanvaarbaar is nie. 
Dus wil Ek aan julle verduidelik hoe jul eie gedagtes verband hou met die 
geesteryk. 
Sonder kennis sal julle dit moeilik vind om 'n inherente gedagte die regte 
rigting te gee, m.a.w. om ’n vraag eerlik te beantwoord wat jy in jouself 
opper. Jy kan dit beslis self beantwoord, maar sonder enige waarborg van die 
waarheid. Nou vra Ek, volgens julle begrip, waarvandaan kom die gedagtes 
wat deur julle breine gaan? Verder vra Ek julle wie het julle die gawe van 
denke gegee en wat, in beginsel, is 'n gedagte? Jy kan sekerlik antwoord dat 
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dit 'n fisiese funksie is, 'n inherente menslike eienskap wat nie nodig was om 
aan die mens gegee te word nie. Maar denke op sigself is iets geweldig 
wanneer jy die proses van naderby beskou.  
Dit vind plaas sonder enige waarneembare aktiwiteit, dit is nie waarneembaar 
vir enige ander persoon nie en dit laat geen merkbare gevolge of resultate 
nie. Dit is 'n proses wat op enige plek en enige tyd kan plaasvind sonder dat 
ander mense dit kan ondersoek. Dus kan dit reeds beskou word as 'n 
geestelike proses, in teenstelling met al die ander aktiwiteite waarvoor die 
mens sy liggaam op die een of ander manier nodig het. 
Wat die mens ookal doen, hy sal 'n liggaamlike orgaan gebruik om die 
funksie wat vir daardie deel van die liggaam bedoel is, uit te voer. Dit sal ook 
altyd sigbaar wees. Dit is egter nie van toepassing op die mens se denke nie. 
Dit kan werk, terwyl die liggaam heeltemal rustend is, alhoewel die mens van 
mening is dat die setel van intelligensie, die brein, soos ‘n orgaan, ook sy 
funksie uitoefen, maar sy funksie bestaan net uit die ontvangs van gedagte-
uitstralings wanneer hy deur hulle aangeraak word. Vraag is, waar is die 
oorsprong van denke te vinde, veral wanneer dit nie gaan oor aardse dinge 
nie, maar geestelike dinge, wat nie deur die mens se sintuie begryp kan word 
nie? Die mens ervaar soms gedagtes in 'n flits, hoewel hy voorheen nie self 
intellektueel daarmee gemoeid was nie. Elke antwoord op 'n selfgestelde 
vraag is ook 'n skielike opkomende gedagte, wat dus vanaf ’n houer moet 
kom, indien die persoon van mening is dat 'n gedagte in homself ontstaan 
het. Die houer moet iewers binne homself wees, waarvan hy die geestelike 
konsepte tydens sy intellektuele aktiwiteit trek, gevolglik moet 'n mens ook in 
staat wees om hierdie gedagtehouer leeg te maak en te hervul, indien dit 
gevind kan word binne-in die mens. 
Andersins moet dit erken word as buite die menslike liggaam, dit moet 
gesoek word in die geesteryk, wat elke gedagte na die hart van die mens 
stuur om doelbewus van daar af geneem te word en verwerk te word deur 
die denkorgane. Die mens se wil om gebruik te maak van die uitstralings wat 
hom raak, kan wissel, en in verhouding daarmee sal die persoon se uiterlik 
herkenbare vermoë wees om dinge te verduidelik en om kundig geag te 
word. Waar en wanneer die persoon uitstralings aanvaar wat ooreenstem met 
die waarheid, sal dit verdere onderrig verg, maar dat hy hierdie uitstralings 
uit die geesteryk ontvang, is 'n feit en kan, na 'n bietjie oorweging, ook 'n 
oortuiging word, omdat iets wat nie fisies waarneembaar is nie, nie deur 
menslike wil geskep kan word nie, maar dit bestaan eerder as iets wat nog 
altyd bestaan het. Dit het sy oorsprong in die geesteryk, net soos al die 
geestelike substansie uitstralings wat van God se krag is, wat toeganklik is 
vir die mens in verhouding tot sy wil.  
Gedagte is egter in werklikheid 'n bewys dat die mens 'n draer van ‘n 
geestelike substans is wat as ‘n aardsgebonde wese in staat is om geestelik 
kontak te maak met die geesteryk. Hy kan homself deur gedagte oplig in 
hierdie sfeer in, hy kan homself losmaak van die aarde en verstandelik woon 
in geestelike sfere, As hy glo dat so 'n verblyf in die geesteryk 'n verdigsel 
van sy eie verbeelding is, dan moet verduidelik word dat die menslike wese 
nie kan dink of vir homself iets kan voorstel wat nie bestaan nie, dat alles 
wat hy hom verbeel, ook êrens bestaan, en dat gedagtes min of meer 'n 
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weerspieëling is van wat die persoon probeer om vas te stel op grond van sy 
wil. Slegs die beelde kan vir hom aangebied word op 'n verwronge manier, 
maar dit word ook veroorsaak deur sy wil. 
Die menslike brein is egter nooit die oorsprong van gedagtes nie, dit is slegs 
die toestel wat geestelike konsepte ontvang van dit wat hom aanraak vanuit 
die geesteryk, indien dit vir die persoon waarneembaar is. Dit is sonder 
twyfel, selfs vir die ongelowige persoon, noodsaaklik dat hy eers wysheid 
moet ontvang, want hy kan dit nie uit homself voortbring nie, tensy dit reeds 
in hom is, maar dit verg 'n sterker geloof, want dan moet hy ook die Godheid 
in homself erken wat dormant in hom rus, wat hom in die waarheid kan 
onderrig. In so 'n geval sal hy dieselfde verduideliking ontvang, want dan sal 
hy in direkte kontak wees met die geesteryk, met My, met die ewige 
Vadergees, Wie hom Self sal onderrig, en dan sal hy weet dat alle geestelike 
konsepte 'n uitstraling van My is en hy sal die absolute waarheid so gou 
ontvang as wat hy kontak gemaak het met My, die verskaffer van Waarheid. 
Amen. 

Koms in die wolke – Laaste dae 

3707 My Koms in die wolke sal voorafgegaan word deur ‘n tyd van die 
mees verskriklikste lyding wat nog op aarde gesien is, soos wat dit in Woord 
en Skrif aangekondig is. Ek sal voortdurend mense se aandag hierop vestig, 
en het nog altyd so gedoen vanaf die begin van hierdie era, om diegene wat 
nie die regte pad loop nie, ernstig te vermaan om van plan te verander. 
Terwille van hierdie mense het Ek soms toegelaat dat plae die aarde tref, om 
hulle te herinner aan die naderende einde, sodat hulle ernstige oorweging 
aan hul siele kon skenk en hulself verander. Die laaste dae het egter nog nie 
aangebreek nie, die tydperk van verlossing het nog nie die punt bereik wat 
Ek gekies het vir My plan van ewigheid nie. Die aarde was nog nie reg vir die 
laaste daad van vernietiging nie, so ook nie die mensesiele vir hul totale 
ondergang nie, d.w.s. vir hul verbanning in die skepping van die nuwe aarde, 
maar My profesieë sal hulself altyd vervul in tye van die grootste geestelike 
ontbering, wanneer siekte en ellende toegeneem het op die aarde, sodat 
tydens sulke ontberings die naderende einde gevrees kan word. Dit was ook 
My bedoeling dat die presiese tyd van die laaste dae altyd geheim gehou 
moet word. Sulke tye van nood was ook min of meer suksesvol vir die 
betrokkenes wat hul weg teruggevind het na My toe en ‘n ander verhouding 
met My aangegaan het as voorheen. Hulle het egter al meer volhard, en hul 
afstand van My, hul teenkanting teen My, het net al groter geword. 
Die tyd het dus aangebreek waar geen beskrywing, geen aanmaning of 
waarskuwing enige uitwerking sal hê nie, waar die mensdom onbeïndruk sal 
bly, selfs in die lig van die ergste wêreldse lyding, m.a.w. wanneer 
laasgenoemde nie tot gevolg het dat dat mense My kan herken en in die 
regte verhouding met My kom nie. Hul wil bly teen My gekant, hulle is suiwer 
aards ingesteld en strewe nie na enige tipe geestelike vordering nie. Geen 
teenspoed, hoe erg dit ookal is, sal mense se gedagtes verander nie, en so 
het die tyd van die einde dan onherroepelik aangebreek, soos wat Ek van 
ewigheid af geweet het. Die aarde het opgehou om ‘n plek van geestelike 
onderrig te wees a.g.v. haar inwonende mensdom, gevolglik sal sy opgelos 
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word en die skeppings heeltemal hervorm word, sodat ‘n nuwe periode van 
verlossing kan begin. So sal daar geweldige lyding op die aarde wees, sodat 
die laaste mense wat My stem daarin herken, bymekaar kan kom, en selfs 
Myne sal hierdie lyding moet ondervind, alhoewel hulle buitengewoon 
versterk sal word deur My, maar tog geraak daardeur, sodat hulle verlangend 
sal uitsien na My koms, wat Ek altyd en ewig aangekondig het vir die einde 
van hierdie aarde. Wanneer die ontberinge ondraaglik sal wees, wanneer die 
gelowiges hulself in die grootste nood bevind en geen wêreldse manier kan 
sien om gered te word nie, sal Ekself kom.  
Daar sal groot blydskap onder My Eie wees wanneer hulle My in alle glorie sal 
sien, maar vir hul fisiese oë deur wolke bedek om die intensiteit van My lig te 
versag, sodat My Eie, wat steeds tot die aarde behoort, My kan verdra. Hulle 
sal triomfantlik wees en uitroep van vreugde, omdat My Woord waar geword 
het, maar die geweldige ontberings wat Ek keer op keer deur My sieners en 
profete aangekondig het, deur My diensknegte op aarde, sal hul geloof 
versterk het, want alles sal gebeur soos wat Ek voorspel het, en dus sal hulle 
in volle vertroue My koms in die wolke afwag, tog sal My koms skielik en 
onverwags wees, selfs vir My Eie. Ek sal die dae van lyding verkort, omdat dit 
ondraaglik sal word en Ek nie wil hê dat My Eie wankelmoedig sal word in die 
lig van die geweldige moeilikhede nie. So sal Ek hulle op die regte tyd in My 
Ryk opneem, en dan sal die einde kom., want My Woord is Waarheid, en sal 
gebeur, en die tyd van die laaste dae het aangebreek. Amen. 

Wederkoms - Die definitiewe einde 

3708 My koms in die wolke word voorafgegaan deur die grootste lyding 
wat die aarde nog ooit gesien het, soos wat dit verkondig is in woord en 
geskrifte. Daarop wys Ek die mense voortdurend en het dit gedoen sedert die 
begin van die tydperk, om almal wat nie die regte pad bewandel nie, baie 
heftig tot bekering te vermaan. Vanweë hierdie mense, laat Ek steeds van 
tyd tot tyd plae oor die aarde kom, wat die naderende einde in hulle gedagte 
moet oproep, sodat hulle ernstig besorg sal wees oor hulle siele en dan sal 
verander. 
Die definitiewe einde het egter nog nie gekom nie, die tydsduur wat Ek, 
volgens My plan van ewigheid, vasgestel het vir die verlossings periode, is 
nog nie bereik nie. Die aarde is nog nie gereed vir daardie laaste 
vernietigingswerk nie en netso is die siele van die onverbeterlike mense nog 
nie gereed vir die volledige ondergang nie, d.w.s. om hulle opnuut te kluister 
in die skeppings van die nuwe aarde nie. 
My voorspellings word steeds weer vervul in tye van groot geestelike nood, 
daar kom groot rampe en groot nood oor die aarde, sodat in elke tyd van 
nood, die einde gevrees moet word. Dit was egter My wil dat die tyd van die 
finale einde vir die mense steeds ‘n geheim sal bly. Sulke tye van nood ook 
min of meer nuttig vir die mense wat daardeur geraak was, omdat hulle weer 
die weg na My toe gevind het en ‘n ander verhouding tot My verkry het as 
tevore. Desondanks sal hulle steeds weer in die kwade verval. Hulle sal dus 
steeds hardkoppiger en steeds groter word daardeur, so ook hulle afstand 
van My af en hulle weerstand teen My. Sodoende het die tyd nou gekom 
waarin geen voorspellings, geen vermanings en waarskuwings meer sal help 
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nie, waarin die mensdom nie ook onder die indruk kom van die ergste aardse 
leed nie, d.w.s. ook dit bring nie teweeg dat die mense My sal herken en tot 
My in die ware verhouding kom nie. Hulle wil van My afgekeer bly en hulle is 
alleen nog aardsgesind en streef na geen enkele geestelike vooruitgang nie. 
Al is die nood hoe groot, het dit nie die vermoë om die denke van die mense 
te verander nie en sodoende het nou die tyd van die einde onherroeplik 
gekom soos wat Ek dit van ewigheid af voorsien het. 
Die aarde het opgehou om ‘n verblyfplek te wees van die geestelike om 
hulself te ontwikkel, vir die mensdom wat op hom lewe, en sal daarom 
opgelos word en totaal omvorm word in sy skeppings, sodat daar dan op die 
nuwe aarde ‘n nuwe verlossings-periode kan begin. Daar sal egter nog eers 
groot leed oor die aarde kom sodat die laastes, wat My stem herken, nog 
versamel kan word. Hulle wat Myne is, moet ook die leed meemaak, wel deur 
My op buitengewone wyse versterk, maar daardeur tog aangeraak, sodat 
hulle met verlange My koms, wat Ek verkondig het, kan verwag, steeds en 
voortdurend, voor die einde van hierdie aarde. 
As die nood ondraaglik sal word en die gelowiges hulle in die grootste 
verdrukking sal bevind en op die aarde geen redding meer te sien is nie, sal 
Ekself kom. Daar sal ‘n gejubel wees onder hulle wat Myne is wanneer hulle 
My in alle Heerlikheid voor hul oë sal aanskou; egter nog deur wolke omhul, 
wat die krag van My lig demp, sodat hulle wat Myne is, wat nog deel uitmaak 
van die aarde, My kan verdra. Hulle sal egter jubel en juig oor die vervulling 
van My woord. 
Die vorige groot nood, wat Ek steeds weer aankondig deur My sieners en 
profete, deur My dienaars op aarde, het hulle geloof versterk omdat alles so 
gebeur het soos Ek dit voorspel het, en sodoende verwag hulle vol vertroue 
My koms in die wolke. Tog kom Ek skielik en onverwags, ook vir hulle wat 
Myne is, want Ek verkort die dae van nood omdat dit ondraaglik sal word. Ek 
wil nie dat Myne faal in die aangesig van die groot verdrukking nie, daarom 
kom haal Ek hulle na My ryk op die geskikte tyd voor die einde. Want My 
woord is waarheid, net soos wat die tyd van die definitiewe einde nou ook 
gekom het. Amen. 

Dienare op aarde - Missie na die katastrofe 

3709 Wat julle deur die innerlike stem verneem, verkondig dit hardop 
aan julle medemense wanneer die tyd aangebreek het. Want dit is julle taak 
wat julle moet vervul, dat julle dit vir die mense kan uitlê wanneer hulle die 
wêreldgebeure nie meer begryp nie. Wanneer deur My ingryping, dit vir hulle 
moeilik sal wees om te glo in ‘n Skepper van Hemel en aarde, aan ‘n 
liefdevolle Vader wat die lot van Sy kinders op aarde bestuur; gaan dan tot 
aksie oor en vertel hulle van My groot liefde. 
Ontstel hulle nie met ‘n God van toorn en wraak nie, want dit is nog geen 
straf nie, maar slegs opvoedingsmiddele wat Ek gebruik om die siele van die 
mense te red. Nóg het Ek die laaste oordeel nie uitgespreek nie. Ek laat egter 
geen middel onbeproef om nie die siele op die dag van die oordeel te moet 
veroordeel tot ‘n ewige lang verdoemenis nie. 
Probeer om dit vir die mense begryplik te maak dat ‘n verlossingstydperk 
afgeloop is en dat daar nog maar ‘n kort tydjie is voor die einde, dat die tyd 
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veral goed benut moet word vir ‘n terugkeer na My toe. Maar die mense sal 
twyfel aan My Liefde en Almag as hulle die groot ellende sien wat deur die wil 
van die mense en uiteindelik deur My Wil oor die aarde sal kom. Wie nie sal 
vasstaan in die geloof nie en nie deur ‘n lewenswandel in liefde die goeie insig 
het nie, die sal gevaar loop om weg te val, d.w.s. My heeltemal op te gee 
indien daar geen opheldering vir hom gegee sal word nie. 
Maar die grootte van die ellende sal ook hulle harte open. Hulle sal na julle 
luister en julle woorde sal nie sonder om indruk te maak, wegsterf nie. 
Daarom moet hierdie tyd besonder benut word en julle moet daaroor praat so 
dikwels as wat daar geleentheid is en julle ‘n innerlike drang daartoe voel. 
Want daarom is dit My Gees wat julle aanspoor om vir My en My Ryk 
werksaam te wees. Hou hulle daarom die groot geestelike nood voor en maak 
hulle opmerksaam daarop dat daar maar ‘n kort tydjie nog vir hulle liggame 
gegee is, dat siele egter ewig lewe en dat die lot van hulle siele die 
vernaamste is. 
Vermaan hulle tot liefdadigheid en vermaan hulle om die eie nood nie so 
hoog te ag nie, maar meer belangstelling te toon vir die nood van die 
medemens. Laat hulle die groot seën en krag van naasteliefde sien. Toon aan 
hulle My voortdurende bereidwilligheid om te help en probeer om hulle geloof 
op te wek en te versterk. Julle hoef vir julleself geen sorge te maak wat om 
te sê nie. Ek sal julle die woorde in die mond gee wanneer julle vir My besig 
wil wees en nie onwillig is om die opdrag wat Ek julle gee deur My Woord, te 
vervul nie. 
Duideliker as ooit sal julle My stem in julle verneem, en vrees daarom geen 
mag wat teen julle is nie, want Ek wil dat julle vir My besig sal wees en weet 
om julle daarom ook te beskerm teen hulle, wat julle wil verhinder in die 
uitvoering van julle opdrag. Spreek onbesorg en laat geen klein twyfel in julle 
opkom of julle volgens My wil handel nie, want wanneer die tyd gekom het 
om vir My te werk, neem Ek van julle besit en sonder teenstand moet julle 
My volg, d.w.s. doen wat julle harte julle ingee om te doen. 
Julle sal dit duidelik in julle harte voel en self innerlik die grootste drang hê 
om met almal wat op julle weg kom, te praat. Julle sal hulle wys op die 
naderende einde, wat net so seker sal kom as My ingryping deur middel van 
die geweld van die natuur, net soos wat alles in vervulling sal gaan wat Ek 
verkondig het deur My gees. Amen. 

Aankondigings moet letterlik opgeneem word, - Einde - Toekoms – 
Hede 

3710 Indien julle die tyd nog nie as ryp beskou waarin vervul sal word 
wat in woord en geskrif verkondig is nie, dan sal julle onverwags getref word, 
want My Wil, sal in aksie kom soos wat dit sedert ewigheid bepaal is. 
Wanneer julle oë oop is vir, en julle die vermoë het om te oordeel oor, die 
geestestoestand van die mensdom, sal julle ook nie twyfel aan My Woord nie 
en sal julle elke dag voorberei op die vervulling van My aankondigings, en 
slegs hy wat nog blind van gees is, sal wag op ‘n verder toekomstige tyd. 
Ook wanneer hy gelowig is, d.w.s. om My as Bestuurder van alle lotgevalle te 
erken, en om die samehang van alle skeppings met hul Skepper presies te 
ken, om op hoogte te wees van die doel van die mense op aarde, en die 
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gevolge van die verontagsaming daarvan, sou die mense die sekerheid gee 
dat die einde in aantog is en alle twyfel sou ongegrond wees. Die kennis 
ontbreek hulle egter en slegs weiniges het daarom die insig dat daar nie veel 
meer tyd oorbly vir die geestelike ontwikkeling van die mense nie. Solank as 
wat hulle meer aandag aan die aardse ontwikkeling skenk, sal die laaste tyd 
nie produktief benut word nie. 
Die mense moet hulle daagliks voorberei, sodat die einde hulle nie sal 
bevrees nie. Wie sal egter so-iets doen, indien hy nog nie die tyd kan 
aanskou wat die einde van ‘n verlossingsperiode aankondig nie? Elke gedagte 
aan uitstel sal nadelig wees vir die siel, en wanneer Ek julle op hoogte bring 
deur My bodes wat Ekself onderrig, wanneer Ek julle wil inwy in My 
verlossingsplan en julle bekend maak dat julle nog min tyd oorhet, neem dan 
hierdie woorde van My in die volste geloof aan, bedink dat Ek julle nie verniet 
hierdie aansporings en onderrig laat toekom nie en rig julle lewe in 
gehoorsaamheid daarvolgens in. Reken op ‘n spoedige einde en neem alles 
letterlik op wat Ek julle verkondig deur My dienaars op aarde. Glo dat die 
toekoms ook eendag die hede sal word en indien julle aan die woorde geen 
waarheid heg nie, kyk dan na die lewe en doen en late van die mense om 
julle, kyk na wat daar oral gebeur, herken en erken die geestestoestand van 
die algehele mensdom op aarde, wat hulself oortref in liefdeloosheid en 
handelinge wat nie in ooreenstemming is met My gebod van die liefde nie. 
Die insig moet vir julle die bevestiging wees van My aankondigings, julle sal 
daaruit kan bepaal watter uur geslaan het en dus My ingryping daagliks en op 
elke oomblik verwag, want dit sal die einde voorafgaan, wat nie te lank op 
hom sal laat wag nie.  
Ek onderrig My dienaars op so ‘n wyse, dat julle sal moet insien dat Ek hulle 
vir ‘n taak oplei. Ook die spoedige werksaamheid van hierdie dienaars moet 
vir julle ‘n bewys wees, want Ek het geen skool onderrigte verkondigers van 
My woord nodig nie, inteendeel moet dit mense wees wat hulself omvorm het 
om ‘n opnamehouer te wees van My Woord deur hul lewenswandel, sodat 
hulle oortuigend vir My Woord kan opkom. Hulle sal dus ook spoedig hulle 
amp moet aanvaar om suksesvol werksaam te kan wees vir My en My Ryk op 
hierdie aarde. As so iemand My woord uit hul mond aanneem en ook bereid is 
om My te dien, vir My werksaam te wees in die laaste tyd voor die einde, sal 
hy ook die tyd herken en weet dat dit gekom het, hy sal self die 
noodsaaklikheid van My werksaamheid in die laaste tyd insien en nie twyfel 
aan My woord nie, hy sal rekening hou met die tyd wat vlak voor die deur 
staan, omdat dit aan hom toegestaan word om vir My te werk, want wie My 
Woord gelowig sal aanneem, sal ook die nabyheid van die einde voel. Hy sal 
die lae vlak van die mensdom sien en sal weet dat daar geen geestelike 
opbloei op hierdie aarde meer kan wees nie. 
Wie egter slegs die wêreldgebeure beskou, sal geen oog hê vir die 
geestestoestand van die algehele mensdom nie en daarom sal hy ook nie 
erken dat die tyd van die einde gekom het nie. Dog onverwags vinnig sal die 
dag daar wees wat Ek vasgestel het sedert ewigheid as die einde van ‘n 
verlossingsperiode. Wag julle daarom maar daarop en berei julle voor, sodat 
julle hierdie dag nie hoef te vrees nie. Amen. 
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Bekwaamheid en teerheid 

3712 Wees bekwaam en sag en julle sal die grootste sukses behaal, 
wanneer julle vir My en My koninkryk wil werk. En wanneer julle My Woord 
aan die mense wil bring, dan moet julle dit aan hulle bring op dieselfde 
manier wat Ek dit aan julle gebring het. Julle moet dit in liefde aan hulle 
bring. Die Liefde bly nietemin altyd dieselfde, Sy rig in teerheid en geduld, 
met die begeerte om geluk in onselfsugtigheid te gee.  
Hy wat My Woord sal bring, moet van binne daartoe aangespoor word om sy 
medemens gelukkig te maak en moet dit dan met ‘n blye hart uitdra en as hy 
druk vir goedkeuring, dan moet dit sag gebeur. Sy wens om geluk aan 
homself te gee, moet uit die diepste oortuiging kom, dan sal sy aksie 
prysenswaardig wees, om nie waar hy teen weerstand kom, te wil oorheers 
deur ruwe woorde te gebruik nie, want dit is nie nuttig vir My saak nie. 
Hy moet homself as My verteenwoordiger sien en ‘n liefdevolle geaardheid hê 
en indien hy verontwaardig voel, moet dit grondig wees, nie gerig teen die 
medemens nie, maar teen leuens en foute wat hy bestry en probeer om uit te 
wis. Die gevolge van sataniese werke kan inderdaad die diepste afsku en 
veragting oproep en moet ook as sodanig gebrandmerk word, maar tog moet 
die Evangelie van die hemele met teerheid en liefde vir die medemens 
aangebied word, of dit sal sonder effek wees. 
Julle moet met omsigtigheid te werk gaan, selfs as die geestelike toestand 
van julle medemens julle afstoot en hul weerstand julle geduld beproef, 
omdat dit wat julle verkondig, in liefde gedoen word, moet die liefde gewys 
word, en daarom moet die liefdeshouding van die draer waarneembaar wees. 
Maar julle moet nietemin in alle standvastigheid vir My leer opkom, anders 
sal die taak wat Ek aan julle toevertrou, nie werk nie. Julle moet oral met alle 
mense ywerig besig wees. Julle moet hulle aanmoedig om tot liefdesaksie oor 
te gaan en benadruk dit as die enigste goddelike diens wat My gelukkig sal 
maak en seën en guns vanuit die hoogte sal trek. Want My Woord leer slegs 
liefde en wanneer julle, julle medemens daarmee stimuleer, dan verkondig 
julle reeds My Woord.   
Of die mens dan verbinding met My sal maak deur die Woord wat hom 
aangebied is, is sy vrye wil, alhoewel onderrig wat in teerheid aangebied 
word, nie sy teiken sal mis nie, sal dit eerder deurdring as die oordrewe 
ywerige verdediging van geestelike goedere wat vir die mense tot hiertoe, 
weens hul gebrek aan liefde, onbegryplik was. 
Teerheid en bekwaamheid is belangrike bestanddele vir die verspreiding van 
My Woord. Nietemin, as julle deur iemand met ‘n arrogante gees 
gekonfronteer word, weet dan dat dit My teenstander is wat deur hom 
spreek, wat verseker harder woorde sal verg, maar in hierdie geval sal Ek 
Self vir julle die woorde in die mond lê, mits julle My stilweg om hulp sal vra, 
om met iemand wat so ’n gees dra, te werk. Omdat hierdie mense op ‘n 
spesiale manier bewerk moet word, moet hulle uit hul selfvoldane arrogansie 
beweeg word en in ‘n ander denkrigting gelei word. 
Met hulle, het sag praat geen effek nie. Maar in julle hart sal julle dit duidelik 
herken of en wanneer sulke mense nog verander kan word en as julle met My 
verbind is, werkend vir My en My koninkryk, dan sal julle ook deur My Gees 
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verlig word, wat My Woord op julle tong sal plaas, wat julle in staat sal stel 
om sonder onsekerheid uit julle hart te praat.  
Bekwaamheid en teerheid met innerlike gebed aan My bring waarlik sukses, 
omdat Ek dan julle werk vir My koninkryk op hierdie aarde sal seën en 
julleself tot in ewigheid. Amen. 

Vermaning om vir God te werk - Ramp 

3713 Jy sal die innerlike stem wat jou sal roep om vir My Koninkryk te 
werk, duidelik en verstaanbaar hoor wanneer die uur van jou optrede vir My 
gekom het. Dan moet jy nie huiwer om die stem te volg en My toe te laat om 
jou te neem na die mense wat jy in My Naam moet leer nie. Die geweldige 
teenstand sal My beste woordvoerder wees, want dit sal, al is dit net tydelik, 
harte vir My oopmaak en daar sal meer geredelik na jou geluister word as 
ooit tevore. Mense sal sonder innerlike weerstand gelaat wees deur die vorige 
groot natuurlike gebeurtenis wat hulle ontneem het van alles wat vir hulle 
dierbaar was. Die taak wat jy met ywer moet nakom, sal wees om eerstens 
jou medemens van geestelike hulp te voorsien, om aan hulle die geweldige 
teenspoed te verduidelik, deur dit uit te beeld as My finale poging tot hulp om 
hulle siele se totale verval te voorkom. Op 'n aardse manier sal Ek jou 
gedagtes lei, sodat jy in staat sal wees om ook die fisiese swaarkry te verlig 
en aan almal te gee volgens hul geloof. Daarom moet jy probeer om jou 
medemens se geloof in My op te wek of te versterk, in My Liefde en Almag, 
sodat hulle kan deel in die seëninge van 'n sterk geloof en gehelp kan word 
met hul aardse swaarkry. Hy kan en sal altyd help, jy moet net in Hom glo. 
Waar aardse krag faal, sal My Krag beskikbaar wees, indien dit My wil is, en 
met My Krag sal jy alle situasies in die lewe kan hanteer en ook met My hulp 
gelei word deur die komende moeilike omstandighede. Daarom moet julle, 
My dienaars op aarde, slegs konsentreer op jul bediening, op julle geestelike 
aktiwiteite, op jul medemense se siele wat dringende behoefte aan hulp het. 
Julle moet probeer om hulle wil na My te rig deur My te verkondig as 'n God 
van liefde, na Wie hulle hulself moet wend om ook die krag van die liefde van 
Hom te kan ontvang.  
Mense sal soveel teenspoed ondervind dat hulle hulle sal gryp na enige 
reddingsboei, dat hulle dus meer gewilliglik as ooit sal luister en dankbaar sal 
wees om ‘n verduideliking te vind vir die werke van vernietiging wat die 
oorlewendes in die gesig staar en wie se siele Ek nog vir My wil wen. Dus 
moet almal van julle, My dienaars, binne jul eie sfeer werk want julle sal 
almal genoeg geleentheid hê om namens My te praat en My Woord, wat direk 
van die hemel na die aarde oorgedra word, te vermeld. Maak gebruik van die 
tyd wat julle aktief kan wees, want julle sal oop harte vind wat ontvanklik sal 
wees vir wat julle, aangespoor deur My Gees, het om aan te bied. Ek sal Self 
in staat wees om deur julle te werk, Ek sal met mense kan praat en waar net 
die geringste wil bestaan, sal julle arbeid suksesvol wees, die siele sal hul na 
My keer en dan kan Ek hulle Self versorg volgens hulle wil en geloof. Dit sal 
nie meer lank wees voordat Ek My merkbaar sal manifesteer in die 
herhaaldelik aangekondigde natuurramp nie, Ek sal skielik en onverwags 
kom, want selfs al sou My eie elke dag daarmee rekening hou, sal die eerste 
tekens hulle hulle ook onverwags tref. Nogtans, ongeag van hoe ontstellend 
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dit mag wees, besef Ek die dringende noodsaaklikheid daarvan en sal die 
gebeure onder geen omstandighede terughou nie. Dus moet julle julself 
daarop voorberei deur My en My Woord in jul harte te aanvaar, waar en 
wanneer moontlik, sodat julle 'n oorvloed van krag sal hê wanneer julle 
omring sal word deur groot nood en vrees, sodat julle troos en krag kan gee 
aan almal wat naby aan julle is, wat deur My Wil na julle toe gelei sal word, 
sodat julle My Woord aan hulle kan verkondig tot redding van hulle siele. 
Berei julle dus voor vir hierdie doel, want dit sal al jul krag en wil verg, maar 
indien julle ‘n vaste geloof besit, sal julle vreesloos en sonder bekommernis, 
wyse gidse en adviseurs vir jul medemense wees, en tot voordeel van almal 
in staat wees om vir My en My Koninkryk te werk. 
Amen. 

Gebed om genade en krag 

3714 Wanneer julle My innig sal nader met ‘n versoek om krag en 
genade, sal julle dit ook onbeperk ontvang, al sal dit soms nie onmiddellik 
duidelik sigbaar wees nie, omdat genade en krag die siel meer beroer as die 
liggaam. Die mens as sodanig kan nog aan kwellings blootgestel wees, wat 
die siel egter nie so affekteer nie, sodat die mens ook in die grootste nood 
rustig en bedagsaam kan bly, omdat sy siel sterk is en die liggaamlike 
teenspoed tog oorwin moet word. Dus neem Ek dit steeds nie van hom af nie, 
maar gee hom die krag om te dra wat Ek hom oplê, en hy sal niks so moeilik 
ervaar soos ’n mens sonder geloof, wat die stuur van My Krag nie verlang of 
afsmeek nie. Die graad van teenspoed word nie deur die teenspoed self 
bepaal nie, eerder deur die toestand van die mens, wat, as hy sonder krag is, 
elke nood dubbel sal voel.   
My genade en krag staan julle mense egter voortdurend ter beskikking en as 
julle julleself daarvan bedien, sal ook die swaarste bestaan op aarde vir julle 
draaglik wees en steeds tot voordeel wees vir julle siel, want haar omhulsel 
sal langsaam opgelos word, wat bewerkstellig word deur My Krag en genade. 
Sodra die mens homself by My aansluit, sodra hy homself met My verbind 
deur sy gebed om krag en genade, kan Ek Myself teenoor hom uiter in die 
vorm van die stuur van krag en in dieselfde mate is Ek werksaam aan sy siel 
en verminder haar strewe na die materie, want die krag van My genade dryf 
die siel na die gees en weg van materiële goedere af. Daarin laat My genade 
en krag hulself voel, sodat hulle die mens innerlik stabiliseer, hom van die 
buitewêreld losmaak en hy kontak soek met die gees in homself en dus 
geestelik vooruitgaan wanneer hy, met My ondersteuning, deur die toestuur 
van genade en krag, teen die aardse nood wil ingaan. Nooit sal so ‘n versoek 
onvervuld bly nie, nooit sal ‘n mens met leë hande vertrek wat My met dié 
versoek nader nie. En hy sal ook steeds besef hoeveel kragtiger hy is na ‘n 
innige gebed tot My, ofskoon die aardse nood nog nie opgehef is nie. Maar dit 
het enersyds tot doel dat die mens sy swakheid en kragteloosheid insien en 
homself tot dié Een wend, Wie hom kan ophef, terwyl dit egter andersyds ook 
die geloof moet versterk wanneer daar duidelik sigbaar hulp kom nadat Ek 
innig aangeroep is.  
‘n Siel wat na My streef, trek steeds geestelike voordeel uit die nood van die 
liggaam, omdat sy steeds na My snel en elke innige gebed krag en genade vir 



40 
 

haar oplewer, wat al volgens haar toestand van volmaaktheid, haarself nou 
laat voel, sigbaar en voelbaar ook vir die liggaam of alleen merkbaar vir die 
siel, soos My Wysheid en My Liefde dit as doeltreffend beskou. Maar Ek laat 
niemand sonder krag wat dit van My afsmeek nie, want elke versoek om 
geestelike goedere verhoor Ek en as dit julle tot seën strek, ook die vra om 
aardse hulp. En so sal julle My ook in die grootste nood kan gewaarword, 
julle sal nie moedeloos of vreesagtig hoef te wees nie, wanneer julle julleself 
vol vertroue aan My Liefde en genade oorgee, wanneer julle ‘n beroep wil 
doen op My Krag en dit deur innige gesprek met My laat sien. 
Ek ken al julle node, swakhede en vertwyfelinge, maar Ek wil dat julle 
julleself daarvan ontdoen in die gebed tot My, sodat julle ook bewus word 
wanneer dit deur My Liefde, deur die skenk van My Krag en genade opgehef 
word, sodat julle My leer herken in alles wat julle raak, want deur die nood 
spreek Ek tot julle, soos wat Ek My ook bekend sal maak deur die hulp. 
Indien julle innig met My verbonde sal bly, sal geen nood julle bevrees maak 
nie, al lyk dit hoe groot, omdat enige hoeveelheid krag julle ter beskikking 
staan deur My Liefde. Ek dra sorg vir julle tot aan die einde van julle lewe, 
liggaamlik en geestelik en as julle, sonder om te twyfel, hieraan glo, sal elke 
vrees teenoor ‘n groot nood wat julle voel, van jul af wegval, want julle sal 
dit te alle tye te bowe kom met My genade en My Krag. Amen. 

Gevaar van niksdoen in die eindtyd 

3716 Gedurende die tyd van die einde mag julle julleself nie aan 
traagheid oorgee nie, julle mag nie werkeloos bly en onverskillig die einde 
afwag nie, maar julle moet onafgebroke arbei, geestelik en ook aards, sovêr 
as wat nodig is, want julle siele trek slegs voordeel uit werksaamheid, egter 
nooit uit rus nie. Die laaste tyd sal ook ‘n drukke aktiwiteit vereis, as gevolg 
van die groot nood, waardeur die mens gedwing sal wees om deel te neem 
aan alle werk, want ‘n luukse lewetjie sal slegs deur diegene gelei word wat 
My sal verraai, wat My ontrou geword het. 
My getroues sal met die allerergste nood te kampe hê, ook aards, wat hulle 
egter tog met My ondersteuning sal kan oorwin, indien hulle ywerig besig sal 
wees, maar tot op die laaste oomblik wil Ek hulle aktief hou, Ek wil nie dat 
hulle deur niksdoen die gevaar loop om van My af te dwaal nie, dat hulle 
vergelykings sal maak tussen hulself en die goddelose nie en wankelmoedig 
word in die geloof in My nie. Om ywerig besig te bly, sal hulle beskut teen 
onware gedagtes, want aktiwiteit is lewe en solank ‘n taak uitgevoer word tot 
welsyn van die medemens, sal dit ook seën bring vir die siel van die mens.  
Hierdie moeilike tye sal ondersteuning aan ander vereis, Myne sal uitermate 
aktief moet wees en selfs My verteenwoordigers, My dienaars op aarde, sal 
nie daarvan vrygestel wees nie en Ek sal die inspanning van almal seën en 
die ergste nood van hulle wegneem, alhoewel dit vir die wêreld sal lyk asof 
die mense hulself help, want teenoor die wêreld sal My hulp eers openlik aan 
die lig kom wanneer die krag van die geloof sigbaar word. 
Elke mens sal in staat wees om te werk en na geestelikheid te strewe, 
ondanks die grootste beswaring van sy liggaamlike kragte voor die einde, 
want wanneer hy na My sal streef, voer My geestelike kragte die arbeid vir 
die mens uit en kan hy sy gedagtes ongehinderd laat dwaal in die geesteryk, 
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hy kan te alle tye met My in verbinding staan, hy sal nie deur die uitoefening 
van liggaamlike arbeid verhinder word om te werk vir God se ryk nie, waar 
dit van toepassing is. Ek sal elkeen plaas op die plek waar hy volgens sy 
kapasiteit kan werk, geestelik en aards. Bowendien sal die tyd vir ‘n aktiewe 
mens korter voel, terwyl ‘n mens wat niks doen nie, die tyd vir homself 
verleng deur sy traagheid.  
Ledigheid lewer geen sukses op nie, - geestelik of aards. Van ‘n leeglêer 
neem die vors van die onderwêreld besit, hy lok hom deur wêreldse beloftes 
en lei hom weg van sy eintlike doel op aarde. Die luie mens volg hom al te 
gewillig, omdat hy sy aardse lewe probeer verbeter. Ek waarsku Myne ernstig 
teen ledigheid. Alle werk wat nie uit liefdeloosheid bestaan nie, sal Ek seën 
en My seën sal sy uitwerking hê in voortdurende hulp in geestelike, asook in 
aardse nood. Daarom, wees onafgebroke besig, bedink dat die tyd tot die 
einde nie meer vêr is nie en dat alle aktiwiteit lewe is. Beëindig nie die 
toestand van lewe vroegtydig nie, gebruik ook die lewenskrag wat na julle 
toe stroom op die regte manier, dan sal die geestelike krag ook vermeerder 
word. Julle moet volhou tot die einde en geen nood vrees nie, want julle sal 
dan My Wil ook in die opsig vervul en julle sal steeds seker kan wees van My 
beskerming, van My Liefde en van My Krag. Amen.  

Krag van ‘n lewende geloof 

3717 Die lewende geloof kan berge versit. Dit is vir julle maar ‘n wyse 
van spreke, want julle het die krag van die geloof nog nie beproef nie en dus 
ken julle ook nie sy doeltreffendheid nie, julle weet nie dat die diep gelowige 
mens hom van My Krag kan bedien en vir hom daarom ook alles moontlik is. 
Dog hoe diep moet die geloof wees wat alles teweegbring wat so ‘n mens wil? 
Om so ‘n krag van geloof te besit moet die mens so innig met My verbind 
wees, dat hy hom nie meer as ‘n enkeling voel nie, maar as ‘n deel van My, 
wat nie van My te skei is nie en daarom ook met die krag deurstroom is wat 
van My uitgaan. Hy moet My steeds en altyd om hom voel, My 
teenwoordigheid moet hom so tot sekerheid wees, dat hy vanuit hierdie 
oortuiging dink, spreek en handel. 
En omdat hy My erken as die hoogste Liefde, Wysheid en Almag, dus die 
geloof in hom ook tot ‘n vaste oortuiging geword het, so is daar vir hom ook 
geen grense aan My werksaamhede nie en dus ook nie vir hom nie, wat hom 
as ‘n deel van Myself en met My Krag deurdring voel. So ‘n geloof vermag 
alles en kan so ook dinge volbring wat buite die menslike vermoë is. Hy bring 
dan wondere tot stand en tog is dit alleen natuurlike prosesse van ‘n mens 
wat is soos wat hy op aarde moet wees, wat sy doel bereik het en sy siel in ‘n 
toestand van rus gebring het, naby aan haar oorspronklike toestand. So ‘n 
sterk geloof vereis totale oorgawe aan My, totale afskeiding van aardse 
dinge, dit vereis ook eenwording met My deur die liefde. 
Slegs ‘n person wat deurgaans aktief is in die liefde, kan so ‘n intense geloof 
hê, want die eenwording met My moet eers plaasgevind het, alvorens die 
mens hom so naby aan My voel, dat My teenwoordigheid werke volgens My 
wil sal waarborg. Die krag van die liefde wat na hom toe stroom en as gevolg 
van sy werksaamheid in liefde, moet sy geloof verdiep, omdat dit van Myself 
en My teenwoordigheid getuig. Wie Myself in hom en naas hom voel, weet 
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ook dat daar vir hom vir ewig geen skeiding van My meer kan bestaan nie en 
dat hy hom dus ook ongestraf van My Krag kan bedien, omdat Ek Self wil dat 
hy in My plek werk om aan die mense bewys te lewer van die krag van die 
geloof en die liefde, om aan hul getuienis te gee van My Liefde en Almag, wat 
die tot liefde geworde skepsel sodanig sal voorsien dat hy self in geloof, met 
My Krag, in alle volheid sal kan werk. 
Die geloof versit berge, maak daarom die diepe geloof julle eie en julle sal tot 
alles in staat wees, ook reeds op hierdie aarde. Omvorm julle allereers tot 
liefde, dan sal ook julle geloof in krag toeneem, julle geloof sal ‘n lewende 
geloof word, d.w.s. dit sal werksaam kan word, terwyl ‘n geloof sonder liefde 
‘n dooie geloof bly, ‘n geloof in naam wat egter alle krag misloop. 
Die woorde: “Ek glo” is nie voldoende om My daartoe te bring om deur julle 
te werk nie, veeleer moet julle in julle harte lewend kan glo en die lewende 
geloof is slegs moontlik deur ononderbroke werksaam te wees in liefde, 
waardeur julle van My die krag in ontvangs kan neem om dan te werk en 
selfs dit wat onmoontlik lyk, ten uitvoer te bring. 
‘n Diep geloof vermag alles, maar dit vereis My teenwoordigheid, en hiervan 
kan julle, julle alleen verseker deur dade van liefde. Dus is die liefde die 
belangrikste en as julle die liefde nie het nie, dan het julle ook geen geloof 
nie, al probeer julle ook steeds deur woorde julle geloof te bewys. Dit sal vir 
julle nou ook begryplik wees waarom Ek steeds weer die liefde predik, 
waarom Ek My dissipels uitstuur in die wêreld om My Liefdesleer te versprei. 
Julle kan ook wel die geloof verstandelik julle eie maak, die geloof aan ‘n Mag 
wat bomate liefdevol, magtig en wys is, maar julle kan slegs in verbinding 
tree met hierdie Mag deur werksaam te wees in liefde. Dan eers kry julle 
geloof betekenis, want dan eers kan julle julleself van My Krag bedien om 
vanuit ‘n sterk geloof in My, hierdie Krag werksaam te laat word soos wat Ek 
dit beloof het. Amen. 

Gevange siele – Verlossingsplan 

3718 Probeer om julself in die posisie te plaas van ‘n siel wat deur 
bose magte gevange is en nie in staat is om haarself sonder hulp te bevry 
nie. Dit is deur haar eie doen en late, maar sy is bejammerenswaardig weens 
haar swakheid, omdat sy nie die regte weg geloop het nie, die weg na My as 
goddelike Verlosser, wat haar swakheid van wil kon verhelp het. Sy is ten 
volle onder die invloed van hierdie magte wat haar gedagtes in die verkeerde 
rigting lei om haar weg te hou van die waarheid en daarom ook van haar eie 
Verlossing. So ‘n siel word op elke wyse benadeel. Eerstens, weens misleide 
denke het sy geen insig nie en word aanhoudend beïnvloed om te streef na 
dit wat haar sal weghou daarvan om insig te verkry. Voorts word sy 
aangemoedig om te glo dat sy op die regte spoor is, om haar bereidheid te 
verlam om ander weë te ondersoek. Daarom moet sy dink en begeer wat die 
magte van My teenstander haar geestelik ingee en die siel self is nie sterk 
genoeg om weerstand te bied nie, wat die gevolg is van die ontkenning van 
My Verlossingsplan. Die mens is gewikkel in ‘n baie groot geestelike stryd 
teen die magte van die duisternis en hy sal verloor indien hy My nie om hulp 
roep en vra om sy wil te versterk vir verlossing uit die mag van My 
teenstander nie. 
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My teenstander het baie groot mag oor die siele, oor hulle wil, alhoewel die 
wil vry is. Hy vererger die swakheid van die wil en die siel kan haar nie alleen 
verdedig nie, aangesien sy baie swakker is as My teenstander. Daarom het 
Ek na die wêreld gekom om die mensdom in die stryd teen die vyand te help. 
Deur My dood aan die kruis het Ek hulle Verlossing gebring van die gevange 
toestand en het Ek krag vir weerstand verwerf vir elke enkele persoon wat 
bereid is om dit uit My hande te aanvaar, wat My erken en in My 
Verlossingsplan glo. Ek kan die mens nie hierdie versterkte wilskrag teen sy 
wil gee indien Ek ‘n vrye, volmaakte wese tot stand wil bring wat My vrywillig 
gevind het nie. Dus moet die vrye wil in alle situasies van die lewe oorweeg 
word as die laaste doel wat bereik moet word, naamlik uiteindelike 
volmaaktheid, dus goddelikheid van die wese wat op aarde lewe, beliggaam 
as mens vir die toets van sy wil. Hierdie toets van die vrye wil vereis die 
enorme krag van die teenstander oor elke individuele siel, net soos wat die 
seën van My Verlossingsdaad noodsaaklik is om hierdie mag te oorwin. 
Daarom is dit My ononderbroke werk om mense in My te laat glo as Verlosser 
van die wêreld en deur die suiwer waarheid te bring, wil Ek die daad van 
Verlossing, My opdrag as mens op aarde, vir hulle begryplik maak. 
Dit is vir elke persoon self om sy eie opinie te vorm, aangesien Ek niemand 
forseer om in My te glo nie, maar hy maak dit vir homself onmoontlik om die 
seën van die Verlossingsdaad te ontvang, naamlik die versterking van sy wil 
teen My teenstander, indien hy My nie erken nie. Dan is dit buitengewoon 
moeilik vir die siel om haarself weg te trek van die vyand af, en omdat sy nie 
die gevaar besef waarin sy is nie, glo sy om op die regte weg te wees, is haar 
begrip vertroebel, omdat die invloed van die teenstander ook alle gedagtes 
en dade van die mens beïnvloed, sodat hy nie die regte verhouding met My 
kan vestig nie en selfs verhinder word om in liefde te handel. Ook sal hy 
homself nie toelaat om onderrig te word nie, omdat die invloed van die 
teenstander sterker is as die invloed van mense wat hom wil help. Slegs die 
regte houding ten opsigte van My as Verlosser van die wêreld, die regte 
houding ten opsigte van Jesus Christus en Sy onderrig, kan hulp aan ‘n siel 
bring en moeite moet daarvoor gedoen word. As die persoon die wil kan vind 
om die kennis van die taak van Jesus Christus te deurdring, sal hy ook hulp 
van My ontvang, hy sal in die regte begrip gelei word, ten spyte van die 
entoesiastiese invloed van My teenstander, omdat Ek sal help waar Ek maar 
die vaagste bereidheid sal voel om nader aan My te kom. Hoewel die mense 
die begrip van My Verlossingsdaad nie gou kan insien nie, sodra hy Jesus as 
verteenwoordiger van God erken, sodra hy aanvaar dat Hy ‘n taak deur God 
gegee was, sal sy gang van gedagte op die regte spoor raak, hy sal korrek 
gelei word en dan sal die teenstander sy krag verloor. 
Maar dit moet eers gebeur, alvorens die siel haar van sy invloed kan onttrek, 
slegs dan sal sy gered word en slegs dan sal sy oop wees vir alle ander 
inligting. Die stryd van lig teen duisternis is enorm en waar die lig skyn, moet 
dit bewaak word, sodat dit nie uitgedoof word nie. Die prins van duisternis 
woed ook teen die draers van lig en dit moet hulle maan tot uiterste 
versigtigheid, hulle moet nie naby aan sy vangstrikke kom nie, hulle moet 
vlug wanneer sy werke duidelik word, maar altyd die lig laat skyn wanneer 
iemand wat in duisternis sukkel, lig verlang. Maar hulle moet nie My 
teenstander toelaat om te triomfeer om die lig van die hemel te verduister 
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nie, dus hom nooit die geleentheid gee om sy slagoffers suksesvol te 
beïnvloed nie, want slegs waar Ek erken word, is dit moontlik om sy krag te 
breek, en dus moet daardie siele net altyd oor die betekenis van My 
Verlossingsdaad ingelig word, sodat hulle hulself kan bevry en hulle kan leer 
om tussen waarheid en valsheid te onderskei, en sal deur waarheid alleen 
seën verkry. Amen. 

Waarheid - Aktiwiteit van die verstand en die hart 

3719 Alle geestelike kennis kan deur die verstand verwerk word, maar 
dit moet eers deur die hart ontvang word, terwyl wêreldse kennis nader aan 
die verstand is as aan die hart, en dit is dus te verstane dat 'n intellektueel 
baie aktiewe persoon sal probeer om dinge vas te stel wat nou verwant is aan 
wêreldgebeure, selfs al probeer hy om dit 'n geestelike karakter te gee, en hy 
graag sal probeer om My plan van die ewigheid ondersoek, as gevolg van die 
aardse uitkoms, wat hy glo hy kan bereken met wiskundige sekerheid. 
Solank die mens nog sy aandag op eksterne gebeure vestig, is sy verstand 
meer aktief as sy hart en sodra hy begin om aandag te gee aan suiwer 
geestelike probleme, sal sy hart aktief wees, maar dan sal hy min kennis 
neem van eksterne dinge soos die ontplooiing van wêreldgebeure en sal slegs 
daarna kyk as samehang van die werklike gebeurtenis. Eers dan sal hy nader 
aan die waarheid kom, wat deur sy hart sal kom en dan verstaan sal word 
deur die verstand. Dit is nie moontlik vir 'n mens om My ewige plan van 
verlossing so te verstaan dat hy enige ingryping deur My Wil kan vestig nie. 
Slegs wanneer dit deur My Gees openbaar gemaak word, sal dit verkondig 
word deur 'n profeet in ooreenstemming met My wil, maar Ek sal nie die tyd 
openbaar nie, selfs nie aan hierdie profeet nie, want dit stem ooreen met My 
Wysheid. 'n Geestelik strewende persoon sal ook weet dat dit nodig is om die 
datum en tyd van die einde geheim te hou, gevolglik sal hy nooit iemand 
vertrou wat glo dat hy dit kan bereken nie.  
Hierdie soort van intellektuele aktiwiteit is 'n duidelike aanduiding van 'n 
oningeligte gees, omdat 'n geestelik ontwaakte persoon My laat heers en 
werk en slegs ten doel het om uiterste volwassenheid vir die siel te bereik, en 
deur die tekens van die tyd sal hy die mensdom se geestelike lae vlak 
herken. Hy sal ook die rede en die oorsaak van die geestelike verval ken, hy 
sal die samehang van alle dinge ken en dus ook die verloop (volgorde) van 
die gebeure van die aardse tydperk in ooreenstemming met sekere basiese 
wette ken; hy vind bloot sy kennis bevestig in die volgorde van gebeure in 
die wêreld, maar sal nie probeer om gebeure in die wêreld af te lei daarvan 
nie. Gebeure in die wêreld is inderdaad ook 'n gevolg van geestelike verval, 
maar laasgenoemde moet erken word en eerste aandag aan gegee word, en 
dus moet elke enkele persoon poog om eers die geestelike ontbering reg te 
stel, en hiervoor is dit noodsaaklik dat die hart eerste geaktiveer word en dan 
die verstand.  
Die ernstige werk aan jouself lei tot geestelike verligting en gee betroubare 
visie vir toekomstige gebeure, en dan sal die hart aktief wees, maar, deur die 
gebruik van die verstand alleen, is dit nie moontlik om die kennis te bereik en 
My plan van die ewigheid te verstaan nie, want Ek het 'n beperking op die 
mens se verstand geplaas wat hy nie kan oorbrug nie, maar Ek het die hart 
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onbeperkte ruimte gegee. Dit is Gees, wat deel is van My, waarvoor niks 
verborge kan bly nie en onbeperkte toegang kan kry. Daarom, indien jy wys 
wil word, dit wil sê kennis verwerf wat ooreenstem met die suiwerste 
waarheid, moet jou hart voortdurend aktief wees, Liefde moet jou in die 
waarheid lei, maar jy sal nooit die doel bereik deur net jou verstand te 
gebruik nie, jou kennis sal onakkuraat wees en bly so lank as wat My gees 
nie effektief in jou kan wees deur die aktiwiteit van jou hart, deur die liefde 
nie. Amen. 

Losmaking van aardse besittings 

3723 Gee alles wat op aarde kosbaar is vir julle as offer aan My en julle 
sal in oorvloed ontvang wat My Liefde aan julle wil gee en wat julle reeds 
uiters gelukkig op aarde en later in die ewigheid sal maak. As julle wil 
ontvang, moet julle eers bereid wees om te gee; maar as julle aan aardse 
besittings vasklou, sal die rykdom van die geestelike koninkryk vir julle 
onverkrygbaar wees. Aardse besittings sluit alles in wat julle aardse plesier 
gee, wat julle vir julle fisiese behoefte as nodig beskou. Julle moet alles wat 
julle op aarde lief het, graag en vrywillig aan My offer, die dinge wat julle nie 
in die geestelike koninkryk kan volg nie, sodat julle ewige rykdom kan 
ontvang wat julle in die ewigheid sal volg. Hoewel julle ongetwyfeld offers sal 
maak, sal julle nietemin hulle vir iets onvergelykbaar beter ruil; dit is slegs ‘n 
tydelike pyn van losmaking, wat spoedig deur ‘n salige sekerheid gevolg sal 
word dat julle dan ware rykdom sal besit wat van ewige waarde is. 
As Ek alles so van julle wegneem, moet julle nie ontmoedig word en My 
Liefde en genade betwyfel nie, of My beskerming, wat Ek nietemin aan julle 
verleen, selfs wanneer julle dit nie herken nie. Ek sal slegs van julle neem om 
julleself nog meer terug te gee en as julle dit wat vir julle kosbaar is, vrywillig 
laat gaan, sal julle liggaam ook ontvang wat hy nodig het. Slegs julle hart 
moet hom losmaak van alles, want die oorvloed van My genade moet ‘n plek 
hê wat van alle aardse verlange gereinig is. Alles wat julle vrywillig offer, het 
nie nodig om met geweld deur My geneem te word nie, maar losmaking 
daarvan moet gedoen word, indien julle in krag en genade wil groei, in 
volwassenheid van siel en geestelike rykdom, wat julle rykdom in ewigheid 
sal vorm, en so sal julle daardeur ook dit herken, naamlik dat Ek slegs deur 
My Liefde gemotiveer word wanneer Ek van julle, My gelowiges, neem wat tot 
die aarde behoort, omdat Ek julle ontvanklik wil maak vir My geestelike 
liefdesaanbiedinge; julle sal leer om te verstaan dat Ek nie ten volle in julle 
kan werk, solank as wat julle liefde nie aan My alleen behoort nie, maar ook 
geneig is tot aardse goedere. Gevolglik is dit ‘n seën wanneer Ek probeer om 
julle van hierdie liefde los te maak deur van julle te neem wat julle moeilik 
vind om gewillig op te gee. 
Offer alles aan My, probeer om julle hart van alle wêreldse dinge los te maak 
en julle sal spoedig die seën van julle bereidheid voel om offers te maak, 
want daardeur sal julle My na julle toe trek, wat nie meer hindernisse vind 
om oorvloedig in julle te werk nie, want julle het nie meer tyd om aardse 
verlange langsaam te oorwin nie; julle moet julleself vinniger losmaak en 
daarom ook meer pynlik, maar dit sal altyd vir julle voordelig wees wanneer 
julle julleself aan My wil oorgee, wanneer julle nederig julle lot aanvaar en nie 
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hunker na aardse besittings nie, want hoe makliker julle julleself daarvan kan 
losmaak, hoe ontvankliker en meer gewillig sal julle hart vir geestelike gawes 
wees en dit sal julle duisendvoudig kompenseer. Julle sal slegs hulle ware 
waarde in die hiernamaals herken, in die geestelike koninkryk en dan sal julle 
oorvloedig gelukkig wees wanneer julle daar met ‘n rykdom aan geestelike 
besittings ingaan en daarmee vir julle eie geluk kan werk. Amen.  

Wilskrag - Krag en Mag 

3724 Ek is Heer van hemel en aarde en alles moet aan My wil 
onderdanig wees. Elkeen wie My teëstaan, verwerp krag vrywillig, d.w.s. hy 
weier om My Krag te aanvaar en is daarom onvolmaak, maar elkeen wat hom 
vrywillig aan My wil onderwerp, sal My Krag sonder beperking ontvang en sal 
soos Ek in volmaaktheid kan werk. Daarom hang die geestelike wese se mate 
van krag van My Wil en die vervulling daarvan af en die mens op aarde sal 
daarom uiters magtig en sterk kan wees en sal sy krag kan gebruik om 
uitsonderlike dade te verwesenlik, indien hy homself ten volle by My Wil 
aanpas, dus sy wil totaal ondergeskik maak aan My. Dan sal al sy dade aan 
My ewige Wil beantwoord, dan sal sy deel op aarde nóg wanorde, nóg gebrek 
aan krag wees, maar hy sal te midde van My uitstraling van krag staan en sal 
in staat wees om sonder beperking in elke rigting te kan werk, maar slegs vir 
sovêr dit aan My Wil beantwoord. My Krag is nie tot sy beskikking vir 
onwaardige dade nie, aangesien dit hom onmiddellik sal verlaat wanneer hy 
buite My Wil beweeg, maar sodra die mens in My ewige orde ingaan, sodra 
hy My Wil as sy eie aangeneem het, sal dit nie vir hom moontlik wees om 
terug te val na verkeerde begeertes nie, want sodra die krag deur hom 
stroom, sal dit hom bevry van die mag wat My teëstaan en wat probeer om 
elke siel na hom toe te trek. Dan is dit nie meer moontlik om die krag vir 
dade te gebruik wat My Wil teëstaan nie, omdat My Krag hom sal vashou en 
hy sal permanent met My verbind word, hy sal sy aardse, asook sy ewige 
doel bereik het. Die hemel en die aarde is onderwerp aan My Wil en niks kan 
teen My Wil verander nie, maar vir die duur van sy lewe op aarde sal Ek die 
menslike wil volle vryheid toelaat, Ek sal hom nie dwing om aan My 
ondergeskik te wees nie, maar sodra hy in My ewige orde ingegaan het, dan 
het dit vrywillig gebeur, onbeïnvloed en sonder enige dwang. 
Daarom gryp Ek, met baie liefde, die gees wat homself aan My ondergeskik 
maak en laat hom nie terugval in gevangenskap, in ‘n toestand van wanorde 
nie, selfs wanneer My teenstander aanhoudend aktief is in sy poging om die 
gees te herwin wat na My teruggekeer het. Hy kan die mens se wil nie dwing 
nie en alle ander invloed sal faal weens die krag wat die persoon sy eie 
gemaak het, want dan werk hy saam met My en die teenstander kan My nie 
afweer nie. Die mens beoefen nie die krag van sy wil genoeg nie, hy kan 
fenomenale resultate bereik, maar sy geloof is nie sterk genoeg om sy wil te 
aktiveer nie en sy swak geloof laat nie die inherente krag van die persoon toe 
om effek te neem nie. As hy sy wil ondergeskik gemaak het aan Myne, sal hy 
My Krag tot sy beskikking hê, maar hy maak te min gebruik van hierdie krag. 
Hyself weet of glo nie hoe kragtig hy in eenheid met My kan wees nie, omdat 
hy nog aards is, in soverre sy denke by die aardse natuurwette aanpas, sodat 
hy slegs sal doen wat vir hom natuurlik uitvoerbaar lyk. Hy sal nie oor die 
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grense gaan wat vir die onvolmaakte mens gestel is nie, presies weens sy 
onvolmaaktheid, wat hy egter kan ignoreer. Weens die ondergeskiktheid van 
sy wil, weens My toevloei van krag, word hy in ‘n toestand van volmaaktheid 
geplaas wat hom sal toelaat om buite die raamwerk van natuurwette te werk, 
maar wat nietemin natuurlik bly, omdat dit die resultaat van ‘n bepaalde 
volmaaktheid van siel is wat die mens op aarde kan bereik. As ‘n resultaat 
van sy ontoereikende geloof plaas hy homself onder beperking, wat God nie 
vir hom opgelê het nie. Die mens kan geweldige krag tot sy beskikking hê en 
dit tog nie genoeg gebruik nie, omdat sy menslike aardse denke hom 
terughou wanneer hy eenvoudig net sy gees moet laat spreek, omdat dié 
hom sal inlig en sal probeer om die diepgaande geloof in hom te versterk, 
waarvolgens hy dan sal kan bereik wat hy wil, d.m.v. My Krag. Dan sal hy 
ook tot voordeel van sy medemens kan werk, slegs dan sal die krag van 
geloof homself openbaar, omdat die mense dan ook die bron van krag sal 
erken waarvan die gelowige trek en hulle sal begeer om ook deel te hê 
daaraan. Amen. 

Ligdraers - God se beskerming 

3725 Die lig uit die hemele kan nooit uitgewis word so lank as wat 
dienaars gevind kan word wat bereid is om dit te aanvaar en deur te gee nie 
en so die duisternis verdring. Hierdie dienaars is My gereedskap wat sorg vir 
die verspreiding van die lig in My Naam, en wat Ek dus nie sal laat verswak 
nie, want dit is My Wil dat die lig van die dag die donker nag van die gees sal 
deurdring en elke aardse en geestelike krag sal hierdie Wil tevergeefs beveg.  
Slegs 'n persoon se wil kan weier om die lig te aanvaar. In daardie geval sal 
Ek dit nie afdwing nie, maar die lig sal nie uitgedoof word nie, dit sal bloot 
oorgedra word na waar dit vrywillig aanvaar word, waar mense nie vlug nie, 
maar die lig begeer. Oorvloedige lig kan oral wees, die nag kan wyd en syd 
uit die weg geruim word as mense dit nie verhoed nie, maar dit beteken nie 
dat Ek sal toelaat dat My lig uitgedoof word nie, want dit sal sy strale aan 
mense stuur wat honger is vir lig, en wie se honger Ek wil stil.  
Gevolglik kan die ligdraers nie aangeraak word nie, selfs al is hulle 
blootgestel aan die ergste dreigemente. Hulle sal wel verhoed word om My 
Woord, die lig van die hemele, te versprei, maar omdat hulle in My diens is, 
omdat hulle namens My werk, sal die dreigemente van ander mense hulle nie 
laat skrik nie, hulle sal die plek verlaat waar hulle verhinder word om te werk 
en voortgaan om hul sending iewers anders te doen. Die glans van die lig se 
strale is vêrreikend, want oral waar Ek weet iemand se hart verlang na die lig 
uit die hemel, sal Ek sy strale stuur.  
My Woord sal ook in die geheim onderrig word en veel meer doeltreffend 
wees as in die openbaar, waar dit skaars opgemerk word en vir so lank as 
wat Ek My kneg op aarde aan die lewe hou, sal hy in staat wees om vir My te 
werk, hy sal sy werk geniet en dit nougeset uitvoer, want elke ligdraer is 
innerlik verlig en ervaar die voordeel, en om hierdie rede is hy ook gretig om 
sy medemens te voorsien van dieselfde voordeel. 
Ten spyte van die wêreld se poging om die lig uit die hemele te blus, sal dit 
nie slaag nie, want oral waar dit belet word, sal dit met geweld deurbars en 
helderder as ooit skyn, want Ek lei die ligdraers tot waar die vuur van My 
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Liefde voeding vind, dus waar 'n gewillige hart homself sal oorgee, en kort 
voor lank sal hy self begin te skyn. Dan sal hy een word met die ewige lig en 
nooit weer neerdaal in die duisternis nie, en nog 'n ligdraer is gewek wat My 
Woord sal versprei, wat sal sê hoe hy regtig voel, omdat My gees hom 
aanmoedig om dit te doen.   
Die lig sal net aanvaar word deur iemand wie se hart 'n vonk van liefde 
koester, en as Ek hierdie vonk van liefde roer in 'n helderder gloed met My 
Woord, sal 'n lig opvlam wat nie geblus kan word nie, en so sal daar weer en 
weer 'n nuwe klein vlammetjie aangesteek word deur My Woord, deur die lig 
uit die hemele, wat gevoed word deur elke goeie daad, deur elke liefdevolle 
gedagte, sodat dit sal groei en 'n helder vlam word wat kan voortgaan om te 
skyn en deur te dring in die geestelike nag, want dit is My Wil.  
Daarom word die ligdraers deur My geseën en Ek ondersteun hulle werk op 
aarde, sodat hulle nooit nodig sal hê om hulle te bekommer dat die lig uit die 
hemele ooit uitgedoof kan word nie, want hulle vervul 'n belangrike sending, 
hulle is in My diens, en elke heer sal sy arbeiders en dienaars beskerm 
wanneer hulle in ernstige gevaar is, sodat die werk, waarvoor hy sy dienaars 
gehuur het, nie benadeel sal word nie. So sal Ek ook, altyd en ewig My werk 
beskerm, sowel as My dienaars op aarde, want die stryd van die lig teen die 
duisternis moet plaasvind, want die lig moet in die nag ingedra word, om die 
donker te verdryf. Amen. 

God Sorg vir Syne 

3726 Myne kan altyd deur hul grootmoedigheid, deur hul geestelike 
houding en hul erkenning van My Naam, selfs voor die wêreld, herken word. 
Hulle sal nie daarvan terugdeins om op te staan vir My en My onderrig van 
liefde, wanneer dade van verset steeds duideliker word en die mense 
progressief in liefdeloosheid verval, waardeur hulle op ‘n afstand van My 
gehou word nie. 
My kinders weet dat hul medemens in uiterste geestelike gevaar verkeer en 
‘n groot behoefte aan opheldering het, dus kom hulle ook uit en verberg nie 
hul houding ten opsigte van My, hul God en Vader van ewigheid nie. Elkeen 
wat in My glo, vrees nie om dit vóór die wêreld te erken nie; elkeen wat in My 
glo leef ook ooreenkomstig My wil en hou vir altyd en ewig hul kontak met 
My. Dus behoort hulle tot Myne, wat inderdaad aan groot druk onderwerp sal 
word aan die einde, maar wie, deur hul eenheid met My, nietemin sterker sal 
bly tot wat die laaste dag aangebreek het, want Ek sal nooit Myne verlaat 
nie, en hulle sal hierdie belofte van My sonder aarseling glo, omdat hul gees 
reeds gewek is en die gees in hulle leer hulle dieselfde as wat Ek aan mense 
deur My Woord openbaar. Hoe erger hulle gekonfronteer sal word deur 
aardse ontbering, hoe meer sal hulle met My Krag gevul word, want Ek sal 
Myne besonder versorg tydens die laaste dae, om hulle aan te spoor om 
getrou aan My te bly en hulle teen die teenstander te verset. Om hierdie rede 
hoef Myne nie bekommerd te wees oor hoe hulle die naderende tyd sal 
oorleef nie.  
Ek sal aards en geestelik sorg vir hulle wat reeds hul wilstoets vir My op 
aarde geslaag het en wie Ek daarom nie nodig het om meer te toets nie, 
maar wat Ek terwille van hul medemens nodig het, sodat laasgenoemde die 
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krag kan sien wat uit die geloof in My, die Heer, die Seun van God en 
Verlosser van die wêreld kom. Tot aan die einde sal hulle nog die geleentheid 
hê om die geloof te bereik en daarom moet julle, My gelowige kinders, hulle 
voorsien van die bewys en tot die einde volhard. Daarom voorsien Ek julle 
van enorme krag, omdat bomenslike dinge van julle verwag sal word, wat 
julle sal kan verwesenlik, omdat Ek met julle is en julle My Krag kan gebruik. 
Julle kan alle sorge laat vaar wanneer julle aan My behoort, en julle is Myne 
wanneer julle hart na My keer in haar begeerte vir My Liefde, vir My genade 
en vir waarheid, vir die ewige lewe. Want dan sal julle julleself verbeter 
ooreenkomstig My wil tydens julle aardse lewe, dan is julle waarlik My 
kinders wat Ek nie sal verlaat nie, wat Ek altyd welwillend sal versorg tot aan 
die einde en hulle dan terug na My sal bring om julle tyd van lyding op aarde 
met saligheid te beloon. Amen. 

Eet My vlees 

3728 Maak kontak met My in die gees en julle sal in staat wees om te 
trek uit die bron van die lewe, julle sal in staat wees om julle te bevredig met 
die brood van die hemel, julle sal krag ontvang en sal nie meer hoef honger 
te lei nie, ten spyte van julle aardse swaarkry, want liggaam en siel sal 
versterk word wanneer julle My Woord sal aanvaar, die brood van die hemel 
en liggaam en siel sal lewe, die voormalige so lank as wat Ek bepaal het, 
maar die laasgenoemde vir ewig. Julle moet slegs die siel voed, en haar 
voorsien van die voeding wat haar lewe verseker, aangesien 'n lewelose siel 
in 'n lewendige liggaam jou ondergang is, so gou as wat jy jou lewe op die 
aarde laat vaar, omdat 'n dooie siel sonder krag is, maar nie sonder gevoel 
nie, en sal ondenkbare pyn ly in haar dooie toestand. Daarom, maak dat sy 
lewe, laat haar nie die ewigheid ingaan in 'n dooie toestand nie, neem sorg 
dat sy sal lewe en in staat sal wees om aktief te wees in die hiernamaals, dat 
sy vol van krag sal wees en dus geluksalig. Die lewe van die siel vereis 'n 
konstante toevoer van voedsel, van geestelike voedsel, sodat sy kan sterk 
word en in staat sal wees om te werk.  
As die gewer van geestelike voedsel, bied Ek dit voortdurend aan julle en 
wag vir julle bereidwilligheid om dit te ontvang. Ek nooi julle voortdurend om 
nagmaal saam met My te neem om My Woord te ontvang, My vlees en My 
bloed, om julle te voed met kos wat die ewige lewe sal verseker vir julle 
siele. Julle moet hierdie oproep volg, julle moet kom met honger harte en 
julle laat voed en verfris deur My. 
Julle sal My gaste wees, wat alles van My sal ontvang wat julle siele nodig sal 
hê om te lewe. Julle moenie My ete geringskat en dit omseil nie, en die kos 
onaangeraak los wat deur My Liefde aangebied is nie. Julle moet altyd uitkyk 
vir kontak met My sodat Ek julle kan oorlaai met geskenke, dus moet julle My 
geskenke begeer en dankbaar ontvang, want Ek kan julle nie iets gee as julle 
niks wil hê nie, omdat My voedsel, die brood uit die hemel, inderdaad heerlik 
is en nie gegee kan word aan diegene wat dit nie wil hê nie. Julle harte moet 
julle dring na My, julle moet kontak soek met My en 'n beroep doen op My 
voedsel vir julle siele. Julle moet heeltemal bewustelik na My toe kom en 
nagmaal met My wil hou.  
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My Woord wat Ek met liefde vir julle bied, is geestelike voedsel en 
versterking wat Ek met My Krag geseën het, en is dus lewegewend vir elkeen 
wat dit geniet met verlange na My en My Liefde. Sy begeerte sal vervul word 
en dit sal hom weer en weer aanspoor na My, want iemand wat eenmaal My 
brood uit die hemel geproe het, iemand wat homself een keer verfris het by 
die bron van My Liefde, sal herhaaldelik terugkeer daarna, hy sal nie langer 
kan lewe sonder kos vir sy siel nie, hy sal 'n konstante gas aan My tafel wees 
en Ek sal altyd en vir ewig in staat wees om vir hom die nagmaal aan te bied 
en sy siel sal lewe, sy sal die dood oorkom het en sal nooit weer kan neerdaal 
na die toestand van dood nie, want My voeding verseker haar ewige lewe, 
soos wat Ek belowe het met die woorde: "Wie My vlees eet en My bloed 
drink, sal die ewige lewe hê." Amen.  

Kerk van die Heer - die geloof - Die rots 

3729 Die ware kerk van die Heer bestaan nie uit die aanhangers van 
die een of ander geestesrigting of organisasie nie, maar alleen uit die wat ‘n 
lewende geloof besit. Geloof is God se voorwaarde vir die mens om aan die 
kerk van Jesus te kan behoort, daarom sal Sy kerk ook oral kan bestaan, dit 
sal oral wees waar mense lewe in die geloof in Jesus en deur Hom ook ‘n 
lewe lei wat die navolging van Jesus genoem kan word, wat ooreenkom met 
die Wil van die God, Wie as Jesus op aarde gelewe het, om Sy Wil aan die 
mense te openbaar deur Sy Woord, en Wie deur Sy lewe op aarde ‘n lewende 
voorbeeld was van Sy Woord. 
Wie diep gelowig is, sal ook God se gebooie onderhou, hy sal wandel in die 
liefde en sal homself daardeur omvorm tot ‘n kind van God. Hy is dan lid van 
die kerk van Jesus en daarom ‘n kandidaat vir Sy ryk. ‘n Diep geloof en ‘n 
lewe in liefde het as resultaat die werking van die Gees van God in die mens 
en daarom sal die kerk van Jesus vir altyd met Sy Gees vervul wees, sal 
slegs daardeur sal sy die ware en juiste prediking hê, sal sy wysheid kan leer 
en die volle krag van die geloof besit, d.w.s. sal ook ander mense kan oortuig 
van haar waarde en haar werk om God se Koninkryk aan die wêreld te 
verkondig volgens Sy opdrag, op voorwaarde dat hulle gewillig sal wees. 
Slegs hulle wat van goeie wil is, sal dit egter insien, terwyl haar waarde vir 
die ander verborge sal bly, want hulle weet niks van die eienskappe van die 
kerk van Jesus nie, en sal ook nie tussen reg en verkeerd kan onderskei nie.  
Wêreldse organisasies wat egter daarop aanspraak maak om die kerk van 
Jesus op aarde te wees, soos deur Hom genoem, verteenwoordig 
normaalweg slegs die uiterlike voorkoms, maar nie die wese nie. Hulle 
onderrig wel die Woord van God, maar slegs die lewende geloof gee Sy 
Woord die regte betekenis en die regte waarde aan die menslike siel.  
Die lewende geloof kan dus in elke kerklike organisasie aanwesig wees, soos 
wat dit egter ook in elkeen kan ontbreek, maar slegs hulle wat hierdie 
lewende geloof hul eie noem, is volgelinge van Sy kerk. ’n Lewende geloof 
vestig aanvanklik die regte verhouding met God deur dade van liefde, dit laat 
die gees ontwaak in die mens, wat hom sal leer en dan sal die mens duidelik 
en in geheel die wese van die kerk van Jesus kan verstaan, hy sal dan feitelik 
kan onderskei tussen die Wil van God en die wil van die mens onder 
dekmantel van die Christelike geloof. Dan behoort hy aan die kerk van Jesus, 
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wat geen ander naam benodig nie, en wat geen uiterlike kenteken het as 
slegs die doeltreffendheid van die krag van die gees, wat ook uiterlik herken 
sal kan word deur ‘n lewenswandel in liefde en wysheid. Wanneer die mens ‘n 
volgeling is van hierdie kerk, sal hy ook tot die einde toe getrou wees, omdat 
enigeen met ‘n lewende geloof, ook die lig sal hê wat ewig skyn. Hy sal in 
waarheid lewe en sal ook nou in staat wees om ander te help om te verstaan, 
omdat hy deur die gees in homself geïnspireer word om dit te doen. Sy geloof 
sal onwrikbaar en dus soos ‘n rots wees wat alle storms die hoof kan bied, en 
die poorte van die hel sal niks teen so ‘n geloof kan doen nie en sal nooit die 
kerk van Jesus kan skud nie. Net soos wat Hy belowe het, is Sy kerk 
onoorwinlik en sal vir ewig so bly. Amen.   

Gawe om te onderrig - Leeramp 

3730 Die gawe om in My Naam te onderrig sal julle ten deel val 
wanneer julle taak gaan begin. Julle sal julle vervul voel met My Gees en sal 
dan ook met oortuiging kan spreek, want Ek sal Myself deur julle uiter. Ek sal 
vir julle die woorde in die mond plaas en tog sal julle verstand ook kan 
begryp wat julle sê wat julle, deur My Gees gedryf, dan aan julle medemens 
sal oordra, want dit is die inhoud van My woord wat uit die hoogte tot julle 
sal kom, uit die ryk van Lig waarvan die Waarheid uitgaan. Daarom sal julle 
slegs suiwer waarheid versprei wanneer julle in My Naam onderrig.  
Daar sal gedagtes na julle toe stroom wat julle sal opvang met julle hart en 
verstand en dit sal julle met innerlike vreugde vervul, omdat julle geestelike 
leringe wat bomate waardevol is, sal kan versprei, en die liefde, die hart, sal 
julle aanspoor om aan julle medemens uit te deel wat julle gelukkig sal 
maak, want hy wat onderrig, sal ryk wees aan kennis en gevolglik sal hy deur 
My geroep wees vir sy leeramp. 
Dog moet hy in alle erns teen die valse leraars en profete optree en hulle 
leerstellings probeer weerlê, in soverre hulle nie met die waarheid ooreenkom 
nie. Hy mag dus nie vrees dat hy nie teen hulle opgewasse sal wees nie, 
want daarom is dit nie hyself nie, maar My Gees wat uit hom spreek, en My 
Gees oortref alle menslike verstand. Sy kan die moeilikste probleme oplos, 
die grootste dwaling blootlê en weerlê en Sy vind geen teenstander op aarde 
wat Haar in wysheid oortref nie, maar daar moet vir Haar geleentheid gegee 
word om te werk deur julle bereidwilligheid, ook teenoor ander wat die 
leeramp op hulle neem, d.w.s. julle mag julle nie onttrek of laat afskrik, 
wanneer die wysheid van die menslike verstand julle wil troef om julle uit te 
skakel of julle leerstellings van krag te ontneem nie. Stel julle daarom slegs 
innig in verbinding met My en julle sal ook die grootste redenaar kan 
verslaan, omdat Ek die Een is wat Hom deur julle laat uiter en daar waarlik 
niemand teen My opgewasse is nie. 
Laat julle besiel deur die Gees, Sy sal julle korrek lei, Sy sal julle die goeie 
laat doen en laat spreek en Sy sal julle gedagtes orden, want vir wie Ek ‘n 
leeramp gee, hom gee Ek ook My hulp om dit korrek uit te oefen, want Ek wil 
dat die waarheid versprei word, dat die leuens en die dwaling ontbloot word 
en dat die denke van die mens weer die regte rigting sal ingaan. Slegs deur 
die waarheid kan die mens salig word, en daarom moet julle, My dissipels op 
aarde, julleself aan My as draers van die waarheid ter beskikking stel, waar 
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en wanneer Ek julle nodig het. Dit sal julle deur My Gees in julle bekend 
gemaak word, sodat julle van alle verantwoording om verkeerd te handel, 
onthef sal wees, want wie hom vir My aangebied het, hom lei en bestuur Ek 
Self, sodat hy My Wil kan volbring. Amen. 

Onderrig aktiwiteit in tye van nood - Laaste dae 

3731 'n Daadwerklike poging moet gemaak word deur almal wat Ek 
aangestel het om My Woord in tye van die grootste aardse nood te 
verkondig. Daar sal mense nodig wees om My in al die plekke te verkondig 
en hul medemens op te voed, want daar sal oral groot nood wees, mense sal 
vêr en wyd moedeloos word en nie meer in staat wees om enigiets te 
verstaan indien hulle nie kennis sal hê oor My heerskappy en aktiwiteite nie, 
oor die doel en rede daarvan wat hulle opgelê is nie, want so lank as wat 
hulle doelwit vir hulle onbekend sal wees, sal hulle nie weet hoe om hul 
doelwit te bereik nie. Om hierdie rede sal Ek My dienaars stuur na plekke 
waar hul doeltreffendheid nodig sal wees, waar Ek weet dat daar ontvanklike 
harte sal wees wat bereid sal wees om te luister na My Woord. Elkeen sal in 
staat wees om in sy sfeer effektief te wees, waarvan die grootte sal afhang 
van die onderrigvermoë van My kneg op aarde, wat dan in volle bewustheid 
sy werksposisie sal opneem vir My en My Ryk. Gevolglik moet niemand 
haastig wees nie, maar eerder geduldig wag totdat hy geroep word, totdat Ek 
hom Self deur sy hart sal onderrig, want alles sal eers volgens My wil sy loop 
moet neem, want My eie het beslis krag van geloof nodig in die lig van die 
teenspoed wat oral duidelik sal wees, wat ondraaglik sal lyk vir baie mense 
en wat Ek nogtans sal toelaat om plaas te vind sodat Ek hulle harte kan wen. 
My eie sal bewus wees van die rede vir die teenspoed en sal hierdie kennis 
aan hul medemens kan oordra, en so laat Ek ook die teenspoed toe, sodat My 
Eie die geleentheid kan hê om hul medemens te beïnvloed deur die krag van 
hulle geloof, wat alles makliker sal maak om te verduur en te oorkom. Ek sal 
My Eie ondersteun sodra hulle My aanroep, en daarom sal hul teëspoed altyd 
draaglik wees, want daar sal keer op keer ‘n uitweg wees waar geen menslike 
hulp moontlik blyk te wees nie. Hulle sal egter gedurende hierdie tyd in My 
diens wees, hulle sal namens My praat en My Liefde, Wysheid en Almag 
verkondig, hulle sal My voor die wêreld bely en hul medemens aanraai om die 
regte verhouding met My te bewerkstellig, wat hulle van beskerming en hulp 
sal verseker. Hulle sal onderrig gee en My Woord verkondig waar ookal 
moontlik, maar veral gedurende die tyd van groot nood, wat My ingryping op 
aarde sal voorafgaan en daarna sal voortduur. Waar jy groot nood sal sien, 
weet dat jy nodig is en jou doelbewuste aktiwiteit sal nie onsuksesvol bly 
indien jy self sterk in die geloof is en My altyd en ewig My in jou hart dra nie. 
Dan sal die swaarkry jou nie bevrees laat nie, selfs al sal jou oë en ore dit 
daagliks sien en hoor. Jy sal weet waarom Ek toelaat dat dit gebeur, jy sal 
die noodsaaklikheid daarvan insien en die seën wat elke persoon daaruit kan 
put. Daarom is elkeen van julle nodig vir die verspreiding van My leer, en 
elkeen van julle sal in staat wees om te werk volgens sy vermoë, maar altyd 
verseker van My seën, want Ek het sterk arbeiders vir My wingerd nodig in 
die tyd wat die weg sal baan tot die finale einde. Amen.  
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Hoor die stem van die gees, - oefening 

3732 Julle sal die Stem van die Gees duidelik in julle kan hoor indien 
julle dit wil hoor, en sal dit geestelik bekend kan maak aan God, aangesien 
hierdie geestelike uiting van wil julle sal toelaat om gedagte oordrag van die 
geestelike Koninkryk te ontvang. Julle kan geen inligting ontvang tensy julle 
self verlang om dit te ontvang nie, maar God antwoord elke innige begeerte 
en gee aan julle ooreenkomstig julle graad van volwassenheid en wil, maar 
julle moet die gedagtes waarneem wat op verskillende maniere na julle toe 
kom wanneer julle geestelike probleme oordink. Dit sal julle anders 
beïnvloed, dit sal aanvaarbaar of onaanvaarbaar vir julle voorkom en op 
voorwaarde dat julle eers om verligting van Gees gebid het, kan julle veilig 
aanvaar of ignoreer wat vir julle korrek voel. Dan kan julle julle gevoel volg 
en julle sal aanneem wat korrek is, maar verwerp wat verkeerd is. Die 
gedagtes van die geestelike wêreld beïnvloed julle in verhouding tot die krag 
van julle begeerte vir waarheid, sodat ‘n persoon wat opreg na waarheid 
verlang, ongeaffekteerd sal bly deur verkeerde gedagtestrome. In hierdie 
geval is die invloed van misleide kragte nie meer genoeg om ‘n persoon te 
fassineer nie, aangesien die ligwesens vrye reg het wanneer die mens 
homself vir hulle gedagte oordrag open. 
Julle moet hierdie proses van geestelike aktiwiteit beoefen, d.w.s. julle moet 
meer aandag aan julle innerlike lewe bestee, onttrek meer dikwels in 
afsondering en wanneer julle duidelikheid oor ‘n probleem wil hê, bring meer 
tyd in gedagte deur, maar hierdie oefening moet altyd deur innige gebed 
voorafgegaan word om ‘n verbinding met God, en so ook met die geestelike 
kragte, te vestig, wie ooreenkomstig Sy wil werk en wie se werk uit die 
oordra van suiwer geestelike kennis bestaan. Hierdie opregte verbinding 
beskerm julle teen kontak met misleidende kragte wat, begryplik, sal poog 
om julle gedagtes te verduister en te verwar, omdat die stryd van duisternis 
teen lig en vice versa, die basis van alles vorm en tot in ewigheid sal 
aangaan. Maar enigeen wat God as die mees Liefdevolle, Wyse en Almagtige 
Wese sal erken, wat bewustelik in kontak met die Hoogs volmaakte Wese sal 
kom, wat konstant daarna streef om Sy wil te vervul en hierdie voorwaardes 
vervul het en begeer om die suiwer waarheid te ken, sal nie deur Hom gelos 
word om prooi te word van die magte van die duisternis nie.  
God sal hom self onderrig en die mens hoef slegs sy hart te open, innerlik te 
luister en sy gedagtes te oorweeg, en hy sal waarlik op die regte spoor wees 
en duidelikheid ontvang wanneer hy dit verlang, want God, die Ewige 
Waarheid, wil ook die waarheid aan sy lewende skepsele deurgee, maar God, 
die Ewige Liefde, vereis ook van die mense om hulle wil in liefde te omvorm 
en elkeen wat poog om dit te doen, streef na waarheid, aangesien God, die 
Liefde en die Waarheid, ondenkbaar sonder mekaar is. So sal elke mens wat 
bereid is om lief te hê en die Waarheid begeer, ook die stem van God kan 
hoor, wat Homself deur die Gees in ‘n persoon, geestelik of in ‘n toestand van 
gevorderde volmaaktheid, hoorbaar sal uitdruk, en ‘n persoon sal altyd 
dieselfde Waarheid ontvang, wat heeltemal met die Woord sal ooreenstem, 
wat direk deur die grote liefde van God aan die mense op aarde, deur 
gewekte dienare en profete, oorgedra sal word, wat vrywillig hul diens 
aangebied het om die misleide siele, wat in uiterste geestelike ontbering is, 
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te help, want daar is ’n baie groot geestelike duisternis en die mense het 
dringend hulp nodig indien hulle volmaak wil word. Amen.  

Die liefde van God - Die kelk van Lyding 

3733 Die kelk van lyding moet geledig word, indien julle in julle siele 
gesond wil word, sodat sy, as ontvanger van die lig, na die dood van julle 
liggaam, die geesteryk sal kan betree. Julle weet nie hoeveel seën julle siel 
kan bereik d.m.v. leed nie, julle weet nie hoe sy in ‘n kort tydjie kan 
verander, deurdat die digste omhulsel van die siel kan oplos, waarvoor 
andersins veel langer tyd nodig sal wees nie. Julle leeftyd is beperk, dit sal 
nie lank meer duur nie, maar julle siele is nog vêr van hul voltooiing en Ek wil 
hulle help om tog nog ‘n bepaalde graad van volwassenheid te bereik, sodat 
hulle nie ‘n hernieude kluistering in die materie hoef te verwag nie, want 
daarmee sou Ek medelye hê, en iedere afsonderlike siel hierdie lot wil 
bespaar. 
Julle wil om sielerypheid te verkry is baie swak en julle sal nog baie tyd nodig 
hê om die graad van volwassenheid te bereik. Hierdie tyd is nie meer tot julle 
beskikking nie en daarom wend Ek middele aan om julle te suiwer, wat wel 
baie smartlik is, maar uitermate baie seën kan bring, mits julle julleself maar 
in deemoed en oorgawe binne My Wil, sal skik, as julle nie mor en kla nie, 
maar My aan julle laat werk op ‘n manier wat resultate sal oplewer.  
Ek weet dat julle ly, maar weet egter ook hoe julle sal jubel wanneer die tyd 
van julle beproewing op aarde verby sal wees en julle dit deurstaan het, hoe 
julle My sal dank dat Ek die middele aangewend het om julle te red van ‘n 
eindelose lang tyd van hernieude gevangeskap in die harde materie. 
Wat Ek nou vir julle spaar, sal julle in die ryk hierna moet verdra, indien julle 
die genade sal ontvang om die aardse lewe nog voor die einde van tyd te 
verlaat. Indien julle nog gaan leef tot aan die einde, dan sal julle in gevaar 
wees om nog laer te val, indien julle julleself nie betyds kan losmaak van 
aardse besittings nie, as julle nie vooraf tot die insig gekom het dat slegs die 
geestelike lewe waardevol is en dat die aardse lewe slegs ‘n middel tot die 
doel is, ‘n middel om die volwassenheid van siel te bereik. 
Gee alles weg wat julle besit om die rypheid van siel te verkry, dan sal julle 
getroos die einde kan verwag, dan sal julle julle doel op aarde bereik het, 
julle sal die materie oorwin het en sal volmaak wees vir die geesteryk. Gee 
julle aardse goedere vrywillig weg om sodoende geestelike goedere in 
oorvloed te kan ontvang, want dit sal julle baie meer verbly as wat aardse 
goed julle ooit gelukkig kon gemaak het.  
Drink die beker uit tot die laaste druppel, weet dat julle My Liefde besit, 
anders sal Ek julle nie so laat ly nie, want die leed is ‘n louteringsvuur vir 
julle wat My erken, omdat Ek wil dat julle siele kristalhelder binne-in My ryk 
sal gaan, omdat Ek wil dat die lig en die krag van My Liefde julle deurstroom, 
sonder om die geringste hindernis te ondervind. Verloor nie die geloof in My 
Liefde nie, want wie ly sal weet hulle word deur My bemin, want Ek trek hom 
deur die leed na My toe, waar hy waarlik eens vrede en geluksaligheid sal 
vind. Amen. 
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Gebed - Die eenvoudige vorm 

3734 Die eenvoudige vorm van gebed is vir My welgevallig. As iemand 
met My praat met kunstig inmekaar gevlegte uitdrukkings en sinne, sal hy 
nie die diep innigheid opwek wat alleen die weg na My Hart vind nie. As sy 
gebed egter uit die hart kom, sal dit lyk soos ‘n eenvoudige uiting van sy 
mees innerlike gevoelens en in sy eenvoud sal dit sy uitwerking nie mis nie, 
want so ‘n oproep verneem Ek te alle tye en vervul dit. Ek verlang die 
vertroulike gebed van ‘n kind tot die Vader, wat niks terughou nie, wat 
onopgesmuk is en wat die Vader dus verbly, terwyl al die gemaakte praat 
meer uit die denke van die verstand voortkom as uit die hart en afbreuk doen 
aan die verhouding van kind tot Vader. ‘n Godvrugtige gebed is ‘n stille 
gesprek met My in alle deemoed en liefde, in die vertroue op My 
voortdurende bystand, op ‘n liefdevolle antwoord. In so ‘n gebed vind Ek 
welbehae, maar op vormgebede slaan Ek geen ag nie, want hulle kom nie 
voort uit die hart nie en kan daarom ook nie so gevoelig beleef word as ‘n eie 
gebed nie. Die lengte van ‘n gebed verhoog nie die doeltreffendheid daarvan 
nie, inteendeel, slegs die innigheid doen dit. 
Julle moet wel bid sonder ophou, maar dit beteken nie dat julle lang 
vormgebede moet bid nie, wat vir My nie die geringste waarde het nie, veel 
eerder moet julle sonder ophou aan My dink en met My gesprek hou. Dit sal 
My welgevallig wees, omdat julle daaruit onmeetlik baie genade kan put, julle 
sal julleself deur ‘n ononderbroke verbinding met My oopstel om My genade 
te ontvang, as julle julle daaglikse werk met My begin, as julle My raadpleeg 
by alles wat julle doen en My dus in julle nabyheid laat vertoef, deur julle eie 
verlange wat julle My deur middel van gedagtes betoon en julleself so steeds 
weer met My verbind in die gebed. 
Julle hart moet aktief wees wanneer Ek in en aan julle wil werk, maar van ‘n 
lippegebed sal julle nie resultate kry nie, al spandeer julle hoeveel tyd 
daaraan, want dan hoor Ek nie die stem van My kind, wat die Vader enkel en 
alleen sal bereik wanneer hy dit werklik verlang en afsmeek nie. 
Wanneer julle julleself as My kinders voel, sal julle gebed ook kinderlik en 
eenvoudig wees, julle sal geen vormgebede nodig hê nie, want dit sal julle 
geen troos en krag gee nie, dit sal vir julle as niksseggende woorde voorkom, 
want die opregte verhouding met My spoor julle ook aan om die regte woorde 
gebruik, soos wat ‘n kind met sy Vader praat, en dan sal julle gebed ook vir 
My welgevallig wees. Amen. 

Geestelike betekenisvan die Woord 

3735 Elke Woord wat Ek gespreek het toe Ek op aarde geleef het, 
bevat ‘n diepgaande geestelike betekenis, selfs waar dit aardse sake betref. 
Julle moet daarna streef om die geestelike betekenis te verstaan en so My 
Woord ontvang met die begeerte om dit geestelik te verstaan, want wat Ek 
gesê en gedoen het op die aarde, was ter wille van die siele wat veronderstel 
was om volmaaktheid te bereik, terwyl hulle nog op die aarde was. Daarom 
moet julle denke geestelik georiënteerd wees vir die siel om voordeel te trek 
uit My Woord. Dan eers sal julle die onskatbare waarde besef van dit wat Ek 
op aarde aan julle deurgee, slegs dan sal julle in staat wees om te besef hoe 
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groot die geskenk van genade is wat julle van My ontvang, deur die direkte 
oordrag van My Woord aan julle.  
Elkeen van My Woorde waarsku julle om liefdevol op te tree. Dit sluit ook die 
aardse aktiwiteite in, maar as die aardse daad nie geïnspireer is deur die 
gees van liefde nie, verloor dit sy waarde vir die siel. Alles wat julle op aarde 
doen kan slegs as ‘n aktiwiteit van liefde oorweeg en waardeer word, 
wanneer die gees van liefde betrokke is, anders sal 'n aksie slegs effektief 
wees in die aardse lewe. En daarom is dit die gees wat eerstens 'n persoon se 
daad waarde vir die ewigheid gee. 
As julle elkeen van My Woorde vanuit hierdie oogpunt beskou, sal julle besef 
hoe ywerig 'n persoon homself sal moet verbeter om sy siel te voorsien van 
die voordeel van My Woord. Hy sal elkeen van My woorde geestelik moet 
verstaan, eers dan sal hy dit kan nakom en My wil vervul. 
Dit volg dus dat die optrede wat uiterlike gebare vereis, uiterlike herkenbare 
dade, met die uitsondering van die barmhartige hulp vir 'n medemens, nooit 
My wil kan wees nie, omdat die korrekte nakoming van My Woord geestelike 
werk is wat nie vir enige ander persoon sigbaar hoef te wees nie, wat slegs 
herkenbaar is deur die gevolge daarvan, maar nie deur uiterlike aksies nie.  
Ontdek die geestelike betekenis in elkeen van My woorde en julle sal moet 
erken dat Ek nie van julle verwag om enige besondere dade te doen wanneer 
Ek julle herinner om nederig, vreedsaam, barmhartig en regverdig te wees 
nie. Al hierdie vereis bloot geestelike werk, want 'n uiterlik sigbare aksie 
waarborg nie die gees van wat Ek vra nie. Net die effek is herkenbaar in die 
persoon self, net soos wat ‘n liefdevolle daad vir 'n mens se naaste inderdaad 
ook waarneembaar sal wees vir die mens en tog hoef dit nie die gees van 
liefde te bevat nie, indien die persoon se denke nie geestelik georiënteer is 
nie. 
Die gevolg van julle optrede in die lewe is duidelik in die orde wat 
noodwendig sal moet lei tot 'n insluiting van My wil. Gevolglik kan julle 
mense My Woord volg sonder om geestelik aktief te wees deur 'n lewe te lei 
wat die gevolg is van julle opvoeding, en wat nie My wil weerspreek nie, 
maar wat tog geen groot voordeel vir julle siele sal inhou nie, omdat julle My 
Woord nie geestelik verstaan nie. Julle maak nie seker van die geestelike 
betekenis van My leer van liefde nie, en so sal julle nie in staat wees om 
heeltemal binne My orde te bly nie, aangesien Ek julle eers bewus moet maak 
van die feit dat julle nie genoeg aandag gee aan julle siele nie.   
Om hierdie rede moet hart en verstand aktief raak indien julle geestelik 
volwasse wil word, julle moet My Woord aanneem met julle harte en dit volg 
soos deur die hart gemotiveer, anders sal dit onbruikbaar in julle bly, ten 
spyte van julle skynbare nakoming van My gebooie. Probeer om die gees van 
My woord te verstaan en julle sal die mees oorvloedige seën daaruit kry, 
want dit wat Ek aan julle gee, is bedoel vir die ewigheid en nie vir julle 
tydelike lewe nie, dus moet julle 'n poging aanwend om die ewige lewe te 
verkry, en daarom moet julle ook geestelik baie aktief wees, aangesien dit 
die gees is wat lewe verwek. Amen. 
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Gesindheid sal aan die lig kom 

3736 Die mees innerlike gesindheid van die mens sal geopenbaar word 
wanneer julle tydens groot aardse nood die evangelie aan hulle sal bring, 
wanneer julle My woord vir hulle sal aanbied as troos en hulp. Baie mense sal 
soos drenkelinge daarna gryp as die laaste reddingsmiddel, en deur My 
Woord versterk word om die aardse nood te oorwin. Ander sal onverskillig of 
onbetrokke reageer en die ligdraers bespot of selfs dreig, want die groot nood 
sal alle maskers afruk en die ware self sal tevoorskyn kom by diegene wat 
nog voorgegee het om gelowig te wees, hulle sal alle geloof verwerp, die 
aardse lewe verwens en My as Skepper en Bestuurder van hemel en aarde 
vervloek, indien hulle inherent steeds sal glo aan ‘n sterk Mag wat tog hierdie 
nood toelaat. Dit is hulle wat aan My teenstander behoort en willens en 
wetens almal wat My erken die stryd sal aansê, want die vloek teen My, wat 
hulle nie hoef te verwoord nie, maar dikwels in hul duister gedagtes 
uitspreek, sal op hulle terugval en hulle heeltemal in die hande van My 
teenstander dryf, wie hulle sal gebruik om openlik teen My te draai. 
Hulle sal ook deur nood gedwing moet word om hulleself uit te spreek, hul 
houding openlik te verklaar en bewus te word van wat hulle glo. Hierdie 
bekendmaking van hul houding sal plaasvind wanneer julle My woord aan 
hulle sal bring wat van My Liefde getuig, wat liefde sal leer en tot liefde wil 
opvoed. My toets aan die mense is moeilik, en met die einde wat nader is as 
wat julle dink, kan dit ook nie ontwyk word nie. Wie homself nie sal kan 
bewys in die dae van nood nie, nie die weg na My kan vind nie, sal nie geloof 
hê nie, al sê hy anders. 
Die krag van My woord sal baie gelowiges raak en hulle nood verlig, maar 
enigeen wat julle teëstaan wanneer julle hulle My Woord bring, onthul sy 
innerlike wese, wat nie ontvanklik is, of gewillig is om te ontvang nie, en hy 
sal dan ook nie in staat wees om die krag van My Woord te ervaar nie. Julle 
sal aan erge vervolgings blootgestel wees en bedreig word, terwyl julle sterk 
sal moet staan teen jul vyande. Ek waarsku julle betyds, sodat julle nie aan 
My Woord sal twyfel nie, sodat julle sterk kan staan, want julle werk vir My 
koninkryk sal verskillende resultate oplewer, wat altyd sal ooreenstem met 
die innerlike gedagtes van die persoon aan wie julle My evangelie verkondig. 
En wanneer Satan al besit geneem het van die siel van ‘n mens, sal hy ook sy 
ware kleure toon, hy sal My bespot en belaster, en so ook julle as My 
boodskappers. Wees egter nie bevrees nie, want Ek is altyd met julle 
wanneer julle vir My en My ryk werk, en Ek sal julle beskerm, ook teen die 
ergste en vyandigste aanval, maar gaan dan verder en moenie tyd verwyl by 
hulle wat julle as My teenstanders herken nie. Dra die lig van My Goddelike 
liefdesleer verder, na hulle wat die krag en ondersteuning nodig sal hê en 
dankbaar sal wees vir die aanbied van My woord. 
Laat julle nie afskrik deur jul vyande nie, want die doel van My Woord is ook 
dat mense hul innerlike houding sal openbaar maak, naamlik dat hulle 
openlik ‘n opinie sal uitspreek oor My gawe en oor My, wie hulle daardeur tot 
‘n besluit wil dwing voordat die einde kom. Amen. 
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Swaarste lewensomstandighede na die katastrofe 

3737 Julle sal binne die afsienbare tyd onder ander omstandighede 
lewe en julle sal julle lewenswyse geheel en al moet verander, indien julle die 
vereistes van die nuwe, baie moeilike omstandighede wil nakom en verduur. 
Hierdie verandering is onvermydelik, want die eindtyd bereik nou die laaste 
fase, wat gelykstaan aan ‘n uiters moeilike bestaanstryd wat baie vinnige 
geestelike vordering benodig, want die eindtyd is naby en wat hierdie groot 
aardse nood nie sal kan teweegbring nie, sal ook nie verder op hierdie aarde 
bereik kan word nie.  
Enigeen wie egter nog in die lewe is na My laaste kragdadige ingryping, kan, 
as hy van goeie wil is, ook geestelik aanpas, hy kan al die gebeure met die 
Wil van die Ewige Skepper vereenselwig en deur sy ingesteldheid groot 
voordeel vir sy siel verkry.  
Totaal ongelowige mense sal egter weier om hierdie ooreenkoms raak te sien 
en sal dan probeer om deur eie krag hul aardse lewens te bemeester, terwyl 
hulle hul wilskrag verkeerd sal aanwend, nie ooreenkomstig die Goddelike wil 
nie, en hulle sal ook slaag, omdat hulle ondersteuning sal kry van God se 
teenstander.  
Die gelowige sal egter die moeilikste omstandighede kan oorkom met God se 
krag, wat hulle inderwaarheid sal kan aanvoel, maar wat nie uiterlik 
herkenbaar sal wees nie, aangesien die mens nie omring sal wees deur 
aardse besittings nie. Hy kan egter die innerlike krag verkry wat selfs onder 
die moeilikste lewensomstandighede sal kan standhou.  
Aardse nood sal geweldig wees en nie maklik op natuurlike wyse herstelbaar 
nie, omdat hierdie groot vernietiging, deur die wil van God, natuurlikerwys ‘n 
ontsaglike wanorde tot gevolg sal hê en uitermate groot eise sal stel aan 
almal se uithouvermoë. Dan sal elkeen krag van God moet kry indien hy die 
moeilikste tyd sal wil deurstaan, welke krag in ryke mate vir hom beskikbaar 
sal wees. God gee altyd opdrag aan Sy dienaars om te verwys na 
toekomstige gebeure, sodat mense bewus kan word van die aankomende 
rampe en hulle betyds na die Gewer van krag kan wend, Wie niemand wat na 
krag verlang, sal verstoot nie.   
Mense is nog nie in staat om so ‘n ingryping van God te verstaan nie en wat 
hulle moeilik vind om te glo, sal hulle verwerp, maar hulle behoort daaroor 
na te dink, sodat hulle nie geheel en al onvoorbereid sal wees wanneer die 
dag aanbreek nie, want dit sal onherroeplik kom en sal elkeen verras, ook die 
gelowiges en dit sal geweldige veranderings teweegbring. Geseënd is hy wat 
sy denke verander, sy houding teenoor God herstel, sy weg na Hom vind in 
tye van die grootste nood, want daardie dag sal vir hom tot seën wees. 
Amen.  

Wenslikheid van skeppings - God se wil 

3739 Goddelike wil is die fondament van die hele skepping en soos 
wat dit uit Sy hand voortkom, is dit goed en dien sy doel, daarom sal Sy 
skeppings onveranderd bly totdat hulle hul doel vervul het en so tot in alle 
ewigheid, so lank as wat dit tot die volmaaktheid van die geestelike 
substanse sal dien. Die mens is een van Sy skeppingswerke, waarvan die 
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uiterlike vorm net so volmaak uit die Skepper se hand voortgekom het, dat 
sy doel om die geestelike essensie in homself tot volmaaktheid te bring, in 
alle opsigte vervul sal kan word, met die voorwaarde dat die mens se vrye wil 
homself ondergeskik sal stel aan die Wil van God.  
God het die mens vrye keuse gegee, sodat hy sy eie lot kan bepaal, en 
daarom is hy ook in staat om strydig met Sy Wil op te tree. 'n Mens se siel is 
bedoel om die finale doel op die aarde te bereik, en daarom moet sy in staat 
wees om haar lewe onafhanklik van die Wil van God te bestuur, onafhanklik 
van fundamentele wette, sodat sy 'n heeltemal vrye geestelike wese kan 
wees wanneer sy na haar finale doel streef. 
Die mens se uiterlike vorm sal altyd dieselfde wees, want dit is God se 
skepping, maar die mens self sal, te danke aan die ontwaking van sy siel, as 
gevolg van die geestelike substansies se verskillende grade van ontwikkeling, 
'n heeltemal diverse karakter toon, en die geleentheid vir verandering sal vir 
hom beskikbaar deur sy hele aardse lewe, sodat teen die einde van sy fisiese 
lewe, hy nie meer dieselfde sal wees as wat hy aan die begin van sy aardse 
lewe was nie. Sy uiterlike sal ook maar altyd in ooreenstemming met die wet 
van God verander. Die geestelike wese in die persoon, wat in die eerste plek 
lewe gee aan die persoon, kan haarself egter op baie verskillende maniere 
vorm en sal nie deur Goddelike Wil gedwing of verhoed kan word nie. 
Daarbenewens het die mens ook die geleentheid om sy eie skeppings te vorm 
in ooreenstemming met sy wil. As hy sy wil ondergeskik stel aan die 
Goddelike Wil, sal hierdie skeppings weer wenslik wees en bydra tot sy hoër 
ontwikkeling aangesien alles, in ooreenstemming met die Goddelike Wil, na 
geestelike volmaaktheid lei.  
Die vorming van Sy eie karakter sal vinniger wees wanneer die mens homself 
produktief en kreatief op aarde sal besighou, dus homself ondergeskik sal stel 
aan die groot goddelike wet van die vrystelling van die gebonde geestelike 
substansies, selfs al is hy nie bewus van sy prestasie nie. Gedurende die duur 
van die aardse lewe gee God ook aan die mens die vermoë om sy invloeiende 
lewensenergie te gebruik om nuwe skeppings te ontwikkel. Die wet van God 
rus in elke mens se hart, maar dit kan ook doelbewus geïgnoreer word. Deur 
homself nietemin aan hierdie wet ondergeskik te stel, sal dit verstaanbaar 
voordelig vir die mens wees wat sy krag in ooreenstemming met God se Wil 
gebruik. Hy moet egter verantwoordelikheid neem vir sy wilsbesluite, want 
hy het vryheid van wil en intelligensie ontvang. Omdat God se wil in sy hart 
geplaas is, moet hy dit dus erken en gehoorsaam, indien hy in staat wil wees 
om voort te gaan om te bestaan voor God wanneer verantwoording eendag 
van hom geëis word. Hy sal verantwoording moet doen vir die wenslike 
gebruik van sy geestelik geskepte uiterlike vorm, sowel as vir die skeppings 
wat hy vrywillig tot stand gebring het, want alles moet in ooreenstemming 
met God se Wil wees en dus die hoër ontwikkeling van die geestelike 
essensie dien, anders sal sy onwilligheid teen God se wil staan. Amen.  

Doen dit tot My gedagtenis - Die Avondmaal 

3740 Krag, wysheid en lewe gaan van My af uit, en so moet Ek as die 
bron van krag en lig erken word en moet eenwording met My nagestreef 
word om lewend te word deur die ontvangs van krag en lig. Dus moet Ek in 



60 
 

julle aanwesig kan wees, dus die lig en die krag, en julle moet ook op hoogte 
wees van die ewige waarheid en as gevolg daarvan krag, wat dan in alle 
volheid in julle moet wees. My Gees moet besit neem van julle en Ek moet in 
julle werksaam kan wees, want slegs dan sal julle lewe en die lewe nooit 
weer in ewigheid verloor nie. Dan sal julle met My verenig wees en hierdie 
vereniging is die ware Gemeenskap. Die vereniging met My is onontbeerlik, 
anders sal julle nóg krag, nóg lig kan ontvang, want die aaneensluiting met 
die ewige Oerbron moet eers plaasvind, indien die stroom van My Liefde in 
die mens se hart oorgedra wil word. 
Om so ’n aaneensluiting tot stand te bring, word dit eerstens vereis dat die 
wil iets van My af wil ontvang. Die wil, op sy beurt, verg dinkwerk en dus 
moet Ek, as die Bron, en bygevolg die Gewer daarvan wat die mens begeer, 
erken word deur die hart en verstand van die persoon en hy moet d.m.v. 
gedagtes poog om My te bereik. Eers dan word die wil aktief en vervul die 
voorwaardes wat tot aaneensluiting met My sal lei. Die geaktiveerde wil is 
dieselfde as die werksaamheid in liefde, maar dit is noodsaaklik en dus kan 
My gebod van liefde nie omseil word deur diegene wat werklik met My 
gemeenskap wil hê nie, diegene wat met My wil verenig nie. 
Deel gawes uit, bied voedsel en drank aan vir julle naaste wat 
hulpbehoewend is. Bekommer julle oor hul nood, geestelik en aards, gee 
soos wat Ek aan julle gegee het. Verkwik julle medemens se liggaam en siel, 
hê medelye met die swakkes en siekes, troos die bedroefdes, bemoedig die 
moedeloses, verlig altyd en ewiglik ander se nood, en doen dit altyd volgens 
die voorbeeld wat Ek vir julle gestel het gedurende My aardse weg. Deel alles 
wat julle besit met die armes, dan sal julle My gebod van die liefde vervul en 
daarmee die eerste voorwaarde van eenwording met My, want eers wanneer 
julle julle harte tot liefde omvorm het, kan Ek Myself met julle verenig, 
anders sal eenwording met My onmoontlik wees, ongeag hoeveel uiterlike 
formaliteite julle mee rekening hou wat geen effek op die toestand van julle 
harte het nie. 
Ek wil aan julle lewe gee, krag en lig in oorvloed, maar dit sal nooit moontlik 
wees as julle nie die wil aktief maak om liefde te beoefen nie. Maar Ek het 
julle Self onderrig oor hoe julle hierdie liefde moet beoefen en vermaan julle 
voortdurend om My na te volg. Hou My en My lering in gedagte, dan sal julle 
julleself dienooreenkomstig gedra en julle sal ware houers vir My Gees word, 
want julle sal so deel van Myself in julle werksaam laat word. Julle sal My na 
julle toe trek deur julle werksaamheid in liefde en so sal julle julleself met My 
verenig, die Oerbron van krag en ewige lig en bygevolg kan julle ook 
onbeperkte lig en krag, kennis en mag ontvang. 
Die eenwording met My moet vooraf deur die werksaamheid in liefde bereik 
word, slegs dan kan Ek in die Gees in julle teenwoordig wees, en slegs dan 
kan Ek julle voed en verfris met geestelike voedsel, met vlees en bloed, met 
My liggaam in die geestelike sin. Want Ek Self is die Woord, dus bied Ek julle 
die Avondmaal aan wanneer Ek My Woord oorbring wat geestelike voeding vir 
julle siel is. Julle kan inderdaad hierdie voeding aanneem sonder om vooraf 
werksaam te gewees het in die liefde, maar dan is dit geen Gemeenskap nie, 
geen eenwording met My nie, dan is dit nog geen Avondmaal nie. Maar dit 
kan daartoe lei dat julle die Woord, nie net met julle ore nie, maar ook met 
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julle harte, in ontvangs sal neem en daarvolgens sal leef. Slegs die aktiwiteit 
van julle wil, die werksaam wees in liefde, bring eers die geestelike 
eenwording met My tot stand. Maar hierdie werksaamheid in liefde bestaan 
uit gee, die onophoudelike meedeel en uitdeel van dit wat julle besit, van dit 
wat julle gelukkig maak, sodat julle ook jul naastes, wat behoefte daaraan 
het, gelukkig kan maak. As julle dit nie in ag wil neem nie, as julle nie sal 
poog om My hierin te volg nie, kan julle ook nie aan My tafel gespysig word 
nie en sal julle nie met My die Avondmaal kan hou nie, omdat julle julself 
uitskakel as gaste van My, en Ek sal vir julle ongenaakbaar bly totdat julle 
julself sal verander in liefde, wat My Oerwese is en vir ewig sal bly. 
As julle die Avondmaal op die wyse aanvaar wat deur julle mense verkies 
word, sal dit altyd slegs ‘n uiterlike handeling bly wat eers ‘n diepgaande 
geestelike betekenis sal kry wanneer julle harte met ’n diepe liefde vervul sal 
word, wat julle egter nie net emosioneel moet aanraak nie, maar wat uiting 
moet vind in dade van onselfsugtige naasteliefde. Want slegs hy wat in die 
liefde bly, bly in My en Ek in hom. Hierdie Woord van My is ook die grondslag 
van die Avondmaal wat deur My ingestel is. Julle moet altyd My 
lewenswandel op aarde in gedagte hou en My in alles navolg. En soos wat 
julle uitdeel, sal julle ontvang, geestelik en aards. Julle sal, indien julle ’n 
innige verbinding met Hy sal hê, te alle tye deur die liefde versadig en 
versterk word. 
Om deurgaans liefdesdade te verrig in herinnering aan My en daardeur ’n 
versekerde vereniging met My tot stand bring, wat julle die ontvangs van My 
Woord, My vlees en bloed sal waarborg, is die diepe geestelike betekenis van 
die woorde “Doen dit tot My nagedagtenis”, wat julle almal sekerlik sal 
verstaan, indien julle die ernstige wil, sal hê om die ware geestelike 
betekenis van My woorde te deurgrond. Amen.  

Bewys vir die ongelowige - Vervulling van die voorspellings 

3741 Geen voorspellings van My sal onvervuld bly nie, want die huidige 
beproewing, wat baie meer geestelik as fisies van aard is, sal dit vereis. As 
julle op die gedrag van die mensdom let, as julle die gedagtes en bedoelings 
van mense van nader beskou, sal julle ook die noodsaak besef van 'n 
verandering van alle lewensomstandighede, want slegs dit sal dit moontlik 
maak vir mense om te verander, en daarom sal julle op 'n spoedige 
verandering kan reken, want die tyd is verby, die huidige nood het nie die 
gewenste uitwerking gehad nie en dus kan net 'n nog groter verdrukking 'n 
laaste moontlikheid bied, en dit sal onherroeplik kom volgens My Wil, want Ek 
sal Myself openbaar en Ek sal deur almal wat van goeie wil is, herken kan 
word. Wat menslike wil, haat en liefdeloosheid van die mens tot nou toe 
verrig het, sal nog oortref word deur My Wil. Dit sal vernietiging en uitwissing 
tot gevolg hê, ook van die aardse goed wat julle as jul eiendom beskou.   
Die mense sal op so ‘n laagtepunt moet kom, dat hulle na My sal moet roep 
om hulp, indien hulle nog tot redding gebring wil word voor die einde. Hulle 
moet verstaan dat alle aardse hoop tevergeefs sal wees, slegs dan sal 
enkeles belangstelling in die geestelike dinge ontwikkel, en terwille van 
hierdie enkeles sal Ek van laaste middele gebruik maak voordat die einde 
aanbreek. Die tyd wat egter gaan volg op My finale reddingsaksie sal moeilik 
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wees vir almal, gelowiges sowel as ongelowiges, behalwe dat die gelowiges 
deurentyd krag van My sal ontvang ten einde te kan volhard. Sonder ‘n 
lewende geloof sal baie mense begin twyfel, en dit is dan ook My bedoeling, 
sodat selfs ‘n dooie geloof sal ontwaak, anders sal dit sonder betekenis wees 
tot in die ewigheid. Ek wil ongelowiges en diegene met swak geloof help met 
My stem, wat hard en duidelik sal weerklink, dit sal groot afvalligheid van My 
veroorsaak, die finale storm sal baie onbruikbare vrugte afskud, maar dit sal 
My nie verhinder om die storm oor die aarde te laat gaan nie. Elkeen wat 
vasstaan, sal sy ewigheidswaarde bewys. 
Twyfel nie aan My Woord nie, wag vir die dag wat sekerlik sal kom en maak 
gebruik van elke dag tot daardie tyd, want julle kan nog baie bereik indien 
julle ywerig werk daaraan om jul siele te verbeter. Elke dag van ellende kan 
vir julle geestelike welvaart oplewer, wanneer julle My in gedagte hou, en 
verstaan dat niks kan gebeur sonder My Wil of toestemming nie. Gee al julle 
bekommernisse vir My en Ek sal julle help om dit te dra wat Ek julle oplê 
terwille van julle siele. Tyd sal vinnig verbygaan, maar ongeag hoe moeilik dit 
ookal vir julle sal wees, dit sal 'n seën wees, omdat julle veel groter 
geestelike vordering sal kan behaal, as tydens 'n lang rustiger tydperk, wat 
julle halfhartig en traag sal laat word en julle niks nader sal bring aan die 
uiteindelike doelwit nie. 
Wag daarom geduldig op die vervulling van My voorspellings, moenie verwag 
dat daar deur My ingryping ‘n einde sal kom aan die benoudheid nie, maar 
slegs 'n verandering, want julle siele is nog nie volwasse genoeg vir algehele 
vrede op hierdie aarde nie, julle moet stry vir 'n sterk geloof, eers dan sal Ek 
julle van die benoudheid kan verlos, slegs dan sal julle in staat wees om ‘n 
tyd van vrede op aarde, of in die koninkryk van die hiernamaals, te geniet. 
Hou altyd in gedagte dat My Woord Waarheid is, dat Ek nie ‘n jota sal afwyk 
van wat Ek lank gelede bekend gemaak het nie, dat julle dit self sal sien, dat 
julle dit wat Ek verkondig sal ondervind sodat julle teenoor die wêreld kan 
opstaan vir My Woord. My laaste ingryping sal 'n bewys wees vir hulle wat tot 
dusvêr nie in My Woord geglo het nie, wat Ek nog vir My wil wen en aan wie 
Ek My duidelik bekend wil maak deur die natuurgebeure, sodat hulle sal glo 
aan My Mag en dat Ek deur julle werk. 
So maak Ek weer aan julle bekend dat die dag skielik en onverwags sal kom, 
dit sal kom in die plek van groot aardse beproewing, maar sal ook ‘n nuwe 
benoudheid van ‘n ander aard teweegbring. As julle egter glo dat Ek slegs 
deur Liefde vir julle gemotiveer word om julle deur lyding te laat gaan, dan 
sal dit ook vir julle draaglik wees, want die einde sal vroeër of later aanbreek, 
met verlossing vir almal wat in My sal glo en hulself aan My oorgee, vir almal 
wat My voor die wêreld sal bely. Amen.  

Geestelike verlossing is die enigste doel 

3743 Die groot Gees van die ewigheid vul die oneindigheid, die heelal 
met al Haar skeppinge, en Sy Wil regeer die skepping doelgerig met Wysheid 
en Liefde. Maar die laaste en enigste doel is die verlossing van die gebonde 
geeste. Die doel van elke aksie in die oneindige ruimte is nooit om terug te 
val nie, maar om vordering te maak en daarom is alles goed wat deur die Wil 
van God bestem of toegelaat word, d.w.s. uiteindelik dien dit altyd die 
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vooruitgang van die ontwikkelende gees, mits die menslike vrye wil nie die 
geestelike vordering verhoed nie. Solank as wat julle dit in gedagte sal hou, 
hoef julle niks te doen nie, behalwe om julle wil ondergeskik aan God se wil 
te stel. Julle moet net altyd toelaat dat julle gelei word sonder innerlike 
weerstand en julle sal die doel bereik, julle sal gou vry word en God se 
oneindige Liefde en die Wysheid van Sy heerskappy erken, en die wenslikheid 
van elke gebeurtenis in die loop van julle lewe.  
Maar so lank as wat julle geen kennis van Sy ewige plan van verlossing het 
nie, sal julle nie in staat wees om begrip te monster vir die individu se lot nie, 
vir mense se ongelukkige bestaan, vir alle soorte van swaarkry en lyding. 
Laat julle dus geleer word deur diegene wat weet, aanvaar hul 
verduidelikings; aanvaar hulle as God se boodskappers, wat die taak het om 
die waarheid aan julle te bring, sodat julle bewus kan word van die doel van 
julle lewens, van julle ewige bestemming. Dan sal julle ook leer om God se 
heerskappy en werk te erken en te verstaan, sodat julle jul vertrouend aan 
Hom kan toevertrou en Hom in staat stel om julle te lei om die regte doel te 
bereik.  
Die Gees Wie die oneindige beheer neem 'n belangstelling in die kleinste en 
mees onbeduidende wese en rig dit in ooreenstemming met Sy wil, dus 
hoeveel te meer sal Hy sorg vir die lewende skeppings wie Hy wil voorberei 
na Sy beeld, in God-gelykvormigheid, in volmaakte mense soos Hy, wat 
eendag kreatief en aktief sal wees in volle vryheid en met oorvloed van krag. 
Julle mense is hierdie lewende skeppings en dus word julle gekonfronteer 
deur 'n groot doel, naamlik die verwesenliking van dit wat voortdurend deur 
God ondersteun word, en Sy hulp bestaan uit baie verskillende maniere wat 
alles afhang van julle nakoming en graad van volwassenheid.   
Beskou julleself as Sy lewende skeppings en onderwerp julleself, julle siele en 
julle liggame, aan God as julle ewige Skepper, en laat julle gevorm word in 
ooreenstemming met Sy wil, deur heeltemal julle wil aan Hom te gee en laat 
alles net aan Hom oor. Sien julleself as Sy ewige kinders wat Hy in 
volmaaktheid wil verhoog, en hê volle vertroue in die Vader, dan sal Sy werk 
van onderrig slaag sonder om julle vrye wil te beperk. Gee julle heeltemal oor 
aan God sonder enige weerstand en Sy werk van die omvorming van julle 
siele sal nie lank neem nie, en julle sal verlos word van alle lyding aan 
liggaam en siel. Die Vader van die ewigheid sal Sy kinders na Hom trek en 
julle sal gelukkig wees om naby aan Hom te wees vir alle ewighede. Amen.  

Jesus se beloftes - Voorwaardes - Vervulling 

3744 Hou vas aan die beloftes van die Heer en julle sal oor elke stryd 
om te bestaan oorwin. Hy het julle verseker van krag en genade, Hy het julle 
geestelike en liggaamlike sorg belowe, Hy waarborg dat julle die finale doel 
op aarde sal bereik, naamlik die ewige lewe. Julle kan Sy Woord 
onvoorwaardelik glo, dit sal gebeur as julle aan al die voorwaardes voldoen 
wat met Sy beloftes geassosieer is. Sy beloftes hang af van die feit dat julle 
probeer om te voldoen aan die Wil van die Een Wie julle lewe gegee het. Die 
aardse lewe word nie net gegee terwille van die lewe self nie, maar vir die 
bereiking van ‘n doel, vir die bereiking van die hoogs moontlike volmaaktheid 
op aarde. Jesus het julle die weg op aarde gewys en vir julle ‘n voorbeeld 
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gestel van die lewe wat julle tot volmaaktheid sal lei deur mense inligting te 
gee op gebiede waar hulle nog in die duister was. Hy het hulle die regte weg 
getoon, asook die effek in die hiernamaals, voorwaardes gestel en beloftes 
aan julle gemaak dat, mits julle waarlik toegewyd is en voldoen aan die 
voorwaardes om julleself in volmaaktheid te vorm, elke belofte vervul sal 
word. Julle sal in aardse en geestelike geluk en vrede lewe, asook 
konstruktief aktief wees. Sy voorwaardes bestaan egter uit die ononderbroke 
dade van liefde. 
Die voorvereiste vir elke belofte is liefdesdade, indien dit waar moet word. 
Wanneer julle aan hierdie voorwaarde voldoen, kan julle in jul aardse lewe in 
alle opsigte sonder sorge wees, want dan sal die Vader in die hemel 
liggaamlik en geestelik vir julle sorg. Hy sal nie dat julle siele en liggame 
ontbering ly nie, maar sal altyd sake vir julle verbeter, in verhouding tot julle 
wil tot liefde. Sy Woord is waarheid en sal in alle ewigheid so bly. Vaste 
geloof hierin sal julle van innerlike vrede en sekerheid voorsien met 
betrekking tot alles wat met julle gaan gebeur, weens God se Wil of Sy 
toestemming, en aangesien, ooreenkomstig Sy Woord, niks met julle teen Sy 
wil kan gebeur nie, moet julle probeer om Sy wil te behaag. Bemin julle 
Vader van ewigheid met julle hele hart, sodat julle Sy liefde ook kan wen en 
wys julle liefde deur die doen van liefdevolle dade teenoor julle medemense. 
God verwag nie baie van julle nie, maar Hy sal nie hierdie voorwaarde opgee 
indien Sy beloftes in julle vervul moet word nie. Elke één van Sy Woorde leer 
julle om lief te hê, omdat elke één van Sy beloftes liefde vereis, ‘n opregte 
verhouding met God en julle naaste, wie julle broer is, want julle is almal 
kinders van één Vader. Julle kan tallose geskenke van genade deur 
onselfsugtige dade van liefde wen en indien julle die krag daarvoor kortkom, 
kry dan krag deur opregte gebed. 'Vra en julle sal ontvang'. 
Vra eers om geestelike waardes en ignoreer wêreldse behoeftes, omdat God 
hierdie sal toevoeg sodra julle daarna sal streef om Sy wil te vervul en te 
probeer om julle in liefde te omvorm. Telkens probeer Jesus Christus in Sy 
onderrig om dit op julle harte te druk om na die koninkryk van God te streef. 
Hy beloof aan julle die ewige lewe en die sorg van die Vader vir julle aardse 
lewe, op voorwaarde dat julle na die koninkryk van God sal streef, en elke 
Woord uit Sy mond is die suiwerste Waarheid, daarom moet dit julle van 
innerlike vrede en veiligheid voorsien, indien julle net glo. Elke aardse 
bekommernis is onnodig solank julle poog om volgens Goddelike wil te lewe, 
solank julle dade van liefde vir julle die liefde van God wen en so Sy Wil na 
julle laat neig. Daarom, betwyfel nie Sy Woord nie, twyfel nie of Sy beloftes 
waar sal kom nie, maar leef ooreenkomstig Sy Heilige Woord. Leef in liefde 
en in konstante verbinding met Hom wie die Liefde self is en laat toe om deur 
Hom gelei te word. Vertrou op Hom, plaas julle lot vol vertroue in Sy hande 
en gee julself geheel oor aan Hom, dan sal alle ontbering spoedig van julle 
weggeneem word, omdat julle dit nie meer nodig sal hê nie, indien julle 
julleself in vaste geloof en deur dade van liefde suiwer en omvorm om die 
koninkryk van lig in te gaan nadat julle julle aards liggame afgewerp het. 
Want Jesus het nie Sy eie Woorde gebruik nie, maar God het deur Hom 
gespreek en Sy Woord is Waarheid en sal Haarself vervul, op voorwaarde dat 
die person voldoen aan Sy Woord, op voorwaarde dat hy na die koninkryk 
van God sal streef vir die ewige lewe. Amen. 
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Die Gees van Waarheid 

3745 Julle kan nooit leuens ontvang van die Gees van Waarheid nie, 
omdat die Gees van Waarheid die Gees is wat van My kom en hierdie Gees 
sal altyd werk waar die mens se wil My aanvaar, waar die persoon streef na 
die goeie en dus poog om te integreer met My ewige orde. My Gees word 
aktief in hom, maar verskil in doeltreffendheid volgens sy siel se graad van 
volwassenheid, maar dit is seker dat hy nooit verkeerd onderrig sal word 
deur My Gees so lank as wat dit gaan oor sake wat gunstig is vir die 
bereiking van sy siel se volwassenheid nie.    
My gees sal altyd die mens na My trek as hy My nie met sy opponerende wil 
weerstaan nie, dus sal My gees aan hom die kennis gee wat hom na My sal 
lei. So 'n persoon se denke sal in die regte rigting gelei word, hy sal nader 
aan die waarheid kom. As sy gedrag in die lewe korrek is, wat getuig van sy 
strewe na die goeie, sal hy My altyd verstandelik as die Skepper en Vader 
van die ewigheid erken en die impuls voel om te doen wat hy weet My wil is, 
want hy word deur My gees gelei om dit te doen, want in die kennis van sy 
wil om te verbeter, sal Ek hom geestelik die pad na My wys. En dus sal geen 
persoon wat My soek, al is dit onbewustelik, mislei word nie, indien sy wil na 
die goeie sal streef, hy kan egter net 'n mindere of meerdere mate van 
kennis hê. Sy verstandelike vermoë kan swak ontwikkel wees, afhangende 
van sy poging om sy siel te verbeter, dus doelbewus sy aard vorm in 
verhouding tot My wil. Hy kan meer slap wees in die nakoming van hierdie 
werk, maar My gees sal hom altyd korrek onderrig, dit wil sê, hy sal altyd 
voel wat reg is en wat verkeerd is, hy sal nooit dit wat verkeerd is beskou as 
reg nie, dus onseker wees oor My wil nie. Maar My Gees kan hom net meer 
diepgaande geestelike kennis gee nadat hy 'n sekere volwassenheid van siel 
bereik het, want die siel moet in staat wees om sulke kennis te ontvang en te 
verstaan om dit oor te dra aan haar verstand. En hierdie vermoë word deur 
die siel bereik deur doelbewus besig te wees om haarself te verbeter, deur 
konstante aktiwiteite van liefde, alles wat hy net gevoel het - en dus geglo 
het - sal dan in die eerste plek verstaanbaar verduidelik word aan die siel en 
sy sal die ewige waarheid deurdring, omdat Ek self nou sal kan werk in die 
siel, deur My Gees. En My Gees sal die siel se kennis vermeerder en sy sal 
haar verheug, want die waarheid wat aan die mens gegee word deur My gees 
is 'n kosbare besitting, dit is ewige geestelike rykdom wat die ewige lewe vir 
die siel verseker, want dit lei na My, Wie die Ewige Waarheid self is. Amen. 

Voortsetting van die werk van verlossing - sending 

3748 My sending op aarde moet voortgesit word deur die 
voortdurende verkondiging van My leer van liefde aan mense van goeie wil, 
sodat hulle almal kan deel in die seëninge van die verlossingsdaad, sodat 
hulle deur hul optrede van liefde, kan leer om te verstaan waaruit die 
verlossing bestaan, sodat hulle innerlik deur My gees geleer kan word oor die 
betekenis en doel van die aardse lewe en die gepaardgaande geestelike taak.  
Tydens My lewe op aarde het die mensdom in die diepste donkerte van die 
nag geleef en dit was hulle eie skuld omdat hulle liefde geïgnoreer het. Ek het 
hulle die pad na die lig gewys, en deur My kruisiging, vir hulle dieselfde 
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vermoë, die wilskrag, verkry om hierdie pad te loop. Ek het hulle geleer om 
die gebooie van liefde te vervul en het hulle daardeur gelei na wysheid, om 
kennis te hê oor elke enkele persoon se uiteindelike doel en bestemming en 
die middele om hierdie doel te bereik. Die deur van die hemel het oopgemaak 
vir diegene wat My gevolg het, hulle was vir 'n oneindige lang tyd bevry van 
die druk wat hulle siele belas het. Hulle het besef wat dit beteken om die 
ewige lewe in besit te neem. Hulle is gered uit slawerny, gered uit gebrek aan 
kennis, uit swakheid. Hulle het naby aan My gekom en kon My Liefdeskrag 
ontvang, wat oorvloed van lig en krag vir die menslike siel beteken.  
My daad van verlossing is gedoen vir alle tye, omdat die Aarde altyd bewoon 
sal word deur onvolwasse geestelike substans wat sal kwyn in My 
teenstander se slawerny, wat steeds gebind is aan die aarde totdat sy hierdie 
beperking uit eie vrye wil verwyder. Maar hulle moet vertel word van hul 
geestelike toestand, van Satan se slawerny, van hul oorspronklike toestand 
en die geleentheid om dit te herwin. Die weg moet aan die onvolwasse 
geeste getoon word, hulle moet ingelig word van die daad van verlossing, 
wat gebring was deur die groot liefde vir die mense om die hele mensdom te 
red van die vyandige magte.  
Hierdie kennis moet oorgedra word aan mense, dit is die doel waarvoor Ek 
dienaars op aarde moet hê, sodat My daad van Verlossing voortgesit kan 
word solank as wat die aarde bestaan. Weer en weer sal Ek dienaars en 
profete opwek, d.w.s. mense wat aan My gewy is, wat bereid is om die soort 
werk te doen wat Ek van hulle vereis. 
Hulle sal My leer van liefde versprei en mense altyd met versigtigheid maan 
om in liefde op te tree, want slegs dan kan die proses van verlossing begin, 
slegs dan kan die mense kundig word en 'n doelbewuste poging aanwend, 
anders sal alle kennis by hulle ontbreek, wat kenmerkend is van hul 
slawerny, kenmerkend van die geestelike nag waarin die mensdom lewe. Lig 
sal gebring word in die duisternis en die draers van die lig sal namens My 
werk deur die verspreiding van My Woord, sodat mense gemotiveer sal word 
om My te volg, sodat hulle in My en in My daad van verlossing sal glo, en 
deur hierdie geloof gebruik maak van die genade van My verlossingsdaad, 
sodat hulle wil sterker sal word wat hulle in staat sal stel om met My hulp die 
weg na bo te gaan, met My Krag, wat beskikbaar is vir almal wat dit begeer 
en wie hulle deur dade van liefde waardig maak daarvoor. En die dood sal 
oorwin word, die mense sal nie die dood voel of smaak nie, hulle sal lewe tot 
in ewigheid soos wat Ek belowe het. Amen.    

Einde onherroeplik – Goddelike orde en oortreding 

3749 Die tyd vir die einde het beslis aangebreek, en almal kan dit sien 
indien hulle wil. Ek hou nie My lewende skeppings in onkunde nie, Ek lig hulle 
Self hiervan in, maar enigeen wat nie in My en My Woord glo nie, enigeen 
wat nie die oorsaak van die totale afname oordink en nie in staat is om dit te 
verbind met die geestelike lae vlak nie, kan ook nie bykomende inligting 
ontvang nie. Ook kan die geloofwaardigheid van My Woord nie vir hulle 
bewys word nie, aangesien hulle al die bewyse verwerp.  
Die tyd van die einde laat homself merkbaar voel, maar iets wat aards 
herkenbaar is, kan ook verduidelik word deur mense op 'n aardse, d.w.s. 
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natuurlike manier. Tog is daar 'n geestelike rede vir alles wat eerste 
waargeneem moet word, die mense moet probeer om die geestelike oorsaak 
op te los as die gevolge afgeweer moet word. Maar mense wend nie hierdie 
poging aan nie, en dus nader ons onherroeplik die einde, dit wil sê die aarde 
beleef sy laaste dae in haar huidige vorm.  
Ek praat duidelik met die mense, maar hulle hou hulle ore toe, hulle kan nie 
die wil of die krag bymekaarmaak om inligting, wat hulle in staat sal stel om 
selfs 'n ordelikheid in die afname, in die groot ellende en al die gebeure, te 
ontdek en te aanvaar nie, hulle wil dit nie weet of enige onderrig in die 
waarheid aanvaar nie. Weer en weer stuur Ek hulle My dienaars en 
boodskapper om hulle te lei in die regte manier van denke.  
My plan vir die ewigheid is voorafbepaal, My Wysheid erken die noodsaak-
likheid van die verandering van die bestaande toestand, en My Liefde en My 
wil voer uit wat onvermydelik nodig is om nog die paar wat gered wil word, te 
red. Die mens se aktiwiteite moet binne perke bly, en wanneer dit oorskry 
word, het die tyd van die einde ook aangebreek. Die feit dat mense teen die 
goddelike orde optree, kan maklik deur almal gesien word. Wat sou dus meer 
logies wees as om die orde weer te herstel in ooreenstemming met My wil? 
Tog kan dit nie op 'n menslik gewilde manier gebeur nie, maar moet 
plaasvind in ooreenstemming met My wet van die ewigheid. 'n Mens bedinkte 
verandering op hierdie aarde sal nie lei tot 'n geestelike verandering nie, dit 
sal nie lei tot geestelike vooruitgang nie, wat die enigste doel vir My skepsels 
se lewe op aarde is. En dit moet plaasvind, daarom moet die nodige 
voorwaardes beskikbaar wees vir dit wat bestaan uit heeltemal nuwe 
skeppings vir die geestelike substansie wat nog teen My gekant is. 
So sal die ou aarde verbygaan, omdat al die skeppings daarop vernietig sal 
word, ten einde weer bewoon te word deur heeltemal nuwe skeppings 
volgens My wil, wat dui op die begin van 'n nuwe aardse tydperk, die begin 
van 'n nuwe era van verlossing in 'n geestelike sin. Dit is maklik om te 
verstaan dat 'n verandering op die aarde in opposisie met My orde ook sal lei 
tot volle disintegrasie, maar iemand wat nie 'n ewige Wetmaker erken nie, sal 
ook weier om 'n skending van My orde te erken, want hy lewe self nie in My 
orde nie, in soverre dat hy meer waardes aan aardse sake skenk, as aan die 
geesteryk, wat egter die oorsaak en doel van sy aardse lewe is. 'n Persoon 
wat nie deur dade van liefde in My orde bly en bewuste kontak het met My 
nie, sal ook nie ordelike gedagtes hê nie, en sy kennis is misleide kennis 
sonder blywende waarde. Maar iemand wat sy oë en ore oopmaak, sal die 
geestelike verval herken en ook weet dat die einde naby is. Hy sal daarna 
streef om binne My ewige orde te bly en ook nie die einde vrees nie, want dit 
is die begin van 'n nuwe lewe vir hom, 'n lewe van ewige saligheid. Amen. 

Krag en genade in die laaste dae 

3750 Van nou af sal dit afhang van My toevoer van krag en genade 
om te bepaal of julle jul aardse lewe sal kan bemeester, of julle in staat sal 
wees om al die probleme wat julle moet verduur op julle te neem vir die 
redding van julle siele. My Krag en genade kan slegs na julle vloei, indien 
julle bereid is om albei te aanvaar, en dus moet julle met My verenig deur 
gebed en dade van liefde. Dit is My volgehoue vermaning, My voortdurende 
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onderrig, wat Ek aan die onvolwasse siele stuur om hulle nader aan My te 
trek, ten einde hulle die geleentheid te bied om ten volle volwasse te word, 
wat vir ewig dieselfde sal bly.   
Slegs ‘n verhouding met My kan dit bereik, en as julle ‘n verhouding vrywillig 
tot stand bring met My sonder dat julle deur swaarkry gedwing word, sal julle 
aardse lewe ook maklik wees, en kan julle baie benoudheid gespaar word. 
Die bedoeling is om julle aan te moedig om die regte verhouding met My te 
ontwikkel. Julle sal altyd krag en genade nodig hê vir julle siele om te vorder, 
selfs as die liggaam nie 'n buitengewone hoeveelheid krag nodig het nie, 
want die siel se bereiking van volwassenheid is die mens se doel op aarde 
wat net bereik kan word met My Krag en genade. 
Wanneer mense hierdie doel heeltemal ignoreer, sal hulle ernstige fisiese 
nood ly om die Een Wie mag, krag en liefde in oorvloed het, te onthou en om 
'n beroep op Hom te doen om hulp. Dan sal krag en genade na hulle toe vloei 
en dan sal die siel ook buite gevaar wees. Uiterste ontbering is noodsaaklik in 
die laaste dae, want die mense het hulself steeds meer gedistansieer van die 
Bron van krag, daar is 'n wye gaping tussen hulle en My. Krag en genade 
word nie meer gevra nie en die mensdom ignoreer die liefde. Mense vorm 
hulself nie meer as ontvangers van My gawes van genade en krag nie en 
genade kan nie teen hulle wil aan hulle gegee word nie. Hulle moet eers 
kontak maak met My om te kry wat hulle dringend nodig het in 'n aardse en 
geestelike sin. En omdat Ek hulle vrye wil respekteer, maar aan die ander 
kant, hulle nie wil los in hul ongelukkige geestelike toestand nie, benader Ek 
hulle in die vorm van ernstige aardse swaarkry. Ek kom nader aan hulle om 
dit vir hulle makliker te maak om die regte soort verhouding met My te 
vestig, en My as die Gewer van krag en genade aan te roep om hulp. 
So sal, in die laaste dae, die swaarkry ondraaglik word vir al die mense wat 
vêr van My is, maar wat nog nie heeltemal deur My teenstander beheer word 
nie, want hulle kan nog gered word en die groot teenspoed is bedoel om dit 
te bereik. Moenie kwaad word vir My nie, twyfel nie aan My Liefde nie en 
verloor nie geloof in My in die lig van hierdie teenspoed nie, julle wat verlig 
is, moet ook julle medemens verlig met die feit dat niks op die aarde sonder 
betekenis en doel gebeur nie en dat selfs die grootste lyding 'n helende effek 
kan hê indien die mens self dit net wil. Julle sal nooit kan oorleef sonder My 
toevoer van krag en genade nie, julle sal ook fisies vernietig word indien julle 
nie die teenspoed as My waarskuwing erken nie, want julle kan niks self doen 
nie. Daarom moet julle die bron van krag, wat tot almal se beskikking is, 
gebruik, julle moet daarvan trek, julle moet in aanmerking geneem wil word 
deur die Gewer van krag, en gevolglik moet julle Hom geestelik kontak en 
Hom daarvoor vra, of julleself open deur dade van liefde, sodat My Krag en 
genade onbelemmerd na julle toe kan vloei, dan sal aardse en geestelike 
ontbering verby wees. Dan sal julle in staat wees om julle gegewe doel te 
bereik in die kort tyd voor die einde, en dan sal die swaarkry nie tevergeefs 
gewees het nie. Julle sal My bedank, julle Vader van ewigheid, Wie julle by 
wyse van swaarkry gered het uit 'n oneindige lang ballingskap. Wie julle, by 
wyse van swaarkry, gehelp het om vry te word. Amen. 
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Omvang van goddelike Liefde 

3751 Woorde is nie genoeg om die diepte van My Liefde vir julle, My 
lewende skepsels, uit te druk nie, en ook verstaan julle nie die krag van die 
geestelike band wat tussen My en julle bestaan nie. Gevolglik sal Ek julle nie 
verlaat nie, ongeag of julle glo dat julle julself van My kan distansieer as 
gevolg van julle verkeerde wil. Julle erken My nie, maar Ek weet wat julle is, 
en dit is onmoontlik vir My om julle te los, want julle is die produk van My 
Liefde, julle is die skepping van My uiters volmaakte wil, daarom is julle 
fundamenteel heilig, julle is deel van Myself. Julle is lewende skeppings wat 
oorspronklik in hoogste volmaaktheid in die lewe geroep is. Ek sal julle vir 
ewig liefhê. My Liefde vir julle kan nooit ophou of afneem nie, maar net 
kragtiger word, hoe meer julle probeer om weg te trek van My af. Enigiets 
wat daarna streef om My te verlaat, sal vir altyd en ewig My Liefde besit, en 
enigiets wat vrywillig weer na My terugkeer, sal deurdring word deur die krag 
van My Liefde wat Ek nooit weer van hom sal onttrek nie.  
Ek sal nooit toelaat dat enige van My lewende skeppings heeltemal val nie, 
omdat My oneindige liefde dit nie sal toelaat nie. Julle is onafhanklike 
beliggaamde produkte van My skeppende krag, en in vrye wil bepaal julle self 
die toevoer van My Liefdeskrag, maar wanneer julle die omvang van My 
Liefde vir julle ondenkbaar vind en probeer om dit voor te stel, dan sal vrede 
in julle harte kom, want niks kan gebeur met 'n persoon wat weet dat hy 
deur My Liefde omvou word nie.  
Glo in My Liefde, en julle sal reeds op die aarde gelukkige mense wees, want 
dit sal julle vul met krag en salige kalmte. Ek is met elkeen van My lewende 
skeppings, selfs al roep dit nie na My nie, maar 'n persoon met 'n ontvlamde 
liefdesvonk in sy hart, wat uit sy eie na My streef as die ewige Liefde, kan 
altyd seker wees van My teenwoordigheid. Hy sal My na hom trek en Ek sal 
hom nooit weer laat gaan nie. Glo in My Liefde. Onthou dat alles wat julle 
rondom julle sien net tot stand gekom het as gevolg van My ewige liefde vir 
My lewende skeppings, en dat My Liefde nie sal rus totdat My lewende 
skeppings se diepgaande liefde hulle met My verenig nie, want My Liefde 
weier om hulle te laat gaan.  
Die omvang van My Liefde kan nie vir julle verstaanbaar gemaak word nie, 
omdat julle nie hierdie liefde op aarde ken nie, maar Ek vertel dit vir julle, 
sodat julle kan weet dat julle bemin word deur julle Vader, deur julle Skepper 
en Voorsiener, sedert ewigheid. Hierdie kennis sal julle innerlike kalmte gee 
en die tipe van vrede wat nie versteur kan word nie, so lank as wat julle in 
My Liefde glo, want dan is Ek waarneembaar naby aan julle, en niks sal met 
julle gebeur nie, anders as dit wat nuttig sal wees vir die verlossing van julle 
siele, naamlik vir die finale vereniging met My. Amen. 
 

Stryd om geloof is nie tevergeefs nie 

3752 En Ek sê dit om julle te troos, dat julle nie tevergeefs sal sukkel 
as julle My maar wil bereik nie, omdat Ek waardering vir julle wil het en julle 
sal ondersteun, selfs al sou julle dit nie duidelik herken nie. Ek sal julle na My 
toe trek, maar julle moet self ook ‘n poging aanwend, en dit van My vra, 



70 
 

anders kan julle nie volmaak word nie. En dit is waarom julle julself soms in 
'n toestand van swakheid moet bevind en probeer om dit te oorkom. Julle 
moet self aktief wees en Ek sal julle seën. Julle geloof sal sterker groei, hoe 
meer dikwels julle blyk in 'n treurige toestand blyk te wees, en dan met My 
hulp probeer om weer op julle voete te kom.  
Julle verstaan nie dat geloof onderhewig moet wees aan woelinge wanneer 
dit vas behoort te staan nie, en dat hierdie veranderinge My Wil is, of met My 
toestemming, want dit is bedoel om die persoon tot volwassenheid van geloof 
te lei. 'n Sterk geloof kan nie meer versteur word nie, en dan het die mens sy 
doel op aarde bereik. Solank hy in tye van swaarkry nog onseker is, is hy nog 
nie sterk genoeg nie en moet sy geloof getoets word, toetse wat hy sal kan 
slaag indien hy op My vertrou.  
Enigeen wat 'n diep onwankelbare geloof wil verkry, sal sy doel bereik, want 
Ek sal baie welwillend na hom omsien. Die aardse ontbering sal maak dat die 
mens vas en opreg sal verenig met My en dus bewus sal word van My 
teenwoordigheid, en dan sal hy heeltemal op My vertrou, en nooit ooit aan 
My Liefde en krag twyfel nie. Dan sal hy 'n sterk geloof hê wat hom innerlike 
kalmte sal gee, hy sal nie meer bang wees vir die wêreld nie, hy sal nie bang 
wees vir aardse swaarkry nie, want hy sal alles doen met My Krag wat hom 
deurdring. Hy sal weet dat hy nie alleen is nie en sal homself heeltemal met 
vertroue aan My en My leiding oorgee. 
Ek wil julle na My toe trek as julle net uit eie vrye wil na My sal streef. Wat 
sal meer natuurlik wees as om julle in elke opsig te help, terwyl Ek Self weet 
dat dit uiterste geluk vir julle is om Myne te wees? Niemand se stryd sal 
tevergeefs wees nie, dit sal hom lei om die doel te bereik en elke probleem, 
elke aardse of geestelike ontbering, is 'n middel vir vooruitgang, omdat dit 
die innige verhouding met My versterk en daardeur My toevoer van krag 
waarborg.   
'n Persoon wat met My Krag deurdring is, sal enigiets kan bereik en 
enigiemand wat krag en genade wil ontvang en dit bevestig deur innige 
gebed, sal nooit met leë hande weggaan nie, en die effek sal duidelik 
waarneembaar word waar diepgaande geloof voor die wêreld bekendgemaak 
sal word. Dan sal die persoon wat aanhoudend poog om sy geloof te 
versterk, nie wankel nie, dan sal My stroom van krag ook sigbaar duidelik 
word, sodat hy 'n lewende getuienis aan sy medemens sal gee van die krag 
van geloof, wat beskikbaar is aan almal wat veg vir 'n sterk geloof, wie My 
Wil, sal nakom en wat Ek daarom nadertrek aan My, omdat hy Myne was 
sedert ewigheid en vir ewig Myne sal bly. Die vasberadenheid om in staat te 
wees om vas en onwrikbaar te glo, is ook die waarborg om 'n ferm en sterk 
geloof te bereik, want so ‘n wil, sal deur My geseën word. Amen. 

Swaarste nood voor die einde 

3753 Julle wat nou op die aarde leef, sal die moeilikste proef moet 
deurstaan en die swaarste lyding verdra, omdat die einde naby is en daar vir 
julle te min tyd oorbly om julle siele langsaam volwasse te laat word. Die 
aardse laste sal vir julle byna ondraaglik voorkom en dit moet vir julle 'n 
bewys wees dat die laaste tyd aangebreek het, want altyd sal daar 'n einde 
kom aan 'n groot nood, maar vir solank julle leef, sal julle moet smag onder 



71 
 

die druk van die moeilikste lewensomstandighede, omdat laaste werk – 
naamlik die vorming van julle siele - gerealiseer moet word vir julle 
verlossing.  
Maar die tyd is kort en dit sal ondanks die swaarste nood, ook te verdra wees 
vir Myne, oor wie Ek My bekommer op 'n kennelike wyse. Laat julle daarom 
ook nie deur hierdie voorspelling terneerdruk nie, maar slaan julle oë vol 
vertroue op na My, Wie in julle harte kyk, Wie julle wil sien en hulle help wie 
hulself My hulp waardig maak, wie My deemoedig daarom vra, wie tot My bid 
in gees en in waarheid.  
Julle wie anders is, wie swakgelowig of heeltemal ongelowig is, laat julle 
onderrig oor die rede en die doel van die nood en glo dat julle naby die einde 
staan, en volgens julle geloof sal julle gehelp word. Ek kan die strengheid van 
My opvoeding nie van julle afneem met die oog op die einde nie, wat dan nog 
meer onvolwasse siele sal verras, maar 'n paar mense sal tog die weg na My 
vind deur die nood. 
Waar 'n skynbare verbetering van die lewensomstandighede te siene sal 
wees, sal die werksaamheid van die vyandige krag ook duidelik wees. Ook dit 
moet vir julle 'n bewys wees, want My hulp sal op ‘n ander manier tot 
uitdrukking kom. Alhoewel Ek ook aards en liggaamlik vir Myne sal sorg, 
sodat die ergste druk van die nood van hulle weggeneem sal word, sal Ek 
hulle van innerlike krag en sterkte van geloof voorsien en sal hulle daardeur 
in staat stel om ook 'n swaar aardse bestaan te verdra, terwyl My 
teenstander die mense materiële goedere sal verskaf en hulle aanspoor tot 
liefdelose optrede, sodat julle altyd die oorsprong en die toevoer van krag sal 
herken, indien julle die aardse gedrag van die mense in oënskou sal neem.  
Verwag geen verbetering van die lewensomstandighede nie, want die een 
nood sal die ander opvolg, omdat die einde naby is, en berei julle daarom 
voor op die einde. Wees nie aards werksaam nie, maar geestelik. Dien 
mekaar waar nodig en maak daardeur die swaar nood vir julleself draaglik, 
want die doel is om julle aan te spoor om dienend werksaam te wees in 
liefde, sodat julle daardeur steeds nader aan My kan kom. Dink nie aan 
julleself nie, maar dink aan die nood van die naaste. Wees bereid om te help 
en bereid om te gee.  
Die tyd is baie kort en daarom besonder hard, maar dit kan vir julle ook 
buitengewoon ryk aan genade wees, indien julle My aanmaninge in ag neem, 
indien julle na My Woord luister en ywerig poog om dit uit te dra. Die einde 
kom en hiermee die laaste oordeel, wat beslissing en verlossing sal beteken 
vir Myne, maar ook hernude kluistering vir My teenstander. 
Sorg daarom dat julle aan Myne behoort. Laat die groot nood julle 
leermeester wees, wat julle na My sal lei. Luister na My boodskappers, wat 
julle onderrig en My Wil aan julle bekendmaak, wat julle ook altyd 
opheldering kan gee oor rede en doel van die nood, en dit sal nie sonder 
resultaat vir julle siele wees nie. En eens sal julle My daarvoor dank, dat Ek 
julle nog hierdie laaste periode van genade gegee het en julle deur nood en 
ellende probeer wen het vir My en My ryk. Amen. 
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Goddelike heerlikhede - eenwording op aarde 

3754 Wanneer julle die uiterste doel op aarde bereik het, dat julle deur 
eenwording met My die ryk hierna sal kan binnegaan, dat julle My erken het 
as Vader van ewigheid en julle as My kinders vol van liefde op My sal afstuur, 
dat julle julself op aarde omvorm het tot My ewebeeld, dan sal daar 
grenslose geluksalighede op julle wag. Dan sal julle die heerlikheid van God 
aanskou en julle siele sal in die lig vertoef.    
Ek vra so min van julle terwyl Ek julle so baie wil gee. Ek verlang slegs julle 
omvorming tot liefde, omdat die liefde julle hele wese moet vul sodat julle My 
in jul nabyheid sal kan verdra - Die oersubstansie van Liefde wat in My is, sal 
alles verteer wat nie ook liefde is nie. Indien julle sou weet hoe vol van krag 
julle al op aarde kon gewees het as julle die liefde in julle tot werking sou 
bring, dan sou julle ook verstaan het in welke heerlikhede julle julleself sou 
ophou wanneer julle die ligryk binnegegaan. Hierdie insig is egter weer net 'n 
gevolg van ywerige werksaamheid in liefde, anders sou die gevaar bestaan 
dat jy ter wille van die beloning opwaarts streef en dit sou jou vervolmaking 
kan skaad. Tog moet jy My woord glo wat jou onverwagte heerlikhede beloof, 
en as jy sterk van geloof is, bestaan daar geen gevaar meer dat jy maar net 
die liefde sal beoefen om geluksalig te word nie. Jy sal dan eerder die liefde 
beoefen, omdat jy jou Vader herken het, Wie jy met jou siel moet bemin. 
Probeer om op aarde die eenwording met My te bereik deur werksaam te 
wees in liefde, en 'n geluksalige lot sal vir jou beskore wees in die geestelike 
ryk. Wees te alle tye hulpvaardig ten opsigte van jou medemens wat hom in 
nood van liggaam en siel bevind, en verminder hul nood volgens jou vermoë. 
Jy sal ook al op aarde die geluk van die liefde voel, want gee is saliger as 
neem. Die gewer maak homself gelukkig en ofskoon hy ontslae raak van 
aardse of geestelike goedere, word hy tog nie daardeur armer nie. 
Inteendeel, Ek Self sal sy handeling seën en dit laat toeneem, sodra hy 
vrywillig gee, want Ek het 'n vriendelike gewer lief.  
Indien jy sou weet watter krag daar in die liefde is, sou jy ook geweet het dat 
daar op aarde geen nood hoef te gewees het nie, want dan sou julle almal in 
die Goddelike ordening geleef het, omdat die liefde haar nie daarteen kan 
verset nie. Solank dit egter die mensdom ontbreek aan liefde, kan aardse en 
geestelike nood ook nie uitbly nie, want hulle is dan vêr weg van My. Hulle is 
sonder krag en daarom ook sonder uitsig op 'n gelukkig lewe na die dood. 
Sonder liefde is daar geen geluksaligheid nie, omdat geen wese sonder liefde 
in My nabyheid kan wees nie en vir ewig van My heerlikhede uitgesluit sal 
wees.  
Benut daarom die tyd op aarde en wees werksaam in die liefde. Neem My 
leer aan, luister na My boodskappers wat jou in My Naam van liefde vertel. 
Dink na oor hul woorde, volg dit op en jy sal besef hoeveel krag daar in die 
liefde lê. Jy sal nader aan My kom en op My afstuur, en jou einde sal 
geluksalig wees.  

Gebod van Liefde is ’n leidraad van die lewe 

3755 Julle wandeling sal vas en seker volgens My wil wees, indien julle 
die liefde beoefen. My gebod van die liefde dien vir julle as leidraad vir alles 
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wat julle moet doen, dink en sê. Dan sal julle ook My welbehae verwerf en 
julle sal aards, sowel as geestelik, geseënd wees, indien dit vir julle siel 
bevorderlik sal wees. Julle moet niemand uitsluit van julle liefde nie, aan 
niemand wat dit nodig het, mag julle jul hulp ontsê nie. Dan sal julle ook 
deurdring in die geheim van die Ewige Liefde, wat in een stuk die hele 
oneindigheid met Haar krag vul, Wie julle dus ook oorvloedig kan vul, sodat 
julle na My kan lyk, wat julle doel op aarde is.  
Die liefde moet beoefen word en daarom laat Ek die groot nood oor die aarde 
kom, om julle tot dade van liefde aan te spoor, omdat ontelbare mense deur 
die nood hulpbehoewend sal word en die naaste die geleentheid gebied word 
om hulle met liefde by te staan. Laat julle harte daarom nie verhard nie, let 
op die noodsituasie om julle heen en help waar en hoe julle daartoe in staat 
is. Neem ‘n voorbeeld van My, wat op aarde geestelike en liggaamlike nood 
gelenig het, wat die swakke en sieke te hulp gekom het, hul siele moed 
gegee het en hul liggaamlik laat oplewe in genade, Wie julle ‘n lewenswandel 
in liefde as voorbeeld gestel het en julle tot navolging gemaan het. Wees 
barmhartig, vredeliewend, sagmoedig en geduldig, deemoedig van ganser 
harte en opreg in julle denke en handeling. Beoefen al die deugde, want dit is 
die gevolge van die liefde uit die hart. 
Dus moet julle aan julself werk, julle moet julle foute insien en probeer 
herstel, julle moet alle liefdeloosheid uit julle hart verban en strewe na die 
hoogste volmaaktheid. Waar julle aan krag daartoe ontbreek, daar staan 
gebed tot julle beskikking, naamlik die innige verbinding met My, wat julle te 
alle tye die toevoer van krag waarborg, want Ek slaan ag op die nood van 
elke mens, maar meer op die geestelike nood. Ek ken die wil van elkeen 
afsonderlik en bedeel sy siel ook ooreenkomstig sy wil met krag en genade. 
Laat My gebod van liefde steeds die rigsnoer van julle denke en handelinge 
wees en julle sal My wil vervul op aarde. Verhard julle harte nie, want dit is 
die grootste gevaar vir julle, omdat julle dan teen alle krag uit My verhard is. 
Wanneer julle My sal aanroep om hulp, sal julle dit ontvang, Ek sal julle 
bystaan, omdat My Liefde vir julle onveranderlik is en elkeen vashou, wat 
daarna verlang, maar soos wat Ek julle behandel, moet julle ook julle naaste 
behandel, dan sal julle lewenswandel ooreenkomstig My wil wees. Amen. 

God se wil of toestemming - Vrye wil 

3756 Alle gebeure is geregverdig in My wil sedert ewigheid, maar altyd 
met inagneming van mense se wil gedurende die laaste fase van hul 
ontwikkeling, om dit nie verpligtend te maak nie en dus word die gevolg van 
elke gebeurtenis erken en selfs toegelaat deur My, indien dit veroorsaak word 
deur die mens se misleide wil. Daarom sal Ek altyd deelneem, want niks kan 
gebeur sonder My wil of My toestemming nie. Die mens se vrye wil moet 
onherroeplik bly as sy geestelike hoër ontwikkeling nie onmoontlik gemaak 
moet word nie en daarom kan hy sy wil in elke rigting gebruik, hy kan dit 
selfs misbruik, maar dan moet hy ook self die gevolge dra. Enigiemand wat 
die vryheid van die menslike wil erken, sal dus ook die mensdom se ernstige 
probleme kan verstaan, want dit word onregstreeks veroorsaak deur mense 
wat hulle wil teen My ewige orde gebruik vir hul optrede, voorskrifte en 
houdings wat 'n skadelike uitwerking op hul medemens het. 
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Dat die swaarkry gevolglik ook baie uitgebreid is, 'n hoër ontwikkeling beperk 
word en die geestelike toestand tot die minimum versleg, moet ewe 
verstaanbaar vir 'n persoon wees, met inagneming dat dit noodsaaklik is dat 
My ewige orde gehandhaaf moet word, indien die mens se siel volwasse moet 
word, en dat elke skending van My orde sal dui op 'n geestelike agteruitgang, 
en terselfdertyd aardse ontbering, wat die regstellingsmiddel van 'n haglike 
toestand van sake is, wat skadelik is vir die siel.   
Ek kan nie, op grond van My wil, die mense se gedagtes in die regte rigting 
stuur en die mens se vrye wil ongeldig maak nie, omdat dit op sy beurt 'n 
misdryf teen My ewige orde sal wees, wat op die mees diepgaande wysheid 
en groter as groot liefde vir My lewende skeppings gegrond is. Daarom kan 
Ek nie ontrou teenoor Myself word en dit wat Ek eens as uiters wys herken 
het, aanpas by die menslike wil, en sodoende My wil as veranderlik verklaar 
nie. My wil is vas en onomkeerbaar, en dus sal Ek ook die mens se wil vry 
laat wees, Ek sal slegs die uitwerking daarvan gebruik vir elke individuele 
persoon se siel, as My Wysheid dit as voordelig ag. In hierdie konteks moet 
julle ook elke gebeurtenis waardeer, selfs al veroorsaak die uitwerking 
daarvan dat julle ly, julle moet tog My hand erken en dit vertrouend gryp, 
want Ek ken almal se wil sedert ewigheid en stuur ook elke persoon se lot in 
ooreenstemming met sy wil.  
Tog kan julle 'n kalm en sorglose aardse lewe leef solank as wat julle julleself 
getrou aan My toevertrou, want My wil kan alles verban, insluitend die 
uitwerking van die bose denke en optrede van diegene wat van voorneme is 
om julle te benadeel, maar sonder die beperking van hulle vrye wil. Ek ken 
julle sedert ewigheid, maar Ek ken ook die mense wie se wil teen My gekeer 
is en wat hul vryheid van wil misbruik. En My plan is voorafbepaal ook sedert 
ewigheid. Dus hoef julle, wat Myne wil wees, ook nie julle medemens se wil 
te vrees nie, so lank as wat julle My liefhet en My vra vir beskerming teen 
alles wat vyandig teenoor julle is. Verstaan egter dat, en waarom, so baie 
ellende om julle is, hoekom Ek dit toelaat en die mensdom hul gang laat 
gaan. Hoe dit ookal sy, My wil is in beheer van alles wat gebeur, omdat My 
Ewige Wysheid erken wat voordelig is vir die mense se siele in die laaste dae. 
Amen. 

Lewende water - Bron van die ewige lewe 

3757 Moenie studeer en spekuleer nie, maar leef in liefde, want wat 
bereik julle deur die voorafgaande indien julle geen liefde het nie? Julle sal 
bloot tot misplaaste intellektuele gevolgtrekkings kom wat nutteloos vir julle 
siele sal wees. Slegs die liggaam sal af en toe baat, indien julle ondersoeke 
en bespiegelings verband hou met materiële dinge. Selfs aardse denke sal 
geseën word, as julle terselfdertyd liefde beoefen, maar aardse denke sonder 
liefde neem die siel steeds dieper gevange in die materie, waaruit sy haarself 
moet bevry. Studie en spekulasie is regtig nie genoeg om geestelike sake te 
verstaan nie, sonder liefde lei dit tot verkeerde resultate, want dan vermy 
julle die Gewer van die waarheid, Wie Homself liefde is, Wie die waarheid 
oordra aan die persoon wat daarna streef om soos Hy te word.  
Soek dus die waarheid waar liefde duidelik sigbaar is, waar liefdevolle spraak, 
denke en optrede julle die waarborg gee dat die Gewer van die waarheid dit 
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self aktief versprei. Daaruit moet julle skep en julle laat verfris, want daar sal 
julle die Bron van die Ewige Lewe vind, die Fontein waaruit lewende water 
vloei, soos wat God belowe het. Hy self het die Fontein vir julle toeganklik 
gemaak. Hy het die mens se liggaam en siel as draer van Sy Gees gemaak en 
waarborg Haar werking so gou as wat julle in liefde lewe. Trouens, Hy het 
ook die verstandelike vermoë aan almal gegee, maar hy het korrekte 
verstandelike aktiwiteit en korrekte denke afhangend gemaak van julle wyse 
van lewe, aangesien slegs dit, mits dit in ooreenstemming met Sy wil is, die 
krag van Sy Goddelike Gees in die mens aktiveer.  
Die aardse en geestelike wêrelde is twee opponerende wêrelde, net soos die 
mens se verstand en sy geestelike aktiwiteit mekaar opponeer so lank as wat 
die aardse wêreld dit nie self onderwerp aan die geestelike wêreld nie. Slegs 
die samesmelting van beide sal dieselfde gedagtes van die verstand en die 
hart tot gevolg hê, dit wil sê, die gees in die mens sal die verstand so gou 
regeer as wat die geestelike wêreld die mens se sintuie kan verdoof vir die 
materiële wêreld en een word met sy hele wese. Dan sal die mens in die 
waarheid leef, dan sal hy deurtrek word deur kennis wat aan hom gegee is 
deur die Gewer van die waarheid Self, deur Sy Gees. Dan sal hy nie nodig hê 
om te studeer en te spekuleer nie, want hy sal geleer word deur die ewige 
Liefde Self, aangesien sy manier van lewe 'n aktiwiteit van liefde sal wees en 
dit beteken 'n oorwinning van alle materie, dus 'n opname in geestelike sfere, 
'n lewe in God. Dan sal die mens se liggaam 'n houer vir die Goddelike gees 
wees, waaruit lewende water vir ewig sal vloei, hy sal 'n onuitputlike fontein 
van Goddelike wysheid wees, 'n fontein van lewe wat deur almal gebruik kan 
word om hulself te verfris indien hulle dit wil. Enigiemand wat daaruit skep, 
sal vir ewig lewe, soos wat God belowe het. Amen.  

Ek is die Weg, die Waarheid en die Lewe. 

3767 Slegs die waarheid kan lei tot die ewige lewe vir julle, want Ekself 
is die waarheid en slegs deur My sal julle die ewige ryk kan binnegaan.  
Ek is die weg, die waarheid en die lewe. As julle in die waarheid wandel, gaan 
julle ook die ware weg wat na die ewige lewe lei, want die suiwere waarheid 
is ‘n gevolg van werksaamheid in liefde en dit is die enigste weg om die siel 
uit die toestand van dood tot die toestand van lewe te verplaas. 
Aangesien Ek dus die ewige Liefde is, is Ek die weg na Myself vir My skepsele, 
hierdie weg moet hulle onvoorwaardelik gaan om My te bereik, Wie die 
Enigste is om hulle die ewige lewe te gee. Om My dus na te volg, om ‘n lewe 
van liefde op aarde te lei, moet hulle na Waarheid gelei word, d.w.s. hulle 
moet eers onderrig word hoe hulle hul aardse lewens moet omvorm, om dan 
deur die nakoming van My leer ook die suiwere waarheid uit My te kan 
herken, omdat sonder die liefde alle kennis dooie kennis bly. Verstandelike 
kennis is egter nie die kennis van die hart wat lewend maak nie. 
Ek is die weg, die waarheid en die lewe. As julle My soek, sal julle op die 
goeie weg kom, die waarheid vind en tewens ook vir julle die ewige lewe 
verwerf. Wie die waarheid begeer terwille van die waarheid, hom kom Ek 
tegemoet, en Ek lei hom op die weg van die liefde, en as hy geen weerstand 
bied nie, ontwaak sy gees tot lewe en sal hom volgens die waarheid onderrig. 
Dan het hy My gevind en hy sal My ewig nooit meer verloor nie, dan leef hy 
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en kan ewig nie meer sterwe nie. Slegs die suiwer waarheid kan dit 
teweegbring, wat die gevolg is van onbaatsugtige werksaamheid in liefde. 
Onware leerstellings lei nie na die vereniging met My nie, dit verleng die weg 
omhoog, dit hou die mens ‘n ander doel voor, en slegs ‘n vaste wil om by die 
ware doel te kom, verwyder die groot gevaar van om heeltemal te verdwaal.  
Sonder My kan julle nie die ware weg vind nie, julle sal My moet aanroep, 
julle sal My onderrig moet aanneem, julle sal die weg moet volg wat Ek julle 
voorgelewe het op aarde, die weg van die liefde, om daardeur tot die 
waarheid, tot herkenning van My en tot die ewige lewe te kom. Julle sal in die 
liefde moet wandel, omdat julle julleself sonder die liefde nie met My kan 
verenig nie, en ook omdat Ek, as die Ewige Liefde, ook die einddoel van die 
weg van waarheid is. En omdat julle so lank dood was in die gees, dus geheel 
sonder enige insig was, totaal sonder enige kennis van die Goddelike 
Wysheid, is ook die diepste van My Wese vir julle volledig vreemd en julle sal 
dus nie kan lewe sonder om julle met My te verenig nie, wat maar net deur 
die liefde kan gebeur. Amen. 

Die tweede koms van Christus  

3768 My geboorte op aarde het plaasgevind op 'n tyd van algehele 
ontwrigting van die denke, in 'n tyd van die grootste liefdeloosheid en die 
diepste ongeloof. Dit het gebeur in 'n tyd waarin die mensdom totaal van God 
verwyder was.  
Ek het toe Self na die aarde gekom, om die mense te help in hul geestelike 
nood. Dit was nie die aardse noodtoestand van mense wat My daartoe 
gebring het nie, maar slegs die geestelike nood, want dit sou 'n versekerde 
ondergang beteken het vir ewige tye. Ek het Self na hulle gekom, omdat die 
geskrewe woord sonder uitwerking op hulle harte was. So het Ek toe Self 
gekom en hulle die Woord gebring deur middel van die Mens Jesus, in Wie Ek 
verblyf geneem het en deur Wie Ek dus gepraat het, omdat niemand gered 
kan word sonder My Woord nie.  
Soos dit ten tye van My koms uit die hoogte op die aarde was, so is dit nou 
weer op die aarde. Daar is dieselfde groot geestelike nood. Dit is 'n toestand 
sonder hoop vir die mensdom, indien hulle nie van hulp voorsien word nie. 
Die liefdeloosheid het die oorhand gekry, die geloof het verstar en die 
geskrewe Woord het geen betekenis meer vir die mense nie, want hulle gee 
geen aandag meer daaraan nie en hulle kan daarom ook nie self bevry word 
uit hulle nood nie. 
Daarom sal Ek weer na die aarde kom, Ek sal nou net in die Gees onder die 
mense vertoef, soos wat Ek dit verkondig het, dat Ek by Myne sal bly tot aan 
die einde van die wêreld. Ek sal in die Gees by hulle wees en gee Myself in 
hulle te kenne deur die Gees. Ek bring hulle weer My Woord. Ek spreek tot 
die mense en die wat van goeie wil is, sal My Woord ook kan herken. Wat is 
meer verstaanbaar as dat Ek die mense nie sonder hulp sal laat nie, en hoe 
anders kan hulle hulp gebied word, as dat Ek Self tot hulle spreek? 
Vir daardie doel moet Ek My van 'n mens bedien, Ek kan net deur die mond 
van 'n mens praat, om die toestand van die mense nie erger te maak nie, dus 
hul vryheid om te glo van hulle ontneem, wat enige verbetering van hul 
geestestoestand sou verhoed. My Woord moet weer in alle reinheid aan die 
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mense gebring word, soos dit van My Self uitgegaan het, sodat dit ook by die 
mense werksaam kan word. Omdat Ek Self die Woord is, kom Ek na julle toe, 
Ek vertoef geestelik onder julle. Ek daal weer af na die aarde om hulp te 
bring, en wanneer Ek tot julle spreek, stel Ek julle ook in kennis van die tyd 
wat julle tegemoetgaan, want Ek wil dat julle op hoogte sal wees van die 
groot verantwoordelikheid wat julle vir julle siele dra.  
Daarom spreek Ek tot julle en Ek wys ook op die einde. Ek spoor julle aan en 
waarsku julle, Ek gee julle raad en opheldering oor alles wat nodig is om te 
weet en My teenwoordigheid is onweerlegbaar vir elke denkende mens. Wie 
in My glo, sal ook nooit meer 'n verbinding van die Skepper, met dit wat Hy 
geskep het, kan ontken nie, dus sal dit vir hom ook vanselfsprekend wees dat 
Ek oral sal vertoef waar 'n mens hom nie teen My teenwoordigheid verset 
nie. Hy sal dan ook glo dat Ek My teenwoordigheid aan die mense wil bewys 
deur My Woord, wat direk van My uitgaan en dus van My getuig. 
Ek is by julle in die Woord, dit is My tweede neerdaling vanuit die hoogte na 
aarde, wat Ek voorspel het sal plaasvind voor die einde, en dus sal julle ook 
met sekerheid die einde kan verwag, want Ek Self sal vir julle die tekens 
aandui wat die laaste tyd sal voorafgaan. Alles sal vervul word wat Ek 
verkondig het in Woord en geskrif, want My Woord is waarheid en sal so bly 
tot in alle ewigheid. Amen. 

Ingryping van God 

3773 My wil sal die menslike wil oorwin, en deur My ingrypinge sal 
menslike bedoelinge verhoed word. Elke Wêreldse mag sal binnekort haar 
onmag ervaar in soverre dat dit magteloos sal wees teenoor My wil. Ek sal 
die wêreld toon dat hulle My nie kan uitskakel nie, dat Ek die wêreldgebeure 
in andere bane sal lei wanneer die mense self nie meer daartoe in staat sal 
wees nie. Ek sal die gebeure die vrye loop laat neem totdat dit duidelik 
sigbaar sal wees welke mag op aarde die oorhand gaan kry, maar dan sal Ek 
nie aarsel om hierdie mag te breek nie, al is dit slegs tydelik, sodat die tyd 
om tot voleinding te kom, kan aanbreek. 
Ek sal dus voor die einde nog duidelik op die voorgrond tree. Ek sal alle 
mense nog ‘n keer benader as onoorwinlike Goddelike Krag wat Homself op ‘n 
vernietigende wyse sal uiter, omdat nog net vrees die mense Al kan aanspoor 
om My aan te roep, naamlik die vrees vir die dood, waarin hulle hopeloos sal 
verval sonder My hulp, want niks anders kan die gedagtes van die mense tot 
My keer nie. Alle wêreldse mag sal in die niet versink, want dit kan geen 
weerstand bied teenoor die kragte van die natuur waardeur Ek sal spreek nie.  
Daar sal ‘n skielike verandering intree, alles wat die denke van die mense tot 
nou toe besig gehou het, sal wegval en nuwe probleme sal opgelos moet 
word. Daar sal nuwe noodsituasies opduik en daar sal baie krag benodig word 
om die nuwe lewensomstandighede te bemeester. 
Ek het medelye met die mensdom wat ondanks die grootste aardse nood nie 
die weg na My gevind het nie. Die wat alleen maar aandag gee aan 
wêreldgebeure, maar wie nie daarin die gevolg sien van ‘n verblinde denke 
en ‘n uiterste verwydering van God nie, wat alle skuld en oorsaak van die 
nood in die menslike wil soek en nie in die eie geestelike nood wat die eintlike 
oorsaak is nie, en wat elkeen self sal moet oplos. 
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Juis daarom sal Ek My wil teenoor die mense stel totdat hulle erken dat hulle 
onder die genade van ‘n ander Mag is en dat hulle hierdie Mag om hulp moet 
nader, sodat hulle My kan erken, want eers dan kan Ek hulle met My hulp 
bystaan. Die mense het hierdie hulp dringend nodig, maar hulle sluit hulself 
af van die krag wat hulle nodig het en om hulle nou gewillig te maak om 
hierdie krag op te neem, laat Ek die groot nood oor hulle kom. 
Binnekort sal julle My hoor, en julle sal bewyse kry aangaande die waarheid 
van My Woord. Geseënd is hulle wat glo voordat Ek hulle van bewyse 
voorsien, geseënd is die wat hulself voorberei en steeds krag uit My put, 
want hulle hoef nie die nood te vrees nie, ook sal die kragte van die natuur 
hulle nie skaad nie, want dit is My wil. Amen. 

Lig van bo  

3774 Die hemel laat sy lig op die aarde neerstraal, maar die aarde bly 
donker. Hulle verset hulle teen die aanneem van die lig, want die bewoners 
van die aarde het hulle oë gerig op die ryk van die duisternis, wat soms wel 
ten beste 'n vuurskynsel gee, maar wat egter slegs misleiding van Satan is. 
Hulle probeer gretig om die bedrieglike lig op te vang en slaan geen ag op die 
sagte lig wat van bo kom nie. Slegs enkelinge neem dit aan en vir hulle is die 
betowering van die duisternis verbreek. Hulle het die nag ontvlug en gaan 'n 
helder môre tegemoet. Waarom aarsel julle mense om die lig van bo aan te 
neem? Waarom jaag jy 'n bedrieglike lig na en laat jou nie onderrig oor die 
waardeloosheid daarvan nie? Waarom wil jy nie van bo in ontvangs neem wat 
die diepte jou nooit kan bied nie? Waarom gebruik jy nie jou wil om jou los te 
maak van die krag wat jou vashou in die duisternis van gees nie? Omdat jy 
nie meer in staat is om te glo in die Gewer van die Lig, in 'n Almagtige, Wyse 
en Liefdevolle Skepper van ewigheid, wat jou ook geskape het, en waarlik vir 
'n ander doel as dit wat jy nastreef. 
Dink tog hoe leeg jou bestaan is wanneer jy jou voorstel dat die dag van 
môre al jou liggaamlike einde kan bring. Wat baat dit dan wat jy so ywerig 
poog om te bereik? Wat sal jou aardse goedere jou baat wanneer jou liggaam 
opgehou het om te bestaan? Jou siel sal dan 'n vreeslike lot tegemoetgaan, 
want sy sal sonder enige geestelike besit wees en daarom sonder krag. Sy 
sal dood wees, egter nie uitgewis nie. 
Laat jou onderrig wanneer die ligdraers jou pad kruis. Luister na hulle en dink 
na oor hul woorde, en as jy ernstig is, sal jy insien dat hulle woorde nie leeg 
is nie, dat dit lewe dra, dat dit wel geloofwaardig is wanneer 'n Skepper van 
ewigheid erken word. Probeer die geloof in 'n Skepper te bekom deur na te 
dink en deurdat jy vrae in die oneindigheid stuur. Die lig uit die hemele sal 
jou ook aanraak en jy sal sy weldaad voel. Daar sal 'n milde en sagte skynsel 
in jou hart kom. Jou gees sal verlig word en die verlange na steeds helderder 
lig in jou sal toeneem en vervul word. Laat die lig van bo op jou inwerk. 
Ontvlug dit nie, want slegs die lig bring jou die lewe. Dit is geen bedrieglike 
lig nie, inteendeel, dit bring geestelike goedere aan jou oor, waarvan die 
voortsetting geluksaligheid vir jou beteken en geluksaligheid oplewer. 
Ontvlug die duisternis deur jou wil, en jy sal lewe. Amen. 
 
 



79 
 

Liefdevolle Vaderlike woorde  

3775 Jy sal in My sorg bly vir die res van jou lewe, en daarom moet 
niks jou bevrees maak nie, niks moet jou angstig maak en vir jou 
onoorkombaar lyk as jy een maal geloof verwerf het in My Krag, Liefde en 
Wysheid nie. Wie moet jou beskerm as dit nie die Een is Wie die Liefde in 
Homself is nie? Wie het die mag om dit te doen en Wie wil jou nadertrek aan 
Homself? En so sal Ek ook jou aardse teëspoed van jou af wegneem wanneer 
jy volkome geloof verkry het. Wees dus nie bang nie. Verdra alles met geduld 
en in onderdanigheid aan My Wil en weet dat dit vir jou siel se redding nodig 
is, maar dat Ek jou nie wil belas met meer as wat jy kan dra nie, en Ek sal 
jou te alle tye ondersteun wanneer jy nie meer jou omstandighede op jou eie 
kan bemeester nie. Die feit dat Ek jou nie van teëspoed kan vrywaar nie is 
ook suiwer gebaseer op My Liefde, want die tyd na die einde is kort, en Ek wil 
die ewige lewe in al sy glorie toeganklik maak vir julle, wat My Eie is, en dus 
julle siele reinig sodat dit geskik kan wees vir die geestelike koninkryk. Hou 
altyd My onmeetlike liefde in gedagte as jy ly, want gedurende die finale 
tydperk van aardse lewe wil dit jou help om volledige bevryding te bereik. Jy 
sal alles makliker dra en net altyd leer om My meer opreg lief te hê, omdat 
My Liefde jou kragtig nader trek. Nogtans sal Ek jou nooit verlaat nie. Om die 
teëspoed van die mensdom te verwyder sou op absolute ondergang dui vir 'n 
oneindige lang tyd; maar Ek wil nog steeds dit red wat nie sal wegskram van 
My Liefdevolle hulp nie.  
Jy moet ook hierdie teenspoed ervaar, al is dit so dat jy dit nie tot dieselfde 
mate nodig het nie, tog sal dit egter 'n ryklik geseënde resultaat hê vir jou, 
en eendag sal jy dit herken as 'n spesiale genade van My. As jy My egter nie 
uit jou gedagtes uitsluit nie, sal jy in staat wees om selfs die grootste 
swaarkry te verduur, want My juk is sag en My las is lig, en My Woord is die 
waarheid. As Ek jou My hulp belowe, as Ek jou te alle tye wanneer jy My vra 
om dit te doen, wil help om jou kruis te dra, hoef jy nie bang te wees dat jy 
onder die las, wat Ek vir jou eie onthalwe op jou geplaas het, sal meegee nie. 
Roep My aan in jou nood en Ek sal altyd gereed wees om te help, glo in My, 
en die krag van jou geloof sal dit binne 'n oomblik verban en jy sal besef dat 
jy net sal ly indien jou geloof te swak is. Wend 'n poging aan en bid 
voortdurend vir 'n sterk geloof en jy sal alle teëspoed oorkom en jou einde 
sal 'n geseënde een wees. Amen. 

Aankondiging van die katastrofe 

3776 Ek bring 'n boodskap vir julle wat uiters belangrik is. Julle moet 
julle gereedmaak vir die komende gebeure, want Ek sal My spoedig 
openbaar. Die tyd wat aan julle gegee is loop ten einde en My Woord sal 
vervul word, tot vreugde van 'n paar en tot die afgryse van baie mense wat 
My herken het en My weer sal herken wanneer Ek Myself sal uiter en My wil 
en My Krag sal demonstreer.  
Julle is op die punt om op 'n weg vol ontberinge en verdrukking te gaan, 
want dit is wat nodig is vir mense wat My mag sal ondervind, om hul hand na 
My uit te reik en My helpende hand te gryp. My laaste onderrigmetode blyk 
onverbiddelik en wreed te wees vir mense en tog word dit slegs deur My 
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Liefde gemotiveer, want ontelbare siele sal verlore gaan sonder hierdie finale 
middel en Ek wil nog 'n paar wen deur dit te gebruik. 
Herken My Liefde in die feit dat Ek dit aangekondig het en aanhoudend die 
komende gebeurtenis bly aankondig om julle te laat glo, as julle dit nie 
vooraf wil glo nie. Julle sal almal angsvolle ure ervaar, en die oorlewendes sal 
die moeilikste omstandighede moet verduur, wat vir hulle ondraaglik sal 
voorkom. Ek belowe egter My Krag en hulp aan almal wat 'n beroep op My in 
gees en waarheid sal doen. Ek sal nie lippegebede verhoor nie, maar slegs ‘n 
roep wat uit die diepte van jul harte opkom na My toe. Dit sal toegestaan 
word, en alle teëspoed sal verminder word en sodoende draaglik vir die 
mense wees wat in My glo. Nuus sal julle bereik oor wêreldse planne en 
maatreëls, maar hulle sal deur My wil gebreek word. Julle sal hoor van ‘n 
nuwe gevaar, maar julle moet weet dat 'n ander gevaar naderkom en dat 
julle nie bang hoef te wees vir die voormalige nie. Julle moet slegs julle 
aandag aan My en My koninkryk gee en net nader aan My kom om meer krag 
te kry vir die ure van die grootste nood.   
Ek sê dit vir julle, want My Liefde wil hê dat julle moet voorberei vir dit wat 
onvermydelik is en wat sal gebeur volgens My ewige plan, omdat julle nog 
baie krag benodig en dit kan ontvang deur middel van 'n opregte wil, innige 
gebed en werke van liefde. Sorg slegs vir julle siele en laat los alle aardse 
sorge; kom na My in alle nood en probleme, sodat julle julleself nooit sal 
distansieer van My nie, sodat julle voortdurend in kontak met My kan bly en 
ook My teenwoordigheid sal voel wanneer Ek van bo met julle praat met 'n 
donderstem, sodat julle nie bang sal wees vir My nie, maar 'n beroep op My 
as julle Vader van die ewigheid sal doen vir Sy beskerming, wat Hy sekerlik 
aan julle sal toestaan. Amen.  

Innigheid van die gebed versterk die geloof 

3778 Die innigheid van die gebed bevorder die ontvanklikheid van My 
Woord, en so sal julle te alle tye krag en barmhartigheid ontvang, as julle in 
gees en waarheid tot My bid. Ongeag hoe dikwels die wêreld tussen julle en 
My wil kom, sal dit nie in staat wees om julle verbinding met My te verbreek 
nie, soos wat hulle My ook nooit kan verhinder om nader aan julle te kom 
met die Woord nie, solank julle nie versuim om My om hulp aan te roep nie. 
In die gebed tot My, moet Ek vereis, solank as wat julle nog nie so ‘n sterk 
geloof het nie, dat ook die grootste wêreldse gevaar die bewussyn van My 
aanwesigheid nie verdring nie. Dan eers is julle onlosmaaklik met My 
verbonde. Die swak geloof maak die verbintenis egter losser en dit moet 
steeds weer opnuut vaster geknoop word deur die gebed. 
Ek gee julle die versekering dat dit nooit stukkend geskeur sal word nie, want 
Ek ken Myne en trek hulle na My toe, totdat hulle onafskeidbaar met My 
verbind sal wees vir ewig. Wat die aarde nog te wagte staan, is so 
ontsettend, dat dit ‘n ware krag vanuit die geloof vereis, sou die mens dit wil 
deurstaan, sonder om skade te ly aan sy siel. Elke aardse noodsituasie is ‘n 
voorbereiding vir hierdie tyd, wat onherroeplik sal kom, ooreenkomstig My 
aankondiging. 
Ek lê die mensdom wel ‘n groot las op om te dra, Ek laat baie leed oor hulle 
kom, maar Ek ken ook die uitwerking daarvan en dink slegs aan die sieleheil 
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van die mense wat Ek wil help in hulle geestelike nood. Rus en vrede sal oor 
julle kom as julle diep gelowig is en ook die grootste nood sal julle geen skrik 
aanjaag, of swak van geloof laat word nie. Trag om die geloof te bereik, 
probeer om steeds weer die verbinding met My tot stand te bring, slaan nie 
so baie ag op die wêreld en sy verpligtinge nie, maar verdiep julle meer en 
meer in My Woord, neem regstreeks die krag van My in ontvangs deur My 
Woord, laat julle spys en laaf deur My, sodat julle met krag vervul kan word 
en geen angs meer ken nie, sodat julle in die bewussyn van My aanwesigheid 
kan leef en julle onbesorg aan My Liefde en barmhartigheid toevertrou. 
Ek ken al julle node, Ek is op hoogte van die vrees van julle siele, van die 
angs van julle harte en beoordeel alles volgens julle wil, hoevêr dit vir My 
geld. En daarmee in ooreenstemming, lei Ek alle gebeurtenisse, sodat dit 
julle siele tot voordeel sal strek. Verloor nooit die innigheid van die gebed uit 
die oog nie, soek My in elke nood en elke gevaar en Ek sal julle geroep hoor 
en julle help, want julle moet Myne word met elke vesel van julle harte, julle 
moet die innigste eenwording met My soek, sodat julle geloof die krag sal 
bereik waar julle niks meer sal vrees nie, wat daar ook al mag gebeur. Amen. 

Seëninge van geloof in tye van nood 

3784 Alle seëninge van die geloof sal julle ondervind as die nood in alle 
hardheid op julle afkom. Gee nie moed op nie, want Ek sal by julle wees, al 
die dae tot aan die einde, en 'n beter beskerming sal julle waarlik nie kan hê 
as wat My teenwoordigheid julle waarborg nie. Probeer die geloof daarvoor al 
vooraf te verkry. Bid en leef in liefde en My teenwoordigheid sal julle tot 
sekerheid word, en dan sal julle sonder vrees en sterk wees. 
Die nood is onafwendbaar, want vir ontelbare mense het die laaste dag 
gekom wat hulle nog redding moet bring in geestelike nood. Hard en 
voelbaar moet Ek hulle aanspreek, as Ek hulle nog vir My wil wen, en daarom 
moet julle ook die dae van nood op julle neem ter wille van jul medemens, 
maar steeds onder My beskerming staan en alles oorwin met My Krag en 
genade. 
Wanneer die groot nood egter op julle sal afkom, sal julle nie meer 
moedeloos wees nie, as julle maar bereid sal wees om vas te glo. Ek verhoor 
die gebed van die hart, wat gaan om die verkryging van 'n sterk geloof. 
Sodra julle My in julle nabyheid voel, sal julle nie meer bang wees nie. Dan 
sal julle sterk wees en sal elke stryd stry, aards sowel as geestelik, dit wil sê: 
met die vyand van julle siele. Hou vol en vrees nie, want wie Ek eenmaal My 
beskerming belowe het, die verlaat Ek ewiglik nie. Ek sal julle veilig deur alle 
nood en gevaar lei. 
Elke dag bring julle nader aan die groot gebeure, wat hulle nie deur menslike 
wil sal afspeel nie, maar slegs deur My Wil. Al sal die nood eens nog so groot 
wees, dit sal eindig deur die gebeure, maar sal gevolg word deur 'n nood van 
'n ander aard. Maar ook dit sal julle kan baasraak, indien julle net aan My sal 
vashou en met My skep en werk.  
Glo eerstens in My voortdurende teenwoordigheid by Myne, by hulle wat, 
hulself deur 'n lewenswandel volgens My Wil, poog om te omvorm tot liefde. 
Glo in My werksaamheid in en deur julle en daar sal 'n rus oor julle kom 
teenoor elke - ook die grootste - nood, want julle sal dan ononderbroke krag 
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van My verkry, van Hom in wie julle glo. Wees nie angstig en kleingelowig 
nie, want des te groter sal julle nood wees, maar ban dit self uit deur 'n vaste 
geloof. Bid en leef in liefde en julle geloof sal sterk word, en 'n krag bereik 
wat alle vrees sal uitskakel, want julle sal julle in My teenwoordigheid veilig 
en kragtig voel en julle sal ook die moeilikste kan oorwin met My Krag. 
Spoedig sal daar 'n verandering kom. Baie vinnig sal die dae verbygaan. Die 
een nood sal op die ander volg en skielik sal Ek spreek vanuit die hemel, soos 
wat Ek dit steeds weer verkondig het. Julle staan so naby daaraan, dat julle 
met die oog daarop alles kalm sal moet verdra, want dit is die laaste storms 
voor die groot storm wat oor die aarde sal gaan. Dink daaraan dat Ek julle as 
voortdurende vermaner en waarskuwer sal bystaan en julle gewys het op 
hierdie tyd van nood. Dink daaraan dat ook die groot nood sal begin soos wat 
Ek dit verkondig het, want My Woord is en bly die ewige waarheid, en put 
krag daaruit, wat julle steeds ter beskikking staan indien julle haar begeer. 'n 
Vader sal vir sy kinders niks terughou nie, omdat hy hulle liefhet. Hy beskerm 
hulle in elke nood en elke gevaar. So ook julle hemelse Vader, wat nog veel 
meer van julle hou en julle daarom liggaamlik en geestelik alle beskerming 
sal gee, sodat julle eens ongedeerd sal kan ingaan in Sy ryk. Amen.  

God se aangestelde dienaars – Waarheid 

3785 Enigiemand wat geroepe voel om vir My te werk en om in My 
Naam op aarde te werk moet hom altyd en vir ewig laat trek en lei deur My, 
hy moet My met hom laat praat deur die stem van sy hart, hy moet luister na 
wat hierdie stem hom vertel en voldoen aan die begeestering van sy hart. 
Enigiemand wat geroepe voel, moet in voortdurende kontak met My bly, hy 
moet homself onvoorwaardelik en sonder enige weerstand aan My wil 
ondergeskik maak, eers dan kan Ek deur hom werk, slegs dan is hy My 
dienaar in waarheid, die arbeider wat pligsgetrou die werk vir sy God doen.  
Hy sal sy aanstelling deur My voel in die begeerte om My Woord, My wil, te 
verkondig. Hy sal aangemoedig voel om mense in te lig oor die betekenis en 
doel van die aardse lewe, hy sal aangemoedig voel om hulle te vermaan en 
te waarsku, aangesien hy, wanneer hy deur My aangestel is om te werk vir 
My ryk, die suiwer waarheid sal ken en dit ook altyd sal wil versprei. Die 
aanstelling deur My is die gevolg van geestelike volwassenheid wat die mens 
in staat stel om die suiwer waarheid van My te aanvaar, en dus kan geen 
persoon ooit deur My aangestel word wat nie eers deur die gees in homself 
geleer is nie. 
Hoewel hy ook in staat is om kennis intellektueel te aanvaar, laat dit hom nie 
toe om die waarheid te versprei nie, want hy herken die waarheid nie 
heeltemal in die kennis wat hy ontvang het nie. Dit is egter nodig om die 
suiwer waarheid eers te herken, voordat hy dit aan sy medemens kan 
deurgee, en hierdie herkenning kan slegs deur My Gees aan hom gegee 
word. Die mens moet geestelik wedergebore wees, dan eers sal hy die 
korrekte begrip en herkenning vir die suiwer waarheid hê, dan eers sal hy 
deur Myself geleer wees en in staat om te werk as My kneg op aarde.  
Die innerlike begeerte om My te dien, sal ook lei tot sy roeping deur My, want 
Ek sal elkeen wat homself aanbied om vir My ryk op aarde te werk, aanvaar 
en hom voorberei in ooreenstemming met sy geestelike volwassenheid. As hy 
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homself heeltemal aan My sal gee, sal hy die geringste aanmoediging van sy 
hart volg en dus altyd aan My wil voldoen wanneer Ek hom nodig sal hê om 
vir My te werk. Om hierdie rede moet hy homself heeltemal losmaak van die 
wêreld, hy moet sy kontak met My as die uiterste genot sien en so vêr as 
moontlik alle wêreldsheid ignoreer. Dan sal hy die gees in homself al hoe 
meer helder en duidelik hoor en hierdie stem met steeds meer blydskap volg, 
en dan sal hy 'n geskikte werker wees vir My ryk op hierdie aarde. Amen. 

Groot ellende en droefheid sal die waarheid van die goddelike 
Woord bewys 

3786 Die weg na die ewige Vaderland is vol dorings en probleme, en 
besonder baie so in die laaste tyd voor die einde, maar hoe moeiliker dit te 
oorkom is, des te korter sal dit wees. Die einde is naby en alle struikelblokke 
stapel hul nog eens vir julle op, maar nadat julle dit oorkom het, sal julle vry 
kan rondbeweeg en die geesteryk betree, waar alle moeite en laste beëindig 
sal wees. 
As julle ernstig hieroor nadink, moet die moeilike bestaan op aarde julle die 
sekerheid gee dat die einde naby is, want Ek het dit vir julle vanaf die begin 
van hierdie verlossingsperiode voorspel, in welke nood en kommer julle sal 
kom voor die einde, dat julle 'n nood op aarde sal moet deurmaak soos wat 
daar nog nooit een was nie. Julle sal daardeur die waarheid van My Woord 
kan insien, want die leed en die nood rondom julle sal baie groot wees en dit 
sal nog groter word, maar Myne roep Ek toe: “Wees geduldig en wag op My 
hulp”. Wat onafwendbaar is, wat Ek 'n lang tyd tevore verkondig het, moet 
vervul word tot leedwese van ontelbare mense en tot versterking van die 
geloof van Myne. 
Die tyd van die groot droefheid het aangebreek en wie aan My Woord dink, 
weet dat die laaste uur spoedig sal slaan, en hy sal getuig van My en My 
Woord, Wie waarheid is en sal bly tot in alle ewigheid. Al is die nood ook hoe 
groot, dit moet vir julle 'n bewys wees van die waarheid van My Woord en 
julle geloof bevestig. Dit moet vir julle 'n troos wees, want Ek gee julle met 
hierdie voorspelling ook die belofte dat Ek die dae sal verkort terwille van die 
uitverkorenes. 
Dit sal vinnig verbygaan, maar die nood moet vooraf in alle erns op julle 
druk, sodat julle kan besef dat die einde naby is. Julle sal nooit meer op 
verbetering kan hoop nie. Veeleer sal julle die nood gelate op julle moet 
neem en julle des te meer by My aansluit, hoe meer dit op julle druk. Dan sal 
dit vir julle meer werd wees as die besit van aardse goedere, wat geen 
duursaamheid het nie en julle nie kan volg in die ewigheid in nie. 
"Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is. En Ek sal julle verkwik". 
Houvas aan hierdie belofte. Glo en vertrou My en alle nood sal vir julle 
draaglik wees. Sit julle lot vol vertroue in My Hand. Ek sal julle lei tot aan die 
einde van julle lewe. Al is die pad ook hoe moeisaam, dit lei Opwaarts, en 
aan die einde daarvan is Ek. Aan die einde wag julle hemelse wonings in julle 
Vader se huis, waar geen leed op julle sal druk nie, waar geen nood bestaan 
nie, waar ewige vrede en geluksaligheid is, waar julle oog heerlikhede sal 
aanskou waarvan geen menslike hart 'n voorstelling kan maak nie. 
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Glo in My Woord en herken ook in die groot nood alleen die bevestiging van 
My Woord, want Ek het dit aan julle verkondig en dit moet as My Woord 
vervul word wanneer die einde naby is. Berei julle daarom slegs voor op die 
einde en laat alle aardse sorge val. Skep en werk nie meer vir die aarde nie, 
maar net vir die geesteryk. Maak voortdurend 'n beroep op My Krag en 
Genade. Bly voortdurend in gebed, dit wil sê in voortdurende verbinding met 
My deur gedagtes en werke van liefde, en julle sal geen stap sonder My hoef 
te gaan nie. Julle sal My as vaste Leier aan julle kant hê, en al is die pad ook 
hoe vol dorings, dit sal na die ware doel lei. Dit sal  na die Vaderhuis. Dit sal 
lei na My, julle allerliefste Vader van ewigheid. Amen. 

Bely Jesus en Sy verlossingsdaad 

3787 Daar is 'n groot risiko dat mense hulle geloof in Jesus Christus, 
die Seun van God en Verlosser van die wêreld, sal laat vaar, en tog moet die 
mense onderwerp word aan hierdie laaste toets van geloof, want dit is 
deurslaggewend vir die ewigheid. Ek Self het as mens geïnkarneer op hierdie 
aarde in Jesus Christus. Ek Self het die kruisiging as 'n mens aanvaar om die 
poort na die ewigheid vir die mensdom oop te maak, maar mense sluit die 
hek self, hulle aanvaar nie My daad van Verlossing nie, hulle baat nie daarby 
nie, en daarom sal die hek vir ewig geslote bly vir hulle.  
'n Persoon wat My nie erken nie, kan ook nie deur My erken word en aan My 
behoort nie. Hy is nie deel van My solank as wat hy nog onderhewig is aan 
My teenstander se invloed, wat nog steeds deel het aan diegene wat nie My 
en My daad van verlossing erken nie. Daarom skei hulle hulself af van My en 
streef na die een wie se wil hulle verslaaf en hulle van alle bewustheid wil 
ontneem.  
Die einde is naby en daarmee die laaste oordeel en weereens benader Ek die 
mensdom as hulle Verlosser, Ek probeer om geestelike vryheid, lig en 
verligting aan die mense te bring en wil net erken word, ten einde die seën 
van My Verlossingsdaad aan die mense te gee, sodat hulle nie verlore sal 
gaan wanneer die Oordeelsdag kom nie. Ek wil hulle verlos, maar hulle moet 
hulle uit eie vrye wil laat verlos. Daarom moet hulle My voor die wêreld bely 
as die Een Wie se krag en genade hulle in staat sal stel om geseënd te word. 
Hulle moet glo dat die Godheid in alle volheid in die Man Jesus was, dat Sy 
groter as groot liefde Hom gemotiveer het om te ly en te sterf vir Sy 
medemens, ten einde die ewige dood van hulle af te weer, wat die 
onherroeplike lot van elkeen is wat nie in Hom glo nie, wat nie Sy 
verlossingsdaad erken nie en nie die seëninge aanvaar wat Hy deur die 
kruisiging vir julle verkry het nie. 
Die mense sal hierdie geloof voor die wêreld moet bely, hulle moet openlik 
getuig van die liefde van die God-mens Jesus, want deur die aflê van hierdie 
getuienis sal hulle heeltemal by My staan, hulle sal die wêreld wys dat hulle 
waarlik My kinders is, wat deur die liefde van die Vader opgegroei het, wat 
ook die Vader se wil vervul. Hierdie besluit van geloof moet gemaak word, en 
dit sal 'n moeilike tyd wees vir die mense wat aan My behoort en wie My in 
die openbaar sal moet bely. Maar wie die wil, sal hê om dit te doen, sal ook 
die krag hê wat in oorvloed aan hom geskenk sal word, soos wat Ek belowe 
het, want Ek is Self met Myne, en Myne is diegene wat na My streef, wie ten 
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doel het om My te bereik, wie My in gees en in waarheid aanroep, wat in 
liefde leef en poog om My wil te vervul. Daarom moet hulle nie bekommerd 
wees oor die naderende geloofstryd nie. Dit moet met mense gebeur sodat 
hulle ernstig kan besin oor 'n probleem wat tot dusvêr min aandag geniet 
het. Hulle moet vir of teen My besluit, want iemand wat die Seun erken, 
erken ook die Vader, en enigiemand wat die Seun verwerp, verwerp ook die 
Vader. Ek is egter Die Een wat Homself namens die mensdom geoffer het, 
want Ek was in alle volheid in die mens Jesus, Ek het Self na die aarde 
gekom om die mensdom te verlos van hulle sondeskuld en die gevolge 
daarvan. Daarom kan enigeen wat in My glo, nie Jesus Christus verwerp nie, 
want Hy en Ek is Een, en enigiemand wat van Hom getuig, getuig van My. 
Amen. 

Wegneming– evangelie van die vier winde 

3791 Van alle vier hoeke, d.w.s. uit alle nasies van die aarde sal Ek 
Myne aan die einde van die dae wegneem, want oral waar mense woon, is 
Myne ook aanwesig, wat My en hul naaste van ganser harte liefhet. Deur hul 
liefde herken hulle ook vir My, die ware God, as hul Vader van ewigheid, Wie 
in Homself die Liefde, die Wysheid en die Krag is. Oral waar mense woon sal 
ook Myne weet dat die tyd van die einde gekom het, want hulle lewe in liefde 
en word deur My gees onderrig oor wat aan’t kom is.   
In elke Hemelstreek is My woord waarneembaar. Dit word die mense 
aangebied uit die “Ryk van die lig” en hulle neem dit aan volgens die graad 
van hul geestelike volmaaktheid. Hulle hoor dit as gesproke woorde in die 
hart, of in hul gedagtes, of hulle hoor dit deur middel van My dienaars op die 
aarde, wat reeds ‘n ontwaakte gees besit. Hulle sal egter steeds die waarheid 
herken, omdat hulle ‘n verlange het na die waarheid, en sal hulle daardeur 
waardig maak om deur My onderrig te word. 
So word die evangelie van liefde in die hele wêreld verkondig soos wat Ek dit 
beloof het, want Ekself dra sorg vir Myne en sorg vir hulle met die nodigste 
en beste wat hulle op aarde aangebied kan word. Hulle sal egter ook die 
geloofstryd aan die einde nie bespaar bly nie, ofskoon dit in verskillende 
sterkte sal plaasvind. Oral in die wêreld sal Myne My moet bely en hulleself 
verdedig teen die wat sonder geloof is. Hulle sal hul liefdadigheid moet bewys 
wanneer dit van hulle gevra word en hulle sal gekwel word terwille van hul 
geloof voordat die einde kom. 
Maar alle “ontwaaktes van gees” sal ook vir My besig kan wees, want oral sal 
hulle ongelowiges aantref. Om hulle tot My oor te haal, sal die strewe wees 
van alle mense wat van My die waarheid ontvang en Myne geword het deur 
die liefde, want sodra wat die nood ondraaglik lyk, sal Ek Self kom en Myne 
na My ryk bring. 
Ek sal hulle in lewende lywe wegneem vanaf hierdie aarde, wat ‘n totale 
verandering nodig het, en Ek sal hulle verplaas na die nuwe aarde as die 
werk van verandering volbring is. 
Mense van alle nasies sal My mag prys en My heerlikheid loof, want oral waar 
mense hulleself bevind, sal Ek My hand uitstrek tot redding van Myne wat 
hulle in groot gevaar sal bevind. Dan sal Ek hul die loon gee vir hul 
standvastigheid in geloof en hul trou tot My en dan sal die huidige uiterlike 
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vorm van die aarde vernietig word. Dit sal gebeur voor die oë van almal wat 
My weerstrewe en daarna sal daar ‘n nuwe aarde ontstaan soos dit verkondig 
is in woord en geskrif. Amen. 

Wêreldgebeure se verloop stem ooreen met die geestelike 
ontwikkeling 

3793 Wêreldgebeure het sy verloop ooreenkomstig die geestelike 
ontwikkeling, dus sal die chaos ook steeds groter word, omdat die mensdom 
voortdurend agteruitgaan in sy ontwikkeling. Hulle verwyder hulself steeds 
meer van die pool van liefde en stuur op die teenpool af, wat heeltemal 
sonder enige liefde is. Dit sal sy aardse uitwerking in volslae wanorde hê en 
dus vir die mense ‘n onverdraaglike bestaan wees in aardse nood, in die 
ontbreking van insig, in dwaling, verkeerde denke en handeling, en 
uiteindelik in die algehele ondergang, omdat daar niks is wat vir ewig in so ‘n 
wanorde kan bestaan nie. Dus gaan die mensdom sy geestelike en 
liggaamlike ondergang tegemoet; en dit sal die einde wees. 
Waar daar wel nog ‘n positiewe ontwikkeling op die spel is, sal die toestand 
van wanorde ook nie in der mate aangetref word nie, dog die lewe van die 
enkeling sal ook volgens die algehele toestand op aarde aangepas wees, 
slegs meer verdraaglik, omdat hy aan God sal vashou en ‘n beroep sal doen 
op Sy hulp. Wêrelds gesien egter, voeg die een gebeurtenis homself by die 
ander en steeds beantwoord dit aan die ontwikkelingsgraad van die mense. 
Aangesien hierdie ontwikkeling dus ‘n gedurige agteruitgang sal toon, sal 
growwer vorme van liefdeloosheid ook steeds mekaar opvolg, d.w.s. aardse 
maatreëls en besluite sal steeds meer onheil vir die mense veroorsaak, die 
leed en die nood sal steeds groter word, want die mensdom leef sonder God 
en kan daarom ook maar net sodanige planne ten uitvoer bring as wat God 
se teenstander hulle voorhou.  
Daarom sal daar wêrelds geen verbetering verwag kan word nie, want waar 
‘n verbetering nagestreef word, moet die liefde die oorhand hê, maar sy is 
verkoel en die liefdeloosheid bring maar net dit vorendag wat teen God gerig 
is. Waar ‘n verbetering te siene sal wees, sal dit slegs ten koste van die 
medemens wees wat daardeur in ‘n nog groter teenspoed gestort sal word. 
Die aktiwiteite van die Satan gedurende die eindtyd sal gereeld duidelik 
sigbaar en herkenbaar wees vir almal wat dit wil sien, en die tyd kom steeds 
nader waarin sy mag vir ‘n lang tyd gebreek gaan word. 
Tevore het God hom egter volledige vryheid toegelaat, want die wil van die 
mense was op hom gerig en hulle het selfs sy krag op aarde vergroot. Slegs 
die mense wat met vrye wil die verbinding met God nastreef, kan hulself van 
sy mag onttrek, omdat hulle met God se Krag vervul sal wees en die 
werksaamhede van kragte wat aan God vyandiggesind is, duidelik herken. 
Alle mense kan hom, wat sonder liefde is, egter herken aan die hand van 
wêreldgebeure, en deur ernstig te wil, kan hulle hulself van hom losmaak, 
want God het die wet van die liefde in die hart van elke mens geplaas en die 
mense verstand gegee om duidelik te kan insien, sodra daar teen hierdie 
Goddelike wet gesondig word. 
Daarom laat Hy ook die groot wêreldgebeure so verloop, dat die mense hulle 
oë kan oopmaak wanneer hulle wil sien. Dit lê by hulleself om te besluit, 
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hetsy ten goede of ten kwade, vir werke van liefde of vir dade van 
liefdeloosheid, want daarby passend sal weer sy aardse lewe ook meer of 
minder in die ordening verkeer en sal ook die graad van sy insig wees. Die 
laaste einde sal nie onverwags kom vir hom, indien hy op die tekens en die 
wêreldgebeure sal let, wat beantwoord aan die wil van die mensdom, sy loop 
sal neem nie. Amen.  

Vryheid van wil - Afbreking van ontwikkeling 

3794 Ek gee die menslike wil sy vryheid. Wat dit beteken en waarom 
dit so toegelaat word, sal julle eers begryp as julle in die gees wedergebore 
is, as julle bekend is met My verlossingsplan van ewigheid en met die 
verlossing van die gees wat gebind is. Dan eers sal julle die noodsaak insien 
dat die mense hulself eers sal moet verander, indien hulle ‘n verandering in 
hul lewensituasie wil bereik, want Ek is God in die hemel en op aarde, en 
alles is slegs moontlik deur My wil.  
Afhangend van die mense se houding teenoor My Ewige wette, of hulle deel 
wil hê aan, of in opstand kom teen, My Ewige, so sal ook hul lot op aarde en 
in die geesteryk wees, wat hulle vir hulself sal berei. Ek sal nooit as te 
nimmer die wil van die mense met geweld verander nie, slegs deur allerlei 
middele My skepsele probeer beweeg om hulle wil self te verander. 
Die groot nood op aarde is ook so ‘n middel, wat egter deur die mense self 
veroorsaak sal word deur hul verkeerde wil. Ek moet hulle werke toelaat en 
terwille van hulself wil Ek die moontlikheid nie verhinder dat hulle as vrye 
skepsele eens die wil ook sal gebruik in ‘n goeie rigting en volmaak word nie. 
Wat uit My Krag voortgekom het, was en bly Goddelik. Dit kan nie in ‘n 
gebonde toestand bestaan nie, selfs al het hulle uit eie wil in hierdie toestand 
beland. Ontneem Ek egter die mens sy vrye wil, kan die skepsel nooit vry 
kom nie, en kan hy nie meer na sy oertoestand terugkeer nie, wat hy slegs 
uit eie beweging kan bereik, of, Ek moet die skepsel wat uit My voortgekom 
het, alle kennis oor sy bestemming ontneem en hom dan stuur volgens My 
wil. Dan is dit ‘n wese wat hom egter so sal moet skik en nog vêr van 
Goddelikheid verwyderd is. As hulle egter nader aan hul oertoestand wil kom, 
dan moet hulle die vryheid van wil gegee word en hulle moet dan die wil op 
die regte manier gebruik, want daartoe sal Ek hom die lewe as mens gee. Ek 
sal hom die bekwaamheid gee om te dink en te handel en Ek sal sy vrye wil 
nie uitskakel totdat sy proeftyd op aarde verby is nie. Dog ‘n verkeerd 
gebruikte wil moet Ek opnuut vir lang tye bind en hom dan eers weer die 
vryheid teruggee, wanneer hy weer die genade verkry om as mens op die 
aarde beliggaam te word om opnuut die laaste wilstoets af te lê.   
Dit is vasgestel sedert ewigheid en Ek kan dit nie ongedaan maak nie, want 
dit sal My wet van ewigheid teengaan en die wese heeltemal van sy 
Goddelikheid beroof, want wat van My uitgegaan het, sal altyd en ewig ‘n 
deel van My bly, wat as uiteindelike doel die bereiking van die oertoestand is, 
waartoe die vrye wil onvermydelik noodsaaklik is. 
Al bring hierdie vrye wil dade van die grofste liefdeloosheid voort, sal Ek dit 
nie voortydig bind nie en slegs deur My wil daardie orde weer tot stand bring, 
waar die vrye wil van die mense gebruik kan word om nader aan My te kom. 
As die uur egter aangebreek het wat Ek as die einde bestem het sedert 
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ewigheid, sal My wil alle ontwikkeling beëindig. Dan sal daar weer ‘n toestand 
van orde geskep word wat die totaal verkeerde wil sal beperk, sodat die 
verlossing van die gebonde gees weer opnuut kan begin, want Ek hou nie op 
om te sorg vir die gees wat uit My voortgekom en uit vrye wil van My afgeval 
het nie, sodat hulle hul vryheid weer kan terugkry, sodat hulle hul 
oertoestand kan bereik en weer salig word. Amen. 

Satan se slawerny 

3799 Julle sal deur Satan verkneg wees solank as wat julle hom nie sal 
weerstaan en beveg nie, wat julle in staat is om suksesvol te doen indien 
julle bereid sal wees om julleself te bevry uit sy slawerny. Hy is My 
teenstander, hy probeer om te kry wat deur My Krag ontstaan het, wat aan 
My behoort het sedert ewigheid. Ek veg ook vir hierdie geestelike substansie, 
maar Ek laat dit aan die siel self oor wie sy wil erken. Ek verhoed nie dat die 
siel na My teenstander strewe nie, Ek konfronteer haar net met My Liefde, 
ten einde haar begeerte op te wek om uit eie beweging na My te keer. Wie 
egter vry wil wees van hom, wie na My sal streef, sal onfeilbaar deur My 
geneem en nader aan My getrek word, en daarom sal elke geveg teen My 
teenstander, elke wil om van hom te skei, suksesvol wees, want nou sal Ek 
saam met die persoon veg, Ek sal aan sy kant staan en die vyand sal 
verslaan word, want die persoon se wil het My gekies. Voorheen was die 
mens gevange gehou, sy siel was onderdruk, sy het aan Satan se wil 
voldoen, want hy is die heer aan wie sy [die siel] vrywillig onderdanig was.  
Elke ambisie van Satan is in stryd met My ewige orde. Daarom kan die mens 
wat deur hom verkneg is, ook nie in orde leef nie, tensy hy 'n wêreldse orde 
stig ten einde sy wêreldse welstand te verseker met die hulp van die krag 
van onder af, terwyl sy siel in die donkerste wanorde sal leef, heeltemal 
sonder liefde en dus geheel en al sonder krag van My. Vir so lank as wat die 
mens nog op die aarde leef, sal Satan probeer om hom te verlei met aardse 
besittings en hom ook vervulling gee, so gou as wat die persoon aan sy wil 
voldoen, so gou as wat sy ongevoeligheid sy affiliasie met Satan bewys. Hy is 
'n dienaar van die een wat hom skynbaar aards bevoordeel, want hy sal hom 
in die uiterste duisternis intrek sodra hy sy fisiese vorm verlaat, en sy siel sal 
bitter nood ly. Tog word hy nie onregverdig behandel nie, siende dat hy op 
aarde ook sy besluit vir My kon gemaak het, want Ek het hom dikwels 
benader en gewaarsku en daaraan herinner, en het probeer om hom na My 
toe te trek. Die wil is egter die deurslaggewende faktor en wanneer hy na My 
neig, sal Ek die siel die krag gee om haarself te bevry van hierdie mag, want 
My Krag is groot, maar dit vereis die mens se wil. 
Elke mens is in staat om te wil hê dat Ek hom aangryp, elke mens is in staat 
om sy wil op die regte manier te gebruik, omdat My teenstander nie die wil 
kan dwing nie, want Ek het hierdie krag deur My kruisiging oorwin. Gevolglik 
moet die mens My erken as Verlosser van die wêreld en 'n beroep op My 
doen ter versterking van sy wil, ter wille van Jesus, en My teenstander sal sy 
mag oor hom verloor het. Enigiemand wat My egter heeltemal verwerp, sal 
voortgaan om in akute slawerny te lewe en sal dit baie moeilik vind om 
homself daarvan vry te maak, maar Ek sal ook vir hierdie siele veg. Weer en 
weer het Ek hulle benader in die Woord en hulle verwys na My 
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Verlossingsdaad, want Ek wil hulle wen en sal dit ook eendag bereik, al neem 
dit ook 'n oneindige tyd totdat hierdie wese se wil uit eie beweging na My sal 
keer. Maar verlossing uit Satan se slawerny kan egter nie plaasvind buite My 
ewige orde nie, en daarom moet die mens se wil My uit eie beweging kies, en 
dan sal hy alle bystand ontvang, en hy sal vry word. Amen.   

Wil bepaal die invloed van geestelike kragte 

3801 Enige gees na wie julle julself wend, sal mag oor julle hê. Julle 
eie gedagtes en wil bepaal die magte wat na julle kom en invloed kry oor 
julle. Julle gedagtes en wil word ten alle tye ondersteun deur geestelike 
magte, want daar word oor julle geveg in die geesteryk, terwyl goeie sowel 
as bose magte probeer om julle te wen, maar julle besluit self wie julle siel 
sal wen. So dra julle 'n groot verantwoordelikheid vir julle siel want julle 
bepaal haar lot tot in ewigheid.  
Sodra julle wil goed en regverdig is, sal die opponerende magte beheer oor 
julle verloor, dan sal die magte van die lig aan julle kant staan wat die 
voormalige magteloos sal laat. As julle egter vrywillig na daardie magte draai 
deur gevoelloosheid, onregverdige gedagtes en dade, dan sal die ligwesens 
van julle onttrek, omdat hulle nie in staat sal wees om julle teen julle wil te 
beïnvloed nie, en julle sal heeltemal aan die genade van die bose magte 
oorgelaat wees, wat julle al dieper in die duisternis sal lei, julle gedagtes 
heeltemal verwar en julle aanspoor in God-opponerende optrede. Sorg dus 
vir julle gedagtes, wees waaksaam dat hulle nie dwaal nie, dwing julle wil in 
die regte rigting en weet dat julle altyd ondersteuning sal vind so gou as wat 
julle toelaat dat selfs die geringste goeie gedagte in julle opkom. Julle is te 
swak en geestelike magte is altyd bereid om te help. Julle moet hulle die reg 
gee om julle te help, want volgens die Goddelike wet wat die vryheid van wil 
beskerm, mag hulle nie optree sonder julle toestemming nie. 
Die teenoorgestelde krag is ook nie in staat om julle wil te dwing in bose 
dade en gedagtes nie. Hulle kan ook net in werking tree wanneer julle 
julleself oorlewer aan hulle deur die verkeerde rigting van julle wil. Gebruik 
julle wil korrek, streef net na die goeie in julle gedagtes en aksies, en keer 
julle wil na God, en julle sal 'n merkbare versterking van julle siele ervaar, 
julle sal graag liefdeswerk wil doen; julle sal doen wat goed is en die bose 
verafsku, want dan sal julle krag ontvang om julle wil in werking te sit. Deur 
die liefde sal julle ook in bewustheid groei, julle sal Jesus Christus erken, die 
Goddelike Verlosser, as die toonbeeld van liefde, en julle sal nooit weer 
wegdraai van Hom nie, maar versterk word deur Sy genade, omdat al die 
goeie geeste nou kan werk om julle vir ewig vir God se koninkryk te wen. 
Gebruik net julle wil korrek en sukses sal julle s’n wees. Verwyder julle van 
die geestelike magte wat julle wil verlei deur die verkeerde gebruik van julle 
wil. Streef na God, na die goeie, en leef in liefde, en julle sal ook vrygestel 
word van alle verantwoordelikheid, want vanaf die oomblik dat julle wil in die 
regte rigting gerig is, sal julle onderhewig wees aan die invloed van stralende 
geestelike wesens en sal julle in staat wees om julle sonder bekommernis 
aan hulle toe te vertrou. Streef na God en julle sal Hom bereik, julle sal een 
word met Hom op aarde of eendag in die ewigheid, want julle wil het in 
volledige vryheid vir Hom besluit. Amen. 
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Bemoedigende advies om geloof te hê 

3802 Julle is so swak en bang en tog kan julle so sterk wees met 'n 
vaste geloof in My en My bereidwilligheid om te help. Niks is onmoontlik nie, 
want My Krag kan alles doen, en selfs oënskynlik onmoontlike hulp kan aan 
julle verleen word, indien julle net geloof het. Daarom is dit nie nodig dat 
julle afgeskrik word deur enigiets nie, julle het nie nodig dat swaarkry of 
kommer julle ontmoedig wanneer julle dit in vaste oortuiging van My Liefde 
en almag aan My gee nie. Dan sal Ek julle help en selfs die moeilikste aardse 
probleem oplos, want Ek sal Myne nie verlaat nie en hulle Helper wees in alle 
nood en gevaar.  
Waar anders moet My Liefde en Mag uitdrukking vind as in hulle wat uit eie 
wil na My strewe en met die liefde van ’n kind hul vertroue in die Vader plaas 
om hulle te help in alle swaarkry? Waar anders sou die krag van die geloof 
toegepas word, indien nie aan hulle wat My ware kinders is, omdat hulle My 
erken en liefhet en altyd probeer om My wil te doen? 
Wanneer julle praat van God se groter as groot liefde, dan sal dit sekerlik sy 
lewende skeppings insluit, want die liefde neem besit van alles en begeer 
eenwording. So gaan die Vader se hart ook uit na sy kinders en Hy wil hulle 
onbeperkte liefde gee om hulle nou en vir ewig gelukkig te maak. Die Vader 
se liefde bewys dit self in nimmereindigende hulpvaardigheid, in die weghou 
van alle gevaar, en die gee van diepgaande wysheid en kennis aan Sy 
kinders, maar Sy kinders moet hul Vader se geskenke sonder weerstand 
aanvaar, dan sal hulle volwasse word en met opregte liefde aan hul Vader 
vashou en onbeskryflik gelukkig wees. 
Sal julle dan enige vorm van nood ondervind wat nie deur julle Vader 
afgeweer kan word nie? Daarom moet julle heeltemal op My vertrou en nie 
bang raak wanneer julle swaarkry as gevolg van My toestemming of My wil 
nie. Ek wil julle geloof toets en versterk, sodat dit toenemend meer 
standvastig sal word, en hoe minder julle faal, hoe nader sal Ek aan julle 
wees, want Ek sal julle nooit weer verlaat as julle My eers gevind het nie.  
Wat ookal gebeur, dit sal goed wees vir julle, want julle herken werklik nie 
die dringendheid en die doel van julle aardse lot nie. Ek weet egter hoe julle 
die beste gehelp kan word, en julle kan onvoorwaardelik op My leiding 
vertrou, julle hoef nie vir 'n oomblik te vrees nie, maar neem altyd net 
skuiling in My Liefde wat nooit van julle onttrek sal word nie.  
Glo vas en onwrikbaar dat Ek julle sal help, en My hulp sal nie versuim om te 
realiseer nie, sodat julle duidelik die krag van geloof kan herken, en My 
werking sal voel, en as My kinders al hoe meer intiem word met My totdat 
niks meer in staat sal wees om julle te skei van My Vaderhart nie, maak nie 
saak wat om julle aangaan nie, en julle daarom met volle vertroue na elke 
dag kan uitsien. Julle moet vas bly glo wanneer julle groot onrus om julle 
voel, want julle sal elke dreigende teenspoed deur die geloof verdryf, soos 
wat Ek belowe het dat ‘n sterk geloof in staat is om alles te doen en dat niks 
onmoontlik is vir God nie. Amen.  
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Die onderwerping van die wil – bonatuurlike krag 

3803 Daar staan 'n bonatuurlike krag tot jou beskikking indien jy My 
Wil tot jou eie wil maak. Dan sal Ek in jou werksaam wees en sal waarlik 
dinge bewerkstellig wat jou natuurlike vermoë te bowe sal gaan. Maar hoe 
moet jou wil wees om jou in staat te stel om dit by Myne aan te pas? 
Jy sal niks meer mag wil wat in stryd is met My wet van ewigheid, wat teen 
die goddelike ordening ingaan wat alleen My wil is. Jy sal dus te alle tye My 
wil ter harte moet neem. Jy sal altyd moet doen wat Ek van jou verlang, dit 
wil sê My gebod van die liefde vervul, want liefde is die grondslag van My wet 
van ewigheid. Liefde beweeg My wil. Liefde is die oersubstansie. Liefde is die 
krag wat alles in stand hou, en My wil kan altyd alleen maar wees in hulle 
wat die wet van die liefde tot grondbeginsel maak, maar dan sal jy ook 
volledig oor die krag uit My beskik wat in haarself liefde is. Dan sal jy ook 
onbeperk werksaam kan wees. Jy sal dade kan uitvoer wat suiwer menslik 
onmoontlik is, maar met die krag van die liefde wel uitvoerbaar sal wees vir 
elke mens wat homself onderwerp het aan My wil. 
Probeer daarom jou wese heeltemal te omvorm tot liefde, dan sal niks vir jou 
onmoontlik wees nie. Jy sal beheer hê oor mense en diere, oor die elemente 
van die natuur, want dit sal steeds My Wil wees wat jy ten uitvoer bring, en 
vir My Wil en My Krag is niks onmoontlik nie. Dan sal jy ook van alle 
verantwoordelikheid onthef wees, want sodra My Wil oor jou heers, omdat jy 
jouself vrywillig aan My onderwerp het, handel jy in ooreenstemming met My 
Wil en doen jy wat vir My goed en welgevallig is. 
Jy sal dus op aarde al buitengewoon magtig kan wees, omdat jy altyd My 
Krag vir jou sal kan toe-eien, wanneer jou wil gelyk is aan Myne en dan word 
jy deur die gees in jou aangespoor tot sekere gedagtes en handelinge. Jy sal 
jou wil kan uitvoer, want jy dink en handel dan met My en My Krag. Jy sal in 
staat wees om leed en nood af te wend wanneer die liefde julle daartoe 
aanspoor om die medemens te help. Jy sal die elemente kan gebied, siekes 
kan genees en wonderwerke van allerlei aard kan verrig, want dit is slegs My 
Krag wat dan deur jou tot uitdrukking kom en met My krag sal niks vir jou 
onmoontlik wees nie. Ek wil dus dat jy jou wil volledig aan My Wil onderwerp, 
sodat jy dan niks anders sal wil nie as My wil nie, en Ek dan werksaam kan 
wees deur jou. Amen. 

Waaksaamheid teenoor die vyand van die siele - Antichris 

3804 Jy moet waaksaam wees sodat jy nie die slagoffer word van die 
vyand van julle siele nie, want hy probeer voortdurend om jou op 'n 
dwaalspoor te bring en jou deur allerlei soorte verleidings van die regte pad 
af te kry. Hy sal ook kom in die gewaad van 'n leier en hy sal probeer so jou 
vertroue te wen. Hy gaan beloof om jou na die doel te lei, maar sy doel is die 
wêreld, dus sal hy jou aardse voordele beloof, hulp in aardse benoudheid. Hy 
sal probeer om die weg vir jou te berei, maar alles onder één voorwaarde: Jy 
sal jou siel aan hom moet gee, dus jou geestelike vermoëns en gedagtes 
losmaak van God, van die geestelike strewe. Al sy beloftes vra dade van 
liefdeloosheid. Elke mens wat verlang na aardse voordele, sal nie in staat 
wees om dit te verkry as hy in die liefde lewe nie, dus sal hy óf die een, óf 
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die ander moet opgee. Hy sal moet besef dat dit hom sy siel sal kos indien hy 
welvaart in sy aardse lewe gaan nastreef. Hy sal moet weet dat elke poging 
tot welvaart op aansporing is van hom wat die siel wil verwoes, en hy sal 
moet waaksaam wees. Hy moet sy toevlug neem tot God, sodat Hy hom sal 
beskerm teen die invloed van die vyand. Hy moet vra om versterking van sy 
wil, ten gunste van die goeie en om af te sien van aardse goedere, want as 
die vyand hom 'n aardse lewe in welstand en behaaglikheid verskaf, wat 
moet hy in ruil daarvoor gee? Slegs 'n ondraaglike lot vir die siel in die ryk 
hierna, want wanneer daar ’n tyd van nood oor jou kom, dan het dit ‘n wyse 
betekenis en bedoeling, solank dit deur God self toegelaat is. 
Die vyand van jou siel stel egter juis in ‘n tyd van nood alles aan die werk: 
Hy sal probeer jou denke en strewe te rig op wat jy aan aardse goedere 
ontbreek. Hy sal probeer om jou gierigheid ten opsigte daarvan te versterk 
en jou gedagtes in beslag neem. Slegs die wilskrag kan jou daarteen 
beskerm, want dit wat hy belowe, is ’n begogeling. Dit is slegs tydens die 
paar dae van jou aardse bestaan vir jou van nut, daarna versink jy in die 
nietigheid in en laat jou siel in uiterste armoede agter. 
Sien vrywillig af van dit wat slegs die liggaam gelukkig maak, maar vir die 
siel geen voordeel oplewer nie. Laat jou liggaam op aarde in soberheid lewe 
en verryk eerder jou siel met geestelike goed wat onverganklik is en wat vir 
jou voordeel sal verskaf vir die ewigheid. Wees waaksaam teenoor alle 
versoekinge en bly bid. Vra vir krag en genade en versterking van jou wil. So 
sal jou begeertes minder word. Die aardse goedere sal dan nie meer so 
aanloklik voorkom nie. Jy sal weerstand kan bied teen alle influisteringe van 
die vyand en as vergoeding geestelike goed in ontvangs kan neem, wat jou 
siel duisend maal gelukkiger sal maak, omdat dit vir jou die ewige lewe sal 
verskaf. Amen. 

Geestelike laagtepunt – Einde van 'n verlossingsperiode 

3805 Daar kan ewiglik geen geestelike vooruitgang verwag word 
wanneer die mensdom die laagtepunt bereik het waar hulle God nie meer 
herken en erken nie, want dan is hulle heeltemal geskei van God en dus ook 
sonder enige toevoer van krag, wat die geestelike vordering waarborg. 'n 
Geringe verwydering van God kan maklik oorkom word, want dan bevind die 
wese hom steeds in die siklus van die goddelike Liefde, en die Krag daarvan 
spoor hom onvermydelik aan tot geestelike vordering. Wanneer die 
verwydering egter so groot is dat die wese buite hierdie siklus beland, dan is 
hy ook heeltemal kragteloos en dit is dan onmoontlik om nader aan God te 
kom, omdat die vyandige krag meer invloed het, en hom die diepte intrek.  
Wanneer die mens eers hierdie graad van ontwikkeling bereik het, dit wil sê, 
wanneer hulle in hul ontwikkeling so vêr agteruit gegaan het, dan het die 
wese ook die reg verspeel om op die aarde 'n bestaan as mens te lei, omdat 
die doel hiervan slegs is om homself positief te ontwikkel en het hy hierdie 
doel volledig buite beskouing gelaat. Dan sal 'n ontwikkelingsperiode vir 
hierdie mense tot ’n einde kom. Die aarde stoot in 'n sekere mate al die 
wesens wat hul op 'n hoër trap van ontwikkeling bevind, van haar-af weg, 
wanneer hulle nie meer in ooreenstemming met hierdie vlak van ontwikkeling 
wil leef en optree nie. Dan sal 'n verlossings tydperk beëindig wees volgens 



93 
 

die Goddelike Wil, en elke mens sal self die tyd kan herken, indien hy Ag, 
slaan op die geestelike ontwikkeling van die mensdom. 
Wanneer ’n laagtepunt bereik word waarin die liefdeloosheid duidelik sigbaar 
is, kan die werksaamhede van die teen God gerigte krag daarin herken word, 
deurdat, in plaas van voortdurende opbou, daar oral verwoesting sal 
plaasvind en is die mense se lewens en handelinge heeltemal in opposisie 
met God, en dus teen alle goddelike ordeninge en dan kan ook nie meer 
verwag word dat die mensdom homself weer uit vrye wil by die goddelike 
ordening sal aanpas nie, en moet daar volgens die wet van ewigheid 'n 
ontbinding plaasvind van alles wat geestelike substansie berg, wat 'n 
volledige nuwe kluistering ten doel sal hê, om na 'n oneindige lang tyd die 
doel te bereik om uiteindelik weer in vrye wil in die nabyheid van God te mag 
vertoef. 
Daar bestaan vir ’n ontaarde menslike geslag geen ander moontlikheid van 
opwaartse ontwikkeling, wanneer hulle die laagtepunt bereik het nie, 
wanneer alle Liefde verkoel het nie, omdat die versterkende vloei van die 
Goddelike krag van liefde dan nie meer doeltreffend kan wees nie en dit 'n 
volledige oorgawe aan die krag beteken wat vyandig teenoor God staan. In 
Sy groot erbarming ontruk God egter van Sy teenstander hulle wat van hom 
afhanklik geword het, deurdat Hy hulle weer in die skepping verban, waarop 
die teenstander van God geen invloed meer het nie. Dus is ook die herstel in 
die hardste materie net 'n werk van Goddelike Barmhartigheid, want vir 
hulle, wat die vêrste van God verwyder is, word daar weer 'n nuwe 
moontlikheid geskep om die weg van positiewe ontwikkeling te gaan, wat as 
mens nie meer moontlik was nie. 
Eendag sal die uur van verlossing ook vir hulle aanbreek, al is dit na 'n 
oneindige lang tyd. Daar geskied geen onreg wanneer hulle in die harde 
materie teruggeplaas word nie, want hulle wil is so verhard teenoor God, dat 
hulle self die oorsaak daarvan is dat God hulle moet bind vir eindelose lang 
tye, want hulle kan nie meer verander wanneer daar so 'n geestelike 
laagtepunt bereik is dat die mense God nie meer herken nie. Amen. 

Die wonings in die huis van die Vader - Die ewige vaderland 

3808 Ek wil julle in die huis van My Vader binnelei. 
Soos wat Ek julle belowe het, sal julle in salige bewustheid eens as kinders 
van God die verrukkinge van die ewige lewe geniet, want My woord is 
waarheid en My belofte sal vervul word wanneer julle My Wil doen. 
Daar sal vir julle 'n einde kom aan alle nood. Elke aardse bekommernis sal 
verdwyn en in vryheid van gees, nie deur aardse materie gebonde, sal julle 
mag vertoef in die gebiede wat deel uitmaak van die ryk van die salige 
geeste, wat bomate heerlik sal wees. Op aarde sal julle nie die geluksaligheid 
kan verstaan wat vir die siele in hierdie Ryk beskore is nie. Julle sal My woord 
moet glo en so lewe dat julle die hemelse wonings van die Vader kan betrek 
na julle dood op hierdie aarde, die wonings wat deur die Liefde van die Vader 
vir Sy kinders voorberei is en wat waarlik die blyplek sal wees van diegene 
wat Myne geword het deur hul wil en `n lewenswandel in liefde.  
Waarom is julle bekommerd oor jul liggaamlike welsyn, as julle weet dat jul 
aardse bestaan slegs 'n kort oorgang is na die ware lewe in die ewigheid? 
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Benut jul aardse bestaan slegs vir die regte vorming van jul siele, dan sal 
julle lot in die hiernamaals onvergelyklik geluksalig wees, want alles waarna 
jou hart verlang, sal jy ontvang. 
Maak seker dat die begeerte van jou hart nie die liggaam betref nie, want dit 
vergaan. Al wat ewigheidswaarde het, is slegs geestelike goed en as hart 
daarna verlang, dan sal jul siel in buitengewoon mooi oorde vertoef. Sy sal in 
skeppings verkeer waarvan mense op aarde nie in staat sal wees om eens 'n 
voorstelling te maak nie, en sy sal in die Vaderland wees. In die Vaderhuis 
waar die nabyheid van die Vader haar oneindig gelukkig sal maak en Sy 
liefde haar alles sal laat toekom wat haar geluksaligheid groter sal maak, 
want My Liefde vir julle, My kinders op aarde, is oorgroot. Ek gun julle almal 
'n salige lewe as julle uit vrye wil na My terugkeer, want in My huis is daar 
baie wonings en alles wag op julle, sodat julle dit kan betrek en in staat sal 
wees om My heerlikhede te aanskou wat Ek vir julle voorberei het. Leef op 
aarde in liefde, en My Liefde sal vir julle in die geestelike ryk beskore wees. 
Gee in liefde aan jou naaste wat hy nodig het, liggaamlik of geestelik, en jy 
sal in gelyke mate Liefde van My ontvang, want met die maat waarmee julle 
meet, sal julle ook in My ryk gemeet word. Glo My belofte, dan sal die kort 
lewe wat julle nog op aardse beskore is, ten spyte van alle nood, vir julle 
draaglik wees. 
Wat jou ookal op die aarde ontneem word, sal jou duisendvoudig in My Ryk 
vergoed word indien jy die materie vrywillig opgee en jou dus daarvan 
losmaak, om sodoende geestelike goedere te kan ontvang, want jou tyd van 
aardse nood is kort, maar jy sal vir ewig lewe in die ewigheid, en die 
geluksaligheid in die huis van My Vader ken geen einde nie. Amen. 

Tyd van ellende 

3810 Julle sal binnekort opnuut aan kwellings blootgestel word, julle 
sal in nood beland wat sal dreig om julle onder te kry, maar daarom sal julle 
weet dat Ek nader aan julle sal wees as ooit tevore. Gee julleself heeltemal 
oor aan My leiding en bly in julle harte getrou aan My, omdat julle My erken 
en herken het ondanks alle moeilikhede. Dan sal Ek julle waarlik nie verlaat 
nie en julle kan die volste geloof hê in My Woord.  
Die nood moet egter kom, omdat wat geskryf is vervul moet word, omdat die 
tyd van groot ellende vir alle mense te herken sal wees en om ook herken te 
kan word as die laaste tyd voor die einde. 
Die wêreld wil geen verandering van die aardse verhoudings in liefde duld 
nie, maar wakker die volkere aan tot ‘n hernieude worsteling en stryd teen 
mekaar. Die wêreldgebeure gaan ‘n nuwe periode binne, wat egter van korte 
duur sal wees. Die hernieude spanning tussen die volkere sal ‘n groot aardse 
nood teweegbring wat deur My wil op die regte tyd beëindig sal word. 
Julle wat aan My behoort, hoef egter ook nie hierdie tyd van nood te vrees 
nie, ofskoon dit julle ook op velerlei wyse sal raak. Hierdie tyd sal vir julle 
weer ‘n geloofsbeproewing wees wat julle sal kan deurstaan indien julle 
vaster as ooit by My sal aansluit en julleself aan My leiding en hulp 
toevertrou.  
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Wat binnekort sal plaasvind, sal vir julle ‘n bewys wees van My Woord en 
wanneer julle op My vertrou, sal Ek julle help in alle nood en elke gevaar, 
want alles kan oorwin word met My hulp, niks is onmoontlik vir My Krag en 
Mag nie. Ek sal geen gebed onverhoord laat wanneer julle in My glo en My uit 
die diepte van julle harte aanroep nie. 
Ek sal naby aan julle wees en sal julle lot lei volgens My wil en as julle dit glo, 
sal alle leed vir julle draaglik wees. Die wêreld om julle heen en die mense 
wat nie aan My behoort nie, het egter nog groot ellende nodig, indien hulle 
nog uit vrye wil ten goede wil verander en My om hulp sal aanroep. Daarom 
moet hierdie kort periode ook deur julle deurleef word, omdat julle siel 
voordeel daaruit sal trek.  
My ingryping sal hierdie periode beëindig, waarop ‘n ander nood sal volg, 
hoewel die eerste besweer sal wees. Dit sal ‘n tyd van ellende wees voor die 
einde en wel vir hom wat die tyd van die einde daarin herken, maar hy sal 
troos en hoop put uit elke woord van My. Hy sal My nie versaak nie, maar 
hom inniger as ooit met My verbind. Hy sal alle aardse nood en gevare 
deurstaan, sonder skade aan sy siel, omdat Ek hom aan die hand sal neem 
en hom daarom ook krag en “lig” sal gee. Amen. 

Nuwe Aarde - Einde van die ellende en droefnis - Oordeel 

3811 Die tyd van ellende en droefnis sal ook verbygaan en hierop sal 'n 
tyd van diepste vrede en hemelse geluksaligheid volg vir almal wat in My glo 
en My trou sal bly tot aan die einde. Soos wat die tyd van nood oor die aarde 
sal kom, so waar is ook My belofte van die tyd van vrede, want My Woord is 
ewige waarheid en moet vervul word. 
Daar moet weer 'n tydperk volg waarin geen geestelike lae vlak meer 
bestaan nie en daarom sal elke aardse nood ook uitgeskakel wees, waarin die 
mense in nouste verbondenheid met God sal lewe en daarom ook gelukkig 
sal wees.  
Daar moet egter eers 'n sifting plaasvind, wat met die groot katastrofe sal 
begin en in die tyd van die vervolging verder gaan, waarin die mense sal 
moet besluit of hulle My of My teenstander gaan volg. Slegs 'n uiters groot 
ellende kan dit tot stand bring, want die mense het verhard en ongelowig 
geword en het die strengste opvoedingsmiddele nodig vir hul herstel. Aan 
hierdie tyd sal egter ook 'n einde kom en dit moet Myne tot troos wees dat Ek 
die dae sal verkort, sodat Myne nie van My afvallig sal word in die tyd van die 
grootste benoudheid nie. Daar wag vir hulle 'n geluksalige lot op die nuwe 
aarde.  
Die wat in My Woord glo, sal in hierdie belofte krag vind en standhou teenoor 
elke wêreldse aanval, want Ek sal Myne nie verlaat nie en sal hulle Self kom 
haal, wanneer die nood op sy hoogste is. Met My Krag en Genade sal ook die 
moeilikste tyd draaglik wees, maar vir julle sal die beloning verseker wees, 
naamlik 'n salige vreedsame lewe na hierdie tyd van ellende en kommer, 
waarin julle My sal loof en prys, waarin julle My sal dank uit die diepste van 
julle harte, waarin Ek Self by julle sal vertoef, sigbaar en voelbaar, omdat 
julle vol van liefde sal wees.  
Wees daarom nie bevrees vir die tyd van ellende en kommer nie. Verdra dit 
met die oog op die einde, neem dit gelate op julle, want dit kan nog redding 
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beteken vir die verdwaalde siele en hulle die hernude gang deur die hele 
skepping bespaar. Sien die waarheid van My Woord in alles wat nog moet 
kom, want Ek het dit al lank gelede voorspel, sodat julle sterker sal word in 
die geloof, sodat julle julself daarop kan voorberei en dus geestelik volwasse 
kan word. 
Ondersoek My Liefde, ofskoon die mense smartlik getref sal word deur My Wil 
of My toelating. Hierdie tyd van nood is vir jul siele ’n baie dringende 
noodsaaklikheid, maar dit sal verbygaan. Ter wille van Myne sal dit nie lank 
neem nie, want voordat 'n tyd van grootse heerlike vrede op die nuwe aarde 
aanbreek, wat almal wat Myne is en My getrou gebly het tot aan die einde, 
sal geniet, moet die tyd van nood wyk. Amen. 

Lot - berusting in God se Wil 

3819 Wat julle beskore is volgens Goddelike Wil van ewigheid, sal julle 
moet aanvaar en tot die mate wat julle dit sal moet verduur, sal dit vir julle 
tot seën wees. Onderwerp julleself aan die goddelike Wil, dan sal julle jul lot 
sonder murmurering en klagte aanvaar, want dan sal julle ook vasstaan in 
die geloof in God se Liefde en Almag en julle sal sonder twyfel Sy hulp 
verwag, en dan sal God julle ook help. 
Kom julle egter innerlik in opstand teen die wilsbeskikking van God, sal julle 
ontevrede wees en julle sal probeer om julle te verset, dan sal die las des te 
swaarder wees, of julle kan ook verligting gegee word van benede. Hy wat 
julle vir hom wil wen, sal julle bystaan, om julle in die verderf te stort, want 
met hulle wat nog baie op hul eie wil staatmaak en die Wil van God nie meer 
erken nie, sal na hom luister en die siel sal vir hom gewen word. 
Die lot van elke mens is in ooreenstemming met sy wil, daarom ly ook die 
een meer as die ander onder dieselfde lot, omdat die onderdanigheid aan 
God se Wil ontbreek. Om die siel te red wat in opstand is teen God, moet die 
teenspoed haar nog swaarder tref, totdat sy tot die besef kom dat 'n hoër Wil 
in beheer is en sy haar onvoorwaardelik daaraan moet onderwerp, en so hoef 
julle mense ook nooit te glo dat julle jul lot op aarde makliker kan maak deur 
hierdie of daardie voorsorgmaatreëls nie. 
Julle sal wel julle lewensloop deur eie wil kan verander, maar nooit die 
probleme nie, want die erns waarmee dinge gaan gebeur, sal afhang van hoe 
nodig jul siele dit het.   
Julle moet die mate van lyding aanvaar wat oor julle gaan kom, ongeag die 
weg wat julle bewandel. Julle kan nie weghardloop vir julle lot nie, omdat dit 
sedert ewigheid bepaal is. Slegs deur die onderwerping van julle wil maak 
julle dit draaglik vir julleself, want dan het dit in sy doel geslaag en het julle 
sal nie meer sulke pynlike middele nodig hê nie, julle sal dan ‘n gemakliker 
lewe kan lei tot die einde.  
Kom daarom nie in opstand teen God se Wil nie. Herken die Wil van God in 
alles wat julle tref. Kla en mor nie, maar dra met stille oorgawe wat God julle 
stuur en Hy sal dit weer van julle wegneem, sodra julle julself heeltemal aan 
Sy Wil onderwerp het. Glo vas dat Hy julle te alle tye kan en wil help, en die 
krag van die geloof sal elke ramp verban. God wil julle net vir Hom wen, 
maar nie verloor aan hom wat Sy teenstander is, wat sy wil volledig van Hom 
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afgewend het en ook probeer om Sy skepsels van Hom af te verdryf, deurdat 
hy hulle aanhits om ook teen God te rebelleer. 
Word daarom nie ‘n slagoffer van hom wat julle wil verlei nie, maar herken 
God as julle Heer en onderwerp julle aan Hom en die swaarste lotgevalle sal 
vir julle tot seën wees. Amen. 

Dringende vermaning om die materie te los 

3821 Herken die tye en pas julle lewens daarvolgens aan. Enigeen wat 
hom nie van wêreldsgoed kan losmaak nie, sal die laaste dae voor die einde 
as baie moeilik ervaar, want hy sal alles verloor as hy nie behoort aan hulle 
wat heeltemal korrup is en wat alles ontvang om My heeltemal te verwerp. 
Dan moet Ek met geweld van julle neem wat julle nie vrywillig kon opgee nie, 
as Ek julle daarvan wil red om heeltemal prooi te word van hom wat julle 
ewige ondergang verlang, want aardse materie behoort aan hom en mag dus 
nooit van grootste belang in julle lewe wees nie. Julle moet dit eerder gebruik 
om die nodigste behoefte van die liggaam te dek, sodat julle aan jul siele 
baie meer oorweging kan skenk, want slegs dit sal in die komende tyd nodig 
wees, omdat julle nog maar ‘n kort tydjie het tot aan die einde. Spandeer 
julle daardie tyd deur slegs aandag te gee aan liggaamlike welsyn, sal die siel 
tekort gedoen word en onbeskryflike lyding moet ervaar indien Ek julle nog 
wil red van ondergang.  
Ontneem die liggaam daarom al die oorbodige en help julle naaste wat 
hulpbehoewend is daarmee, want die nood sal groot wees, omdat Ek dit sal 
toelaat. Herken die laaste dae voor die einde deur die feit dat ’n groot 
verdrukking die aarde sal tref wat julle nie sal kan afweer nie, en wat selfs 
erger sal word deur My Wil, deur My laaste ingryping voor die einde. Dan 
moet julle almal besef dat dit My Wil is, sodat julle baie min kan hê vir jul 
liggame, dat Ek jul denke na die siel wil rig, na die gees en julle nederig aan 
My Wil wil onderwerp. Ignoreer jul liggame en sorg slegs vir die siel, dan sal 
Ek sorg vir jul liggaamlike welstand en julle aan die lewe hou tot aan die 
einde en julle sal in staat wees om die laaste stadium van lewe te verduur, 
omdat Ek julle sal help.  
Bevry julle dus van alle materie, maak julle harte los daarvan en deel met 
graagte wat julle ookal besit met jul hulpbehoewende naaste. Julle sal 
ondanks jul uiterlik hoogs beskeie lewenswyse, geen tekort hê nie, julle sal in 
staat wees om te lewe en te werk omdat jul siele dubbeld soveel sal ontvang 
as wat die liggaam verbeur. Ek moet julle aardse besittings van julle af 
wegneem as julle nie vrywillig daarvan wil afsien nie, Ek moet ’n kragdadige 
oplossing deurvoer as julle te swak is om julle daarvan af te sonder. Dit is 
egter baie beter as julle alreeds vooraf julself in die harte sal losmaak 
daarvan, dat julle julleself nie langer aan materie laat verslaaf nie, maar dat 
julle uit vrye wil alles aan My oorlaat wanneer julle alles wat julle besit aan 
My ten offer bring. Ek sal dan aan julle teruggee wat julle nodig het en ook 
jul aardse lewe makliker maak en julle sal behoorlik kan gebruik maak van 
die tyd tot die einde ten opsigte van jul siele. As Ek julle vertel dat julle nie 
meer lank sal lewe nie, waarom sal julle jul dan steeds angstig bekommer? 
Julle sal al jul aardse besittings moet agterlaat wanneer jul liggame sterwe, 
terwyl die siel selfs in die geestelike ryk daaraan vasgeketting sal bly, as sy 
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nie haarself op aarde alreeds daarvan losgemaak het nie. Ek wil die siel help 
om dit te oorkom op aarde en haar te bevry van alle verlange daarna. Maak 
julle los van materie. Ek laat hierdie roep meer dringend klink as ooit, want 
die versorging van julle siele sal allesoorheersend wees in die komende tyd. 
Amen.  

Wet van die ewigheid - Die goeie en die bose 

3901 Ek laat ook die bose toe, maar nooit volgens My Wil nie, want 
boosheid is teenstrydig aan My wet van ewigheid, dit is ’n verkeerd gerigte 
wil wat van My af trek en streef na iets heeltemal goddeloos, ‘n toestand wat 
dus geheel en al teen die oorspronklike oertoestand van My geskapenes is. 
Nietemin moet die strewe van goed en kwaad vir My geskape wese moontlik 
wees, dus moet goed en kwaad bestaan, indien die wese volmaak wil bly of 
volmaak wil word.  
Alles wat teenstrydig is met My wet van ewigheid is boos, alles wat in My 
ewige orde bly is goed, maar die feit dat die wese kan agterkom of ’n 
begeerte kan ontwikkel in die een of die ander rigting, is My Wil en dat hy 
elke verlange in sy hart kan voel, is My werk. My Liefde en My Wysheid is die 
rede waarom Ek die wese op hierdie manier geskape het, omdat Ek hom wil 
lei na ewige geluksaligheid en dit noodsaak ’n vrywillige strewe na die goeie. 
Om krag te ontwikkel, moet daar weerstand aanwesig wees, om goed te 
wees is dit vir die mens nodig om te kan kies tussen boos wees en goed 
word, en uit eie keuse so bly, want anders sou sy volmaaktheid maar net ‘n 
werk van My Liefde gewees het, omdat die die vrye wil noodsaaklik is en dit 
eers getoets moet word. Boosheid kan nooit goed genoem word nie, en dit 
kan nooit gesê word dat dit uit My ontstaan het nie, alhoewel Ek ook 
boosheid ruimte gee en dit toelaat.  
Bose gedagtes, kwaadspreek en bose handeling staan buite My Goddelike 
orde. As Ek egter deur die krag van My Wil die mens verhoed het om boos te 
dink, spreek en handel, sou hy nie ’n vrye, onafhanklike, selfbeskikkende 
lewende wese kon wees nie, maar slegs ’n produk van My Wilskrag wat nooit 
aanspraak sal kan maak op volmaaktheid nie. Ek wil egter volmaakte 
lewende wesens vir My vorm wat Ek kan verlig met My Krag en Liefde en 
hulle sodoende baie gelukkig maak. Vir hierdie doel is dit nodig dat hulle, op 
hul eie en uit vrye wil, die wilstoets sal slaag om na die hoogste graad van 
volmaaktheid te streef. Dit vereis ook die opsie van wegsinking na ’n 
toestand van onvolmaaktheid, naamlik die grootste verwydering van My af.   
My Wil is goed en bly ewig goed en enigiets wat vrywillig aan My Wil 
onderwerp word, sal ook goed wees en so bly; enigiets wat egter strydig met 
My Wil handel, verkies dus boosheid en Ek sal dit nie verhoed nie, alhoewel 
hy homself ontneem van sy eie volmaaktheid, want hy het nie sy wilstoets 
geslaag nie. Selfs al het hy afgedaal tot in die diepste afgrond, moet hy 
onvermydelik uit vrye wil weer opstyg, alhoewel hy ’n oneindige lang tyd 
nodig sal hê om weer ’n graad van volmaaktheid te bereik wat My nabyheid 
sal toelaat.  
Om presies daardie rede moet sy wil ’n bietjie ruimte gegun word, sodat die 
ewige Goddelike orde bestry kan word, maar Ek sal dit nooit goedkeur nie en 
dit sal ook nooit My Wil wees nie. Goed en kwaad [boosheid] sal dus 
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voortgaan totdat alle gees verlos is, dit is, totdat alles wat uit My voortgekom 
het, die wilstoets geslaag het om na goed en goddelik te streef, totdat hy My 
uit vrye gevind het en as ’n mees volmaakte wese dan in staat sal wees om 
al die vreugdes van ewige geluksaligheid te geniet. Amen. 

Geregtigheid teenoor die medemens – God se orde 

3906 As julle Goddelike geregtigheid eis, moet julle ook in alles self 
regverdig wees. Al julle gedagtes en dade moet ooreenstem met My ewige 
orde, dus moet hulle getuig van liefde vir My en die volgende persoon. Alles 
wat julle wil hê met julle moet gebeur, watter reg ookal julle vir julleself 
opeis, moet julle ook aan die volgende persoon gun, julle moet hom op die 
dieselfde manier behandel as wat julle deur hom behandel wil word, indien 
julle in dieselfde situasie is; julle moet sonder selfsugtige liefde wees as julle 
vir julle naaste wil doen en gee wat julle vir julself vereis. Julle moet ook 
altyd in gedagte hou dat Ek aan julle sal gee ooreenkomstig julle houding tot 
julle naaste. Dink en tree redelik op en julle kan verseker wees van My 
geregtigheid, want as julle in stryd met My ewige orde optree, moet Ek seker 
maak dat julle die onreg van julle gedagtes en aksies herken, d.w.s. julle 
moet die gevolge daarvan self voel, sodat julle kan weet dat julle nie in My 
orde lewe nie sodat julle self sal verander.   
Die wêreld is vol onreg, tog kan Ek dit nie met geweld laat ophou nie, want 
dan sal die wêreld nooit in staat wees om bewus te word van sy onreg en 
wegdraai daarvan nie. Nietemin sal My geregtigheid eendag geopenbaar 
word, maar dan sal dit 'n vreeslike oordeel wees vir diegene wie se lewens 
nie gaan ooreenstem met My orde nie, want almal sal moet boete doen vir 
hulle onregverdige gedagtes en dade, of dit nou op die aarde of in die 
hiernamaals of in folterende hernude verbanning in die materie sal wees, 
want aangesien Ek uiters volmaak is, moet Ek ook uiters regverdig wees en 
die sondaars straf sodra hulle ontaard in duiwels op aarde en nie meer in 
staat is tot enige aardse verbetering nie. 
Tog lyk dit of My geregtigheid steeds agterweë bly, dit lyk of Ek My oë sluit 
vir die geweldige onreg wat op geestelike vlak in die wêreld gebeur en deur 
dade van die mees blatante liefdeloosheid. Blykbaar sien Ek dit nie, tog is dit 
opgeteken in die Boek van die ewigheid. Geen onreg sal ongestraf gaan as 
die siel nie ’n baie ernstige beroep om vergifnis doen en gewillig is om 
haarself te verbeter nie. My geregtigheid sal ook openbaar word op die Dag 
van Oordeel, wanneer alle sondes aan My openbaar word, en niemand sal in 
staat wees om hul gedagtes en werke vir My weg te steek nie. Dan sal Myne 
My loof vir My geregtigheid en die sondaars, wat Ek tot verantwoording sal 
roep vir hul dade, sal vrees. Selfs al gaan die mensdom van sleg na slegter 
en voeg sonde by sonde, weet dat die dag van Oordeel boetedoening sal eis 
vir alles, en daardie dag is nie meer vêr nie. 
Ek sê egter weer vir julle dat die maat eers vol moet word alvorens My Liefde 
en genade sal terugstaan vir geregtigheid om te heers, want die tyd wat 
Satan vir sy aktiwiteite op aarde toegestaan is, is vooraf bepaal sedert 
ewigheid. Gedurende hierdie tyd het elke siel egter ook geleentheid om haar 
weg na My te vind en haar los te maak van Satan se beheer met My 
Ondersteuning, met My Krag. Elke dag is 'n seëning vir die onvolmaakte 
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geestelike wese, maar dit gee ook die teenstander groter geleentheid om die 
siel in die afgrond te trek vir 'n oneindig lang tyd. Die dag van Oordeel sal 
egter die tyd van genade tot 'n einde bring en ook die tyd waarin hierdie krag 
sal woed en dan sal daar 'n regverdige oordeel wees en daar sal ’n geween 
en gekners van tande wees vir die sondaars wat voorheen strafloos in vrye 
wil gewoed het, wat dan in die diepste duisternis gegooi sal word vir 'n 
oneindige lang tyd. Amen.  

Sondelas in die hiernamaals - Vergelding of vergewing? 

3909 Elke sonde wat julle teen ander mense begaan, en dus ook teen 
My, Wie julle die gebod van die liefde gegee het, sal vir julle ’n las word, en 
julle sonde sal ’n swaar las op julle wees in die hiernamaals, indien julle dit 
nie reeds hier op aarde reggestel het nie. Glo daarom nie dat julle sonder 
straf sal afkom wanneer julle sondig teen julle naaste nie, glo nie dat daar 
geen regverdige Regter is, omdat Hy Homself nie onmiddellik vertoon nie. 
Glo nie dat julle vry is van alle skuld omdat die mense julle dieselfde aandoen 
en My gebod van die liefde minag nie. 
Julle stomp wel julle gewete af, maar julle skuld verminder nie daardeur nie, 
want julle verstand bly aktief en ken die verskil tussen reg en verkeerd heel 
goed. Julle wil word nie gedwing om julle te laat dink en handel nie. Julle is 
dus self verantwoordelik en belas julleself geweldig wanneer julle die sondes 
ophoop, wanneer julle ’n ander skade aandoen, hom doelbewus en 
skaamteloos liefdeloos behandel, in plaas van om hom te ondersteun in sy 
nood deur hom te help en dus aan hom onselfsugtige liefde te betoon, want 
slegs dit is welgevallig in My oë. 
Julle onderwerp julle aan die mag van Satan wat jul siele beheer volgens sy 
wil, wat julle in alle onheile insleep en as beloning vir jul gewilligheid, julle ’n 
tydelike verbetering van aardse lewensomstandighede laat ervaar. Wat baat 
dit egter die siel? Moenie die maat van jul sonde oorskry nie, want die berou 
sal eendag vreeslik wees. 
Glo in ‘n regverdige God, Wie julle tot verantwoording sal roep vir al julle 
dade en vra Hom om vergifnis van julle skuld. Bid tot Hom ter versterking 
van jul wil om goed te doen, vir krag om liefdevolle dade te doen. Kry die wil 
om goed te wees en julle sal hulp ontvang. Julle sal in staat wees om julle uit 
die moeras van die sonde te red, julle sal op aarde reeds vergifnis ontvang en 
genade vind in My oë. Moenie Hom Wie julle lewe gegee het verontagsaam 
nie, ontken nie Sy regverdigheid nie en moenie in opstand kom teen die 
gebod van liefde wat Ek Self aan julle gegee het tot voordeel van julle siele 
nie. Wees genadig teenoor die swakkes en die siekes en Ek sal julle genadig 
wees, verlig hul nood en Ek sal altyd gereed wees om te help wanneer julle in 
nood is, want soos julle aan ander doen, sal Ek ook aan julle doen op die Dag 
van Oordeel, wat voor die deur is. 
Sondig nie, sodat die maat van jou sonde nie nog voller word nie, sodat die 
sondelas julle nie terneerdruk en julle nie meer genade vind op die Dag van 
Oordeel nie, want Ek ken elke onreg en vir My Oog is niks verborge nie. Julle 
sal moet julleself verantwoord vir elke gedagte en elke daad en wee diegene 
wat deur My oordeel getref sal word, wat My geregtigheid sal ervaar wanneer 
sy sonde geopenbaar word. Sy vergelding sal swaar wees, maar toepaslik vir 
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sy skuld, want Ek is ‘n regverdige Regter, al is My geduld en barmhartigheid 
onuitputlik. Daar is egter grense vir wat julle mag doen, en as julle dit 
oortree het, sal ook die uur van die oordeel aanbreek wat geregtigheid sal eis 
vir alle sonde soos wat dit verkondig is in Woord en Skrif. Amen. 

Liefde is opbouende krag - Liefdeloosheid is verwoestende krag  

3910 Die sterkste dryfkrag op aarde moet die liefde wees. As die 
gierigheid, wat voortkom uit eieliefde, egter groter is as die liefde, dan sal die 
mens die doel van sy aardse lewe nie bereik nie en sy beliggaming op aarde 
sal vir hom geen geestelike resultaat oplewer nie. En daarom kan die liefde 
nie ernstig genoeg aan die mens verkondig word nie, wat die enigste doel in 
sy aardse lewe moet wees. Want die bestaan as mens is maar 'n kort fase in 
die positiewe ontwikkeling van die gees, wat egter ook die eindelose lang tyd 
van die ontwikkeling vooraf in die niet kan doen, indien die mens in vryheid 
van wil die goddelike wet van liefde tot basiese beginsel van sy aardse lewe 
sal maak. Die gebod van die liefde moet steeds weer as goddelike gebod aan 
die mense voorgehou word, sodat hulle dit in ag sal neem en daarvolgens sal 
lewe. En as dit dus verontagsaam of geringgeskat word, handel die mens in 
stryd met die goddelike ordening en sal dit steeds 'n duidelik herkenbare 
uitwerking hê. Alles tree buite die harmonie van die ordening, tot leedwese 
van die mens self, wat sonder liefde voortlewe. Want selfs 'n skynbare orde 
van uiterlike lewensomstandighede sal slegs deur vergrote liefdeloosheid in 
stand gehou word, wat steeds skade sal aanrig vir die medemens, aan 
homself of aan dit wat hy besit. 
Al die denke, woorde en handeling, waarin geen liefde is, sal nadelige 
gevolge hê vir die siel en liggaam van diegene wat sonder liefde voortleef. 
Maar dit sal terselfdertyd, as dit teen die naaste gerig is, ook aan hulle skade 
berokken, en sal dus liefdedodend, maar nie liefdewekkend wees nie. Want 
elke daad van liefdeloosheid is 'n dryfkrag wat 'n verwoestende uitwerking 
het, in teenstelling tot die Liefde wat in Haarself 'n Krag is wat opbou en 
behou. Want Sy is goddelik en al die goddelike is lewegewende Krag. Dus is 
die liefdeloosheid, as heeltemal die teenoorgestelde, 'n krag wat na die dood 
lei. 
Daarom moet die onwetende wese, die mens aan die begin van sy weg oor 
die aarde, in kennis gestel word van die seën van die liefde, sowel as van die 
verderf brengende liefdeloosheid. Hy moet voorgelig word en die liefde moet 
aan hom voorgestel word as die waardevolste ding om op aarde na te streef. 
En as hy teen die gebod van die liefde sondig, moet hy self die uitwerking 
van die liefdeloosheid ervaar. Daarom sal God nooit en te nimmer 
verhinderend ingryp wanneer die mense heeltemal sonder enige liefde, 
handelinge volbring wat teen elke Goddelike ordening sondig, want die liefde 
moet vrywillig beoefen word en dus kan die wil van die mens nie ingekort 
word nie, sodat hy aan die uitwerkings van sy liefdelose handeling, praat en 
denke kan leer om in te sien hoe vêr hy homself van die ewige ordening 
verwyder het en vanself sy weg terug soek, sodat hy in vrye wil kan verander 
tot liefde.  
En daarom word die verwoestende uitwerking ook nie deur God afgewater nie 
en kan daar vandaar net 'n toestand van die grootste nood en liggaamlik 
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kwelling op aarde wees wanneer die liefde onder die mense verdwyn het, 
soos wat die werksaamheid in liefde egter ook die grootste leed kan lenig en 
die mense die korrekte weg wys om ook geordende lewensomstandighede tot 
stand te bring, as hulle maar bereid sal wees om in liefde werksaam te wees. 
Want onbaatsugtige werksaamheid in liefde bring wonderwerke tot stand. En 
waar die liefdeloosheid in groot mate vernietiging veroorsaak het, daar kan 
die werksaamheid in liefde volle vergoeding verskaf en die mense wat vir 
hulle die ewige wet van liefde tot grondbeginsel gemaak het en soos wat dit 
God se Wil is, sal hulle in hierdie ordening lewe. Maar slegs die liefde herstel 
hierdie ordening, want Sy alleen is die krag wat skep, wat lewend maak en 
behou. Sy alleen is die krag wat gelukkig maak en die mense na hul einddoel 
voer. Sy alleen lewer die resultaat op terwille waarvan die mens op aarde 
leef. Die mens ontwikkel positief, hy sal naderkom aan God, Wie die ewige 
Liefde is, en sy siel sal haar verenig met Hom deur die Liefde. Amen. 

Nood van jul medemens is aansporing tot liefdadigheid 

3915 Dit moet vir julle 'n voortdurende aansporing wees om werksaam 
te wees in die liefde, dat julle die nood van jul medemens sal sien en julle 
harte daardeur getref word, sodat die vlam van die liefde in julle kan brand 
en julle die begeerte sal hê om ook die hart van jul medemens met gloed te 
vervul, sodat sy nood gelenig sal word, geestelik en fisies, want wat julle nie 
uit liefde doen nie, is waardeloos vir julle positiewe ontwikkeling. Julle moet 
die goeie doen vir die naaste, sonder om enige belonging te verwag, slegs 
gedryf deur die gevoel om te wil help en die nood te verlig.  
Wie werke van naasteliefde terwille van beloning verrig, is nog te vas in die 
eieliefde en sy siel het die doel van die lewe, om haarself te omvorm tot 
liefde, nog nie ingesien nie. Wie terwille van die loon werksaam is in liefde, 
het alreeds sy aardse loon ontvang en kan geen geestelike loon verwag nie. 
Wie egter deur sy hart gedryf die liefde beoefen, doen dit sonder om aan loon 
te dink, selfs wanneer hy seker is van die geestelike loon, en dit is die ware 
liefde wat net gee sonder om te wil ontvang, en tog ontvang, meer as wat 
hulle gee. Daarom moet die groot nood ook oor die aarde gaan, om die ware 
liefde te laat opvlam in die harte van die mense, wat dikwels te traag is om 
die swak gloeiende vonk in hom aan te blaas, sodat dit 'n helder vlam kan 
word.  
Baie leed en nood op aarde sou gelenig kan word deur ware liefdadigheid en 
die siel sou verseker gewees het van geestelike vooruitgang, maar die mense 
gaan gewoonlik argloos die ellende van hul medemens verby. Gevolglik is 
daar geen positiewe ontwikkeling te meld nie, eerder 'n stilstand en 
agteruitgang, en die aardse nood word daardeur steeds groter. Die vonk van 
die goddelike Gees rus in elke mens en dus is elke mens ook geskep om in 
staat te wees tot liefde. As hy egter die edelste in hom laat vergaan, bly daar 
net 'n valse voorstelling daarvan oor van dit wat eens volmaak was as 
skepping van God.   
As die liefde by die geskape wese ontbreek, is daar niks meer goddeliks in 
hom nie, maar die geringste ontroering oor die lot van sy medemens 
ontsteek die goddelike vonk van liefde, en die wese is gered vir die ewigheid 
as hy reageer op sy mees innerlike gevoel en dus sy liefde laat groei, bereid 
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tot hulp teenoor sy medemens. Uit die klein vonk kan 'n helder vlam 
voortkom, en die vlam sal met die ewige vuur saamsmelt. Die mens verander 
tot liefde, soos wat dit sy bestemming op die aarde is. Wanneer die groot 
aardse nood so iets tot stand bring, is dit van onmeetlike waarde vir die siele 
by wie die liefde nog ontbreek, en dit sal eens as 'n groot genade van God 
erken word, wanneer die aardse lewe met sukses afgelê is.  
Wie uit liefde gee, sal nooit meer hoef bang te wees dat hy te veel gee nie, 
want sy gawe sal aan hom vergeld word, tydelik en ook ewig. Wie die weinige 
wat hy besit, deel met iemand wat armer is, sal self geen nood te vrees hê 
nie, want God deel met hom en sy gawe het waarlik duisendvoudig meer 
waarde. Wie met 'n liefdevolle hart gee, sal wederliefde opwek, en dat dit 
beteken dat die liefde in julle sal toeneem, besef julle nie, maar julle 
ontneem die satan wat hy al meen om te besit. Julle gee weer lewe aan wat 
dood was. Julle lei krag na waar dit ontbreek en beoefen daardeur die 
grootste barmhartigheid aan die siel van jul medemens, wat nou ook in staat 
en bereid is om liefde te gee en wat goed doen ter wille van die goeie. As 
julle dit snap, sal die groot aardse nood ook vir julle verstaanbaar wees. Julle 
sal dit as beskikking van God beskou en dit met berusting in Sy Wil verdra. 
Julle sal dit probeer teengaan deur liefdadigheid en as’t ware ook in die laaste 
tyd verlossend besig wees, want slegs die liefde is die middel van verlossing. 
Slegs die liefde gee julle vryheid, krag en lig. Amen.  

Doodslaap – Opwekking uit die grafte op die laaste dag 

3916 Die dooies rus net liggaamlik, dit wil sê: Die liggaam is van alle 
aardse take onthef en die aardse materie kom die bestemming wat deur die 
Skepper daaraan toegewys is na, deurdat dit ook in sy ontbindingsproses nog 
aan ontelbare lewende wesens blyplek bied, totdat dit geheel vergaan het tot 
geestelike substansie. Die siel van die mens het egter geen deel meer aan die 
rustoestand van die liggaam nie. Sy kan wel sonder aktiwiteit in die 
hiernamaals vertoef, maar hierdie toestand is geen toestand van rus nie, 
maar 'n toestand van magtelose bewustheid van haar bestaan. 'n Toestand 
van die grootste kragteloosheid wat kwellend is, omdat dit bewustelik deur 
die siel gevoel word.  
Daarom kan daar dus nie van 'n rus van die dooies gepraat word nie, en nog 
veel minder by die siele wat 'n graad van volmaaktheid bereik het, sodat 
hulle in sfere van lig opgeneem kan word nie. Want hierdie siele is 
onophoudelik aktief en is gelukkig in hul werk. Daarom is dit verkeerd om te 
praat van die slaap van die dooies tot by hul opwekking op die laaste dag. 
'n Opwekking van die dooies sal wel plaasvind op hierdie dag. Hulle wat op 
die aarde geestelik dood is, sal uit hulle slaap ontwaak, wanneer hulle God in 
Sy grootheid en mag herken en hulle voor Sy geregtigheid sal moet 
verantwoord, maar hierdie ontwaking sal vreeslik wees. So sal ook baie wat 
in die grafte rus - liggaamlik en geestelik - wat al in die sfere van die 
hiernamaals vertoef, ter verantwoording geroep word, omdat hulle die rus 
van die dood verkies het bo die aktiwiteit wat van lewe getuig. 
Ook hierdie siele sal op die dag van oordeel veroordeel word tot 'n hernude 
verbanning in die materie, sodat hulle nou die toestand van rus kan proe wat 
vir hulle begerenswaardig gelyk het en wat hulle tog kon ontvlug het. Want 



104 
 

as 'n siel haarself in die hiernamaals negatief ontwikkel, streef sy na die 
materie en aan haar wil sal voldoen word. Op hierdie manier moet die 
opwekking uit die grafte op die laaste dag verstaan word. 
Die vleeslike liggaam het wel sy rus gevind, in soverre hy die siel nie meer 
hoef te dien nie, maar ook sy geestelike substansies moet verder hulle doel 
vervul volgens goddelike beskikking. Die siel is egter beklaenswaardig as sy 
nie 'n toestand van lewe kan binnegaan na die dood van die liggaam nie, en 
net so moet die opwekking op die laaste dag tot die ewige lewe of ewige 
verdoemenis verstaan word, naamlik dat daar vir die wat op aarde lewe, 
skielik die besef sal kom van die ontwaking vanuit die diepste geestelike 
slaap, maar vir die bose tot die oordeel. Die goeie mense wat op God gerig is 
en Sy wil vervul, sal op hoogte wees van die lewensituasie na die liggaamlike 
dood, en hulle vrees hierdie laaste nie en gaan ook die ewige lewe binne. Die 
hernude ontwikkelingsgang op die nuwe aarde deur sy skeppings, sal egter 
ook deurgaan moet word deur baie siele wat al lank van hierdie aarde geskei 
is, wat tyd in oorvloed gehad het in die geesteryk om hulle wil te verander en 
aktief te word, wat egter in hulle kragtelose toestand volhard en die rus van 
die dood voorkeur gegee het en daarom steeds kragteloser is, sodat die gees 
self verhard en ryp is vir hernude verbanning in aardse skeppings. Hulle 
staan as te ware op uit hul grafte, want hulle word weer 'n nuwe 
moontlikheid gebied om na die lewenslig te gaan, al is dit ook na 'n 
ondenkbare lang tyd. Alles wat geestelik dood is, sal ontwaak op die laaste 
dag, maar nie tot die lewe nie, maar tot die oordeel.  
Salig is die wat nie rus in hierdie doodslaap nie. Salig is die wat onophoudelik 
besig is op aarde of in die geesteryk en wie se aktiwiteite nie uit aardse 
inspanning bestaan nie, maar hul geestelike ontwikkeling dien. Salig is die 
wat lewe in die gees en hulle nie oorgee aan die slaap van traagheid nie, wie 
die rus nie soek nie, want hulle sal lewe in geluksaligheid en die dag van 
opwekking nie hoef te vrees nie. Amen. 

Onselfsugtig diens onder alle omstandighede - Armoede - 
Vrygewigheid 

3918 By alles wat julle doen, moet julle daarvan bewus wees om die 
Goddelike wil te vervul. Daarom moet julle in al julle denke, woorde en 
handelinge vertroue stel in Hom, julle moet Sy seën daarvoor vra en julle 
volledig toevertrou aan Sy Goddelike leiding. Julle moet julle lewenswandel 
heeltemal onderwerp aan Sy wil, dus alleen wil wat Hom welgevallig is en 
steeds daarna strewe om Sy liefde te verwerf. Dan sal julle nie teenstrydig 
met God kan dink, spreek en handel nie en julle gang oor die aarde sal 
waaragtig nie sonder gevolge bly vir julle siele nie. Julle sal God se Wil 
nakom wanneer die gebod van liefde julle leidende beginsel word, want dan 
vervul julle die belangrikste gebod en God sal julle seën, geestelik sowel as 
wêrelds. 
Julle doel op aarde is om onselfsugtig te dien en julle kan dit in alle 
lewensomstandighede doen, of julle arm of ryk is, groot of klein, 
vooraanstaande en magtig of nietig en swak. Julle kan voortdurend dien, op 
voorwaarde dat julle dienend wil wees. Elke mens word voldoende 
geleenthede gebied om homself besig te hou met dienende naasteliefde, en 
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niemand moet glo dat hy self nodig het om hulp te ontvang en dus nie hoef 
te gee nie, omdat hyself niks besit om te kan gee nie. Selfs die armste kan 
gee, want wanneer hy geen materiële goed besit nie, kan hy tog liefde gee 
en daardeur wederliefde opwek; sy wil kan bereid wees om te gee en dan 
word ook sy wil gewaardeer as ‘n goeie daad. 
God kyk altyd slegs in die hart en geen opwelling bly vir Hom verborge nie. ‘n 
Skynbaar groot liefdesdaad kan in God se Oë waardeloos wees wanneer ware 
liefde van die hart nie die daad vergesel nie, terwyl die kleinste gawe vir God 
welgevallig sal wees wanneer dit uit ‘n liefdevolle hart kom. Wie waaragtig in 
liefde werksaam is, sal ook opoffer van die weinig wat hy besit, hy sal nie in 
angs bevraagteken nie, maar sal uitdeel. Dit sal hom veelvoudig teruggegee 
word want, “soos wat julle gee, so sal vir julle gegee word”, spreek God, en 
Sy Woord is Waarheid. Dus moet niemand sy besittings angsvallig terughou 
wanneer hy probeer om volgens God se wil te lewe nie, hy moet met ‘n 
vreugdevolle hart gee, want die handeling uit liefde bring hom baie groter 
seën as wat sy weinige besittings hom kan gee. Hy ontvang aards en 
geestelik onvergelyklik meer, sy siel word volwasse, hy word deurlopend reg 
gelei, omdat God Homself ontferm oor diegene wat wil lewe soos wat dit Hom 
behaag en omdat Sy leiding die bereiking van die doel waarborg.  
Slegs een ding is nodig, naamlik dat julle in die liefde lewe, dat julle denke, 
woorde en handelinge, steeds deur die liefde van die hart gelei sal word en 
dat julle jul toegewyd sal oorgee aan Hom wat julle die lewe gegee het, sodat 
jul siele volwasse kan word. Met Sy genade en Sy krag sal julle in staat wees 
om alles te doen, selfs gedurende tye van die grootste liggaamlike en 
geestelike nood sal julle dade van liefde kan verrig, op voorwaarde dat julle 
met die Ewige Liefde Self verenig deur gebed, Wie julle van onbeperkte krag 
en genade sal voorsien, omdat julle nader aan Hom wil kom deur te werk in 
liefde. Amen. 

Ligdraers - “beskerm deur ligwesens” totdat hul taak vervul is– 
beskermende sirkel 

3919 Wie hom in die lig bevind, hoef die duisternis nie te vrees nie, en 
so hoef die draers van My waarheid nie te vrees vir die doen en late van 
duistere magte, vir hul besluite en maatreëls nie, alhoewel hulle gebore is in 
die diepste haat en ofskoon hulle as dreigende spoke op die gemoed van die 
mens inwerk. 
Die ligdraers sal ongehinderd bly, want hulle staan onder My beskerming en 
Ek sal julle waarlik ‘n betroubare geleide gee, al gaan julle te midde van 
duiwels. Die duisternis sal nie die helder lig kan verdryf wat julle omstraal 
nie, wat wel nie vir die menslike oog sigbaar is nie, maar waarvoor die lae 
geeste vlug, omdat hulle in die lig ook hul Heer herken met Wie hulle nie in 
kontak wil kom nie. 
Daarom kan ‘n ligdraer sonder vrees diegene tegemoet tree wat hom wil 
kwaad aandoen; teen hul voorneme in sal hy aan hulle die waarheid bring en 
hulle sal afsien daarvan om hom kwaad aan te doen, al is dit onder 
bedreiginge en verwensings, want hulle voel sy oorwig, ofskoon hulle die 
waarheid nie wil erken nie, want baie ligwesens staan ‘n ligdraer by in sulke 
moeilike lewensomstandighede, omdat hulle ‘n taak wat uitermate dringend 



106 
 

is, nie in gevaar wil laat bring deur die wil van mense wat deur die 
teenstander beheers word nie. 
Wanneer Ek vir My arbeiders uitkies vir hierdie dringende taak, dan word die 
hele ligryk besiel met die wil om hierdie arbeiders te beskerm, omdat My Wil 
alle wesens deurstroom wat deel uitmaak van My ryk, en die krag van die 
wesens is waarlik sterker as die kragte van die duisternis, ook al blyk dit 
aards nie so nie. 
Die ligdraers self moet egter weet dat hulle onaantasbaar is vir die kragte 
wat My vyandiggesind is. Hulle moet daarom geen vrees hê nie, want daar is 
‘n beskermende sirkel om hulle getrek, waarvoor elke duistere wese 
terugdeins om My uit te daag. Eers wanneer die taak van die ligdraer vervul 
is, wanneer die uur van sy sterwe aangebreek het, hef Ek hierdie 
beskermende sirkel op, maar tot oordeel en tot ewige verdoemenis van 
diegene wat daar deurbreek, maar vir die ligdraer self tot verhoogde 
geluksaligheid. 
Solank hy op aarde in My opdrag werk, kan hy hom te midde van duiwels 
waag en hulle wys op die sondigheid van hul praktyke. Hulle sal hom nie kan 
dood nie, omdat hy deur My gestuur is, My dienaar, My bode wat die suiwer 
waarheid aan die aardsgesinde mense oordra om hulle weg te hou van die 
afgrond, van die verderf. 
En hierdie kennis moet hom moed en krag gee, hy moet glo in My en My 
Woord en voortdurend seker wees van My teenwoordigheid, solank as wat hy 
My dien en sy amp met ywer uitoefen, solank hy bereid is om My evangelie 
van die liefde uit te dra in die wêreld, om aan die medemens die lig te bring 
wat hy van My ontvang het.  
Die aarde lê in diepste duisternis en moet verlig word om die mense op aarde 
die regte weg te laat vind, en waar so ‘n lig skyn, sal hulle wat sku is vir die 
ligstraal, nie vertoef nie, veel eerder sal hulle van die lig af wegvlug. 
In die geestelike wêreld is die ligstraal egter deurdringend, dit is nie verborge 
nie en sal daarom steeds deur die wesens van die duisternis as lig gevoel 
word, maar nie begeer word nie, om welke rede elke ligstraal ontvlug word, 
omdat hulle die lig nie kan verdoof nie, maar sy skynsel hul kwellinge besorg. 
Agter elke ligdraer staan Ek as Oerbron van die Lig en waar Ek is, sal die mag 
van die bose waarlik gebreek wees. Amen. 

Navolging van Jesus – ‘n Lewe van liefde en selfverloëning  

3920 Elkeen wat nie so sag en geduldig soos Ek is nie, wie nie sy 
dissipelskap uitoefen deur alle eienskappe te verwerp wat ooreenstem met 
My teenstander nie, wie nie voortdurend na deugde streef wat die kenmerk 
van ‘n goddelike wese is nie, sal nouliks die doel bereik om eenheid te verkry 
met die ewige Vader, Wie die suiwere liefde Self is en wat slegs met lewende 
skepsele kan verenig wat liefde geword het, soos wat Hy is. My lewe op aarde 
moet julle as voorbeeld dien, want as mens was Ek aan dieselfde verleidings 
onderworpe as julle en moes Ek die enigste weg neem wat ‘n siel na 
volmaaktheid kon lei. 
Soos julle moes Ek veg teen alle verlange van die vlees, asook teen alle 
eienskappe van ‘n ongoddelike wese, anders sou My lewe julle nie as 



107 
 

voorbeeld kon dien, indien Ek sonder alle menslike gebreke gebore was en 
die toets van My Wil kon omseil het nie. Ek moes die diepte van die aardse 
lewe ervaar, d.w.s. Ek moes die kans hê om My vrywillig van dieselfde 
liggaamlike sondes te onthou en alle prikkelinge daarvoor te vermy. Ek moes 
teen vleeslike verlange veg en daardeur die siel in My versterk en voorberei 
om met die gees te verenig. Die sondigheid van My omgewing het dikwels My 
Liefde en geduld bitterlik getoets, maar Ek wou sag en van ganser harte 
beskeie bly, sonder om My te verhef. Ek was ook vol medelye vir My 
medemens se swakheid om hulle teen versoekings te verset, en My Liefde 
het vergroot. Ek wou hulle help wat teen die grond was en wie nie in staat 
was om self op te staan nie. Deur Self mens te wees, het Ek die swakheid 
van die mense geken en hierdie kennis het My sagmoedigheid en geduld 
vergroot. 
Deur Self mens te wees, kon Ek My te alle tye in die situasie van ‘n sondige 
person se siel plaas, ofskoon Ek sonder sonde was, alhoewel Ek, kragtens My 
wil, alle verleidinge van liggaam en siel oorwin het deur die krag van die 
liefde. En elke persoon wat die liefde beoefen, sal ook die krag hê om teen sy 
foute en swakhede te veg en hy sal ook oorwinning behaal, want die liefde 
self is krag. Daarom sal elke persoon wat aktief is in die liefde, ook alle 
deugde beoefen wat ‘n goddelike wese aandui, naamlik dat hy sag en 
geduldig, genadig, vredeliewend, beskeie en regverdig sal wees. As hy met 
liefde teenoor sy medemens optree, sal sy gedagtes ook liefdevol wees en sal 
hy sy swakhede en foute met gemak beveg. Volg My, leef ‘n lewe van liefde 
en selfverloëning soos Ek en julle sal julle van alle sondige verlange bevry, 
julle sal nie self aan sonde onderworpe wees nie, julle sal aanpas by die aard 
van die Ewige Liefde en sal reeds op aarde eenwording kan bereik en dus met 
sekerheid julle doel bereik. Daarom, soos Ek, moet julle ook te alle tye die 
kruis opneem en julle moet nie ongeduldig word nie, want as julle My opreg 
om hulp vra, sal Ek dit help dra vir julle en hoe meer gewillig die siel is om 
die kruis te dra wat deur die Vader se Liefde vir haar opgelê is terwille van 
haar volwassenheid, hoe gouer sal sy loskom van verlange na die aardse.  
Volg My en neem My lewe op aarde as voorbeeld en julle sal nooit weer aan 
sonde onderwerp word nie, julle sal julleself verlos deur julle wilskrag en 
liefde. Julle sal vry word en oneindig gelukkige wesens wees, toegerus met 
alle Goddelike kenmerke. Julle sal vol lig en krag wees in die geestelike 
koninkryk en geluksalig lewe tot in ewigheid. Amen. 

Geestelike Arbeid moet voorkeur kry – ‘n Nuwe arbeidsveld 

3921 Ek weet waarlik die beste wat vir julle nuttig is ten opsigte van 
die volwasse word van julle siele, en daarom sal julle lot op aarde steeds in 
ooreenstemming wees met die behoefte van die siel, wie My egter aan die 
einde van haar aardse lewe sal dank, omdat Ek rekening gehou het met dit 
waaraan sy behoeftig was. 
Die lewe op aarde duur maar ‘n kort tydjie en kan nooit aan julle vergoeding 
bied vir dit wat die siel gaan mis as daar te veel aan die liggaam se begeertes 
voldoen word nie, want vir julle siele is dit nodig dat sulke begeertes 
agterweë gelaat word, alle hindernisse vir julle ontwikkeling moet vir julle uit 
die weg geruim word en so-iets sal steeds deur die liggaam op sodanige 
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manier gevoel word, dat dit hom nie baie sal geval nie. Verlaat julle egter 
steeds op My Liefde en Wysheid, glo dat alles wat julle sal oorkom deur My 
Wysheid as bevorderlik vir julle gesien was en deur My Liefde aan julle opgelê 
word. Skik julle daarom steeds binne My Wil sodat julle salig kan word. 
Julle, My dienaars op aarde, moet egter heel besonder voorberei word vir 
julle funksie gedurende die laaste tyd voor die einde, julle moet voorkeur aan 
die geestelike gee bo die aardse en moet julleself altyd herinner dat julle 
julself in My diens geplaas het, dat julle nie twee meesters, My en die wêreld, 
kan dien nie. Julle geestelike arbeid moet alles vir julle wees. Ek het julle 
geroep om geestelik te werk en julle lewenslot sal sodanig verloop dat julle 
hierdie arbeid ongehinderd kan volbring, sodat julle ywerig werksaam kan 
wees vir My en My ryk, wat nie van hierdie wêreld is nie. Ek sal julle lei na 
die arbeidsveld waarin julle moet werk, en deur julle liefde tot My en julle 
medemens, sal julle ook resultaat behaal, naamlik die redding van dwalende 
siele uit ‘n geestelike duisternis.  
Weet dat dit julle vernaamste taak op aarde is waarvoor julle julleself uit vrye 
wil vir My aangebied het, weet dat dit heelwat nodiger en belangriker is as 
om na aardse sorge om te sien, weet dat baie mense vir laasgenoemde 
geskik sal wees, maar vir die eersgenoemde egter, vir die opheffing van 
geestelike nood, is daar maar min wat hulle bereid verklaar en daarom is die 
gebrek aan arbeiders, wat geestelik op aarde werksaam is, so groot. Waar Ek 
egter sulke mense vind, daar sal My seën ook altyd merkbaar wees en hulle 
weë sal Ek so lei, dat daar waar daar groot nood sal wees, hulle geseënd sal 
kan werk. My dienaars op aarde weet dat die tyd maar kort is na die einde 
toe en moet hierdie tyd ten volle benut vir My, julle moet My evangelie uitdra 
in die wêreld, en Ek sal Self vir julle die plek aanwys waar julle geestelike 
werksaamhede uitgevoer moet word in die komende moeilike tyd wat die 
einde sal voorafgaan. Waar die geestelike nood groot is, daar het Ek 
bruikbare arbeiders nodig om die veld wat braak lê te bewerk, goeie saad te 
strooi en goeie vrugte te oes. Gee so julle volle vertroue en onderwerp julle 
gewillig aan My Wil, aan My leiding, want dit is die regte manier, vir julleself 
asook vir die tallose siele aan wie julle hulp moet bring in geestelike nood.  
Wag geduldig totdat Ek julle roep en gebruik elke dag slegs om julle eie siel 
te verbeter, neem My woord met ‘n begerige hart in ontvangs en laat julle 
deur Sy krag deurstroom word, lê al julle sorge en nood, geestelik sowel as 
aards in My hande en laat Ek Self vir julle sorg, dan sal julle lewe op aarde 
waarlik nie nutteloos wees nie, want om ‘n belangrike taak, soos dit wat aan 
julle toegewys is, te vervul, vereis ‘n wil wat op My gerig is, ‘n diepe geloof 
en liefde tot My en tot die naaste. Die siel van hom wat op die aarde is, aan 
wie hierdie belangrike taak toevertrou word, moet volmaak word, want My 
barmhartigheid en My seën is vir hom ‘n sekerheid. 
Die tyd tot die einde is nog maar kort, maar moeilik vir elkeen afsonderlik. 
Wie egter krag en barmhartigheid van My sal put, hy sal hierdie tyd sonder 
skade aan sy siel oorleef. Hy sal dit ten volle kan benut en ryk aan geestelike 
skatte die aardse lewe verruil vir ‘n geluksalige lewe in My ryk, waar hy vir 
alle selfverloëning en ontberings wat die aardse lewe hom gebring het, 
duisendvoudig vergoed sal word, omdat hy aan My trou gebly het tot aan die 
einde. Amen. 
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God se Woord - Stille vermaner -Luide Stem - Natuurkatastrofe 

3925 Let op die steeds herhalende aanmaninge van Bo en ignoreer dit 
nie, want elke uur en elke dag is kosbaar, as julle die heil van julle siele in 
gedagte wil hou en vlytige arbeid wil verrig voordat die einde kom. Laat My 
nie tevergeefs roep nie. Laat My nie tevergeefs aan julle harte klop nie, maar 
neem My op en open vrywillig die deure van julle harte wanneer Ek toegang 
verlang. Nog kom Ek as 'n stille Vermaner tot julle, wanneer Ek julle in die 
Woord nader. Dit sal egter nie meer lank wees voordat My roep hard en 
magtig van Bo sal klink en julle sal skrik vir die geweld van My Stem nie. 
Julle het ’n keuse, of julle My sal wil aanhoor, of My Woorde wil ignoreer. 
Julle sal My egter wel moet hoor, en My Stem sal julle vreeslik tref. Julle sal 
dit nie meer as My Liefde herken nie, maar julle sal moet buig voor My toorn, 
alhoewel dit steeds My Liefde sal wees wat aan die werk is, net nie meer vir 
julle as Liefde herkenbaar nie. My Woord sal egter steeds vir julle 'n teken 
van My Liefde wees, want dit sal sag en vermanend klink, soos wat 'n vader 
spreek tot sy kinders wat hy op die regte pad wil lei. As daar egter geen 
aandag aan My Woord geskenk sal word nie, sal My Mag tevoorskyn kom en 
daarvoor sal julle skrik en in doodsangs raak. Vir baie sal die uur van die 
dood ook dan kom, die uur van die vertrek vanaf hierdie aarde. Salig is hy 
wie My dan al gevind het, sodat hy die laaste uur nie hoef te vrees nie.  
Deur My Woord beoog Ek om julle liefde te wen, Ek poog om julle na My trek, 
steeds met inagneming van julle vrye wil. Ek probeer julle na die geesteryk 
lei en daarom spoor Ek julle aan om afstand te doen van die aardse materie, 
van aardse strewe. Ek is net te vinde wanneer julle afstand doen van die 
wêreld met sy vreugdes en eenwording soek met My. Dan kom Ek julle Self 
tegemoet en sal Ek julle ewig nie meer van My laat weggaan nie. 
Gee daarom ag op My Woord en wees nie deel van diegene wie Ek deur My 
Mag tot insig moet bring nie. Kom uit vrye wil na My toe, omdat julle na My 
Woord verlang en deur My onderrig wil word. Luister na My en skenk aandag 
aan wat Ek julle meedeel. Glo in My Woord en verander tot liefde, sodat julle 
My Wil julle eie sal maak en altyd van My Liefde verseker kan wees, want Ek 
wil julle deur My Woord help om te omvorm tot liefde, sodat julle kan werk 
aan julle siele en julle aanpas by My Wese, wat in elke opsig self suiwer 
Liefde is.   
Julle sal dan nie hoef te skrik en bang wees wanneer My Stem hard en 
magtig weerklink nie, want julle sal dan deel van Myne wees, wat Ek onder 
My hoede sal neem in die ure van die grootste nood en waarvan EK die 
Redder en Verlosser is, soos wat Ek dit belowe het. 
Die uur sal onverwags en vinnig kom en julle almal sal aan My Woorde dink, 
want Ek vermaan julle sonder onderbreking, sodat julle die kort tyd wat oor 
is, ten volle kan benut. Dink aan julle siele en slaan geen ag op die liggaam 
nie, want dit vergaan, maar die siel bly bestaan tot in alle ewigheid. Help 
haar, solank dit nog vir julle moontlik is om te skep en te werk op aarde en 
die erns van wil sal julle die krag gee. Julle sal volwasse word en baie 
voordeel trek uit die feit dat julle My tot julle laat spreek, dat julle My Woorde 
glo en dat julle jul bes sal doen om volgens My Wil te lewe. 
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Julle hoef nie die dag te vrees wat binnekort onherroeplik sal kom nie, wat 
die waarheid van My Woord, van My Mag en Krag sal bewys, en wat vir die 
ingewydes ook 'n teken sal wees van My Liefde vir die ongereddenes, wie Ek 
van ewige ondergang wil red. Amen. 

Die afloop van 'n ontwikkelingsperiode -Moeilike stryd om te 
bestaan 

3926 Groot is My Mag en onbuigsaam My Wil, want My Wysheid bepaal 
dit en My Liefde voer dit uit, en wat Ek het sedert ewigheid as geneesmiddel 
daargestel vir die wesens wat vêr van My af is, gebruik Ek ook onherroeplik 
om die wesens te hulp te kom in hul nood, wat die gevolg is van hul 
verwydering van My. Ek het ook sedert ewigheid die geestelik lae vlak van 
die mense in hierdie tyd voorsien. Ek het sedert ewigheid die verkeerde wil 
voorsien, wie die afstand na My vergroot het in plaas daarvan om dit te 
verklein. 
En waar hierdie gevaar bestaan, sal Ek die agteruitgang teëhou. Ek sal dit 
afbreek om 'n nog dieper afval te verhoed wat weer ewighede nodig sou hê 
om die wese tot die graad van ontwikkeling te bring waar hy die vrye wil sal 
kan benut, en dus moet hierdie tyd in vervulling gaan. 'n 
Ontwikkelingsperiode sal dan ten einde loop, soos wat dit in Woord en geskrif 
verkondig is. En wat homself nou gaan voltrek, is die werk van My Liefde, My 
Wysheid en My Wil. 
En julle, mense van hierdie aarde, sal getuie wees van dit wat geskryf staan 
en wat Ek steeds weer opnuut verkondig deur My dienaars op aarde. Want 
julle is in die laaste tyd. Julle sal iets groots meemaak, verskriklik vir almal 
wat nie glo nie en oorweldigend verhewe vir hulle wat My erken en aan My 
Woord dink. En ondanks alle nood sal hulle steeds My Liefde en My Almag 
bemerk en hulle vol vertroue daaraan oorgee. Ek sal hulle Self lei, sodat hulle 
hul doel kan bereik. 
Wat daar egter op en in die aarde sal afspeel, sal vir die menslike verstand 
ondenkbaar wees. Dit sal immers uniek en so ongewoon wees dat niemand in 
staat sal wees om te dink op welke manier My Mag en My Wil Homself 
openbaar nie. Die mense wat hulle nie van die aarde wil losmaak nie, sal wel 
voortdurende heropbou nastreef, hulle sal probeer om al die verlore weer te 
vervang, hulle sal aards skep en werksaam wees om hulle in besit van 
goedere te stel, maar Ek sal steeds weer hul pogings vernietig, sodat hulle 
die nutteloosheid daarvan sal insien en daarvan afsien en ernstig aan hul 
siele dink, aan die onverganklike soos wat dit die bedoeling was vir elke 
mens afsonderlik. 
Daarom sal die stryd om te bestaan verder gaan. Niemand sal tot rus kom en 
niemand sal die vrugte van sy aardse strewe kan geniet nie, tensy hy 
heeltemal die eiendom geword het van hom wat hom van My afvallig wil 
maak. Dan sal hy wel aards 'n goeie lewetjie kan lei, maar dit sal ook duidelik 
sigbaar wees dat hy ’n aanhanger van die Satan is, want sy handeling sal net 
liefdeloosheid en haat verraai, en sy luukse lewetjie mag nie vir die mense as 
’n voorbeeld gestel word nie. 
Diegene met wie Ek egter nog nie heeltemal opgegee het nie, moet stry, en 
'n swaar stryd om te bestaan moet vir hulle die bewys wees dat Ek vol Liefde 
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aan hulle dink en hulle na My toe wil trek. Ek sal alles van julle moet 
wegneem wat vir julle nog aards begerenswaardig lyk, indien Ek julle harte 
wil wen; julle wil, wat hom na My moet wend voordat dit te laat is, en 
daarom sal die komende tyd steeds moeiliker word vir julle, want dit loop na 
die einde. 
Maar sodra julle julself onvoorwaardelik aan My toevertrou, sodra julle jul wil 
aan Myne onderwerp het, sodra julle My alleen laat heers en julleself geheel 
skik volgens julle lot, sal My algehele sorg ook vir julle verseker wees. Die 
probleme van die lewe sal dan draaglik wees vir julle wie Myne geword het 
deur julle wil. Dan sal die laaste groot gebeurtenisse julle ook nie meer laat 
skrik nie. Julle sal weet dat dit My Werk en My Wil is. Julle moet ook besef 
dat dit slegs die laaste middel sal wees om die dwalende siele te red. Julle sal 
ook weet dat die verlossing spoedig op pad is, dat die einde spoedig sal kom 
en Ek julle Self sal kom haal om vir julle 'n vreedsame en geluksalige paradys 
te berei, waar alle nood tot einde gekom het.  
My besluit is egter onafwendbaar. Die tyd waaroor daar geskryf is, is vervul. 
Die mensdom slaan geen ag op My Woord nie en kan slegs nog deur 'n 
buitengewone gebeurtenis van gedagte verander. Ter wille daarvan sal alles 
wat onbegryplik en uitermate wreed lyk, oor die aarde kom. My Liefde en 
Wysheid beskou dit egter sedert ewigheid as voordelig vir die siele en daarom 
verwesenlik My Wil dit wat sedert ewigheid beplan is. Amen. 

“Vader, laat U Wil geskied” 

3927 Julle kan alles deur My verkry, as julle net vas en onwankelbaar 
in My glo, want as julle My groter as groot Liefde vir julle in gedagte hou, sal 
julle ook weet dat Ek geen gebed onbeantwoord laat nie. ‘n Vaste geloof in 
My sluit ook totale vertroue in My in, dit sluit die sekerheid in dat Ek in My 
Wysheid ook bewus is van alles wat vir julle tot seën is en dat Ek nie sal 
toelaat dat julle benadeel word, deurdat Ek iets aan julle sal toestaan wat nie 
vir julle voordeel sal inhou nie. Daarom sal ‘n diep gelowige mens homself 
ook onvoorwaardelik aan My oorgee, hy sal dit aan My oorlaat om te besluit 
wat Ek hom sal gee, hy sal nie eis nie, maar in nederigheid sy versoeke aan 
My voorlê, altyd My Wil as die belangrikste ag en hom aan My Liefde en 
genade oorgee. Ek sal vir hom in oorvloed gee en Ek sal hom nie liggaamlik 
of geestelik gebrek laat ly nie, want Ek sluit nooit My ore vir My kind se 
gebed nie.   
Maar as Ek julle die vervulling van ‘n versoek weier, twyfel dan tog nie aan 
My Liefde nie, want dis juis My Liefde wat julle teen onheil wil beskerm. Julle 
sal nie altyd verstaan wat die uitwerking op die vervulling van ‘n versoek is 
nie. Vra My dus vol vertroue wat julle verlang en laat alles verder aan My oor 
en My Liefde sal julle so in ag neem dat die weg na My vir julle gelykgemaak 
sal word, sodat julle verseker julle doel sal bereik, sodat julle as My kinders 
na die Vaderhuis sal terugkeer om ‘n geluksalige lewe te lei tot in alle 
ewigheid. Gebruik die krag van gebed, roep My aan in elke situasie van die 
lewe, kom na My toe wanneer julle in nood verkeer, en dink ook aan My in 
ure van rus en vrede. 
Vergeet My nie, sodat Ek julle ook nie vergeet nie, bly gereeld deur innige 
gebed in verbinding met My en roep My steeds in julle nabyheid, want dan 
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sal daar onmeetlike krag na julle stroom, wanneer julle My uit vrye wil sal 
soek, wanneer Ek in julle gedagtes sal wees en julle hart na My hunker. 
Julle sal uit eie beweging die weg na My moet vind en daarom die brug 
betree wat Ek vir julle voorsien het vanaf die aarde na My. Julle sal moet bid, 
want in die gebed verhef julle siel haarself tot in die sfeer van lig, in die 
gebed betree julle die brug na My, in die gebed kom die kind by die Vader, 
dit bring die verhouding tot stand van kind tot Vader, soos dit My Wil is. 
Wanneer Ek as Vader aangeroep word, wanneer ‘n kinderlike hart My 
tegemoetkom, verhoor Ek elke smeking, want Ek stel nie My kinders teleur 
wat vol vertroue na My toe kom nie. 
My Liefde gaan uit na hom, My Liefde deel onmeetlike gawes uit, My Liefde 
voorsien geestelike en aardse gawes aan die kind en hy sal nooit nood hoef 
te ly nie, wanneer hy waarlik kinderlik bid, d.w.s. sy gebed in gees en in 
waarheid na My stuur. Maak almal gebruik van die genade van die gebed, 
want julle sal alles kan bereik d.m.v. ‘n diep lewende geloof in My en My 
Liefde. Eis egter nie, en kla of mor nie as Ek julle gebed skynbaar nie verhoor 
nie, want dan sien My Vaderliefde maar net ‘n nadeel in die verhoring van 
julle versoek en om julle daarteen te behoed, ontsê Ek julle dit. Wie altyd sy 
wil aan Myne sal onderwerp, sal nooit teleurgestel word nie, want sy gebed is 
die ware, wat vir My welgevallig is, wanneer hy aan al sy versoeke toevoeg: 
“Vader, laat U Wil geskied”. Amen.  

Wees nie bevrees nie, maar glo 

3929 Wees nie bevrees nie, maar glo. Waar alle menslike krag faal, 
waar geen aardse hulp meer moontlik lyk nie, is My Mag nie gedaan nie, en 
steeds vind Ek weë wat uit die donkerte uitlei, uit alle nood en benoudheid, 
aards en geestelik. Hoop op My en My hulp en Ek sal julle waarlik nie 
teleurstel nie. 
Julle sal in die laaste tyd baie dikwels gekonfronteer word met probleme, 
maar nooit hoef julle moed te verloor nie. Nooit hoef julle te vrees dat Ek vêr 
weg is nie, want wanneer julle in nood verkeer, is Ek nader as ooit aan julle. 
Julle sal slegs moet glo in My Liefde, Wie julle nooit meer alleen sal laat nie, 
Wie julle nooit meer aan nood en ellende sal oorlaat nie. Julle sal moet glo in 
My Almag, wat alles kan oorwin en waarvoor die skepping geen grense ken 
nie. Julle sal moet glo in My Wysheid, Wie julle nie willekeurig in nood en 
benoudheid laat kom nie, maar sedert ewigheid bewus is van wat goed is vir 
julle siele en hul voltooiing. 
As julle diep en vas glo, sal niks julle meer bevrees maak nie, want julle sal 
My steeds in julle nabyheid voel en al julle leed en sorge aan My oorgee. Julle 
sal julleself aan My en My genade toevertrou en sal nie tevergeefs wag op My 
hulp nie. 
Wees nie bevrees nie, maar glo net. Wat kan julle bangmaak? Wat kan julle 
skade berokken wanneer julle My het, wanneer julle My belofte het dat Ek 
julle altyd en in alle situasies van die lewe sal help? Wat kan julle swak en 
moedeloos laat word, as julle voortdurend van My Krag kan ontvang, wat 
julle sal toestroom as julle maar net daarvoor vra?  
Vervul My wil. Vervul steeds die gebod van die liefde, dan sal julle ook 
voortdurend in besit wees van krag en hoef julle niks meer te vrees nie, 
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aards en geestelik, want dan sal julle met My verbonde wees en My 
teenwoordigheid sal alle nood en sorge uitskakel, ofskoon dit, aards gesien, 
op julle sal afkom. Ek sal dit van julle af wegneem en julle sal ook in volle 
geloof op hierdie belofte kan vertrou. Julle sal sonder vrees op die weg kan 
gaan, al sou dit ook doringrig en lastig lyk. Ek sal steeds langs julle gaan en 
julle beskerm en behoed. Ek sal julle krag gee en julle harte na My toe trek 
en hoe meer julle julself sal losmaak van die wêreld en julself met My 
verbind, des te minder sal julle die aardse nood voel. 
Die tyd van die einde het gekom, wat groot vereistes aan julle geloof sal stel. 
Probeer daarom 'n vaste, onwankelbare geloof te verkry. Bid onophoudelik 
daarvoor en let op elke hulpverlening, sodat julle sterk kan word in die 
geloof, en julle sal nie hoef te vrees vir wat daar ookal op julle sal afkom nie, 
want 'n vaste geloof verdryf alle onheil. 'n Vaste geloof verseker julle van My 
hulp, My Krag en genade, in alle nood en benoudheid van liggaam en siel. 
Amen.  

Aansporing om ywerig te arbei vir die ryk van God 

3931 Waar die geleentheid hom voordoen, moet julle vir My spreek en 
My woord versprei, want die nood om julle heen is groot en julle kan dit slegs 
teengaan deur die gedagtes van die medemens op My te rig. Ek alleen kan 
die aardse nood ophef en Ek sal dit ook doen, sodra die mense hulself sal 
inspan om eerstens die geestelike nood op te hef. Hulle staan vlak voor die 
afgrond en slegs die eie wil kan hulle daarvan wegruk, want hulle moet self 
eers wil dat Ek hulle sal bystaan met My genade en krag, dan sal My Liefde 
ook bereid wees om hulle nog ter elfder ure te help. Om hierdie rede sal julle 
My leer (van die liefde) aan hulle moet verkondig, julle sal hulle in kennis 
moet stel van My Woord, sodat hulle op hoogte kan wees van My Wil en soos 
wat hulle My Woord gelowig aanneem, ook probeer om daarvolgens te lewe, 
en hulle siele sal gered wees.  
As julle nou weet hoe dringend nodig julle arbeid vir My ryk is, as julle bereid 
is om hierdie arbeid te verrig om die siele van julle medemens te help, dan 
sal dit ook vir julle begryplik wees dat daar goed vir julle gesorg sal word, 
waar julle in My diens is, want iedere werkgewer sorg vir Sy knegte en des te 
meer sorgsaam, hoe meer bereidwillige instrumente hulle vir Hom is. 
So roep Ek julle steeds weer toe: Laat alle aardse sorge van julle afval, neem 
slegs julle geestelike arbeid ter harte, wees ywerig werksaam vir My en al die 
ander wat julle vir julle aardse lewe nodig sal hê, sal Ek vir julle doen, Ek sal 
julle weg op aarde gelykmaak en julle ongedeerd na die doel voer. Elke dag 
is kosbaar en elke dag moet julle vir My en My ryk arbei. Steeds weer sal 
julle mense teëkom wat voortgaan sonder om op hoogte te wees van hulle 
opdrag op aarde, steeds weer sal julle julleself kan oortuig van die swak 
geloof van julle medemens, of van hulle totale ongeloof en steeds weer sal 
julle vir My kan praat, julle sal getuienis kan aflê van My groot Liefde en 
Erbarming wat aan julle geopenbaar is deur die toekom van My woord. Oral 
sal julle geleentheid hê om in My Naam te spreek en opheldering te gee, 
dwaallere reg te stel en die suiwer waarheid te versprei, net soos wat dit My 
Wil is. Hoe die mense hulself daarteenoor gaan instel, word aan hulself 
oorgelaat, maar sonder die oordrag van die suiwere waarheid, sonder kennis 
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van My woord, sal die weg na My vir hulle verborge wees en julle moet hulle 
op die regte weg wys, julle moet My Liefdesleer aan hulle verkondig en dit 
nadruklik op die hart bind, dat hulle hulself moet verander tot liefde. 
Luister hulle na hierdie aansporinge, dan is hulle ook al geestelik en 
liggaamlik geholpe, want sodra hulle hulle bes sal doen om in die liefde te 
lewe, sal hulle aardse lewensomstandighede ook ‘n verbetering ondergaan, 
omdat Ek dan geen harde opvoedingsmiddele meer hoef te gebruik om hulle 
te help nie, indien hulle nou eenmaal die weg gaan wat na My lei, die weg 
van die liefde. 
Spoor hulle aan tot liefde en wys hulle op My en My aardse lewenswandel, 
waar Ek vir hulle die voorbeeld gestel het van ‘n lewe van Liefde, en hulle 
gebied het om My na te volg in hulle lewe. Stel hulle nadruklik die seën van 
‘n lewe in liefde voor die gees en die groot gevaar van hulle ondergang, 
indien hulle geen ag slaan op My gebod van die liefde nie. En kondig vir hulle 
die nabye einde aan en die noodsaaklikheid van ‘n verandering tot liefde. 
Julle sal dan energieke arbeiders in My wingerd wees en verseker van alle 
ondersteuning van My kant. 
Julle hoef self geen enkele aardse sorg te maak oor julle lewenslot nie, net 
soos wat dit goed sal wees vir julle, so sal Ek julle lei en die versekering van 
My beskerming sal vir julle waarlik ‘n waarborg wees vir ‘n sorgelose bestaan, 
as julle maar net sal vasstaan in die vaste onwankelbare geloof.  
Wie Ek egter as arbeider in diens geneem het, sy geloof sal ook die sterkte 
bereik wat nodig is vir sy amp op aarde. Ek sal julle wat My wil dien, nie in 
liggaamlike en geestelike nood laat nie en My Krag sal julle deurstroom 
wanneer julle julleself uitsit vir My Naam. Wees daarom nie bang en aarsel 
nie, vrees geen aardse las nie, maar verhef julle oë en harte tot My, Wie julle 
seën op aarde, omdat julle liefde vir My en die naaste julle aanspoor om vir 
My werksaam te wees. Amen.  

God se wil om te help, is groter as die nood 

3936 Die nood sal nooit groter as God se wil wees om te help nie. Hy 
weet waarom Hy dit oor julle laat kom, en sodra dit sy doel gedien het, 
naamlik om julle te motiveer om in die mees innige kontak met Hom te kom, 
sal Hy dit verwyder en julle sigbaar te hulp kom, want Sy mag is oneindig 
groot en Sy liefde is eindeloos diep. As julle glo dat Hy julle nie sonder rede 
wil laat ly nie, dat Hy daardeur slegs julle siele wil bevoordeel, kan julle 
julleself slegs aan Hom en sy genade oorgee en Hy sal julle help in elke nood 
en benarde toestand.  
Maar steeds sal jy die lot van jou siel voorop moet stel. Steeds sal jy in die 
eerste plek daarop bedag moet wees om geestelik volwasse te word, dit wil 
sê, om die wil van God te vervul, want slegs om hierdie rede is jy op die 
wêreld, sodat jy jouself kan vorm volgens die wil van God. Slaan jy geen ag 
op Sy wil nie, dan sal jy deur lyding daartoe gebring moet word. Maar kom jy 
Sy wil uit vrye wil na, dan sal jy die leed ook steeds kan verdra, ofskoon jy 
dit ter wille van jouself, of terwille van jou medemens, op jou sal moet neem. 
Want gedurende 'n tyd van die geestelike lae vlak waarin die hele mensdom 
nalatig is in die nakoming van die goddelike gebooie, moet daar ook leed en 



115 
 

nood in vergrote mate oor die hele mensdom kom, indien hulle moet 
verander en die doel van hulle aardse lewe moet nakom. 
Begryplikerwys sal daar ook diegene wees wat getref sal word, wat die 
goddelike wil steeds tot rigsnoer van hulle lewenswandel gemaak het, maar 
steeds sal die nood deur hulle verdra kan word. Steeds sal God se hulp vir 
hulle duidelik herkenbaar wees, steeds sal Hy Sy liefde vir hulle laat voel en 
hulle bystaan op grond van Sy almag en Sy liefde wat steeds by Syne 
kenbaar sal word, want Hy wil hul geloof versterk. Hy wil homself aan hulle 
openbaar as die steeds hulpvaardige, welwillende Vader wat Sy kinders nie in 
die nood sal laat wanneer hulle tot Hom roep om hulp nie. En elke aardse en 
geestelike noodtoestand moet die mense daartoe aanspoor om Hom in hul 
harte aan te roep, naamlik in gees en in waarheid. Want deur die innige 
aanroep van God, verbind die mens met Hom en kan hy die krag van Hom in 
ontvangs neem wat nodig is om sy siel te laat ryp word. 
En steeds weer sal God homself duidelik uiter teenoor Syne. En wie daarop 
sal let, sal hulle daagliks en elke oomblik kan oortuig van Sy liefde en sorg en 
hulle sal Hom loof en prys in hulle hart en Hom dankbaar wees. Want geen 
nood sal groter wees as die krag en liefde van die Een wat hulle bestuur nie. 
Steeds sal Hy 'n uitweg ken, selfs wanneer die aardse nood onoorwinlike lyk. 
Glo daarom in Hom en twyfel nie aan Sy Liefde nie, want Sy sal julle vasgryp 
en julle nooit meer laat los nie, sodat julle Hom sal herken en deel van Hom 
sal word en bly tot in alle ewigheid. Amen. 

Wie die geringste van My broers opneem, sal My opneem 

3941 Verdiep julle in My Woord en julle sal duidelik insien waaraan dit 
julle ontbreek, want in My Woord kom Ek Self nader aan julle en maak Ek My 
wil aan julle bekend. Indien julle nou werksaam sal wees volgens My wil, dan 
sal dit in julle tot sekerheid word, sodat julle jul positief sal ontwikkel, want 
julle sal ryper word aan insig, dus sal julle moet lewe volgens My Woord. Julle 
mag nie net hoorders wees van wat My Genade en Liefde van Bo julle 
aanbied nie. Julle sal dus My Woord heeltemal in julle tot lewe moet laat 
kom, en dan sal al My beloftes aan julle ook in vervulling gaan.  
Een van My beloftes lui egter: “Wie die geringste van My broers sal opneem, 
sal My opneem”. Dus sal Ek sy diens van naasteliefde besonder hoog ag. Ek 
sal dit waardeer asof hy dit aan Myself doen en in ooreenstemming daarmee 
sal My beloning dan ook wees, want om deur My opgeneem te word, om deur 
My beloon te word met alles wat die mens nodig het, is waarlik die grootste 
beloning wat julle aangebied kan word, en so het hierdie belofte alles in 
homself. Dit is uitermate troosvol vir die arme, bedrukte en swak mense, as 
hulle maar steeds soos broers teenoor hul medemens sal optree, as hulle sal 
help waar hulle hulp gevra word, geestelik of liggaamlik.  
Nooit sal Ek 'n mens verlaat wat sy medemens in sy nood bystaan nie. Hy sal 
verseker wees van My hulp, en Ek sal waarlik op elke manier vir hom sorg, 
want hy bring My Woord in praktyk. Hy het My wil tot rigsnoer van sy 
handeling en denke gemaak. Hy het in My Wil opgegaan en gevolglik kan hy 
alle sorg aan My oorlaat. Ek sal dit van hom afneem, omdat hy My opgeneem 
het, en wanneer hy homself maar steeds in My Woord sal verdiep, dan sal 
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ook die aardse lewe vir hom makliker word, want dit is steeds afhanklik van 
sy wil, in hoeverre hy dit tot Myne sal verander. 
My Woord maak aan julle My wil bekend. My Woord behels egter nie net My 
eise aan julle nie, maar dit stel julle ook in kennis van die uitwerking van die 
nakoming van My Wil, en omdat hierdie kennis aan julle oorgedra word, het 
julle 'n groot skat ter beskikking, wat julle maar net hoef op te grawe. Aards 
en geestelik bevind julle julself nou onder My hoede en julle het geen rede 
meer om angstig te wees of julle te bekommer, van watter aard al nie. Ek sal 
julle bystaan as Vader, as Broeder, as Vriend, as voortdurende Helper, en My 
hulp sal vir julle die sekerste waarborg wees dat julle die stryd om te bestaan 
sal deurstaan en ook geestelik volwasse sal word, want met My en My Krag 
sal julle tot alles in staat wees. Verdiep julle daarom dikwels en lewendig in 
My Woord. Neem dit vir julle en leef daarvolgens en elke belofte sal vir julle 
vervul word, want My Woord is en bly ewige waarheid. Amen. 

Boodskappers van God se taak voor die einde 

3942 Verkondig My Woord aan diegene wat deur My na julle gestuur 
word. Dit is My wil, want die tyd druk na die einde toe. Daarom sal julle altyd 
die weë moet neem wat Ek van die begin af vir julle bepaal het, en julle sal 
altyd My Wysheid en Liefde in My leiding herken, julle sal leer om te verstaan 
dat julle ook moeilike omstandighede nodig het om volwasse te word, want 
hoe hoër julle ontwikkel is, hoe meer suksesvol sal julle werk voor die einde 
wees, want dan sal julle aktiewe verteenwoordigers van My Woord wees.   
My Woord moet toeganklik gemaak word vir die mense, hulle moet bewus 
word van die groot verantwoordelikheid wat hulle teenoor hulle siele het. Net 
Ek Self kan hulle die regte inligting gee, en dit moet deur julle plaasvind, 
want 'n mens se mond moet verkondig wat van My afkomstig is en van My 
getuig. Ek wil deur 'n menslike mond tot alle mense spreek en julle sal My 
spreekbuis wees waardeur Ek My wil verkondig. Hierdie belangrike taak sal 
uiters voordelig vir julle wees, sowel as vir julle medemens, en julle sal 
inderdaad met graagte voldoen aan hierdie taak, julle sal gelukkig voel 
wanneer julle in My Naam sal werk en gretig daarna streef om elke 
geleentheid te gebruik.  
Julle moet julleself egter heeltemal aan My leiding oorhandig, julle moet die 
rigting neem wat Ek julle sal wys, en wat Ek vir julle sê om te doen deur die 
stem van die gees, moet julle doen sonder huiwering en daarom moet julle 
voortdurend na die innerlike stem luister, en julle sal optree volgens My Wil. 
Ontelbare siele ly geweldig want hulle ken nie die waarheid nie, en elke 
wanopvatting is 'n gevaar vir die siel. Om waarheid aan hulle te bring, is 'n 
daad van naasteliefde, want slegs die Waarheid stel mense vry, Sy bring 
swaarkry tot ’n einde, en slegs die Waarheid lei na My, Wie die ewige 
Waarheid Self is. Dus moet iemand wat My wil bereik, nie verkeerde weë 
neem nie, hy moet die regte weg getoon word en dit neem, hy moet voldoen 
aan die Woord, wat regstreeks van My kom en wat op die aarde deur My 
boodskappers oorgedra en versprei sal word en daarom sal Ek Self die mense 
wat in dwaling leef en duidelikheid wil hê na My dienaars lei, en hulle sal 
suksesvol wees en in staat wees om in al die plekke goeie grond te vind wat 
hulle kan plant en bewerk, sodat Ek 'n ryk oes kan insamel op die dag van 
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Oordeel. Ek sal My boodskappers stuur na al die plekke waar geestelike 
ontbering bestaan, sodat hulle die suiwer Evangelie vir die mense kan bring, 
soos wat Ek dit aan hulle verkondig het.  
Die tyd nader sy einde, en die groot geestelike ontbering sal beheer kan 
word, indien julle gedienstige dienaars vir My sal wees, indien julle sal 
opstaan vir My Woord en 'n beroep op My doen vir My seën en My genade, 
want julle sal My pilare in die laaste dae voor die einde wees, julle is die 
arbeiders wat Ek gehuur het om in My wingerd te werk, julle is My dienaars 
en die groot taak wat op julle wag, is om tallose gebiede te bearbei, want 
talle siele moet in die waarheid ingelei word, en indien julle daartoe sal 
bydra, sal die geweldige geestelike ontbering beheer kan word en elke siel 
wat deur julle gehelp sal word, sal julle ewig dankbaar wees. Amen. 

God se wil om te skep – Geestelike en stoflike skeppings 

3943 Die Gees wat heers oor die oneindigheid is ononderbroke 
werksaam, want die uitstraling van Sy krag word nie minder nie, soos wat Hy 
ook nie moeg raak om hierdie krag skeppend en vormend te gebruik nie en 
so ontstaan daar voortdurend nuwe skeppings, geestelik en stoflik. 
Hy laat Sy gedagtes materiële vorm aanneem vir die verlossing van die gees 
wat nog onvry is, soos wat Hy egter ook wonderwerke van geestelike aard 
laat ontstaan om die ligwesens gelukkig te maak, vir wie alle heerlikhede van 
die hemel ontsluit is. Sy Skeppergees en Sy wil om te skep kan nie oortref 
word nie en is nimmereindigend, altyd gelei deur Sy oorgrote Liefde, Wie 
alles gelukkig wil maak, Wie uit Sy Krag voortgekom het. Al gaan daar ook 
ewighede verby, die skep van nuwe dinge sal nooit ophou nie, omdat Sy Krag 
so 'n uitwerking moet hê dat dit toeneem. 
Die gees, wat aardse - dus materiële - skeppings bewoon, staan in 
voortdurende verbinding met die kragsentrum en kan deur die ontvangs van 
krag weer in die stroomkring van die Liefde van God binnegaan, waarvan hy 
homself eens in vrye wil verwyder het. Hy vergroot dus die eie krag, sowel as 
om ook die verlossingsproses te bevorder van die gees wat hulself nog buite 
die stroomkring van God se liefde bevind. Alle materiële skeppings is 
hulpbronne om die gees te verlos. Geestelike skeppings is egter die eintlike 
doel, dit wil sê onuitspreeklike diep vreugde van die verloste gees. God se Wil 
om te skep neem nooit af nie, omdat Sy Liefde oneindig is, maar Hy laat ook 
skeppings vergaan, en wel wanneer hulle nie meer hul doel nakom nie, 
wanneer die gees daarin geen impuls meer vind om te vorder nie, wanneer 
verset teen God intree en hy sy wil van Hom afwend.  
Dan los Hy dit self op wat Hy geskep het, sodat die gees in 'n ander vorm die 
doel kan bereik. Die oplos van Sy skeppings is egter beplan om van tyd tot 
tyd plaas te vind, soos wat Sy Wysheid dit van die begin af voorsien het as 
noodsaaklik vir die gees wat in die skeppings gekluister is.  
Geestelike skeppings daarenteen is onverganklik, hulle word slegs 
aanhoudend verander en daar ontstaan telkens heerliker konstruksies, soos 
die menslike verstand nie kan voorstel nie en die menslike hart nie van kan 
droom nie. Elke nuwe tydsperiode kan egter steeds heerliker skeppings laat 
ontstaan, verskillend van die voriges en wat getuig van die Liefde, Almag en 
Wysheid van God, wat Hom in alle skeppings openbaar. Sy Krag is 
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onoorwinlik en daarom sal Hy nooit ophou om kreatief aktief te wees nie, 
maar die siel sal die omvang van Sy skeppings eers in 'n bepaalde toestand 
van volwassenheid kan besef, as sy by magte sal wees om geestelike en 
aardse skeppings te aanskou. Dan eers sal sy met eerbied en liefde vervul 
wees teenoor haar Skepper, Wie se Liefde haar ook geskep het, om haar vir 
ewig gelukkig te maak. Amen.  

Geloofstryd - Aaneensluiting van verskillende geestesrigtings 

3947 Die verskillende geestesrigtings sal, deurdat hulle van mekaar 
afwyk, ook steeds in ‘n stille stryd met mekaar gewikkel wees, in soverre dat 
elkeen sal probeer aanspraak maak op die waarheid en hulle daarom nie 
mekaar sal wil aanvaar nie. Tog sal hulle in die laaste tyd saamspan vir sovêr 
hulle maar die leer van Jesus Christus as grondbeginsel sal hê en Sy Naam 
bely en dan word alle verskille wat daar andersins was, op die agtergrond 
geskuif, want alle geestelike strewes sal bestry word en elkeen wat na die 
geestelike sal streef, sal aansluiting soek by die naaste wat eenders gesind is.  
Die leer van Jesus sal dus uit elke geestesrigting tevoorskyn tree en hulle 
aanhangers sal tot die gemeente van Jesus behoort, tot Sy kerk wat Hyself 
gestig het. Hulle sal deur hulle geloof in Jesus Christus aan hierdie kerk 
behoort, ofskoon hulle verskillende geestesrigtings sal hê. Elkeen sal die 
uiterlike handelinge en gebruike afwerp en alleen die innerlike verbintenis 
met Jesus Christus nastreef, elkeen sal die liefde bevorder, die liefde onderrig 
en die liefde beoefen. 
Die stryd teen alle geestesrigtings sal besonder hard gevoer word, omdat die 
lou, geloofswakke mense afvallig sal raak wanneer hulle geen diep lewende 
geloof sal hê nie, want hulle sal geen weerstand kan bied nie, hulle sal 
beswyk onder die las wat deur die wêreldse mag aan hulle opgelê sal word. 
Die oorsaak daarvan sal die dwaling wees wat elke geestesrigting besit, 
waardeur hulle skipbreuk sal ly wanneer hulle deur die ernstige optrede teen 
hulle, gedwing sal word om daaroor na te dink. 
Wie in die waarheid vasstaan, deur werksaam te wees in liefde en korrekte 
onderrig vanaf die kant van die dienaars wat deur God gekies is, sal ook die 
krag van geloof kan genereer en hy sal in geen enkele nood weifel nie, want 
die waarheid sal krag aan hom verskaf en die waarheid sal hom ook insig 
gee. So sal hy op hoogte wees van die naderende einde en die redding uit die 
diepste nood deur God Self.  
Hy sal egter, a.g.v. verkeerde leerstellings, nie die insig hê nie en hy sal 
onseker en afvallig raak van die geloof, wanneer hy voor die ernstige keuse 
gestel word om, of Jesus Christus voor die wêreld te bely, of Hom te verloën. 
Dan sal diegene versterk word wat deur werke van liefde hulself ontvanklik 
gemaak het vir die waarheid uit God, hulle sal weerstand kan bied en geen 
wêreldlike maatreëls vrees nie, want hulle sal hoop op die hulp van God en 
dit sal hulle in elke nood van die liggaam en die siel ontvang. 
Dan sal die kerk van Jesus slegs klein wees en die aanhangers van elke 
geestesrigting sal hulself daarin veilig voel en elke strydbyl sal begrawe 
wees. En ook sal alle uiterlike en seremoniële handelinge wegval, met die oog 
op die grote vervolging, wat alle aanhangers sal vrees.  
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Dit sal dan ook goed wees vir die geestelike ontwikkeling van elke 
afsonderlike individu, sodat hy maar net aandag sal skenk aan die kern, 
sodat hy maar net die Christelike leer van die liefde as hierdie kern sal insien 
en sy geloof dus versterk sal word hoe yweriger hy hierdie leer sal onderhou. 
Die skare van gelowiges sal saamsmelt en sal slegs ‘n klein kudde wees; 
slegs hulle sal vasstaan in die waarheid en in die regte insig en hulle sal in 
die laaste dae die moeilikste beproewinge deurstaan en as oorwinnaars 
tevoorskyn kom, want die kerk van Jesus sal seëvier en dit omvat almal wat 
in liefde sal lewe en in die geloof sal vasstaan, wat Hom voor die wêreld 
erken en deur Sy Gees vervul sal wees, as gevolg van die ononderbroke 
werksaamheid in liefde. 
Die stryders vir Jesus sal hulle uit alle geestesrigtings verenig en hulle 
beskikbaar stel vir die laaste stryd en Jesus sal Self hulle Leëraanvoerder 
wees, Jesus sal hulle beskerm en die skild van die geloof sal hulle beveilig en 
hulle onkwesbaar maak, want hulle sal stry vir Jesus se Naam en die sege sal 
aan hulle kant wees. Amen. 

Toevoer van krag deur die goddelike Verlosser - Die wil tot die 
goeie 

3948 Die wil tot die goeie het ook onvermydelik die toevoer van krag 
tot gevolg en daarom sal elke mens ook in staat wees om uit te voer wat hy 
wil, omdat hy deur sy goedbedoelde denke al in verbinding tree met die 
ewige Gewer van krag, en wie goed wil doen, sal goed kan doen. Die 
Goddelike Verlosser, Jesus Christus, het dit tot stand gebring deur Sy dood 
aan die kruis. Hy het vergrote krag en 'n versterkte wil vir die mense 
verwerf. Hy het die dood oorwin, dit wil sê: die gebonde wil vrygemaak. Hy 
het die teenstander van God se mag oor die wil van die mens ontneem, sodat 
die mens in staat is om sy wil vir goeie dade aan te wend.  
Die verlossingswerk van Christus was van die grootste belang, want die 
mense was eers in die mag van God se teenstander en kon nie uit eie krag 
vrykom nie, omdat die wil steeds deur hom verswak is, solank hulle die 
teenstander nie met die liefde, die doeltreffendste wapen en ook oorwinnaar 
van die siel se ergste vyand, kon bestry nie. Daarom het God die weg vir die 
mense gewys deur Jesus Christus. Hy het hulle die krag van die Liefde bewys 
en deur Sy dood aan die kruis ’n toevoer van krag en versterkte wil vir die 
mensdom verwerf.  
So kan die mens wat in Jesus Christus as Verlosser van die wêreld glo, en wie 
deur die liefde ’n belanghebbende word van die genade wat deur Jesus se 
dood verwerf is, die teenstander van God te alle tye ontvlug. Dit sal dus vir 
hom moontlik wees om goed te wil en te handel en hy sal nie weerloos aan 
die vyand van die siele oorgelewer wees nie. As hy hom na God rig, sal die 
krag wat nodig is om te doen wat God welgevallig is, hom toestroom. 
Daarom het die ewige Godheid Homself beliggaam in 'n mens, om alle mense 
die bewys te lewer dat daar 'n weg is wat hulle kan gaan om vry te word van 
die duistere mag. 
Die mense het 'n taak om te vervul op aarde en hierdie vervulling sal nie 
onmoontlik wees nie, maar vóór die verlossingswerk was die mense in 
uiterste geestelike nood weens hulle swak wil teen die versoekings van God 
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se teenstander. 'n Sterk wil tot liefdesdade sou weerstand kon bied, maar dit 
het by hulle ontbreek en daarom het hulle in sy boeie gebly. Die strewe na 
die goeie het egter slegs denkbeeldige voornemens gebly sonder 
verwesenliking. En enkeles het hierdie swakheid gevoel en het gely onder die 
gebonde wil.  
Jesus Christus het hulle egter verlos deur Sy dood aan die kruis. Hy het die 
weg gegaan wat almal moet gaan, naamlik die weg van liefde, wat ook die 
wil tot die goeie versterk, omdat Hy deur die Liefde krag van God verkry het 
en elke verantwoordelikheid kon bemeester. Hy het die mag van die dood 
gebreek. 
Dood is dit wat gekluister op die grond lê, wat kragteloos is en daarom 
sonder werke bly. Hy het die werk van verlossing volbring, nie net vir die 
mense van Sy tyd nie, maar Hy het vir alle tye die genade van 'n versterkte 
wil verwerf vir die mense wat in Hom sal glo en hulle bewustelik onder die 
kruis plaas. Dit wil sê, wie self tot diegene wil behoort wat Hy gered het van 
die ewige dood. 
Dit sal hulle nie aan krag ontbreek nie. Hulle sal goed kan wees wanneer 
hulle goed wil wees. Hulle sal in liefde lewe, dus poog om die mens Jesus na 
te volg, omdat hulle Hom erken as God se Seun, as Verlosser van die wêreld, 
in Wie God in alle volheid was, omdat Hy Homself deur die Liefde volledig 
met God verenig het en Hy daarom ook mag en krag in oorvloed besit om die 
vyand van die siele te oorwin, en hom die mag oor mense se siele ontneem 
het, want slegs die liefde is die middel wat vrymaak uit vyandige mag. Slegs 
deur die liefde word die mens sterk en magtig en kan hy die vyand van sy 
siel oorwin. Amen. 

Natuur katastrofe - Aanmaning om julleself voor te berei 

3949 Ek roep almal wat My Woord ontvang toe: Berei julle voor op die 
komende tyd wat groot veranderinge aan julle lewensomstandighede sal 
bring, wat julle voor groot geestelike en aardse take gaan stel en wat julle 
daarom nie ernstig genoeg kan opneem, indien julle nie skade aan julle siele 
wil berokken nie.  
Julle moet al vooraf krag put, omdat daar baie groot eise aan julle gestel sal 
word, geestelik sowel as liggaamlik. Die aardse lewe sal so swaar op julle 
druk, dat julle dit slegs met My hulp sal kan uithou en dus sal julle in die 
eerste plek met My verbind moet bly, julle sal nie wankelmoedig mag word in 
julle geloof en dink dat Ek julle verlaat het nie, want slegs met geloof in My 
kan julle troos en krag vind en dan sal julle na My toe kom en Ek sal julle 
help. 
Wanneer daar om julle, in die aangesig van die groot nood wat onherroeplik 
sal kom, vele sal afval van die geloof, bly standvastig en na My toegekeer in 
julle hart en julle sal My en My aanwesigheid bemerk, julle sal altyd die hulp 
vind wat Ek julle beloof het. Nóg kan julle nie geloof skenk aan dit wat Ek 
julle steeds oor en oor verkondig het nie, nóg lyk dit vir julle twyfelagtig dat 
Ek Self duidelik sigbaar sal word, maar die uur kom steeds nader en daarmee 
‘n totale ommekeer van die vertroude lewensomstandighede. 
Daarop moet julle julleself voorberei, sodat julle al vroeër kan loskom van 
alle materie, sodat julle die vêrdere leiding oor julle lewens slegs aan My sal 
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oorlaat en in volle geloof in My nog net sal sorg vir julle siele, want die 
aardse kan julle nie behou wanneer Ek dit beter vind dat julle dit verloor nie, 
al is julle nog hoe bekommerd daaroor. 
Wat Ek egter vir julle wil behou, sal ook nie deur die natuurgeweld, waardeur 
Ek Myself sal openbaar, geraak word nie. Glo daarin dat Ek die lot van elkeen 
stuur in ooreenstemming met My Liefde en Wysheid en dat elke angstige 
bekommernis van julle ongegrond is. Ek sorg so vir Myne, dat hulle op aarde 
nog so veel as moontlik sielsvolmaaktheid kan bereik, want die tyd tot aan 
die einde is maar kort en dit sal vir baie ook ‘n verkorte tyd van lewe op 
aarde beteken, hulle moet en kan egter tog ook in ‘n korter tyd die doel 
bereik, omdat My Liefde hulle elke moontlikheid sal ontsluit.   
Neem dus My woorde ernstig op, hou rekening met ‘n spoedige einde en met 
die natuurkatastrofe wat voor die einde sal plaasvind, verwag dit elke dag, 
want sal dit ook vir Myne as ‘n verrassing kom. Vertrou julle sonder 
beperking toe aan My, want Ek sal julle ewiglik nie verlaat nie, as julle maar 
net aan My sal dink nie. En Ek sal hoor julle wanneer julle in julle hart na My 
roep.  
Maar gebruik die kort tydjie produktief daarvoor, gee al die aardse strewe op 
en soek slegs daarna om geestelike voordele te behaal. Bly trou aan My, ook 
in die grootste aardse nood en julle sal My as ‘n voortdurende Helper aan 
julle sy hê, julle sal My dikwels wonderbare hulp duidelik ondervind, want dit 
het Ek aan julle toegesê en My woord is en bly ewige Waarheid. 
Glo daarin, en dus ook aan die komende groot tyd van nood, en berei julle 
daarop voor, deurdat julle voortdurend krag sal put uit My woord, deurdat 
julle My inniger sal soek as ooit en met My in voortdurende verbinding sal bly 
deur gebed en werke van liefde, want julle sal baie krag nodig hê, sodat julle 
nie swak sal word wanneer Ek Myself deur die natuurgeweld openbaar nie. 
Vrees egter niks wat ookal sal gebeur nie, want Ek sal Myne beskerm, sodat 
hulle vir My, in die laaste tyd voor die einde, tot sterk steunpunte sal word op 
aarde, wat My sal moet help om My Woord te versprei, sodat daar nog siele 
wat van goeie wil is, gered kan word. Amen. 

Oorsaak en kragte van die ontbinding van die aarde 

3950 Elke voorwaarde om ‘n nuwe aarde te skep moet eers aanwesig 
wees voordat die ou aarde ontbind word, voordat daar ‘n totale verandering 
van haar buitekant kan plaasvind. Die hele aarde moet dus ‘n 
ontbindingsproses deurmaak wat al die gebonde geeste in haar vrymaak, 
sodat sy weer tot nuwe skeppings omvorm kan word waarin ‘n vêrdere 
ontwikkeling van die gees moontlik sal wees. 
Die proses van die laaste verwoesting moet dus van so ‘n geweldige aard 
wees, dat daar van ‘n totale ontbinding van die materie gepraat sal kan word. 
Dis nie net enkele dele wat getref sal word nie, maar uitbarstings sal in die 
binneste van die aarde verwek word wat hulle na alle kante toe sal uitbrei, 
sodat die hele aardoppervlak daardeur getref sal word, sodat niks dus sal bly 
bestaan wat daar eers was nie, maar alles tot in die kleinste ontbind sal 
word.  
En die mense sal dit self veroorsaak. Hulle sal deur hul wetenskaplike vlak 
breek waarvan hulle die gevolge nie met hul verstand kan bereken nie. Hulle 
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ken nie die natuurwette en hul uitwerkings goed genoeg om sulke gebiede te 
kan ondersoek nie en stel sodoende kragte in werking wat hulle nie in staat 
sal wees om te besweer nie. Maar Ek sal hulle nie verhinder nie, want Ek het 
ook voorsiening gemaak vir hierdie menslike wil in My heilsplan van ewigheid, 
omdat die tyd dan ook verby sal wees wat aan die gees toegewys was vir die 
verlossing.  
Die proses van die laaste verwoesting sal dus wel deur die menslike wil in 
werking gestel word, maar wat gaan gebeur, sal ook aan My Wil beantwoord, 
omdat die positiewe ontwikkeling van die gees ook daardeur moontlik 
gemaak sal word, wat tot hede nog in vaste vorm gekluister was, wat egter 
ook verlang om aktief te word, anders sou Ek hierdie eksperimente baie goed 
kon laat misluk, om die mense van hul voornemens te laat afsien. Die 
proefnemings van die wetenskaplikes sal wel lokaal plaasvind, dus alleen 
maar op bepaalde punte, maar die uitwerking sal geen grense ken nie, omdat 
die opgewekte kragte nie meer opgedam sal kan word nie en dit daarom na 
alle kante heen hul uitwerking sal laat voel. Die aarde vorm wel ‘n beperkte 
gebied, maar die opgewekte kragte sal geen begrensing ken nie, en so sal 
alles haar ten offer val wat haar tref. 
Vir julle mense is die uitwerking van hierdie proses ondenkbaar. Bowendien 
sal dit binne so ‘n kort tydjie afspeel, dat dit julle enige moontlikheid sal 
verhoed om daaroor na te dink, tensy julle aan die klein skare sal behoort 
wat Myne is, voor wie se oë hierdie laaste werk van vernietiging sal afspeel, 
omdat dit My Wil is, sodat hulle op die nuwe aarde getuies kan wees van die 
einde van hierdie aarde. Julle kan egter vir julle ‘n klein beeld daarvan vorm, 
as julle vir julleself voorstel dat daar ‘n ontploffing gaan plaasvind wat niks 
sal laat bly bestaan van alles wat aanmekaar gevoeg is, wat dus alles geheel 
en al sal vernietig en in die kleinste dele uitmekaar sal laat spat. 
Maar in hierdie proses, wat maar ‘n kort oomblik nodig sal hê, sal die 
voorafgaande aardskokke en die uitbreek van vuurkolomme vanuit die aarde, 
meer as voldoende wees om die mense in die grootste paniek te bring, omdat 
hulle dan ’n sekere dood sal aanskou. En nou sal dit ook te verstane wees dat 
niks meer sal agterbly nie, dat geen skepping meer sal bly bestaan nie, dat 
daar dus slegs nog materie sal oorbly wat in die kleinste atome ontbind sal 
wees, wat deur My, opnuut kragtens My Wil en My Mag, tot nuwe skeppings 
gevorm sal word wat nie deur julle voorgestel kan word nie, waarin die 
ontwikkeling van die gees weer kan voortgaan. 
Daar sal weer skeppings bestaan in verskillende grade van hardheid, dog sal 
die hardste materie die gees bevat wat as mens die ou aarde bewoon het, 
maar wat heeltemal geen ag op sy geestelike ontwikkeling gegee het nie. 
Hierdie siele kan in die geesteryk nie verwag om vêrder enige ontwikkeling te 
ondergaan nie, want hulle sal die hele weg deur die skepping nogmaals moet 
deurloop. 
Sodra die tyd vervul is, sal daar dus ‘n nuwe ontwikkelingsperiode begin, 
sodra die menslike wil sodanig te vêr gegaan het dat dit kragte in werking sal 
stel wat ‘n ander graad van geestelike volmaaktheid sal vereis as dit wat die 
mense aan die einde van hierdie verlossingsperiode besit, wat daarom nie 
meer geestelik opbouend, maar slegs nog vernietigend tot uiting sal kom. 
Amen.  
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Duisternis van die siele in die hiernamaals - hulp deur die 
ligwesens 

3952 Lig of duisternis sal julle deel wees. In die lig sal julle bly 
wanneer julle aan die lig toegang verleen in julle, wanneer julle dit laat 
binnestraal in julle harte en daardeur die duisternis verjaag waarin julle 
vertoef het totdat die lig uit die hemele julle aangeraak het. Duisternis sal 
egter julle lot wees indien julle die lig ontvlug. Geestelike duisternis beteken 
om eensaam rond te swerf, dit beteken om verlate te wees in die donkerste 
omgewing, sonder doel en sonder hoop op verandering van julle toestand. 
Die siel wat in die hiernamaals in die duisternis vertoef, sal daarom 
onuitspreeklik ly, omdat sy tevore die fisiese lig van haar oë besit het en alles 
om haar heen kon herken, nou egter is die geestelike oog nodig om 
geestelike dinge te kan waarneem, maar die siel is heeltemal blind in die 
gees, en so sal sy haar in ‘n troostelose woeste omgewing bevind en wanneer 
ander siele haar ontmoet, sal sy nie in staat wees om hulle te herken nie en 
daarom sal sy op die hulp van ander siele aangewese wees om haar te lei, 
sodat hulle haar af en toe ‘n glimpie lig kan laat toekom, sodat sy haar 
omgewing kan herken.  
Maar die siele wat hulle in die lig bevind, trek hulle die lot van hierdie arme 
siele aan, maar hulle hulp is beperk volgens God se Wil, Hy mag aan hulle hul 
geen lig teen hulle wil skenk nie. Solank as wat die siel die lig weier, moet sy 
smag in duisternis al duur dit ook vir lang tye. Sy moet die verlange na lig 
hê, haar toestand moet ondraaglik word en sy moet na verandering van haar 
toestand verlang, eers dan sal die ligdraers nader aan haar kom en haar ‘n 
klein glimpie van hulle lig gee, hulle sal haar ‘n bietjie opheldering gee en al 
na gelang van haar bereidheid om dit aan te hoor en aan te neem, sal die lig 
nou by haar werksaam word.  
Die ondraaglikheid van haar toestand kan in haar die bereidheid om te help 
wek of versterk sodra sy by ander lydende siele kom. Hul lyding sal vir haar 
duidelik wees, ofskoon sy nie in staat sal wees om baie te sien nie. En sodra 
die leed van hierdie siele haar aanspoor om hulle te wil help, sal dit ligter 
word in haar en sal sy geleentheid vind om hierdie siele te help.  
Nou sal sy ‘n toevloei van krag bemerk en sy sal hierdie krag gebruik om 
hulp te verleen en sal nou self bygestaan word vanaf die kant van die 
ligwesens wat so ‘n siel nou nooit meer sal loslaat nie. Sy ontvang omdat Sy 
gee, omdat die liefde in haar ontwaak het en alle werksaamheid in liefde, op 
aarde sowel as in die hiernamaals die ontvangs van krag tot gevolg het, maar 
krag en lig is steeds saam en haar wil word versterk en sy word volmaak aan 
insig. 
Die duisternis is deurbreek en het plek gemaak vir ‘n skemerlig, waarop ‘n 
goue more sal volg, as die son van die gees opgegaan het, d.w.s. op elke 
gebied word sy kennis gegee van die kant van die ligwesens, wat die siel 
gelukkig maak en haar tot voortdurende werksaamheid in liefde aanspoor, 
d.w.s. om uit te deel van dit wat sy besit aan die siele wat nog in die diepste 
duisternis smag. Elke siel kan die duisternis ontvlug, elke siel kan haarself 
bevry, maar altyd moet ‘n liefdevolle gedagte aanleiding gee om lig oor te 
dra, want daarsonder mag die ligwesens geen gawe uitdeel nie, omdat die 
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vrye wil na die lig moet strewe, anders sal die siel deur ‘n ewige nag omgewe 
bly en ‘n wegsink in die diepste diepte van die duisternis kan die gevolg 
wees. Maar lig behoort by die geluksaligheid en wanneer ‘n siel se geestelike 
sigvermoë ontsluit is, sal sy haar taak insien, heerlikhede aanskou en nooit 
meer in die duisternis afgly nie. Amen.  

Opdrag deur God Self – Hoorbare Woord –Jesus se dissipels 

3955 Jou kennis kan in alle rigtings vermeerder word as jy jou aan My 
as ’n student toevertrou en deur My onderrig wil word. In daardie geval kan 
jy enige vraag vra en jy sal 'n antwoord ontvang, maar jy sal moet innerlik 
luister andersins sal jy nie in staat wees om die antwoord te hoor nie. Hoe 
hierdie innerlike luister plaasvind, is nie aan jou bekend nie, omdat jy dit nie 
beoefen nie en daarom hoor jy nie My stem nie, alhoewel sy met jou praat. 
Eerstens sal jy moet onttrek in afsondering, jouself dus losmaak van die 
wêreld, sodat jou gedagtes ongehinderd die probleem kan oorweeg wat jy wil 
oplos. Daarbenewens moet jy kontak maak met My deur innige gebed, sodat 
Ek by jou teenwoordig kan wees, sodat jy met My kan kommunikeer en met 
My kan praat soos 'n kind met sy pa, soos broer met ‘n broer of 'n vriend met 
'n vriend, sonder enige inhibisie. Dan moet jy dink oor die probleem wat jou 
pla, en 'n lig sal in jou skyn, jy sal gedagtes hê wat aanvaarbaar lyk vir jou, 
wat jou innerlik sal oortuig dat dit korrek is en wat inderdaad korrek sal 
wees, want jy het met My verenig en My daardeur toegelaat om jou gedagtes 
op die regte pad te rig.  
Julle kan egter ook My stem direk binne-in julle hoor, maar hierdie proses 
moet geoefen word, want dit verg geduld en volledige afsondering van die 
omgewing, dit wil sê, julle moet julle gedagtes heeltemal kan losmaak van 
alles rondom julle. Dan sal julle in staat wees om sag gesproke woorde te 
hoor, geestelik of selfs hoorbaar, afhangende van julle graad van 
volwassenheid en ontvanklikheid. Die hoorbare Woord maak 'n einde aan alle 
twyfel, en sodra julle hierdie toestand bereik om My stem hoorbaar in julle te 
hoor, sal julle die gelukkigste mense op aarde wees, want dan sal daar nie 
meer ‘n vraag bestaan wat onbeantwoord vir julle sal bly nie, dan sal julle in 
staat wees om met My te praat en sal  antwoord ontvang, maak nie saak 
waar julle is nie, want dan sal My stem harder wees as die stem van die 
wêreld en sal haar altyd verdring. Hierdie hoorbare Woord was gehoor deur 
My dissipels op aarde, en dus was Ek in staat om hulle persoonlik te onderrig 
en elke vraag van hulle na My hemelvaart te beantwoord. Ek was saam met 
hulle in die gees en sal ook met julle mense in die gees wees tot aan die 
einde.  
Daarom moet julle poog om 'n toestand van volwassenheid van siel op aarde 
te bereik, sodat julle in staat sal wees om My stem hoorbaar in julle te hoor, 
en julle moet oefen om My Woord te ontvang, julle moet geestelik in 
konstante kontak met My bly en die antwoord op alle vrae aan My oorlaat, 
julle moet innerlik luister en julle sal 'n antwoord ontvang, die ewige 
Onderwyser sal julle Self onderrig soos wat Hy beloof het, dat Hy julle alle 
waarheid sal inlei. Amen. 
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Satan se woede in die eindtyd –Afval van die geloof 

3958 Die getal van die ongelowiges sal in die eindtyd groter word en 
dreig om die klein skare gelowiges te verswelg. Met die afvalligheid van die 
geloof, sal die woede van Satan ook meer en meer op die voorgrond tree, die 
mense sal die laaste verantwoordelikheidsgevoel teenoor ‘n regverdige 
Regter verloor, omdat hulle nie meer in Hom sal glo nie. Juis daarom 
openbaar Hy Homself so duidelik om die geloof van Syne te versterk, sodat 
hulle nie sal wankel by die aanskoue van die goddeloosheid van die 
ongelowiges en hulle wêreldse welslae nie. 
Hy wil egter ook vir hulle nog die moontlikheid gee om te besin en ontferm 
Hom daarom oor Syne so ooglopend dat ‘n ongelowige mens ook God se krag 
sal kan herken, sodat hy die geloof wat hy verloor het, kan terugwen indien 
maar hy net ‘n klein bietjie sal probeer. Want God sal tekens gee en wonders 
doen deur Sy werktuie op aarde. 
Skynbaar sal Sy dienaars op aarde die buitengewone volbring, maar dit is 
God self wat Hom deur hulle openbaar. Hy openbaar Homself en vertoef selfs 
sigbaar onder Syne as teken dat die einde naby is, maar Hy word slegs deur 
hulle herken wat Hom van ganser harte liefhet en Sy gebooie onderhou, slegs 
deur hulle wat hulself tot liefde omvorm het en besonder aktief sal wees in 
hulle werk vir Sy ryk. In hulle sal ook ‘n ongewone krag te siene wees, omdat 
God self Sy intrek in hulle harte geneem het en daarom sal Sy liefdeskrag 
hulle vervul. 
Die ongelowiges kan hulleself van hierdie krag oortuig. Hulle sal moet toegee 
dat ‘n Hoër Mag aan die werk is, indien hulle maar net sal wil nadink oor die 
ongewone verskynsels wat die laaste tyd voor die einde gaan meebring, maar 
die meeste is al te wêrelds ingestel en daarom let hulle nie daarop nie. Ja, 
hulle sal die gelowiges verag en vervolg en sal hulle daardeur in sware nood 
en verdrukking bring, waarin slegs die duidelike Hulp van God hulle sal steun 
en laat standhou.  
Want die werke van God onder Syne, sal so duidelik wees dat hulle hulself 
vas aanmekaar sal bind en teen alle aanvalle van die wêreld weerstand sal 
bied. Vaster as ooit sal hulle geloof wees, waardeur hulle hulself heeltemal 
aan God se leiding sal oorgee, sodat hulle nóg aardse nood, nóg die dood sal 
vrees en daarom ook alles makliker sal kan verdra wat gedurende die tyd van 
die einde op hulle sal afstorm. 
By wie God Homself eenmaal geopenbaar het, daar sal God se teenstander 
geen vastrapplek meer hê nie, want sy geloof sal nie meer wankelrig wees 
nie. God sal Syne naby wees soos wat Hy dit beloof het. Hy sal hulle troos en 
krag gee, Hy sal hulle onderrig gee oor Sy spoedige koms en hulle 
wegneming in die vooruitsig stel. Hy sal hulle tot groter liefdadigheid 
aanspoor, want Sy geestelike teenwoordigheid sal die mense met liefde tot 
Hom en tot sy medemens vervul en sodoende ook met krag.  
In die eindtyd sal die duidelike werksaamheid van God noodsaaklik wees, 
want ook dit sal bydra tot die skeiding van die geeste. Wie nog lou en 
besluiteloos sal wees, sal dan kan besluit tot watter kamp hulle wil behoort, 
want daarvoor sal aan hulle nog ‘n laaste hupstoot gegee word. Hulle sal 
hulself kan oortuig van die krag van die geloof wat ook die grootste aardse 
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nood sal bemeester en sodoende hulle houding tot God verander, d.w.s. die 
regte ingesteldheid teenoor Hom tot stand bring.   
Waar God Homself duidelik openbaar, sal vrede en hoop wees, ondanks alle 
ellende. En omdat die lot van die gelowiges buitengewoon swaar sal wees, sal 
hierdie vrede en hoop die ongelowiges verstom laat staan. Wie dan sal ag 
slaan op Sy woord, wie na Sy dienaars op aarde sal luister, hulle wil sal 
verander, want elke gewillige siel sal God in Sy liefde en erbarming aanneem 
en Hy sal hulle help en sal hulle red van die ewige duisternis. Hy sal hulle nog 
swakke geloof laat herleef en hulle die krag gee om vol te hou tot aan die 
einde, totdat Hy sal kom in die wolke om die skare van Sy gelowiges na Hom 
toe te neem. Amen. 

Om verlossend werksaam te wees, is die grootste daad van 
naasteliefde  

3960 Om verlossend werksaam te wees op aarde, is die grootste daad 
van naasteliefde en dus welgevallig vir God. Dit is 'n werksaamheid wat beide 
die liggaam en die siel van die medemens betref. Want die nood van die 
liggaam sal afneem, hoe yweriger daar aan die siel gewerk word. Maar 
verlossende werksaamheid is alles wat die siel help om vry te word, alles wat 
daartoe dien dat sy haarself aan die mag van die Satan ontwring en haarself 
positief ontwikkel, alles wat haar help om volmaak te word. Maar elke mens 
kan hierdie verlossende werk verrig en daarom buitengewoon seënryke 
naasteliefde beoefen, in die besonder in die laaste tyd voor die einde, waar 
ontelbare siele hulle in geestelike nood sal bevind aan wie hulp gebied sal 
moet word. Want sonder hulp sal hul siele reddeloos verlore wees, omdat 
hulle self geen krag meer sal hê om hulself te bevry nie. 
Wanneer julle mense dit voor oë sal hou dat 'n geheel verswakte siel 
dringend hulp nodig sal hê, dan sal julle hart tot hierdie hulpverlening moet 
besluit, indien julle maar `n net vonkie liefde in julleself bespeur. Want 
hierdie swakheid van die siel sal geen verbygaande toestand wees nie, maar 
sal vir ewig aanhou, totdat daar hulp van buite aan haar gebied sal word. Die 
siel is in die stadium as mens weliswaar in staat om haarself te verlos, indien 
sy haarself aan die wil van God sal onderwerp en Sy gebooie sal onderhou, 
maar omdat sy dit nie gedoen het nie, sal sy sonder enige krag wees. En 
hierdie hulp kan slegs van die kant van die medemens aan haar gegee word, 
omdat 'n regstreekse werksaamheid van God 'n onmoontlikheid geword het, 
juis deur die wil van die mens self wat heeltemal verkeerd gerig is. Maar God 
sal in die laaste tyd ook nog poog om hierdie wil te verander en daarom stuur 
Hy Sy boodskappers na die mense. Daarom maan Hy hulle voortdurend aan 
om op aarde verlossend besig te wees, deurdat hulle vir die medemens 
opheldering sal gee en deur ’n goeie voorbeeld tot 'n lewenswandel in liefde 
sal aanspoor, want slegs daardeur kan die siel haarself verlos. 
Die liefde is dus nodig om op aarde aan die verlossingswerk deel te neem. En 
elke mens wat hierdie liefde by die naaste beoefen, sal deur God geseën 
word, want hierdie liefde is waarlik onbaatsugtig. En verlossende arbeid kan 
slegs verrig word deur diegene wat homself sal verloën, wie die verlange na 
die wêreld oorwin het en wie dus in waarheid arbeiders sal wees in die 
wingerd van die Heer, wie hulleself vir werk aangebied het wat geen aardse 
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suksesse tot gevolg sal hê nie, maar wat enkel en alleen die geestelike 
welsyn van die medemens sal betref. En sulke naasteliefde moet suksesvol 
wees en dit sal nie sonder uitwerking bly nie. Die werk aan die siel van die 
naaste sal nie tevergeefs gedoen wees nie, vir sovêr sy wil nie geheel 
weerspannig teen God is en hy dus ook weerstand sal bied teen die pogings 
van die medemens nie. Anders sal hierdie siel verlore wees vir die ewigheid, 
want die geestelike nood is te groot om nog op aarde opgehef te word binne 
die kort tydjie wat nog vir die mense oor is vir die verlossing van die siele. 
Dan sal 'n nuwe kluistering die lot wees van die siel wat teen God 
weerspannig was, naamlik, 'n gang deur die nuwe skepping van die aarde, 
wat weer eindeloos lange tye sal duur. Amen.  

Voorspelling van ’n spoedige einde en die swak geloof daaraan 

3964 Julle weet dat julle geen lang lewe op hierdie aarde meer kan 
verwag nie en dat elke dag dus nog genadetyd is vir julle om tot rypheid te 
kom, indien julle hierdie tyd goed sal benut. Julle weet dit wel deur My 
Woord, maar julle geloof is nog nie diep genoeg dat My Woord julle sal 
aanspoor tot ‘n ywerige strewe nie. Julle twyfel nog aan die Waarheid van My 
woord in soverre dit die naderende einde betref en tog moet julle met groot 
ywer aan julleself werk, omdat die einde nader is as wat julle vermoed. 
Steeds weer kom Ek tot julle met hierdie vermaninge en waarsku julle teen ‘n 
onverskillige lewe. Steeds weer roep Ek julle toe: Gee ag op My woord, 
verdiep julle daarin en leef daarvolgens. 
Julle weet nie wanneer die laaste uur vir julle gekom het nie. Julle weet nie 
hoeveel tyd julle nog gegee is tot die einde nie en daarom moet julle lewe 
asof elke dag die laaste is. Ek stuur ook steeds My gedienstige geeste na julle 
toe wat ophelderende gedagtes aan julle oorbring en wat julle sinne rig na 
die geesteryk, en op aarde stuur Ek julle My bodes wat julle oor die 
naderende einde sal onderrig en julle attend sal maak op die tekens van die 
eindtyd. Hulle sal dus ‘n vaste geloof in julle opwek en, sal aan julle My 
Woord bring, wat regstreeks na die aarde gestuur word. Op hierdie manier 
probeer Ek voortdurend vir julle die erns van die tyd duidelik te maak, sodat 
daar ‘n salige einde vir julle kan wees.  
Maar julle almal neem egter My woorde egter nie ernstig genoeg op nie en 
julle geloof is nog te swak om dienooreenkomstig My Woord te lewe, ofskoon 
julle wil wel op My gerig is. Daarom vermaan Ek julle steeds weer om julleself 
in My Woord te verdiep en die gedagtes aan die naderende einde in julle 
lewend te laat word. Berei julle dus daarop voor en bestee minder aandag 
aan die wêreld, met die oog op die einde en met die oog op die groot 
geestelike nood, want dit sal nog groter word hoe nader die einde kom. 
Maak van alle krag gebruik om julle geestelik positief te ontwikkel en laat in 
volle vertroue al julle liggaamlike sorge aan My oor. Benut die kort tydjie tot 
aan die einde en werk voortdurend in onbaatsugtige naasteliefde. Put te alle 
tye krag uit My Woord en vermaan en onderrig julle medemens om dieselfde 
te doen. Help mekaar wedersyds om op aarde die doel te bereik wat Ek aan 
julle gestel het. Help mekaar om wedersyds volmaak te word, want die tyd 
tot aan die einde is maar kort. Amen. 
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Keer jou na binne - Losmaak van die wêreld en materie – die 
resultaat is waarheid 

3968 Hoe groter ‘n person se begeerte na Waarheid is, hoe dieper sal 
hy die Waarheid binnedring. Vir God, as die Gewer van Waarheid, is niks 
onbekend nie en daarom is Hy op hoogte van elke vraag wat in ‘n persoon se 
hart opkom; en so kan julle mense julle kennis maklik vergroot wanneer julle 
maar net vir God, Wie die Ewige Waarheid is, sal toelaat om julle aan te 
spreek, dus wanneer julle aandagtig sal luister na julle innerlike stem, wat 
julle altyd korrek sal onderrig. Julle moet die antwoord in julleself soek, julle 
moet dit nie van buite verwag nie, dan sal julle regstreeks onderrig kan word 
en julle sal verseker wees dat dit die absolute waarheid is. Daarom moet julle 
aandag gee aan wat Hy tot julle spreek: 
Wil julle My of die wêreld dien, wil julle My guns wen of wil julle in aansien 
staan by julle medemens? Slegs julle wil bepaal julle handeling en mees 
innerlike gedagtes en daarom sal julle geestelike wedergeboorte slegs kan 
plaasvind, wanneer julle deur ‘n uiterste verlange om in kontak met My te 
wees, beweeg word, wanneer julle My sal soek en julself ten volle van die 
wêreld onttrek het om met My te verenig. 
Maar hoe kan julle egter van die wêreld onttrek, want julle leef tog in die 
wêreld en het wêreldse verpligtinge wat julle nie kan verwaarloos nie? Hoe 
kan julle ‘n innige verhouding met My tot stand bring, terwyl julle saam met 
mense leef waar julle hulp telkens vereis word? 
Slegs deur ’n inkeer na binne, deur jouself terug te trek in afsondering, wat 
oral en enige tyd kan plaasvind, afhangende van julle wil en wat meer ernstig 
en ongehinderd sal wees hoe minder uiterlike indrukke julle in julself sal 
opneem. Die mees innige verbinding met My vereis julle onttrekking van alle 
materie, want Ek, as suiwer ewige Gees, staan buite die materie, alhoewel 
materie op sigself My gekonsolideerde verharde krag is, is dit altyd op ‘n 
bepaalde afstand van My af. 
Elkeen wie My soek en wil vind, moet sy wil vooraf van materie afwend en 
omdat hy tog nog binne die materie vertoef, aangesien hy self ‘n materiële 
omhulsel het, moet hy homself in sy diepste innerlike wese terugtrek. Dan sal 
hy My vind en die volledige losmaak van materie sal dan plaasvind wanneer 
die liggaamlike oog van alle eksterne indrukke beskerm word, wanneer die oë 
sluit en geen fisiese beelde meer ontvang word nie, want hulle word in die 
siel van die mens weerspieël en sy stille konsentrasie en eenheid met sy gees 
word daardeur versteur. Gees en materie is teenoorgestelde konsepte en sal 
altyd in opposisie met mekaar bly en aangesien Ekself as suiwere Gees in 
julle aktief wil wees, moet julle eers hierdie innerlike skeiding van materie 
bereik, dan sal julle nader aan My kan kom, maar julle sal nooit ‘n nabye 
kontak met My kan kry solank julle oë en gedagtes deur uiterlike indrukke 
gevange gehou word nie. 
Ek wil dat julle slegs na My teenwoordigheid sal verlang, dat julle geen plek 
vir iets anders in julle harte sal hê nie en dat julle julle wilskrag sal versterk 
om alle aardse dinge ten koste van My en My aanwesigheid op te gee, dat 
julle julleself geestelik van alles sal losmaak wat My teëstaan. En welke 
materie dan ook teen My gerigte gees is. Ek wil ook dat menslike gebruike 
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vermy word waar moontlik, want hulle breek die innerlike konsentrasie af as 
hulle nie gedagteloos waargeneem word nie, of as dit outomaties uitgevoer 
word, is dit in elk geval waardeloos. Elkeen wie My opreg soek, moet eers sy 
kontak met die wêreld verbreek. En alles wat nie geestelik is nie, behoort tot 
die wêreld, wat met die aardse materie verwant is, wat deur die menslike 
verstand opgeneem word, dus alles wat die siel gevange hou, wat haar 
verhinder om met die gees in haarself te verenig. Eers wanneer hierdie 
skeiding voltrek word, sal sy in staat wees om met My te spreek soos wat dit 
My wil is, sodat Ek Self met My Liefde en genade in die harte van die mense 
werksaam kan word. 
Ek is lief vir die stille, diepe verering; dit kan nooit deur uiterlike gebruike en 
werke vervang word wat die mens se gedagtes onwillekeurig beïnvloed nie, 
wat sy aandag aflei van dit wat essensieel is en die suiwer geestelike kontak 
met My beïnvloed. Ek kyk in die hart van elke persoon en het waarlik geen 
uiterlike bewys van julle liefde vir My nodig nie. En afhangend van hoe julle 
My benader, sal julle deur My Liefde en genade in ag geneem word en julle 
bepaal self die omvang daarvan. Alhoewel julle nie verkeerd handel deur 
uiterlike seremonies uit te voer nie, deur menslike gebruike waar te neem 
nie, maar berokken julle vir julleself skade deur die stroom van My Liefde en 
genade self te verminder solank as wat daar enige ander gedagtes nog plek 
in julle harte vind. Julle moet My in Gees en in Waarheid benader, dan sal Ek 
dit gunstig beskou en dan sal julle die seën van so ‘n innerlike kontak in 
julleself voel, dan sal julle My teenwoordigheid voel en julle sal geluksalig 
wees. Tog sal julle diep deemoedig in julle geluksaligheid bly, omdat julle van 
die buitengewone genade bewus sal wees wat aan julle verleen word, omdat 
Ek My intrek in julle harte geneem het en die deemoed sal julle mate van 
genade vergroot. Amen.  

Jou lot in die ewigheid is in ooreenstemming met die wil – materie 
is verkeerde liefde 

3969 Waarna die mens ookal streef, sal hy ontvang, want slegs sy wil 
sal bepaal wat sy lot in die ewigheid sal wees. As julle strewe op die 
koninkryk van God gerig is, sal julle dit ook verwerf en mede-heersers van 
alle wêrelde word, maar as julle na die wêreld streef vir vervulling van alle 
aardse begeertes en verlange, dan sal die wêreld, naamlik die wêreldse 
goedere, julle nie verlaat nie, ongeag of julle die hiernamaals ingegaan het, 
want julle begeertes skep ook die omgewing waarin julle siel sal woon. Die 
besit van hierdie goedere sal julle egter nie gelukkig maak nie, want julle sal 
spoedig besef dat dit onwerklik is, want julle hunkering daarna sal nie 
tevrede gestel kan word nie, julle sal bly hunker daarna en die verlange sal 
julle bly kwel, daarom sal julle reeds op aarde daarna moet streef om van 
dergelike hunkeringe vry te raak. Julle moet na geestelike besit verlang, 
indien julle eendag salig wil wees. 
Waarna julle ookal streef, sal julle ten deel val, en so skep elke mens self sy 
eie lot en moet daarom van hierdie groot verantwoordelikheid bewus wees, 
want hy het ewighede voor hom, ewighede wat hy, óf in geluksaligheid, óf in 
ellende sal moet deurbring, want ewighede kan verbygaan, alvorens hy die 
aardse materie oorwin het, omdat die versoeking in die geesteryk veel erger 
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is, aangesien hy weinig weerstand daarteen kan bied, terwyl hy homself op 
aarde baie maklik daarvan kon losgemaak het, indien hy dit maar ernstig 
wou. 
‘n Siel wat die materie oorwin het en die koninkryk van die hiernamaals in ‘n 
vrye toestand binnegaan is onbeskryflik gelukkig, aangesien die genot wat op 
haar wag veel heerliker is as wat die mense op aarde vir hulself kan indink. 
Hierdie siel sal ook begeer en sal voortdurende vervulling vind, want sy sal 
geestelike besit begeer, wat die uitstraling van God se Liefde is en wat 
eindeloos salig maak, waarna sy voortdurend smag en dit voortdurend sal 
ontvang. Hierdie uitstraling van liefde vergeestelik haar hele wese en sy sal 
haar steeds meer by die Ewige Liefde aanpas en sal voortdurend daartoe 
aangetrokke voel, sy sal onophoudelik na die aanwesigheid van God verlang 
om met Hom vir alle ewigheid verenig te wees en so onbeskryflik geseën 
word. Die mense op aarde verlang slegs aardse vreugde en liggaamlike 
plesier en strewe slegs na materiële besit. En dit alles sal met die dood van 
die liggaam eindig. Hulle sal niks in die geestelike koninkryk kan inneem as 
hulle nie daarin geslaag het om geestelike besit te versamel nie, wat slegs 
bereik kan word deur aardse verlangens te verontagsaam.   
As sy haarself nog van die wêreld kan losmaak vóór haar liggaamlike dood, 
as sy nog haar waardeloosheid herken en haar gedagtes met die hiernamaals 
besighou, kan sy as geseënd beskou word, want dan sal die weg omhoog na 
die geestelike koninkryk nie meer vir haar gesluit wees nie, alhoewel 
onbeskryflik moeilik om te klim, maar dan sal sy nie meer na aardse goed 
streef nie en nie meer die vreeslike verleidinge hoef te vrees wat die siel 
verswak en onbekwaam maak om weerstand te bied nie. Dan sal sy spoedig 
deur ligwesens gehelp word wat geestelike besit aan haar sal uitdeel, maar 
slegs binne bepaalde grense, totdat die siel dit deur eie inspanning verhoog, 
totdat sy haar taak in die geestelike koninkryk herken en streef om daaraan 
te voldoen. Wat sy wil, sal sy ontvang. Slegs haar wil is beslissend en sodat 
die wil die regte besluit neem, lei God voortdurend die mense volgens Sy wil, 
maar hulle wil egter nie na Hom luister nie, hulle bly die wêreld begeer en 
daardeur bring hulle hul siele in groot gevaar. 
Daarom ontferm God Homself oor hulle en toon Hy duidelik aan hulle die 
waarde van aardse materie deurdat Hy toelaat dat dit vir die mense verlore 
gaan, deur telkens weer weg te neem wat hulle besit en wat na aan hul hart 
is, sonder om te besef dat die verkeerde soort liefde in hulle sluimer. Hy 
neem weg wat hulle nie vrywillig wil opgee nie, om aan hulle te wys dat dit 
reeds op aarde oorwin kan word, om hulle te help om vry te word van hul 
verlangens daarna, om tevrede te wees met minder en hul liefde te draai na 
geestelike besit wat onvergelykbaar waardevoller en onverganklik is.  
Alle aardse verlies wat die mense tref, is ’n hulpmiddel van God, dit is ‘n 
sagte aanmaning om daarvan weg te draai, en ‘n aanwysing van die 
verganklikheid van alle aardse goedere. Elkeen wat met oop oë om hom heen 
sal kyk, sal die werksaamheid van God, Wie die mense wil help om hulself 
geestelik te rig, oral kan sien, sodat hulle sal leer om materie te verag vóór 
die dood van hul liggaam en slegs na geestelike rykdom streef, sodat hulle 
vir hulself ‘n salige lot kan berei in die hiernamaals, sodat hulle geseën kan 
word, omdat dit hulle wil is. Amen. 
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Wêreldlinge - Veranderde lewensituasie 

3975 'n Totaal wêreldgerigte mens sal beswaarlik in die veranderde 
lewensomstandighede kan aanpas, maar sal homself slegs voortdurend 
besighou met die verbetering daarvan, en dit sal die mens ook van enige 
arbeid aan sy siel weerhou. Wie die materie sy baas laat word, sal haar ook 
nooit oorwin nie. Vir wie die verlies van aardse goed nie 'n hulp is om dit te 
oorkom nie, sal homself met vergrote ywer daarop toespits om dit weer te 
vermeerder. En indien hy weer gehelp moet word, dan kan dit slegs gebeur 
deur nuwe verliese, sodat hy kan leer om die verganklikheid van die materie 
in te sien om geestelike voordeel daaruit te trek. 
Elke geloof sal ’n prooi word vir vergrote aardse strewes, en om hierdie rede 
sal verskillende sienings ontstaan, wat uiterlik herkenbaar sal wees. Gelowige 
mense sal hulle aardse benouende toestand beskou as deur God gestuur en 
sal daarom nie meer op die vermeerdering van aardse goedere ingestel wees 
nie, terwyl hy, wat na besit streef, die geloof sal verloor in 'n Mag, Wie 
Homself aan hom wil openbaar deur gebeure wat hom materiële verlies 
meegebring het. Sy verlange na die wêreld sal groter wees en daarom sal hy 
God nie herken nie en rig hy ook nie sy lewe in volgens Sy Wil nie. So sal 
daar 'n buitengewone druk bedrywigheid intree en die mense sal hulle 
lewensomstandighede, wat deur die Wil van God uitermate swaar geword 
het, wil verbeter. 
Die gedagte van ’n mens sal nou duidelik word. Hy wat in liefde leef, sal sy 
medemens help om die lewe vir hom draaglik te maak, maar die liefdelose 
sal slegs aan sy eie lewe 'n nuwe vorm wil gee. Hy sal alles doen om aan 
homself weer 'n luukse lewetjie te verskaf en hy sal ook nie daarvoor 
terugdeins om dit ten koste van sy medemens te doen nie. En dit sal spoedig 
duidelik sigbaar wees wie hom ondersteun, wie hom krag gee om aards te 
skep en in ruil daarvoor sy siel in besit geneem het. 
Die gelowige sal ook hulp kry in alle nood, net nie uiterlik sigbaar nie. Maar 
die Krag van God sal hom oorstroom. Hy sal ook elke lewensituasie baasraak 
en steeds met God in verbinding bly. Sy geloof sal verdiep. Die liefde vir die 
materie sal afneem, en dit is 'n heelwat groter vooruitgang as die 
vermeerderde aardse besit van die eerste. Wie sy siel gaan verkoop terwille 
van die aardse lewe, moet net rekening hou met die kort tydjie op aarde, wat 
elke dag vir hom ten einde kan loop. En hy sal nie dink aan die ewigheid nie, 
wat vir hom 'n verskriklike foltering sal wees, omdat die materie hom op 
dieselfde wyse sal kluister as op die aarde. 
En daarom moet die mens probeer om hom van elke begeerte daarna vry te 
maak. Hy moet die sware en moeilike tyd met berusting in God se Wil op 
homself neem en hom des te inniger by God aansluit, hoe meer hulpeloos hy 
aardsgewys sal wees, want God sal hom help en Hom ook aan hom openbaar 
deur die dikwels wonderbare hulp. Die tyd van ellende sal kort wees vir hom, 
maar eindeloos lank die lewe in die geesteryk, waar hy heeltemal sonder 
materie onnoemlik geluksalig sal wees, omdat hy al op aarde ’n oorwinnaar 
van die materie geword het. Amen. 
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Lig wesens, Geestelike versorgers van die mense 

3981 Die met lig omgewe wesens in die geesteryk staan in nouste 
verbinding met My en het daarom ook dieselfde wil en hulle beskik oor groot 
krag om hulle wil te verwesenlik. Dus is hulle in ‘n sekere sin die uitvoerders 
van My Wil, hulle is My dienaars, My gevolmagtigdes, wie se werksaamheid 
ooreenstem met My heilsplan van ewigheid, en hulle sorg vir ontelbare 
wesens op aarde, sowel as in die hiernamaals. 
Vir alles wat leef, wat ‘n bepaalde graad van geestelike volmaaktheid het, 
moet ook so gesorg word dat hulle hul doel bereik, omdat hulle sonder hulp 
nooit die goeie weg sal kan gaan nie. Hulle moet voortdurend gelei word en 
hierdie leiding en versorging is die amp van alle wesens wat deurstraal is van 
lig en krag, van wie die liefde tot My en die onverloste so diep is, dat hulle 
altyd sal doen wat beantwoord aan My Wil om die onvolmaakte te verlos. 
Ontelbare ligwesens is in My nabyheid en onvermoeid besig, dus kan ook 
ontelbare mense op aarde hul versorging geniet en aan elke afsonderlike 
gebeurlikheid kan aandag geskenk word; alle gebeure kan vir die mens so 
gerig word sodat hulle ryper kan word volgens hul lotsbestemming. 
Maar hierdie ligwesens sal die vryheid van wil nie aantas nie, sodat, ondanks 
die grootste en liefdevolste sorg, ook ‘n terugsakking in die duisternis nie 
uitgesluit kan word nie, wanneer die siel haarself teen die wil en die sorg van 
die ligwesens verset, wanneer sy My dus nie erken en nie krag of lig begeer 
nie. Dan word ook die sorg van die ligwesens vir solank uitgeskakel, totdat 
die wese haarself weer na My sal wend en daardeur die ligwesens die vryheid 
gee om op haar in te werk. 
Maar geen mens op aarde hoef die hulp en die liefde van die ligwesens te 
ontbeer nie, geen mens word van My af gering bedeeld of verwaarloos nie, 
maar elke wedervaring beantwoord aan sy eie wil en dit bepaal die mate van 
hulp en krag om verlos te word. Omdat die ligwesens uitvoerders van My Wil 
is, is hul leiding dus ook dieselfde as Myne, asook hul versorging. 
Daarom kan daar altyd van My werksaamheid en My hulp gepraat word, want 
die ligwesens is, as behorende by My, ‘n deel van My, ofskoon hulle as 
individue die geluk van die straling deur hulle vanuit My het, met krag en lig 
en die geluk van ‘n aanhoudende werksaamheid vir My voel. Maar hierdie 
werksaamheid bestaan slegs in die uitvoering van dit wat My Liefde en 
Wysheid as goed en suksesvol vir die afsonderlike siele insien. 
En so kan die hele heelal vol wees van siele wat hulp nodig het en nie een sal 
die Goddelike sorg hoef te ontbeer nie, omdat ook die ligryk oneindig is en 
die geluksaligheid van die siele wat daarin vertoef, daaruit bestaan om take 
van My af te ontvang en mekaar in die vervulling daarvan te oortref. Die siel 
wat My Eie geword het deur haarself tot liefde te omvorm, het ook ‘n 
regstreekse verbinding met My en My Wil. My Krag en Wysheid vervul die siel 
wat so tot liefde geword het heeltemal, sodat sy haarself ewiglik nie meer 
van My sal losmaak nie, en sal haarself nou in volle liefde tot die Gees wend 
wat hierdie geluksaligheid nie met haar kan deel nie, vanweë haar 
onvolmaaktheid, en Wie die ligwesens aanspoor om haar te verlos. 
Hulle staan teenoor die onverloste met dieselfde liefde as Ek Self, uit Wie se 
Liefdeskrag alles voortgekom het. Gevolglik sal hulle hul ook bekommer oor 
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al My skepsele, hulle versorg en hul lewensituasie bestuur, sodat elke mens 
op aarde sy geestelike versorger het en hulle weer, as geheel met My 
verbonde, niks anders kan, wil en dink as Ek Self nie en die skepsel derhalwe 
kan voel dat sy deur My gelei en versorg word, en dit ook so is. 
Ek staan bo alles en ‘n leër van salige geeste omring My, maar ook die 
kleinste en nietigste wese geniet My sorg, My beskerming, en word nie deur 
My vergeet nie, al is dit vir die mense ook onbegryplik, omdat hulle kennis en 
hul krag slegs beperk is en hulle hierdie beperking ook by My veronderstel, 
solank as wat hulle self onvolmaak is en hulle geen voorstelling kan maak 
van die mag en die lig van die volmaakte nie. Amen. 

God se teenwoordigheid gedurende geestelike gesprekke 

3983 Elke geestelike gesprek lok My teenwoordigheid, indien dit ernstig 
gedoen word en mense dit dus goedkeur en nie verwerp nie. Ek neem aan 
elke gesprek deel deur elke individuele persoon se gedagtes volgens sy aard 
te lei, deur My gees toe te laat om aktief te raak in hulle, sodat dit hulle van 
binne sal onderrig. Om hierdie rede voldoen geestelike gesprekke altyd aan 
My goedkeuring, selfs al word 'n stryd gevoer wanneer verskillende menings 
gehandhaaf word. Dan sal Ek Self praat deur die persoon wat probeer om 
hom by My natuur aan te pas, wat homself so gevorm het deur die liefde dat 
hy My stem innerlik kan hoor, of wat in staat is om duidelike gedagtes uit te 
spreek wat aanvaarbaar lyk vir elke denkende mens. Ek vertoef baie gelukkig 
waar geestelike vraagstukke bespreek word, d.w.s. waar 'n bewys is dat die 
Waarheid gesoek word en dat Ek self die middelpunt van elke geestelike 
debat is. Gevolglik probeer Ek om die Waarheid aan hulle oor te dra, om hulle 
gedagtes te organiseer en te lei sodat hulle die regte rigting sal neem en 
absolute duidelikheid sal bied vir mense.  
Die wil vir Waarheid moet egter teenwoordig wees, mense moet nie bloot 
argumenteer ten einde hul eie menings af te forseer nie, maar ter wille van 
die Waarheid self, want dit waarborg My teenwoordigheid, net soos Ek beslis 
My afstand sal hou as 'n geestelike gesprek gemotiveer is deur suiwer 
wêreldse belange, waar dus, in die teenoorgestelde geval, die debatteerders 
se uiteindelike doel is om My te verdring, mense se geloof te skud en aan 
hulle te bewys dat daar geen verband is tussen hemel en aarde en tussen 
mense en hulle Skepper nie en waar geestelike dinge bespreek word, maar 
net in My teenstander se sin. Dit is waar hy teenwoordig sal wees en mense 
se gedagtes verwar, sodat hulle almal duidelikheid in hul denke sal verloor en 
nooit in staat sal wees om die Waarheid te vind nie. Waar Ek erken word, is 
waar Ek vertoef, waar Ek egter verwerp word, is waar My teenstander vertoef 
en die resultate van 'n geestelike gesprek sal dienooreenkomstig wees.  
Tog sal mense baie baat indien 'n persoon wat aan My toegewy is, deelneem 
aan 'n opponerende gesprek, wie Ek Self kan ondersteun en deur wie Ek Self 
kan praat om mense te onderrig en hulle te lei uit hul verkeerde gedagtes. In 
daardie geval is My teenwoordigheid nodig en ook moontlik, want daar is 'n 
opnamehouer waarin Ek My Gees kan laat invloei. Dan sal 'n geestelike stryd 
ontstaan, 'n stryd van die lig teen die duisternis, waaraan mense deel kan 
neem en die sukses van sodanige gesprek sal afhanklik wees van die wil vir 
die Waarheid. Ek sal diegene seën wat toelaat dat hul gedagtes in die 
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geesteryk dwaal, want slegs hulle sal in staat wees om die Waarheid te hoor, 
indien hulle dit ernstig begeer. Amen. 
 
 

God as Mentor - Hy laat Homself vind 

3987 Ek kom nader aan enigiemand wat My soek en neem deel aan sy 
denke, d.w.s. die krag van My Gees maak kontak met die geesvonk in die 
mens en verenig met hom vir die duur van sy geestelike aktiwiteit ten 
opsigte van My. Dan sal mense se denke korrek wees, want My Gees sal dit 
in orde bring en dit lei, en dus kan alle vrae geestelik gevra word, - óf die 
persoon 'n antwoord vir homself wil hê óf vir gesprekke met ander mense, hy 
sal die korrekte antwoord ontvang, omdat Ek Self as 'n Mentor met diegene 
bly wat op soek is na My. Ek weet eintlik werklik die beste tot watter mate 
mense na My streef en daarom hanteer Ek elke persoon anders, afhangende 
van sy begeerte en die nakoming van die voorwaardes wat My Gees in staat 
stel om te werk.  
Dit sal dikwels lyk asof Ek mense onbillik behandel, indien die poging van een 
persoon nie uiterlik sigbaar vir sy medemens is nie. Iemand wat in 
afsondering onttrek, hoef nie sy strewe te vertoon nie, alhoewel dit vir hom 
makliker sal wees om kontak met My te maak, en hy kan dus 'n ywerige 
student van My wees, terwyl sy medemens nie in staat is om innerlik te sien 
nie, as gevolg van gebrek aan oefening, en dus nie in staat is om My sagte 
stem te hoor nie. In daardie geval is sy verbinding met die wêreld te sterk en 
die struikelblok moet eers verwyder word as hy My wil vind en My stem wil 
hoor.  
Die gees in die persoon is nie geïnteresseerd in die wêreld nie, dit wil net 
kontak maak met die Vader-Gees. Om hierdie rede kom Ek nader aan 
enigiemand wie se hart My begeer, en Ek laat My vind deur enigiemand wat 
My soek, want die liefde is in almal wat My soek, en daarom verlang hy na 
My, die primêre bron van liefde. Hy sal inderdaad sy doel bereik om vir ewig 
met My te verenig, want almal wat in liefde leef, is in My en Ek in hulle. Hy 
sal My teenwoordigheid voel, omdat Ek My laat vind deur iemand wat My 
soek. So sal hy ook bewus wees van My teenwoordigheid en dus reeds 
gelukkig wees op aarde.   
Vanaf hierdie oomblik het die wêreld niks meer om hom te bied nie, want hy 
wil ander goed hê, geskenke wat hom aangebied word deur My Liefde in die 
vorm van My Woord wat hy óf geestelik óf hoorbaar sal waarneem en wat die 
kosbaarste geskenk is wat hy op die aarde kan kry, omdat dit afkomstig is 
vanuit die geesteryk, want dit is My stem wat hy hoor, die stem van die 
Vader wat met sy kind praat. 
Enigiemand wat 'n lewe van liefde op aarde leef, is inderdaad 'n geseënde 
wese, want hy sal nooit ooit nodig hê om My weer te mis nie, want Ek sal 
hom deurdring met My Krag van liefde en hy sal kennis in oorvloed ontvang. 
Dan sal die gees in hom in staat wees om homself uit te druk en gehoor en 
verstaan word, sy siel sal een word met die gees, en die liggaam ondergeskik 
maak, sodat die substansie hulself ook kan vergeestelik so lank as wat dit die 
siel se omhulsel op die aarde is.   
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Ek trek alles na My toe wat by My aanpas deur hom in liefde te omvorm. 
Daar sal nie meer skeiding of kloof tussen My en die persoon wees, sodra hy 
'n lewe van liefde lei nie. Dan sal Ek naby aan hom wees en te alle tye 
toeganklik, dan sal hy altyd en vir ewig in staat wees om My Woord te hoor, 
hy sal met My kan kommunikeer deur te onttrek uit die wêreld, deur innerlik 
te kyk en te luister na My stem. Hy sal nie meer nodig hê om My te soek nie, 
want hy het My gevind en sal homself nie weer van My distansieer nie, want 
My nabyheid maak hom gelukkig, My Woord is die grootste saligheid vir hom, 
omdat 'n oorvloed van krag en lig in hom stroom en van My teenwoordigheid 
getuig.  
Soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word. Kommunikeer 
geestelik met My en julle sal My antwoord hoor, julle sal volwasse word en 
veilig die doel van die salige vereniging met My bereik. Amen.  

Die omvorming van die materie -bemoeienis - Seën - Verlossing 

3993 Die goddelike Liefde is nie altyd herkenbaar nie, maar steeds aan 
die werk om die mense te help, asook al die gees wat nog onverlos in die 
materiële vorm smag. Elke verandering is tot hulp en daarom moet ook die 
mens deelneem aan die omvorming van dit wat hom as materie omgewe, 
wanneer dit geen dienende doel vervul nie. Julle liefde vir die onverloste sal 
ook daarin tot uitdrukking kom, naamlik dat julle hulle bystaan in geestelike 
nood. En dit sal julle kan doen, deur die dienende moontlikhede te ontsluit. 
Alles wat julle omgewe, ly aan kwelling as dit nie werksaam kan wees nie, 
want dit het die wil daartoe en is steeds, op grond van hulle wil, ingelyf in ’n 
vorm, wat 'n dienende funksie ten doel het. Dus moet die mens daartoe 
bydra dat die gees nie verhinder word om te dien nie, dat sy kwellinge nie 
verleng word nie, maar om dit te help om uit sy vorm vry te kom. 
Maar die denke en strewe van die mense is egter daarop gerig om besit te 
verkry, rykdomme te versamel en gevolglik sal hy slegs 'n klein deel van sy 
materiële besit na sy eintlike bestemming neem, terwyl die ander veel groter 
deel van sy besit werkloos bly, omdat dit nie toegelaat word om dienend 
besig te wees nie. Dit is dus te verstane hoe noodsaaklik 'n verbrokkeling van 
die vorm is vir die gees wat al vir lang tye in die materie gebonde is, sonder 
om na sy eintlike bestemming gebring te word. Dit is dus verstaanbaar dat 
God Self die geestelike sal help, waar die hulp van die mens gefaal het, waar 
sy begeerte na aardse besit hom daartoe aanspoor om materiële goedere te 
versamel, sonder om rekening te hou met die eintlike bestemming van die 
goedere. 
Dit is te verstane dat God die goed van die mense afneem en Hy daardeur 
die gees wat hulself nog in die materie bevind, 'n groter moontlikheid gee om 
te dien en hulself so te verlos. Terselfdertyd oefen Hy druk uit op die mens 
om aan die verlossingswerk deel te neem, deurdat Hy hom in noodsituasies 
laat beland, wat hom moet aanspoor om materiële omvorming uit te voer, 
om onbruikbare materie weer bruikbaar te maak. 
Aan die mens is ontelbare moontlikhede gegee om skeppend en vormend 
besig te wees gedurende tye waarin alle besit verwoes sal wees. En hierdie 
geleenthede moet hy van alle kante bekyk, sodat dit vir hom en die gees in 
die materie tot seën sal strek, sodat lewendige bedrywigheid oraloor kan 
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begin. Slegs dit is verlossend en verhoog die graad van rypheid van die gees, 
terwyl passief wees 'n stilstand van die ontwikkeling van die gees beteken en 
nooit die goedkeuring van God sal kry nie. 
Die versameling van aardse goedere sal slegs seënryk wees wanneer 'n 
groter bedrywigheid daaruit sal ontstaan, wanneer al die gees wat daarin 
gebonde is, toegelaat sal word om so werksaam te wees, dat dit sal 
beantwoord aan sy bestemming, naamlik wanneer die materiële goedere so 
gebruik sal word, dat dit met hulle aard sal ooreenstem.  
En met hierdie doel moet die mense help. Want die gees in die materie is 
meesal op die hulp van die mens aangewese, in soverre dat hulle die 
bestemming moet toewys, of hy moet nuwe skeppings deur sy wil en sy 
lewenskrag laat ontstaan, waar die moontlikheid om te dien van die gees 
afgeneem word. 
Daarom is ywerige handearbeid van groot seën. Daarom sal beperkte 
materiële besit steeds aanspoor om ywerig besig te wees en sal dit beide vir 
die gees in die materie, asook vir die mens uiters gunstig wees, want die 
verlossingsproses van alle gees kan maar net voortgaan as vir dit vir hom 
moontlik gemaak word om te dien en hy daardeur die uiterlike vorm weer 
kan oorwin, totdat hy as mens self dienende werksaamhede kan verrig en 
homself daardeur definitief kan verlos. Amen. 

Kommunisme 

3995 Soos gesien vanuit die kommunistiese oogpunt, behoort daar 
geen verskille in eksterne lewensomstandighede, of in die lewenstyl van die 
individu te wees nie. Dit kom egter nie ooreen met die Wil van God, wat Self 
vir menigvuldige verskille in die lot van mense voorsiening gemaak het nie. 
Mense moet daarna strewe om te sien dat hul medemens ook kry wat hulle 
self besit en wat hulle gelukkig maak, maar dit moet te alle tye aan die 
individu oorgelaat word om die gebod van naasteliefde te interpreteer. Hy 
moet nie gedwing word om sy eiendom te deel nie, ook mag sy eiendom nie 
andersyds van hom vervreem word indien hy dit regmatig verkry het nie. 
Daar sal altyd verskille in grootte van besit wees en dit sal so bly, solank die 
werkkapasiteit van mense en hul bereidheid om te werk, verskil, en dit kan 
nooit dieselfde wees om die vrye ontwikkeling van die individu nie te beperk 
nie. 
Dit sou ’n wêreld van eentonigheid gewees het as God nie onderskeid in Sy 
Skepping gemaak het, en hy nie die mens die kapasiteit gegee het om sy 
lewe volgens sy wil en krag te vorm nie. Aangesien albei toepaslikheid moet 
vind, is dit die doel van die aardse lewe. Die wil van mens kan hom in 
verskillende rigtings openbaar; die lewenskrag wat na die mense stroom kan 
verskillend gebruik word, aangesien God dit ook in verskeidenheid verdeel. 
Gevolglik moet mense se handelswyses ook verskillend wees, soos begryplik 
ook hul wêreldse sukses. Verskillende lewensomstandighede ontwikkel 
hieruit, omdat dit staatmaak op die menslike bestaan. Elkeen moet natuurlik 
daarna strewe om te sien dat geregtigheid geskied in alle dinge rakende 
ander mense, maar dit beteken nie absolute gelykheid nie. 
Aangesien daar verskille in sukses is, spoor dit verhoogde aktiwiteit aan en 
aktiwiteit is altyd voordelig, terwyl die drang na aktiwiteit onmiddellik 
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verdwyn indien sukses nie daarop gaan volg nie. Ongebruikte lewenskrag is 
’n teken van stilstand of selfs agteruitgang vir die mens, asook vir die 
ontwikkeling van die gebonde gees in die materie. Ononderbroke aktiwiteit 
waarborg ononderbroke opwaartse ontwikkeling. God laat daarom toe dat die 
lot verskillend uitgeleef word om die individu se dryfkrag na aktiwiteit te 
verhoog, aangesien hy oor die algemeen die mensdom verskillend voorsien 
het van aardse goed, vermoëns en wêreldse sukses. Kommune lewe behoort 
ook die gedagte van liefde vir die medemens te wek en dit moet aktiwiteit 
aanspoor. 
Maar sodra mense prober om lewensomstandighede gelyk te maak deur van 
een te neem om aan ‘n ander te gee, sodra mense prober om alle verskille 
uit die weg te ruim, word die drang na ywerige aktiwiteit onderdruk, net soos 
regverdige denke en optrede bevraagteken word, want die mense word dan 
nie meer volgens verdienste beoordeel nie, maar die mense wat onbruikbaar 
geword het weens hul houding of luiheid, ontvang in gelyke maat. 
Daar moet verskille wees; daar moet hooggeplaaste en neergeslane mense 
wees, sodat die “dien die medemens uit liefde” tot uitvoering kan kom. Daar 
moet rykdom en armoede wees, anders sal die mensdom geen strewe hê nie 
en die wil tot aktiwiteit sou tot ‘n minimum daal. Skaarste en ellende van die 
individu kan slegs deur Liefde verlig word en nooit deur ‘n aksie wat tot baie 
mense uitgebrei word met die doel om lewensomstandighede gelyk te stel en 
gelyk te maak, wat nooit ‘n seën vir mense kan wees nie. Inteendeel, dit sal 
ook gelyk wees aan inmenging in die Goddelike Planne van die menslike Lot, 
waarmee die mense nooit sal slaag nie, omdat selfs waar gelykstelling op ‘n 
wêreldse basis bereik sal word, sal God die individue verhoogde eise gee, of 
die mense se wil tot skande maak met dit wat hulle wil implementeer, indien 
dit nie in ooreenstemming met die Goddelike Wil is nie. Amen. 

Draers van waarheid in die noute gebring deur teenstanders van 
God- God se hulp 

3996 Om ‘n geestelike taak te vervul word ‘n buitengewoon sterk wil 
benodig, want die teenstander van God sal heel besonderse moeite doen om 
op hierdie wil in te werk, om die mens te laat afsien daarvan om vir die 
suiwer waarheid op te staan, wat die taak van ‘n mens is wat homself in 
diens van God gestel het. 
Daar sal steeds twee strominge onder die mense wees, naamlik aanhangers 
en verkondigers van die suiwer waarheid en diegene wat die dwaling 
aanhang en die lig sal steeds teen die duisternis moet stry, omdat die 
leuenvors voortdurend sal probeer om die waarheid kragteloos te maak en 
die dwaling in die plek daarvan te stel. Die vors van die duisternis stry teen 
God, die leuen teen die waarheid, die duisternis teen die lig. Hierdie stryd sal 
voortduur solank as wat die aarde as verblyfplek bestaan om die gees te 
omvorm wat hulself moet bevry. Hierdie stryd sal baie duidelik aan die lig 
kom wanneer die waarheid openlik vanuit die hoogte na die aarde gestuur sal 
word. Dan sal die teenstander van God alle moontlike middele aanwend om 
Hom te verdring en hy sal dan ook in die vorm van ‘n verligte gestalte 
verskyn, om arglistig binne te sluip en homself te vestig, daar waar die 
minste weerstand gebied sal word. In die eerste plek sal hy probeer om hulle, 
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wat die waarheid verkondig, onskadelik te maak, deurdat hy elke geleentheid 
sal benut om hulle wil te breek, deurdat hy sal probeer om hulle te beïnvloed 
om hulle arbeid vir God op te gee en ’n plaasvervanger te soek in die vreugde 
van die wêreld. Slaag hy nie om ‘n dienaar van God deur middel van die 
wêreld te bekoor nie, dan sal hy kragtiger optree, deurdat hy alle geestelike 
suksesse wat deur die medemens behaal word, sal probeer ondergrawe, deur 
laasgenoemdes se houding negatief te beïnvloed en so die verspreiders van 
die lig se taak op aarde op elke manier te bemoeilik.   
Daarvoor is ‘n sterk wil nodig om, a.g.v. hierdie teenwerking, die taak op 
aarde te verwesenlik. Daarvoor is ‘n buitengewone sterk geloof en ‘n 
toegewyde liefde tot God nodig, om vir Hom ‘n troue kneg op aarde te bly, 
om die teenstander te herken en te verafsku, en die arbeid, met betrekking 
tot die medemens, met volharding en ywer uit te voer om ten slotte as 
oorwinnaar teenoor hom te staan, wanneer die laaste stryd gewen is. God 
laat egter geen van Sy dienaars en arbeiders op aarde sonder krag nie, Hy 
help hulle altyd as hulle dreig om swak te word, as sy wil aan te hewige 
woelinge blootgestel word deur die voortdurende beïnvloeding van die vyand 
van die waarheid. Dan openbaar Hy Homself en voor Hom moet die 
teenstander wyk. 
Die Waarheid sal altyd die dwaling verdring, tensy mense hulself nie daarteen 
verset en dan voorkeur gee aan die dwaling bo die Waarheid nie. Indien hulle 
dit doen, sal hulle hul rede van God verkry en Hy sal hulle gee wat hulle 
begeer. Dan behaal die teenstander van God wel die oorwinning, maar hy sal 
homself nie vir lank kan verheug nie, hy verkry slegs dit wat reeds lankal aan 
hom behoort, maar nie die wat na God streef, en daarom ook deur God 
vasgegryp word en wat ewig nie meer verlore kan gaan nie.  
Wie egter op aarde ‘n verdediger van die Waarheid is, sy wil sal altyd 
versterking ondervind deurdat lig uit die hoogte aan hom gestuur sal word. 
Sy wil sal nie meer sodanig verswak kan word dat hy die waarheid opoffer of 
dat hy nie daarvoor sal opstaan nie, want hy verkry genot in sy werk en 
verrig die arbeid wat God aan hom opgedra het vol ywer, waarvoor hy dan 
ook seën ontvang van God. Sy seën beteken egter voortdurende hulp, 
instroming van krag en onophoudelike oordrag van Sy Woord, wat as 
voortdurende bron van krag sy siel ook die volmaaktheid sal besorg wat hom 
heeltemal sal bevry uit die mag van die duisternis en wat hom sal afsluit van 
enige beïnvloeding van duistere magte. Hy sal vol krag wees en opstaan vir 
God en die ewige waarheid, hy sal op aarde ‘n bekwame arbeider in die 
wingerd van die Heer wees. Amen. 

Die afval van God en die weg van terugkeer - Lig en duisternis  

3997 Julle het voortgekom uit die ligryk en wandel nou in die 
duisternis, en dit deur eie skuld. God is die Lig van ewigheid en dus is Hy die 
oorsprong. En wat van Hom afkomstig is, moes weer lig word, want die lig 
straal uit en versprei lig. En tog het hulle wat van Hom afkomstig was, in die 
duisternis gesink. Hulle het hul stralingskrag verloor, omdat hulle die oerlig 
wou ontvlug, omdat hulle hulself nie wou laat spysig deur die ewige Oerbron 
van lig nie en omdat hulle hulself gesien het as vol van lig en gemeen dat 
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hulle geen toevoer van lig benodig nie, omdat hulle hulself magtig teenoor 
God gewaan het, dus aanmatigend was.  
Dit was nie die onkunde wat aanleiding gegee het aan diegene wat vol lig was 
om aanmatigend teenoor God te wees nie, want hulle het die hoogste kennis 
besit, maar dit was juis hierdie kennis, wat allesomvattend was, wat 
aanleiding gegee het vir hulle aanmatiging. En daarom was hul aanmatiging 
van sonde teen God van die grootste betekenis, want die skepsele van God 
het probeer om hul Skepper, die hoogste en mees volmaakte Wese, te 
verkleineer. Want hulle het Hom nie meer erken nie. Hulle het sondig geword 
en in die duisternis geval, dus in 'n toestand sonder lig waar alle insig en alle 
kennis verlore gegaan het. 
God het sy liefdeskrag teruggetrek van die geskapenes wat Hom wou 
ontvlug. Hy het dit weggeneem wat die rede was vir hulle aanmatigende 
denke, naamlik hul kennis, en gevolglik die insig van wat hulle was en wat 
hulle moes wees. Maar Hy het hulle ook weer die moontlikheid gegee om tot 
insig te kom en na hul oertoestand terug te keer, omdat dit nie ooreenstem 
met Sy Liefde en Wysheid, dat dit wat deur Hom geskapene is, vir ewig 
geskei moet wees nie. Hulle kon hulself vrymaak van die groot sonde van die 
afval van God en daardeur ook weer terugkeer na die toestand van lig, maar 
dan moes hulle alle aanmatiging laat staan. Hulle sal die nabyheid van God 
moet nastreef. Hulle sal weer sy kring van lig en liefde moet ingaan en hulself 
laat deurstraal. Hulle moet die duisternis wil ontvlug en lig begeer. 
Maar julle mense, wat die van God afgevallenes beliggaam, gaan nog voort in 
die diepste duisternis. Want julle wil stuur nie op God af nie en daarom gaan 
julle ook nie sy ligsirkel binne nie en bly julle nog vêr van God verwyder. Julle 
verafsku die lig en julle bly sonder kennis, sonder enige insig. En tog is julle 
in staat om die afstand tot God binne ’n kort tydjie op te hef, 'n kloof te 
oorbrug wat julle self geskep het, want God staan julle op elke wyse by met 
Sy liefde en genade om julle na die oertoestand terug te lei wat julle vrywillig 
verlaat het. Maar julle sal dit ook weer vrywillig moet probeer bereik. Hy kan 
julle niks teen julle wil gee nie, andersins sal julle onvolmaak moet bly tot in 
alle ewigheid.  
Indien julle egter die wil sal hê om na die Oorsprong van die lig terug te keer, 
sal julle self na die lig streef en dan sal julle ook daarin slaag. Dan sal julle 
die toestand van insig bereik. Julle sal wetend word, dus sal julle die verlore 
kennis terugkry en julle sal nou elke aanmatiging opgee. Julle sal nader aan 
God kom in deemoedige liefde en Sy oneindige liefde - wat Hy nooit van julle 
weerhou het nie – sal julle weer aanneem en julle lei na julle bestemming 
van weleer. Julle sal mag werk in die volheid van lig en krag en julle sal 
onvoorstelbaar geluksalig wees. 
Julle mense op aarde, ontvlug die duisternis. Soek die lig. Wend julle na waar 
daar 'n swak ligskynsel is en tree in daardie skynsel in, en dit sal steeds 
sterker word, totdat julle omstraal sal wees deur die sterkste lig. Neem 
hierdie aanmoediging ernstig op, want nooit sal julle in die duisternis goed 
voel nie. Want na julle dood sal julle dit as ’n onuitspreeklike kwelling voel en 
slegs die lig sal vir julle geluksaligheid kan berei, maar dan sal dit vir julle 
heelwat moeiliker wees om die lig te bereik. 



140 
 

Benut daarom die tyd op aarde. Streef na insig, stuur op God af, die ewige 
Lig, en laat julle weer in die toestand van insig plaas deur Hom. Nader weer 
die Skepper en Vader van ewigheid in liefde en deemoed, en Hy sal julle 
aanneem en julle help om geluksaligheid te bereik, wat julle slegs sal vind in 
die vereniging met die Oerlig waaruit julle eens voortgekom het. Amen. 

Bybelinhoud is die leer van die liefde 

4000 Die gees in julle moet julle onderrig, anders sal julle sonder 
kennis bly. Hy kan egter eers werksaam word wanneer julle in die liefde leef. 
Daarom het My taak as mens op aarde eerstens bestaan uit die oordra van 
die Goddelike leer van liefde, want dit moes eers, deur die naleef daarvan, 
die mens so omvorm dat die gees in hom aktief kon word en slegs dan eers 
sou vêrdere geestelike opdragte moontlik wees. 
Maar die mense het egter tydens My aardse lewe so vêr van die liefde 
afgewyk, dat hulle keer op keer, en in selfs groter besonderhede, op die 
gevolge van hul liefdeloosheid gewys moes word. Die gebod van die liefde 
moes voortdurend aan hulle oorgedra word en Ek was slegs in staat om 
weiniges met diepgaande kennis vertroud te maak. 
Dit sou nie wys van My gewees het om hierdie kennis algemeen na die mense 
te bring nie, omdat kennis sonder liefde dooie kennis bly, dus sonder 
uitwerking. Daarom was dit My Wil dat die aantekeninge van My dissipels in 
so ‘n vorm bewaar moes bly waar diepgaande kennis agterweë gebly het, 
maar wat tog die liefdesleer as inhoud gehad het. En wie hierdie leer navolg, 
sal ‘n diepe kennis binnedring, indien hy ernstig daarna verlang.   
Ek het wel kennis in oorvloed op aarde uitgedeel, maar Ek het ook die harte 
van My toehoorders geken, Ek het hul graad van liefde geken, hulle wil, hul 
mening oor My persoon, wat aanleidend was dat hulle die kennis wat hul 
aangebied was, as die enige Waarheid aangeneem het. Ek het ook My 
dissipels onderrig, en hulle in staat gestel om, deur die uitstorting van die 
Heilige Gees na My hemelvaart, dieselfde kennis wat hulle deur die Gees 
ontvang het, aan hul medemens mee te deel. Dus was die mense aan wie My 
dissipels die evangelie gebring het, goed versorg. Aangesien ‘n lewe in liefde 
altyd die voorwaarde is om diepgaande geestelike kennis te verstaan en die 
seën daarvan te ervaar, moes die liefdesgebod verder deurgegee word aan 
die nageslag. En daarom was dit in My opdrag deur die dissipels opgeskryf, 
sodat dit bewaar kon word wat op aarde deur My onderrig was.  
En ook My lewenswandel, wat alle mense tot voorbeeld moes dien, was deel 
van die geskrifte wat vir die mensdom as nalatenskap van My dissipels 
bewaar moes bly, waarby egter die diepere kennis ontbreek, omdat Ek dit so 
gewil het. Want wie kennis uit die Skrifte wil verkry, wat wel My Woord 
begryp, maar nie liefde het nie, sal nie weet wat om daarmee te doen nie, 
omdat geestelike kennis ’n lig is wat deur die liefde ontsteek word, wat eers 
tot volle intensiteit kan kom wanneer die gees in die mens gewek is en die 
mens nou van binne verlig word. Kennis wat akademies opgedra word, sal 
slegs waarde hê as dit ondersoek en verwerk word om verstandelike eiendom 
te word, wat egter altyd maar net met behulp van die gees moontlik is, om 
welke rede die liefde absoluut onontbeerlik is. 
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Wat is dus meer verstaanbaar as dat Ek, deur Myself op aarde, asook deur 
die aantekeninge wat volgens My wil ontstaan het, slegs die liefde leer en dat 
slegs die gebod van liefde as die eerste en vernaamste vir die mense 
bekendgemaak moet word? Wat is meer verstaanbaar as dat die mens nie 
dikwels genoeg vermaan kan word om hierdie gebod na te kom om 
sielerypheid te bereik nie?  
Alle vêrdere kennis is slegs die gevolg van ‘n lewe in liefde en word aan ’n 
individu meegedeel soos wat dit vir hom van nut is. Sodra sy gees werksaam 
geword het, sal hy onbeperkte kennis kan ontvang, omdat die graad van 
wysheid wat hy wil hê, deur homself bepaal word. Hy hoef dan nie meer 
boekekennis te versamel nie, maar dit sal direk uit die geesteryk vir hom 
aangebied word, alhoewel dit nooit verstaanbaar sal wees vir diegene wat 
liefdeloos lewe en wie hul kennis slegs vanuit boeke probeer kry nie. Dit is 
egter maar net dooie kennis. Die gees sal egter eers lewe gee, die volledige 
begrip word eers deur die  liefde verleen. Amen. 

Begrawe van die strydbyl - Laaste fase 

4001 Wêreldsake word bepaald deur hoër wette, alhoewel die mens ‘n 
groot rol daarin speel. Die Wetgewer van ewigheid lei en heers Self en Sy 
plan van ewigheid neem die gevolge van die menslike wil in ag. So sal die 
strydbyl klaarblyklik begrawe word, maar die vuur sal nog nie geblus wees 
nie, dit sal aanhou gloei, slegs om skielik as ‘n magtige vuur uit te breek met 
verwoestende gevolge.  
En dan sal dit in vervulling gaan wat deur die stem van die Gees voorspel is. 
‘n Nuwe hoofstuk in die lewe van die mense sal dan begin, voordelig vir hulle 
wat die aardse lewe nie te hoog aangeslaan het nie. Gelukkig vir hulle wat die 
wêreld van skyn herken het en nie haar slaaf geword het nie. Gelukkig vir 
hulle wat op hoogte was van die sin en doel van die lewe, wat ’n hoër doel 
nagestreef het as die blote vervulling van wêreldse begeertes en genot. Hulle 
sal die bestaanstryd wat die daaropvolgende tyd behels, opneem. Hulle sal 
oorwinnaars word en bly.   
Die mensdom sal ‘n nuwe fase binnegaan, ‘n moeilike stryd sal vir die 
individu begin, hy sal groot aardse teenspoed moet verduur en hy sal 
geestelik moet standhou gedurende die grootste stryd, die laaste geloofstryd 
wat die einde sal voorafgaan. En dit sal onherroeplik gebeur soos wat 
voorspel is, omdat die tyd verby sal wees en die geestelike laagtepunt dit tot 
stilstand sal bring. Die laaste dag sal die ontwikkeling van alle geestelike 
substans op aarde afbreek, sodat dit verder kan gaan op die nuwe aarde.   
Die mensdom sal binnekort hierdie laaste fase ingaan, en die goed ingeligte, 
die geestelik kundige persoon, sal dit aan die hand van die vordering van 
wêreldgebeure herken. Want die wêreldgebeure moes vooraf eers hul gang 
gaan, die vuur moes opnuut aangeblaas moet word, sodat die nood ’n 
hoogtepunt kan bereik, om sodoende God se ingryping te regverdig, sodat 
God Self die strydendes kan teregwys, deur die wapens uit hul hande te 
wring en oor alles ’n geweldige onheil te laat kom, sodat alle mense hul oë 
sal wend na die lande waar God duidelik gespreek het. Want Hy sal Homself 
bekendmaak, Hy sal in ‘n taal spreek wat vir elkeen wat kan verstaan, 
duidelik sal wees. Hy sal Hom aan die gelowiges openbaar. Hy sal in die Gees 
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by die mense wees, Hy sal onder hulle werksaam wees en krag gee aan hulle 
wat vol geloof is, want hulle sal Sy teenwoordigheid nodig hê, asook Sy hulp, 
omdat die tyd van nood hulle ook sal tref en die stryd teen die gelowiges 
steeds groter sal word, hoe nader die einde kom.  
Die laaste fase sal slegs van korte duur wees, maar sal uitermate swaar op 
die mensdom druk en sal slegs draaglik wees met God se hulp. Almal wat 
egter in en met God lewe, wie Hom liefhet en Sy gebooie onderhou, sal die 
stryd oorleef omdat hy nie alleen sal wees nie. Hy sal God se 
teenwoordigheid aanvoel en sal altyd kan krag put uit Sy Woord, wat Hy in 
Sy liefde oorgedra het, omdat die mense aan God getrou gebly het en sal 
volhou tot die einde. Amen. 

Kindskap van God - Eenwording van Jesus Christus met God 

4008 Die geestelike doel van die mens moet die verkryging van die 
kindskap van God wees, want hy het die moontlikheid om gedurende sy lewe 
op aarde tot 'n uiters helder ligwese te omvorm en om die aarde in volle 
eenheid met God te verlaat. Dit is die eenwording met God wat Jesus 
Christus ook op aarde bereik het en wat alle mense kan bereik, wanneer 
hulle in volle erns daarna streef. Dit gaan nie oor die krag van 'n mens nie, 
dit vereis net 'n sterk wil om so te lewe soos Jesus Christus op aarde geleef 
het, naamlik in onselfsugtige liefde vir die naaste. 
Jesus het onselfsugtige naasteliefde aan die mense verkondig en dit is en bly 
die kern van die Christelike leer. Dit is die inhoud van die evangelie wat Sy 
dissipels in die wêreld moes verkondig. Die gevolg van 'n Christelike lewe in 
liefde is iets onvergelykbaar heerlik. Die mens het dan 'n kind van God 
geword, Sy erfgenaam, en verkry dan alle regte van die Vader. Hy kan net 
soos Hy skeppend en vormend aktief wees en sy krag in die hoogste 
geluksaligheid gebruik, wat deur die innige band met God vervul word. 
Daar bestaan wel ontelbare grade van geluksaligheid, van lig en krag. 
Afhangend van die graad van rypheid, bevind die siele hulle in 'n geluksalige 
toestand, as hulle ontvangers is van lig en krag, wie eens in die ligryk 
opgeneem sal word. Maar nog oneindig meer geluksalig is 'n kind van God, 
want hy het die graad van volmaaktheid bereik, wat die innigste nabyheid en 
verbinding met God toelaat. Hy voel nie meer van Hom geskei nie, hy voel 
één met Hom en het tog die bewussyn van sy individuele bestaan. Hy besit 
wel nog sy vrye wil, maar die het hom volledig by die wil van God aangepas. 
Dit is 'n geluksalige toestand van samesyn, 'n voortdurende begeer en gee 
van die Liefde van God. Dit is die mees geluksalige harmonie, naamlik om 
onvermoeid gelukkigmakend werksaam te wees en ewigdurend opwaarts te 
strewe. Want die volmaaktheid het geen grense nie en voortdurende strewe 
behoort ook tot die geluksaligheid, omdat dit nooit sonder resultaat sal wees 
nie. 
En hierdie hoogste graad van geluksaligheid kan die mens al op aarde bereik, 
indien hy ernstig wil. Maar slegs weinig mense streef daarna. Slegs weinig 
mense neem die lot gelate op wat aan hulle opgelê is om binne 'n kort tyd 
volwasse te word, want ten spyte van ywerig werksaam te wees in liefde, 
moet die siel gesuiwer word deur leed, indien sy die lig in alle volheid in haar 
wil opneem. Sy moet op aarde stry en baie leed en ontbering verdra. Sy 
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moet die weg gaan wat Jesus op aarde gegaan het, deur lief te hê en lyding 
te verduur. Sy moet haar kruis dra tot die einde toe. Dan sal die siel 
saamsmelt met God. Sy sal één  word met Hom. Sy sal Sy kind wees en bly 
tot in alle ewigheid. Amen. 

God is ‘n milde, maar regverdige Regter - Boetedoening op aarde 

4009 Dit is deur die gebalanseerde regverdigheid van God, dat mense 
wat ander kwaadgesind is, dikwels deur dieselfde kwaad getref word en nog 
op aarde moet boet vir wat hulle aan sondeskuld op hulleself gelaai het. Tog 
is dit weer ‘n genade wanneer hulle op aarde die moontlikheid gebied word 
om boete te doen en hulle nie hul skuld in sy hele gewig hoef oor te neem na 
die ryk hierna nie, waar dit heelwat moeiliker is om van skuld vry te kom. Op 
aarde kan die straf hulle die onreg laat sien, hulle kan berou hê en daardeur 
makliker boete doen, terwyl in die hiernamaals die insien daarvan heelwat 
moeiliker is en hulle deur kwellinge alleen maar steeds koppiger kan word.   
Maar die mens sien nie altyd sy onreg in nie en het daaroor geen spyt nie, 
inteendeel is hy soms nog meer bedag daarop om die medemens skade te 
berokken, ofskoon hy self die uitwerking van die kwade wil, sal moet 
ondergaan. Maar dan is hy verhard en neem hy sy skuld saam na die ryk 
hierna. Met die voorafgaande moes begin word om te kan begryp waarom 
oneindig baie mense groot lyding moet verdra gedurende die eindtyd, 
waarom hulle dikwels in die bitterste nood geen hulp sal kry van die kant van 
hul medemens nie, want ook hulle staan gevoelloos teenoor die nood van hul 
medemens in tye waarin hulle kon gehelp het as die wil nie by hulle ontbreek 
het nie. 
As hulle aan hul sondes en nalatighede dink en op hulself kritiek uitoefen, as 
hulle nou selfondersoek doen en berou het oor hulle onreg, sal die straf ook 
vir hulle draaglik wees en hulle skuld kan op aarde al minder word en dan sal 
die tyd van nood vir hulle tot seën wees, want dit bring vir hulle genade, 
hulle kan ernstig by hulself nadink, teenoor God hul onreg beken en Hom om 
vergifnis vra. Dan sal die grootte van die skuld waarlik verminder word, want 
God is ‘n milde Regter en waar Hy sien dat die mens berou het oor sy gedane 
onreg, verminder Hy sy straf en vergewe Hy hom. Maar sonder om sy skuld 
te erken, kan hy geen vergifnis vind nie, omdat God wel ‘n milde, maar 
regverdige Regter is. Amen.  

Die belydenis van Christus - lewende Christendom  

4012 Wie hom tot die kerk van Christus reken, moet Hom ook voor die 
wêreld bely, wanneer dit van hom gevra word. Hy mag Christus nie verloën 
nie. Hy moet vir Hom en Sy leer opkom en hy moet self volgens Sy leer lewe. 
Hy moet aan die werk van verlossing glo en deur 'n lewe in onbaatsugtige 
naasteliefde bewys dat hy aan Hom behoort en dan eers kan hy 'n ware 
Christen genoem word. Dan staan hy lewendig in die Christendom, wat nie 
daaruit bestaan dat hy aan 'n Christelike kerk moet behoort nie, maar in die 
ware navolging van Jesus. En die ware aanhangers van Sy Kerk sal baie 
vyandig deur die wêreld bejeën word. Hulle sal vervolg word en onder 
bedreiging wees, daar sal gepoog word om hulle te dwing om die kerk van 
Christus te verlaat, en dan sal hulle moet standhou teen die wêreld. Dan 
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moet hulle openlik vir Hom opstaan, selfs wanneer hulle sou vrees om hul 
liggaamlike lewe te verloor. Om te sterf vir Jesus Christus sal die siel vir ewig 
tot lewe wek. Wie egter aan die wêreld toegewings maak, wie nie die moed 
sal hê om teen haar weerstand te bied nie, sal goed sorg vir sy aardse lewe, 
maar hy sal sy siel verkoop en dan sal dit wat die wêreld hom bied, geen 
waarde vir die ewigheid hê nie. Daarom moet die keuse vir die mens 
eenvoudig wees, met die oog op die nabye einde, wat 'n verwoesting van alle 
materie sal meebring. En dan sal die mens wat in en vir Christus leef, alles 
opoffer.   
Geen bedreiging van die wêreld sal hom skrikmaak of hom daartoe beweeg 
om teenoor God 'n valse besluit te neem nie. Hy sal moedig en dapper wees 
teenoor alle bewerings van die wêreld en dan sal die belofte van Jesus ook in 
vervulling gaan: "Wie My voor die wêreld bely, hom sal Ek ook voor My Vader 
bely". Die mens sal die genoeë van die Ewige Liefde verwerf volgens Sy 
belofte. Dan sal Hy self na die mense kom en aan hulle die evangelie bring. 
Hy sal in die harte van Syne Sy intrek neem en hulle sal die grootste beloning 
in ontvangs mag neem.  
God self sal in die mens wees en hom van die rykste kennis voorsien. Hy sal 
in die Woord by hom wees tot aan die einde. Amen. 

Goddelike openbaring is die grootste bron van genade 

4015 Geen persoon behoort 'n Goddelike openbaring te ignoreer nie, 
want dit is 'n waardevolle bron van genade waar God Hom uitspreek omdat 
Hy beoog om mense te help vorder in hul ontwikkeling en Hy wil hulle op die 
regte pad lei, omdat hulle gedwaal het; en God openbaar Homself slegs in 
tye van geestelike nood, wanneer mense die risiko loop om van Hom weg te 
val of wanneer hulle verkeerde gedagtes koester. In daardie geval probeer 
Hy om die Waarheid aan hulle oor te dra en die Waarheid kan slegs na die 
aarde toe oorgedra word deur God Homself.  
Is daar inderdaad enigiets kragtiger as om direk deur God onderrig te word? 
Is daar enigiets heerliker as om direk deur Hom met voedsel vir die siel 
gevoed te word, wat krag in oorvloed voorsien? Kan daar in werklikheid 'n 
plaasvervanger wees wat selfs naastenby dieselfde uitwerking het? Is die 
Woord van God nie die kosbaarste geskenk van genade wat 'n mens op aarde 
kan ontvang nie? 
Sy Woord, die direkte uitstraling van Homself, kan deur 'n persoon gehoor 
word en oorgedra word aan ander mense, sodat hulle ook in besit van hierdie 
kosbare geskenk van genade kan kom. Aangesien God Self met mense praat, 
behoort daar ook 'n groter impuls te wees om te voldoen aan Sy Woord, 
behoort dit die wil te motiveer om aktief te raak, net soos wat die mens se 
wil in werklikheid deur die Woord geïnspireer behoort te word om in die regte 
rigting te beweeg. Tog sal dit net die geval wees indien mense glo dat die 
Woord van Bo kom, dat dit 'n direkte kommunikasie van Goddelike Waarheid 
is, want slegs die geloof daarin sal die mens aanmoedig tot 'n leefwyse wat 
ooreenstem met die Woord. Hierdie geloof kan deur 'n persoon verkry word 
indien hy dit ernstig sal ondersoek en 'n beroep op God sal doen om sy denke 
te verlig. Dan sal hy wel in sy hart voel watter geskenk van genade hy 
ontvang.  



145 
 

Dan sal die besit van die Goddelike Woord hom baie gelukkig maak, dan sal 
hy dit nooit weer wil verloor nie en sal altyd deur God gevoed wil word met 
die brood van die hemel, met die voeding wat sielelewe waarborg en dus so 
uiters waardevol en heerlik is. Jy sal dit begeer, en jy sal ook die krag ervaar 
wat na jou sal vloei deurdat jy die hemelse manna sal aanvaar, en jy sal 
nooit weer daarsonder wil wees nie, aangesien so 'n waardevolle geskenk van 
genade nie vervang kan word deur iets anders op aarde nie. Jou begeerte 
daarvoor sal al sterker groei en jou ook verseker na God toe lei, want God is 
die waarheid, en God is die Ewige Woord. Amen. 

Wat is geloof? 

4017 Die mens moet deur sy geloof salig word. Wat is geloof egter? 
Wanneer kan die mens met reg van homself sê dat hy glo? As geestelike 
leerstellings vir hom aangebied word, sal hy nooit ‘n bewys daarvoor kan eis 
of lewer nie, want geestelike dinge val buite die bereik van sy intellektuele 
aktiwiteit en sal nooit bewys kan word nie. Dus moet die mens wanneer hy 
glo, iets as waarheid aanvaar wat nie bewys kan word nie. Tog word daar 
meer as net blinde geloof van hom verwag indien hy saligheid verlang, wat 
beteken dat hy nie daarvan sal wil verskil nie, dat hy dus skynbaar die 
geestelike leerstellings sal aanneem wat hom aangebied word. Daar word van 
hom vereis dat hy innerlik heeltemal positief daarteenoor sal staan, dat hy ‘n 
leerstelling sal aanneem waarvan hy innerlik oortuig is, sonder om ‘n bewys 
daarvoor te hê. 
Hierdie innerlike oortuiging sal egter altyd die resultaat wees van ‘n 
verstandsaktiwiteit, die aanneem van ‘n standpunt oor wat van hom verwag 
word om te glo. So ’n standpunt aanname moet sonder uiterlike dwang 
vanuit homself ontstaan. ‘n Leerstelling moet hom as’t ware verstandelik 
besighou met die oorweging van voor- en nadele, totdat hy ’n eie opinie 
gevorm het, waarvoor hy egter ook met oortuiging sal kan instaan, wanneer 
hy om ‘n uitleg gevra word. 
‘n Geloofsleer moet deurdink word voordat sy feitelike geestelike kennis kan 
word, omdat die mense andersins van ‘n blinde geloof moet praat, wat vir 
God heeltemal waardeloos is. Welke resultaat die mens deur nadenke bereik, 
hang af van sy wil om die waarheid te ken en sy verlange na God, wat hom 
ook onbewus tot liefdadigheid aanspoor. Maar God sal die een wat ernstig na 
die waarheid soek egter nie op ’n dwaalweg laat nie, indien hy homself deur 
sy lewenswandel as waardig bewys om die waarheid te ontvang. 
En omdat dwaling regoor die wêreld versprei is, omdat die leuenvors oral 
duisternis probeer versprei en alle lig wil uitdoof, is dit begryplik dat die 
mensdom in die sterk greep van dwaling verkeer, omdat God die vrye wil van 
elke mens respekteer, en ook Sy heilige Woord, wat die suiwerste Waarheid 
waarborg, aan die vrye wil van die mense onderworpe is. 
Derhalwe moet dit dus aan die wil van die mens oorgelaat word om te glo al 
dan nie, wanneer hy die afsonderlike leerstellings ondersoek en ‘n standpunt 
daaroor inneem. Om dit egter met oortuiging te doen, moet hy dit in elk 
geval ondersoek, d.w.s. hy moet in sy gedagtes daarmee besig wees. As sy 
verlange eg is en hy die voorwaarde nakom wat God stel om geestelike 
gawes aan hom te kan gee, dan sal sy denke verlig word en dit wat deur sy 
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hart bevestig word, vir hom duidelik en geloofwaardig wees. Dan sal hy ook 
sonder bewyse met oortuiging kan sê: “Ek glo!”   
Op welke ander manier sou dit moontlik gewees het om dwaallere as sodanig 
te herken, en hoe sou God verantwoording van die mense kon eis, as dit Sy 
Wil sou wees dat verstandelike aktiwiteit uitgeskakel word en 
onvoorwaardelike blinde geloof in die plek daarvan kom? Dan sou die mense 
nie verantwoordelik wees nie, maar slegs die enkeles wat hierdie leer probeer 
versprei, wat alle teenstand wil verhoed deur blinde geloof te vereis. 
Dit is egter nie God se Wil nie, want die werk aan die siel kan eers begin met 
verstandelike aktiwiteit, wat, soos in die voorgaande geval, geheel en al 
geïgnoreer word. Slegs deur denkende aktiwiteit kan kontak met die 
Geestelike Koninkryk tot stand gebring word en dan kan die ligwesens aktief 
raak en met hul eintlike werk van onderrig begin, wat egter onmoontlik is 
wanneer die mens blindelings glo. 
Die mens wat beproef sal sekerlik tot ‘n bevredigende gevolgtrekking kom, as 
hy erns het met waarheidsgetroue kennis aangaande die siening van God en 
sy siel, want God sal niemand wat lig soek in duisternis laat nie. Die mens sal 
altyd die gevolgtrekking van denke bevredigend vind, wanneer hy dit verkry 
het na gelowige gebed tot God, Wie alleen aan hom opheldering kan gee oor, 
of en wanneer hy reg dink. Indien hy sal glo aan ‘n God van Liefde, Wysheid 
en Almag, sal dit heeltemal voldoende wees om ook ‘n oortuigde geloof te 
verkry deur leringe wat uit God ontstaan het en om menslike toevoegings te 
kan herken, asook tot watter mate dit met die Waarheid ooreenstem. Want 
God, as die Ewige Waarheid, sal hom steeds help en orde bring in sy denke. 
Hy sal hom oordeelsvermoë gee, indien hy net gewillig sal wees om wat reg 
is as sodanig te herken, en bereid sal wees om op te staan vir dit wat hy as 
waarheid teenoor sy medemens herken, want dit is God se Wil dat die 
Waarheid versprei word, omdat slegs dit opwaarts lei en salig maak. Amen. 

Twyfel aan God se openbaringe - Natuurelemente 

4020 Hoe dringend is die skenking van My Woord vir julle, en hoe selde 
vind dit geloof. Julle laat julle voortdurend pla deur onsekerheid oor die 
waarheid van wat deur My dienaars aan julle oorgedra word. Julle verwerp 
wat vir julle as onaanvaarbaar voorkom en wat nogtans onvermydelik is 
volgens ewigheidsbesluit. Julle wat 'n gewekte gees het, word deur My 
ingewy in My heilsplan, sodat julle die tyd van die einde sal herken en ook 
julle medemens op die einde sal kan wys. Ek gee julle die tekens en het 
vanaf die begin van hierdie verlossingsperiode die uitwerking van die 
geestelike laagtepunt voorspel, om aan julle die geleentheid te gee om julle 
voor te berei, sodat die einde vir julle geluksalig kan wees. 
My aankondiging word egter nie ernstig opgeneem nie, dus openbaar Ek My 
weer en wel nie alleen deur die Woord wat van My uitgaan en van My getuig 
nie, maar Ek wil ook herkenbaar wees vir diegene wat geen geloof aan My 
Woord skenk nie, wat hulle nie deur My dienaars op aarde laat onderrig nie 
en wat ook geheel ongelowig teenoor die voorspellings van 'n nabysynde 
einde staan. Hulle wil Ek op 'n ander manier nader. Aan hulle wil Ek My 
openbaar as die Heer van die Skepping, teenoor Wie geen menslike wil kan 
standhou nie. 
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Ek wil hulle konfronteer met die Mag, wat nie deur menslike wil gebreek of 
oorwin kan word nie. Ek wil met hulle in 'n taal spreek wat duidelik 
verneembaar sal wees. Met donderstem wil EK spreek en die elemente van 
die natuur sal My gehoorsaam en van My getuig. En dit sal die laaste Woord 
wees wat Ek spreek om hulle aan te maan, om dan die gebeure hul gang te 
laat gaan tot aan die einde. En hierdie laaste uiting van My Mag en Krag sal 
'n genade wees vir die hele mensdom, maar slegs vir 'n klein aantal sal dit 
nog doeltreffend wees, want wie My nie erken nie, sal ook niks 
buitengewoons sien in die geweldige natuurgebeure nie, maar eenvoudig 'n 
spel van die natuur, selfs wanneer hy sal insien dat hy oor hierdie spel niks te 
sê het nie. 
Tog sal Ek My plan van ewigheid nie opgee nie en Ek sal dit steeds weer 
bekendmaak, naamlik dat Ek My sal laat sien deur 'n natuurkatastrofe van 'n 
omvang, wat die wêreld nog nie meegemaak het nie. Waarom doen Ek dit?  
Die tyd snel die einde tegemoet. Die mense gaan besluiteloos en traag deur 
die lewe. Hulle verstaan nie die erns van die tyd nie en daarom moet hulle 
gesteur word. Ek wil Self nader aan hulle kom, want in die groot nood, wat 
die liggaam betref wanneer hulle die dood voor oë sal sien, sal daar in hulle 
tog die gedagte aan 'n Skepper opduik en 'n paar sal die weg na My vind en 
daarop gaan. Ter wille van hierdie weiniges sal vervul word wat verkondig is 
in Woord en Geskrif.  
Weliswaar sal talle mense hul lewe verloor en in ’n onvolmaakte toestand die 
ryk hierna ingaan, maar vir hulle wil Ek 'n milde Regter wees en die laaste 
offer wat hulle vir My sal bring deur hul vroeë dood, bytel deurdat Ek hulle 
die beste moontlikhede sal bied om ryp te word en om aan hulle op alle 
maniere in die geesteryk ondersteuning te verleen.  
Maar Ek sal egter onherroepelik deur die natuur spreek en julle almal sal 
getuie wees en julle sal oortuig kan word van die waarheid van My Woord, 
wat suiwer en duidelik van Bo kom, omdat dit My Wil is dat julle nie iets 
onvoorbereid sal meemaak wat so geweldig is dat dit die denke van almal sal 
moet skok, indien hulle nog maar net 'n bietjie glo in 'n Skepper en Behouer 
van die hemel en die aarde.  
Wie met My verbonde sal wees, sal egter nie twyfel aan My Woord nie, want 
Ek sal My uiter deur My dienaars op aarde, wat My Woord, wat as suiwer 
waarheid aangeneem moet word, sal deurgee, sodat alle twyfel uit die harte 
van Myne verban kan word, omdat Ek dit Self sal uiter en nooit sal duld dat 
My Woord, met dwaling vermeng, na die mense sal kom wat van goeie wil is 
nie, wat My wil dien en daarom as arbeiders in My wingerd deur My in diens 
geneem is vir die laaste tyd voor die einde. Amen. 

Kindskap van God - Wesens van die stralende hemelliggame - 
Engele 

4026 In welke oorvloed die ewige Godheid Haar Liefdeskrag in die 
oneindigheid uitstraal, kan nie deur ‘n mens in sy volle omvang besef word, 
solank hy nog op aarde vertoef nie, want hy ken maar net die skeppings wat 
vir hom sigbaar is, wat slegs ‘n nietige deeltjie van die totale skepping 
uitmaak. God onderhou egter die hele skepping deur Sy Liefdeskrag. 
Ontelbare skeppingswerke is derhalwe draers van Sy Krag, ontelbare 
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hemelliggame dra wesens wat daarop beliggaam is, wie se lewe deur die 
toestroming van Sy Krag verseker word. Aan al hierdie wesens laat Hy 
Homself sien as Skepper en Behoeder, sodra hulle ‘n bepaalde graad van 
rypheid besit, wat aan hulle die vermoë gee om dinge te begryp. Merendeels 
is hierdie wesens van hoër intelligensie en nie te vergelyk met die mense van 
hierdie aarde nie, wat weliswaar op ‘n laer trap van ontwikkeling staan, maar 
waar die hoogste doel wat moontlik is, egter bereik kan word, naamlik die 
kindskap van God, wat nie moontlik is om op ander skeppings te verwerf nie. 
Maar in kennis en insig is hulle egter vêrder gevorderd as die mense van 
hierdie aarde. 
Hulle word deur geestelike wesens vanuit die ligryk gelei en op ‘n gevorderde 
vlak van kennis gebring, hulle is ook in staat om die kennis te benut en is 
geestelik uitermatig aktief, omdat die opvatting van gelykheid en harmonie 
sterk in hulle ontwikkel is en hulle elke ongelykheid as ‘n gebrek aan 
volwassenheid en gebrek aan waarde van die skepsele sien. Hulle probeer 
hulle ook op te hef, deur kennis oor te dra wat na hulle gestuur word op ‘n 
manier wat deur hulle ook dan as van Goddelike oorsprong herken en erken 
word. Dus is die wesens ook met God verbonde, Wie hulle as die hoogste 
Gees van die Ewigheid erken, bemin en aan Wie se Wil hulle hul probeer 
aanpas. Hulle lewenswandel is ook in ooreenstemming met God se Wil, in 
soverre dat hulle nie in liefdeloosheid gelei word nie, eerder steeds in 
broederlike liefde met mekaar verbind, wat hulle as hoogste plig sien in die 
uitdeel van wat gelukkig maak aan diegene wat dit nie besit nie. Dus staan 
hulle, so gestel, ook in die lig. 
(20 April) Tog is dit wesens wat nog tot volle ontwikkeling moet kom, wat 
nog die weg na die hoogste voltooiing moet gaan, want wat hulle besit, is nie 
deur eie wilswerking verwerf nie, maar aan hulle as aanmoediging gegee om 
tot hierdie vrye wilstoets te kom, wanneer hulle ‘n ander ontwikkelingsgang 
sal gaan as die mense van hierdie aarde, wie se sielesubstansies hulself 
vanuit die diepte omhoog moes ontwikkel as gevolg van hulle vroeëre 
afvalligheid van God. Daar is ook oergeskape geestelike wesens wat God nie 
ontrou was nie, maar hulle is nog nie beproef in die opsig, dat hulle aan alle 
prikkels van die teenstander van God blootgestel was nie en hulle sal eers 
hierteen moet weerstand bied. Eers dan het ‘n wese die weg na die hoogste 
volmaaktheid betree, as hy hierdie toets op aarde deurstaan het.  
Daar bestaan ontelbare skeppings, ontelbare grade van volmaaktheid kan 
bereik word deur lewe op hierdie skeppings, ontelbare moontlikhede word vir 
die geestelike wesens ontsluit en almal is skole van die gees, maar 
verskillend in die werksaamheid en die omstandigheid daarvan. Die Wil van 
God om vorm te gee het geen grense nie en Sy gedagtes word ononderbroke 
omgesit in dade, in vorms en die krag van Sy liefde bring hierdie vorms, wat 
slegs deur Sy Wil duursaam gemaakte gedagtes is, ononderbroke tot lewe. 
Alle wesens van die geskape hemelliggame is gelukkig en tog is die toestand 
van geluk verskillend en begrens. Leed is egter slegs op die aarde die 
metgesel van die siel en in ‘n sterker mate in die gebiede in die hiernamaals, 
waar die siele vertoef wat nie hulle aardse lewenstoets deurstaan het nie, wat 
gefaal het in vrye wil, terwyl die wesens van die stralende hemelliggame God 
nooit ernstig weerstand gebied het nie en daarom word die leed ook van hulle 
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af weggehou, totdat ook hulle die weg oor die aarde gegaan het om die 
wilstoets af te lê, om die hoogste graad van volmaaktheid te bereik. 
God se Liefde, Lig en Krag vul die hele oneindigheid, en vir die mens is die 
veelsydigheid van al die skeppings, die lewe van die bewoners en die 
ontwikkelingsmoontlikhede wat die gees gebied word om onuitspreeklik salig 
te word, ondenkbaar. Die hele universum is gevul met die Krag van God, die 
sigbare en die onsigbare heelal is ‘n produk van die Wil van Sy Liefde, dit is 
geskape vir die ryp wording van die nog onvolmaakte gees en vir die 
positiewe ontwikkeling van diegene wat in die diepte verdwaal is en na God 
moet terugkeer. 
Die aarde het egter ‘n besondere bestemming, slegs die aarde bied die 
moontlikheid aan die gees wat op haar beliggaam is, om kindskap van God te 
bereik, die hoogste graad van volmaaktheid en daarom moet ook die 
suiwerste engele hierdie weg gaan om kinders van God te word, wat die 
deurstaan van ‘n wilstoets vereis, wat maar slegs op aarde afgelê kan word. 
Dan sal die mees geluksalige wesens daar hulle egter verbly in God se 
nabyheid, wat volmaak is en sal in vrye wil kan skep en vorm gee, wat ook 
God se Wil is, deur gebruik te maak van die Krag uit God, soos wat dit in die 
allereerste begin voorbestem was. Amen. 

Klein skare van stryders vir God - Tyd van ellende ‘n teken van die 
einde 

4027 Dat die tyd nou vervul is, kan mens al daaraan sien, omdat My 
stryders slegs sporadies te vinde is. Mense wat so opgaan in hulle liefde vir 
My, in die liefde tot die waarheid en die goeie, dat hulle geen vaste 
verbinding met die wêreld meer het nie, maar in voortdurende kontak bly 
met My, in gedagtes, of deur werke van liefde. Mense wat hulle alles insit vir 
hulle geloof en die behoefte het om die siele van hul medemens te wen vir 
My Ryk en My leer, wie daarom stry met die swaard van die mond en 
voortdurend vervul is van My Gees en in wie Ek sodoende Self kan werk. 
Van hulle sal daar nie baie te vinde wees nie, en waar hulle vertoef, daar sal 
hulle onopgemerk op hulle weg gaan of selfs aangeval word. Dit is ‘n seker 
teken van die einde, naamlik dat Myne maar ‘n klein kuddetjie sal vorm, 
waarvoor Ek egter ‘n goeie Herder sal wees wat Sy skapies tesame sal hou, 
wat hulle sal behoed sodat geeneen van hulle sal verdwaal of verlore gaan 
nie. 
Van Myne laat Ek geeneen meer ontsnap nie, want hulle sal mekaar vind en 
‘n klein gemeente vorm. Hulle sal hulle hoogste bevrediging daarin vind dat 
Ek hulle in My diens geneem het, dat Ek hulle met die taak vertrou, naamlik 
om My steun te wees in die laaste tyd voor die einde. 
Die wat goed en opreg is, hulle is My stryders, want die goeie wil en die 
verlange na die absolute waarheid kenmerk My stryders, wat ook die laaste 
stryd sal deurstaan, omdat Ek hulle nimmermeer sal verlaat nie, en wie My 
ook nie sal verlaat nie, maar in My die liefdevolle Vader sal sien wat Sy 
kinders geen verliese laat ly nie, ook al beland hulle in aardse nood as gevolg 
van hulle standvastigheid. Die wat My as hulle Vader van die Ewigheid 
beskou, sal ook Vaderlik versorg word wanneer hierdie tyd vervul is. Hulle sal 
as My ware kinders die paradys ingaan en hulle sal die salige en vredevolle 
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tyd op die nuwe aarde belewe. Dit sal volg na die laaste stryd op die ou 
aarde, soos wat voorsien is sedert die Ewigheid. 
Ek sal Myne vergader op die laaste dag, die weinige mense wat My trou gebly 
het in die tyd van die stryd wat dit voorafgegaan het. Die wat My erken het 
en My daarom nimmermeer kan opgee nie. 
Ek sal hulle vir My gaan haal soos wat Ek dit verkondig het, en julle kan 
sodoende met sekerheid die komende einde verwag wanneer julle om julle 
heen sal kyk en daar maar weiniges te vinde sal wees wat My so diep in hulle 
harte dra dat hulle oor My en oor geestelike dinge sal praat waarvoor ander 
egter weinig begrip het. 
Ek vertoef egter waar daar in gesprekke van My melding gemaak word en Ek 
ding mee om die siele van hulle wat nog vêr van My verwyderd is, omdat die 
getal van Myne nog ‘n bietjie sal vermeerder voordat die tyd vervul is, want 
dit sal die laaste einde bring, d.w.s. die ondergang van die ou aarde en ten 
slotte die oordeel, soos wat verkondig is in Woord en Geskrif. Amen. 

Kerk van Christus - Wêreldse organisasies 

4028 Hulle wat aan My Kerk behoort, sal mekaar vind en hulle dig 
aaneensluit en hulle wil sal steeds wees om in die Waarheid te wandel, in 
liefde te lewe en My te dien vir tyd en ewigheid, want hulle dra My Gees in 
hulle. Hulle het die geesvonk, wat ‘n deel van My is, in hul tot lewe gewek en 
so het hulle lede van My Kerk geword wat Ek gegrondves het, en Ek sal hulle 
vir ewig seën. 
Wie in die waarheid leef, d.w.s. wie deur My Gees in hom onderrig word, die 
weet ook dat liefde en geloof die fondament van My Kerk is. Hy weet ook hoe 
Ek My Woorde: “Jy is Petrus die rots, op jou wil Ek My Kerk bou” bedoel het. 
Hy weet vêrder dat geen organisasie deur mense opgerig daaronder te 
verstaan is nie, dat My Kerk inteendeel alle mense insluit wat die regte 
verstandhouding met My tot stand gebring het, deur hulle wil en hul liefde tot 
My en hul naaste.  
Ek vra van die mense alleen die onderhouding van My gebod van die liefde en 
‘n sterk geloof en aan hom wat in My glo, het Ek die ewige saligheid beloof, 
die ewige lewe. In My glo beteken egter om My leer aan te neem as Goddelik 
en in ooreenstemming daarmee te lewe. Hulle almal beloof Ek die ewige lewe 
en dus moet hulle ook tot My Kerk behoort, tot die gemeenskap van 
gelowiges wat Ek My Kerk noem. 
Is dit egter nodig dat hulle hul daartoe wêrelds aansluit, wat tot stand 
gebring word deur die lidmaatskap van ‘n organisasie wat van wêreldse kant 
uitgaan? Die vraag is van so groot belang dat dit diepgaande oorweeg moet 
word. Daar bestaan geen organisasie wat hom daarop sou kan beroem om 
deur My gestig te wees nie. Tog kan elke organisasie hom geheel en al by die 
deur My gestigte Kerk aansluit, en as hulle lede word in die rots van die 
geloof, kan hulle hul dus voel as deel van My Kerk.  
In die eerste plek moet die karakter van My Kerk in ‘n organisasie oorheers. 
Die aanhangers moet van die diepste geloof in My vervul wees. Dan omvat 
dus ook die wêreldse gestigte kerk My gelowiges en hulle kan andersyds hul 
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in elke gemeenskap as kandidaat van My ryk beskou, want op die manier 
behoort hulle tot My Kerk wat Ek op aarde gestig het. 
My Woorde is suiwer geestelik bedoel, d.w.s. dit behels alleen ‘n aanmaning 
om onwrikbaar te glo en hiervan afhanklik is dus alleen weer die werksaam 
wees van die Gees, wat die sekerste kenteken van My Kerk is, want wie die 
ware geloof het, die het ook die liefde, omdat die ware geloof slegs lewend 
raak deur werke van liefde. 
Die teken van lewe is die uiting van My Gees in die mens. Wie dus deur die 
Gees onderrig word, wie vervul is van My Waarheid, die kan hulle met reg 
reken tot My Kerk. Hulle behoort tot Myne en hulle sal ook met volle 
oortuiging vir My leer opkom, want hulle het dit met hart en verstand 
aangeneem, hulle het hul geloof versterk en hul vry en gelukkig gemaak en 
die liefde dring hom nou daartoe om aan sy medemens dieselfde te wil gee. 
Dit is egter geensins ‘n voorwaarde dat ‘n wêreldse kerklike organisasie die 
mense eers tot kandidate vir die geesteryk maak nie, want Ek kyk slegs na 
die hart, die wil van die mens en sy gedagte. Rig hy hom verlangend na My, 
dan het die mens My ook reeds gevind. Dwaal hy egter van die ware 
geestelike af, dan sal ook ‘n kerklike organisasie geen verandering 
teweegbring nie, want wat onder dwang geskied, het in My Oë geen waarde 
nie. 
Die verlange na My kan slegs in die mens opgewek word deur die aanneem 
van My Woord, en dit is die rede waarom Ek die wêreldse kerkorganisasies 
nie veroordeel nie, as hulle tenminste nog My Woord preek, inteendeel, hul 
selfs nog ondersteun, maar alleen in soverre die lewenswandel van die 
leerkragte ooreenstem met My gebooie. Behoort daar een van hulle tot die 
deur My gestigte kerk, dat hy dus vas en onwankelbaar aan My, aan My 
Liefde, Mag en Wysheid glo, dan vul Ek hom ook met My Gees, omdat hy met 
sukses kan inwerk op die klein groepie van sy gemeente. Omdat hulle My 
Woord begeer, sal hulle dit ook ontvang, want slegs daardeur kan hulle tot 
geestelike rypheid kom. 
Dit is egter baie verdiensteliker as die mens vanuit homself vir My worstel en 
My soek, indien hy op sy innerlike stem let, wat hom altyd die goeie bekend 
sal maak en dit hom ook sal aanspoor om in die liefde werksaam te wees. 
Volg hy die innerlike stem, dan sal hy beduidend vinniger nader aan My kom, 
want hy sal dit in sy hart opneem en ook daarvolgens leef en die mens sal 
dan waarlik tot die Kerk van Jesus behoort, wat onoorwinlik is. 
Hy sal selfs die sterkste stormaanval wat die helse kragte nog op die einde 
sal onderneem, weerstaan, want ook hierdie belofte het Ek die mense gegee, 
dat die poorte van die hel dit nie sal oorweldig nie, omdat My Kerk 
onveranderlik is en sal bly bestaan tot die einde. Dit sal ook die fondament 
wees van al die geestelike strewe op die nuwe aarde. Daar sal elkeen aan My 
Kerk behoort, omdat slegs die diep gelowige mense wat My bo alles liefhet, 
die nuwe aarde sal bewoon, terwyl al die ander sal afval, omdat hulle slegs 
lede is van wêreldse kerklike organisasies, aan wie die innerlike lewe 
ontbreek. Amen. 
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Antichris gekamoefleer as ‘n verlosser - Maatreëls teen al wat 
geestelik is 

4029 Dit is die gees van die Antichris, wat onder die dekmantel van ‘n 
verlosser na die mense toe sal kom, maar wie se wil tog heeltemal van God 
afgekeer is in soverre dat hy ‘n God van liefde nie sal aanvaar nie, net soos 
wat hy trouens die geestelike sal verwerp as bonatuurlik en dit daardeur nie 
bewysbaar is en dus nie bestaan nie. Die Wese van Jesus sal vir hom ook so 
vreemd wees, dat hy nie aan Sy verlossingswerk en Sy taak op aarde sal glo 
nie en hy Hom daarom sal probeer voorstel as ‘n fantasie figuur en alle 
voorsorgmaatreëls sal tref om hierdie Persoon uit die harte van die mense te 
verdring. Sy eie wese sal nie ooreenstem met die Wese van Jesus nie, 
daarom is dit begryplik dat hy Hom as vyand sal beskou en dus ook sal 
bestry. 
Die te verwagte Antichris is ‘n persoonlikheid wat uit die kader van die 
natuurlike na vore sal tree. Hy is ‘n buitengewone begaafde mens en sy 
besondere krag lê in sy plan van wêreldorde, in sy buitengewone optrede 
teenoor hulle wat die verantwoordelikheid dra vir die welsyn van hul volk. 
Daarom sal hy groot sukses behaal, want mense wil aan hom die 
opperheerskappy waarna hy streef, toeken. Mense verwag dat ingrypende 
veranderinge van hom sal kom ten gunste van die algemene, daarom sal alle 
wêreldsgesinde mense hom aanneem en hy sal die bevoorregte posisie 
uitbuit vir allerlei maatreëls. In die besonder sal hy optree teen die gees van 
die bonatuurlike, teen alle godsdienstige organisasies ook teen die kerke of 
geestelike strominge wat Jesus Christus en Sy leer as grondslag het, want hy 
sal die naasteliefde dan as ‘n toestand van swakte voorstel wat onder alle 
omstandighede bestry moet word. 
Wie met sy strewes saamstem, geld self as Antichris en is dus ‘n teenstander 
van God, hy sal homself ook liefdeloos gedra teenoor sy naaste en daarom 
ook in geestelike blindheid voortgaan, want hy behoort tot die ryk van Satan. 
As heerser oor vele, sal die Antichris groot oproer verwek deur sy maatreëls, 
wat alle menslikheid sal misken en slegs probeer om haat en ontevredenheid 
onder die mense te stig, om die liefde te verstik en die mense in groot 
geestelike nood te dompel. 
Dan is die reaksie van God egter dringend nodig en dit verklaar die aktiwiteit 
van God deur Sy dienaars op aarde, want ook Hy moet op aarde herkenbaar 
wees aan hulle wat aan Sy kamp behoort. Hy moet dus net so op 
buitengewone wyse te werk gaan, sodat Hy nie verwerp word nie, maar 
erken kan word, as die mense maar gewillig was om die regte weg te gaan, 
indien hulle, wie in geestelike nood verkeer, hulself slegs bewustelik of 
onbewustelik tot die Skepper van hemel en aarde wend, om van Hom hulp te 
vra. Dan word die worsteling van die goeie teen die kwade ook besonder 
heftig, want die uur van die einde kom steeds nader en die skeiding van die 
geeste moet hulself volbring tot op die laaste dag. 
Hierdie skeiding kan slegs plaasvind as die mense ernstig voor die keuse 
gestel word om God te erken of Hom te verloën. Die vraag sal hulle tot ‘n 
beslissing dwing en om dit te bekragtig, sal die teenstander van God openlik 
na vore tree, deurdat hy sy gesante op aarde sal beïnvloed om maatreëls, 
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wat ‘n Gods vyandige denke verraai, te tref en deur te voer. So sal die laaste 
geveg op hierdie aarde begin, naamlik die geloofstryd, die stryd teen 
Christus, met die gevolg dat die mens homself nou definitief sal moet 
uitspreek: vir of teen Hom. En dan sal die laaste oordeel kom, want in vrye 
wil wend hulle hulself nou na God, of weg van Hom af, en vir die vrye wil 
moet hulle hulself ook verantwoord. 
Hierdie stryd is onafwendbaar en sal duidelik die wese van die Antichris aan 
die lig bring. Daardeur sal die hele mensdom duidelik deur sy denke en 
handelinge kan sien, hy wat onder die masker van ‘n verlosser optree om sy 
afskuwelike planne ten uitvoer te bring; wat openlik veg teen God en daarom 
weer vir ‘n lang tyd in die aarde gebind sal word, vanwaar hy homself nie 
vroeër sal kan vrymaak nie, alvorens die mense hom weer behulpsaam sal 
wees en deur hulle valse liefde vir die materie, die kettings van Satan weer 
losser maak.  
Maar Jesus Christus sal nooit verdring kan word nie, Hy sal oorwinnaar bly op 
die laaste dag en Sy leer sal alle liefhebbende harte vervul. Sy getroues sal 
Sy liefdesleer met hul saamneem wanneer hulle weggeneem word en 
sodoende sal ook Sy leer op die nuwe aarde as geestelike kennis hoog gehou 
word. Hulle sal hulself ten volle ontplooi en daardeur sal die mense die 
hoogste kennis besit en in die innigste liefde tot God ontbrand. En hulle sal 
nooit meer deur die teenstander van God verdring kan word nie, omdat hy vir 
‘n lang tyd van alle mag ontneem sal word. Amen. 

Die samesmelting van die siel en die liggaam met die gees 

4031 Wat jy in staat is om te hoor deur middel van die innerlike stem, 
is belangrik vir siel en liggaam en moet dus deur beide in ag geneem word. 
Dit wil sê: die siel - die denke, gevoel en wil van die mens - moet daardeur 
aangespoor word en ook die liggaam moet oorgehaal word om gevolg te gee 
aan dit wat die siel nou dink, voel en wil. Die liggaam kan, ten spyte van wat 
die siel voorstel, tog weerstand bied. Die mens kan, ofskoon hy innerlik 
oortuig is dat hy anders moet optree, tog uitvoer wat weliswaar bevorderlik is 
vir die liggaam, maar skadelik vir die siel. Dit is dan duidelik wat gedoen 
behoort te word, maar die wil is te swak om dit in dade om te sit. Die wil 
behoort weliswaar by die siel, maar die wil is deurslaggewend vir die liggaam 
om tot die daad oor te gaan.  
As die wil sterk genoeg is, bring hy die liggaam daartoe om handelinge te 
verrig wat bevorderlik is vir die siel. Dan trek die siel in 'n sekere sin die 
liggaam saam die geesteryk in. Sy is dan nie meer materieel gesind nie, dit 
wil sê: sy word nie meer deur aardse begeertes oorheers nie, ofskoon die 
mens nog op aarde leef en steeds daarteen sal moet stry. Die gees in die 
mens trek egter die siel geweldig aan en indien sy daarin slaag om die 
liggaam volgens sy wil te weerhou van sy strewe na die wêreld, as sy daarin 
slaag om die liggaamlike begeerte te laat verswak en die siel daarmee 
tevrede is, verwyder die liggaam homself steeds meer van die materie. Dit 
wil sê: hy vertoef wel nog in die ou omgewing, maar sy begeerte het verswak 
en sal uiteindelik net nog belang hê in wat die siel oorbring. 
Die liggaam sal ook gelukkig wees om in die geesteryk te verkeer. Die 
samesmelting van die siel en liggaam met die Gees kan nou baie makliker 
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plaasvind as voorheen, toe die siel nog met die liggaam moes swoeg, dit wil 
sê: waar haar wil nog te swak was om weerstand te bied teen die plesiere 
van die wêreld, en die strewe na aardse goed die oorhand gehad het. Hierdie 
stryd moet egter vooraf plaasvind, anders kan die Gees in die mens Hom nie 
laat hoor nie en is die mens nie in staat om die sagte stem van die Gees te 
hoor nie. 
Daarom moet julle mense voortdurend dringend aangemaan word om so min 
as moontlik ag te slaan op die dinge van die wêreld. Put uit die Bron van die 
lewe. Laat die Gees, wat julle baie meer bied as die vreugdes en plesier van 
die wêreld, in julle spreek. Fokus al julle denke, gevoel en wil op die 
geestelike ryk, so dikwels as wat julle daartoe in staat is. Verrig ook die 
aardse werk met die oë na bo gerig, laat julle gedagtes gereeld omhoog styg. 
Roep God aan en vra vir Sy liefde en genade, en julle sal al meer na die 
geestelike strewe. Die wêreldse dinge sal net nog tot die mate belangrik wees 
wat dit vir die instandhouding van die liggaam noodsaaklik is. Jou siel sal 
rype insig verkry. In jou sal dit lig word en 'n hemelse rus sal in jou hart 
posvat, want jy het die wêreld oorwin. Amen. 

Uur van die dood - Verklaring vir lyding 

4033 Julle weet nie hoe julle einde sal wees nie en daarom moet julle 
elke dag die Barmhartigheid van God aanroep, sodat julle dit mag ontvang in 
die uur van julle dood. Selfs as julle leef volgens die wil van God, kan julle 
einde moeilik wees indien dit moet dien om julle geheel en al te reinig en vir 
ewig te bevry. God se Wysheid en Liefde gaan uit na julle tot in die laaste uur 
op hierdie aarde en as julle siel nog vatbaar is vir verandering, word julle nog 
geleentheid daartoe gegee in die uur van die dood. God gee daarom aan 
toegewyde mense groot liggaamlike lyding, waarvoor die mense geen 
verklaring vind nie, omdat hulle die liefde van God nie daarin kan sien nie.  
Tog is dit die liefde van God wat die leed oor mense laat kom, omdat leed die 
beste middel is vir die siel om binne ‘n kort tyd ’n graad van volwassenheid te 
bereik wat haar dan in die hiernamaals toelaat om met lig deurstraal te word, 
en die siel sal haar Skepper dank wanneer sy vrygeword het en God se liefde 
en erbarming besef.  
So moet alle lyding as ‘n bewys van God se liefde gesien word en selfs die 
einde sal geluksalig wees wanneer dit met leed gepaardgaan, ook al lyk dit 
nie so nie. Die siel sal haar dan wel met pyn van die liggaam losmaak, maar 
styg egter dadelik op na die ryk van die salige geeste. Sy verlaat, nie alleen 
liggaamlik maar ook geestelik, die aarde en neem ook die volmaakte 
substansies van die liggaam mee, want elke graad van lyding op aarde los 
die omhulsel op wat die siel nog omsluit. Salig is die mens wat hom nog op 
aarde totaal kan vrymaak van die onvolwasse gees, want hy het die aardse 
lewe tot verlossing benut en hy sal hom ook nie meer teen die wil van God 
verset nie. Hy sal in die doodsuur wel worstel om die vrede van sy siel, maar 
nooit die liggaamlike lyding as onregverdig sien nie. Sy siel ken die verloop, 
dat daar ook aan die liggaamlike leed ‘n einde sal kom en dat die siel uit die 
leed voordeel trek, ook al is sy nie meer in staat om insig aan die liggaam 
gee nie.   
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Die liggaam laat egter die siel los sodra hy die byna bereikte volmaaktheid 
van die siel voel, omdat sy opdrag vervul is om die siel ‘n blyplek te kon gee. 
Die uur van die dood kan vir julle almal moeilik wees, dit kan vir julle egter 
ook ‘n sagte ontslaap wees en julle sal dan in die ligryk ontwaak, wanneer 
julle geen leed meer nodig al hê nie, wanneer die siel haar reeds op aarde 
met God verbind het en Hy haar nou huis toe bring in Sy ryk, in haar 
Vaderhuis, om haar salig te maak. Julle weet egter nie hoe julle einde is nie, 
bid daarom tot God om erbarming. Bid tot Hom vir Sy genade en krag indien 
God vir julle nog lyding nodig ag en julle sal ook die uur van die dood kan 
verdra. Slegs die liggaam sal ly, die siel sal egter vol vreugde die liggaam 
verlaat en opwaarts vlieg na die gebiede van die lig. Amen. 

Aankondiging deur sieners en profete 

4034 Wat Ek aan julle mense deur sieners en profete verkondig moet 
ernstig opgeneem word. Dit is My Wil en indien julle begeer om aan My Wil te 
voldoen, moet julle nie halfhartig en onverskillig aanvaar wat My Liefde julle 
bied nie. En julle is onverskillig as julle My Woord wel hoor, maar nie julle 
lewens rig volgens wat Ek sê nie, as julle nie ’n ernstige verandering van julle 
wese nastreef en My gebod van die liefde nie nakom nie, wil Ek julle deur My 
aankondigings waarsku teen 'n nuttelose lewe, Ek wil julle aanmaan om die 
tyd te gebruik wat julle nog oor het tot aan die einde. Ek wil julle aanspoor 
om na die geestelike te strewe en al julle gedagtes geestelik te rig, sodat 
julle heeltemal volwasse kan word in die tyd wat julle nog op aarde gaan 
vertoef. 
As julle egter My Woord, My profesieë nie ernstig opneem nie, sal al hierdie 
aanmanings voor julle ore wegsterf en My aanmanings en waarskuwings was 
dus tevergeefs. En as die uur aanbreek waarop jy weggeroep word, sal jy 
slegs op 'n geringe getuienis van 'n goeie lewe aanspraak kan maak, want jy 
het op aarde gefaal en nie My Liefdevolle Vaderhand gegryp, toe dit vir jou 
aangebied was nie. 
As jy 'n geestelike begeleier het, sal jy jouself ook onvoorwaardelik aan hom 
moet toevertrou, want hy sal jou korrek lei. Maar nou in die eindtyd wil Ek 
Self julle Leier en Begeleier wees en as julle My maar net 'n bietjie vertroue 
sal skenk, hoef julle waarlik nie meer, liggaamlik of geestelik, vir julself te 
sorg nie, want hierdie bekommernisse sal Ek Self oorneem, maar julle sal net 
daarop moet let dat julle voortdurend krag van My in ontvangs neem, wat 
julle die weg omhoog sal verseker. 
Hierdie krag kan net na julle toe kom in die vorm van My Woord. As Ek julle 
op hoogte stel aangaande dit wat gaan kom, is dit 'n baie groot genade vir 
julle, want julle het nou die moontlikheid om deur 'n korrekte lewenswandel 
My genoeë te verwerf, in so 'n mate, dat Ek nooit meer van julle sal weggaan 
nie, dat Ek julle sal vasgryp en omhoog trek. 
Maar nou doen Ek dit baie dringend, omdat julle nie meer baie tyd het om 
julle siele te verander nie en daarom kom EK met elke openbaring, met elke 
kennisgewing, nader aan julle en roep tot julle, en as julle die Stem van die 
Vader herken, sal julle gehoor gee daaraan, julle sal net soos verdwaalde 
skape let op die stem van die goeie herder, julle moet Sy Roep in ag neem en 
dit sal julle grootste wins wees. 
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Maar wie nie ag slaan op My stem nie, sal ook moeilik verbinding met My kry 
en wanneer die oomblik van die einde aangebreek het, sal hy swak wees en 
sy blik nie na die hemel rig nie, omdat hy nog te veel aan die aarde gebind is. 
Dit wil Ek van julle afwend, Ek wil julle help en stuur julle daarom steeds 
weer My woord vanuit die hoogte, en terselfdertyd ook die motivering van My 
woord, sodat julle dit steeds ernstig sal opneem, sodat julle dit sal hoor en 
lees waar julle geleentheid daartoe het. 
Glo My Woord, glo dit, dat daar nie veel tyd meer oorbly tot die einde nie, 
sodat julle in alle erns 'n begin kan maak met die arbeid aan julle siele, sodat 
daar nog baie genade vir julle daaruit kan voortvloei, want die tyd is baie 
ernstig en dit is dringend nodig dat julle moet weet dat die einde julle sal 
verras en julle geen tyd meer sal hê vir julle eintlike werk op aarde nie. 
Luister na My en glo My Woord en dit sal julle altyd en ewig met krag vervul.  
EK sal Myself oor julle kan ontferm, sodra julle My in gedagte soek. En al die 
moeilike sal julle kan baasraak, omdat dit My Wil is dat diegene baie krag sal 
ontvang wat hulle geloof aan My Mag en Liefde bewaar het en Ek sal hulle 
help om geestelik vooruit te gaan. Amen.  

Satan se vermomming - Engel van lig 

4037 God se teenstander vermom homself waar hy van voornemens is 
om mense te laat val en hulle te oorreed om weg te draai van God af. Hy sal 
as 'n ligwese verskyn en die mense verblind, sodat hulle nie meer in staat sal 
wees om dit wat reg is te herken nie, en hulle sal ook nie deur sy bedrieglike 
spel kan sien nie. Hy sal altyd te vinde wees te midde van goedgelowige 
mense, dit wil sê diegene wat onnadenkend aanvaar wat hulle aangebied 
word as die waarheid, en wat dus nie nadink wanneer donker magte hulself 
uitdruk deur die bedrieglike lig van vroomheid nie. Selfs hierdie spel van 
bedrog kan egter duidelik gesien word deur iemand wat ernstig soek na die 
waarheid en dit begeer. 
Slegs 'n paar heg so baie waarde aan die waarheid dat hulle alles bestudeer 
en net dit aanvaar wat vir hulle geloofwaardig lyk. Hierdie donker magte sal 
in die laaste dae gretig poog om mense se denke te verwar, deur kragte 
saam te snoer en in harmonie te werk om die verskyning van engele van lig 
na te boots, terwyl hulle magte van die duisternis is. Hulle sal probeer om 
goedgelowige mense te beïnvloed, deur die oordra van valsheid aan hulle en 
hulle op die verkeerde paaie te lei en sal ook oor die algemeen suksesvol 
wees daarmee, want die mense probeer nie om duidelikheid oor belangrike 
sake te kry nie, want hulle laat toe dat hulle deur misleide onderwysers 
onderrig word, en aanvaar dus verkeerde leringe, wat weglei van God af, Wie 
die ewige Waarheid Self is. 
Mense het 'n groot gebrek aan die vermoë om korrek te oordeel, hulle is nie 
in staat om valsheid te onderskei van die waarheid nie, daarom aanvaar hulle 
alles onvoorwaardelik, sonder om met ‘n goeie wil vir die waarheid na te dink 
en die valsheid te ontdek. Hierdie valse wesens van die lig kan egter 
blootgestel word deur diep gelowige mense met 'n wakker gees, wat 'n 
persoon in staat sal stel om helder te sien en te hoor. Die kennis van die 
waarheid wat aan hom oorgedra is deur die stem van die Heilige Gees, sal 
hom in staat stel om alle valsheid as sodanig te herken, en dus sal hy beide 
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die valse, sowel as die gewer daarvan verwerp, wie hy onmiskenbaar sal 
herken as 'n donker mag, ten spyte van die feit dat hy homself onder die 
masker van 'n draer van lig verberg, want die gees van God leer anders en 
iets wat nie saamstem met hierdie geestelike kennis nie, kan veilig verwerp 
word en gemerk word as 'n leuen. 
Hierdie oënskynlike wesens van lig sal nie in staat wees om hulself te bewys 
voor diegene wat deur die Gees van God vervul is nie, want hulle sal baie 
vinnig deursien word, aangesien hulle sonder liefde praat; in plaas daarvan is 
hulle doel om mense wat reeds op die geestelike pad is, na die wêreld te 
draai, en om die ander te verhoed om die regte pad te herken, wat 'n lewe 
van liefde noodsaak. 
Gee daarom aandag aan hoe sulke wesens van lig hulself uitdruk, gee aandag 
of hulle na God self verwys en of hulle verdere direkte kommunikasie met 
God aanbeveel en of hulle God uitsluit, of hulle wil hê dat wêreldse optrede 
bereik moet word wat nie bydra tot die volwassewording van die siel nie. Gee 
aandag hieraan en julle sal alle geestelike wesens wat nie uit die koninkryk 
van lig kom nie, herken en verwerp, want enigiemand met die wil vir die 
waarheid, sal ook alles onfeilbaar herken wat teen die waarheid is en hy sal 
'n helder en skerp visie kry, sodat hy weerstand kan bied en hy sal ook sy 
medemens kan inlei in die suiwer waarheid, indien hy daartoe bereid sal 
wees.   
Tog sal God se teenstander groot mag oor die liggelowige mense hê, en die 
mense wat die waarheid ken en die donker magte herken, sal baie moeite hê 
om die voormalige van die misleiding te oortuig. Dit verduidelik ook waarom 
verskynsels wat nie van God afkomstig is nie, maar wat baie mense as 
Goddelike openbaringe beskou, sal toeneem in die laaste dae, waar die 
teenstander sal probeer, as ’n engel van lig, om mense te wen en hulle 
daardeur in diepe duisternis te plaas. Sy volgelinge sal nie die valsheid wil los 
nie, hulle sal die waarheid weerstaan wanneer dit aan hulle verduidelik word, 
en hoewel dit nie direk hulle siele sal beskadig nie, sal hulle nogtans nie 
vatbaar wees vir die suiwer waarheid nie. Dit is so uiters belangrik, want 
slegs die waarheid alleen lei na God, en omdat elke manifestasie van die 
geesteryk deur God se teenstander geïnterpreteer sal word, presies soos wat 
dit bedoel is, want sy gedagtes is gebaseer op mense se houding, sal hy altyd 
die valsheid onder dekking van vroomheid versprei en nooit die aandag 
vestig op die einde nie, sodat mense verhoed sal word om hulself voor te 
berei vir die einde volgens God se wil. Dus moet daar ywerig gewerk word 
om daarteen te veg, want dit is belangrik om die talle mense, wat nog in die 
duisternis lewe, uit Satan se kloue te red. Amen.  

Brood uit die hemel - Geestelike son - Stem van die goeie Herder 

4038 Versuim nie om jou siel die voedsel aan te bied wat haar die 
ewige lewe waarborg nie, versorg haar ryklik met voeding, verslap nie in jou 
strewe na volmaaktheid nie, dan sal jy ook My welgevalle verwerf en My 
Liefde sal jou met sorg omring en bewaar. Dit sal jou aan niks ontbreek nie, 
daar sal liggaamlik en geestelik in jou behoeftes voorsien word en jy sal in 
die volle waarheid staan. Jy sal kennis verkry en geen ander leermeester 
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nodig hê as vir My nie. Jy sal met elke vraag na My kan kom en Ek sal jou 
nooit sonder antwoord laat nie. 
Verlang dus na My Woord, want dit stel Ek as voorwaarde, as jy versadig wil 
word met die brood uit die hemel, met die kos vir jou siel wat steeds tot jou 
beskikking is. Begeer dit, verlang daarna, en as dit jou aangebied word, 
verkwik jou daaraan en put onophoudelik uit die bron van die lewe, en jy sal 
krag en lig ontvang. Elke swakheid sal vêr van jou bly en jy sal vol wysheid 
wees en daaraan sal jy kan sien dat My gawe goddelik is. Jy sal die waarde 
van My gawe insien en jy sal gelukkig wees, dat Ek My oor jou bekommer in 
geestelike nood en ook in elke aardse benoudheid.  
Wat Ek vir jou gee is niks nuuts nie, maar die ewige waarheid. Dit wil sê: dit 
moet onveranderd die waarheid bly, soos dit vanaf My uitgegaan het. Die 
menslike verstand verander egter baie, dit probeer voortdurend om te 
verbeter, en omdat My gawe elke wil om te verbeter onnodig maak, is dit 
begryplik dat waar daar 'n verandering gemaak word aan dit wat as ewige 
waarheid van My afkomstig is, My Woord nie so behoue sal bly nie en steeds 
weer 'n suiwering nodig het, indien My Woord op aarde versprei wil word. 
Daarom bied Ek Self My Woord aan diegene wat honger en dors na voedsel 
vir hulle siele, en hulle sal in die waarheid vasstaan. Hulle sal nie bang hoef 
te wees om 'n gebrekkige kennis in ontvangs te neem of dit verkeerd te 
verstaan nie, omdat die oordrag van die suiwer waarheid My wil en My doel 
is, solank daar mense op aarde woon, want slegs die waarheid kan na die 
ewige lewe lei en die siel help om volmaak te word. 
Daarom sal Ek vir My dienaars op aarde steeds 'n getroue metgesel wees. Ek 
sal hulle op paaie lei waar mense diegene ontmoet wie sterk behoefte aan My 
hemelse brood het, wie 'n begeerte na kos vir hul siele het, en wie se lewe 
bestaan uit die doen van liefdesdade, om welke rede hulle dan ook na My sal 
verlang. Ek sal hulle nader deur My dienaars, Ek sal hulle uitsluitsel gee oor 
vrae van die hart, Ek sal gedagtes in hulle hart lê, sodat hulle My dienaars 
om lering sal vra en dan spreek Ek Self deur hierdie dienaars. Dus ontvang 
die honger mense die brood uit die hemel, die volle waarheid, wat geestelike 
voedsel sal wees vir hul siele, van My. Die siel sal haarself dan positief kan 
ontwikkel. Sy sal nie kan agterbly in haar ontwikkeling as sy die voedsel kry 
wat Ek met My Krag geseën het en wat dus nooit sonder uitwerking kan bly, 
indien sy dit van My in ontvangs neem nie. Waar My dienaars ywerig 
werksaam kan wees, daar sal helder lig spoedig die geestelike nag verlig. Die 
mense sal geen vrees meer hê vir die duisternis nie, want vir hulle het die 
môre aangebreek, waarop die helder dag spoedig sal volg, waar die lig van 
die son deurbreek en die duisternis verjaag. 
As die geestelike son eenmaal opgegaan het vir die mense, dan sal daar geen 
nag meer wees nie. Dan sal die lig vir ewig straal en vir die siel 'n oneindige 
weldaad beteken, want haar oertoestand was die helderste lig. Die duisternis 
was 'n gevolg van die sonde teen My, 'n gevolg van aanmatiging en 'n 
wegdraai van My. Nou is, sal sy egter vir ewig in liefde met My verbonde 
wees en sy sal daarom ook onuitspreeklik gelukkig wees. 
Laat die siel daarom op aarde geen gebrek ly nie. Gee haar wat sy dringend 
nodig het: Geestelike voedsel, voedsel en drank uit die hemele. Gee haar My 
Woord, deurdat jy die wil in jou laat opkom om dit direk of indirek te 
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ontvang. Die siel moet belangstelling toon vir My, vir My Woord, as jou wil op 
My gerig is. Laat die mees kosbare nie by haar verbygaan nie. Laat die 
lewende water nie wegstroom, sonder dat jy jou daarmee gelaaf het nie. Put 
en drink uit die bron van die lewe en versadig jou met die Woord wat My 
Liefde jou aanbied. 
As jy heel besonders bedeel wil word, oefen dan sodat jy in staat kan wees 
om My stem te hoor. Luister binne-in jou en let op jou gedagtes en Ek sal tot 
jou spreek, fyntjies en sag, maar jy sal My stem herken, die stem van die 
goeie Herder wat sy skape roep, omdat Hy geen een daarvan wil verloor nie. 
Jy sal, as My kind, die stem van die Vader herken, want wie in die diepste 
liefde kontak met My soek, na hom buig Ek My oor met My Vaderliefde. Die 
kind sal My Liefde voel en gelukkig wees, in besit van die waarheid wat hy 
van My ontvang. Hy sal steeds nader aan My kom deur die waarheid en hom 
uiteindelik verbind met die ewige Waarheid. Hy het dan sy doel bereik en sal 
vir ewig gelukkig wees. Amen. 

’n Liefdevolle persoon gaan nooit verlore nie 

4042 Mense wat liefde die vernaamste wegwyser van hul lewe gemaak 
het, sal nooit verlore gaan nie, selfs as hulle in hul denke nog op die 
verkeerde spoor is en die suiwer waarheid verwerp. Hulle word beïnvloed 
deur magte wat veral hard veg vir sulke siele en omdat hul wil nog nie ‘n 
duidelike besluit geneem het nie, omdat die persoon nog nie bewustelik na 
God strewe nie, probeer die magte om sy denke te beïnvloed. Hulle slaag tot 
die mate dat die person se intellektuele aktiwiteit nou minder aktief is wat die 
ontdekking van die waarheid betref. Nietemin beskerm die liefde hom om 
teen misleiding. As gevolg van sy dade van onselfsugtige naasteliefde, het hy 
homself reeds tot eiendom van God gemaak, Wie hom nooit weer sal laat val 
nie. Die liefde is die grootste krag en alle ander kragte beveg haar 
tevergeefs. 
As ‘n mens dus in liefde leef, kom die stryd om die siel deur ander magte tot 
niks, omdat God die siel vashou, aangesien Hy ‘n groot aanspraak op haar 
het. Sy sal verseker die waarheid herken sodra sy die advies aanvaar om ’n 
verstandelike opinie te vorm oor die geestelike inligting wat haar aangebied 
is. Wanneer ‘n liefdevolle persoon daaroor nadink, sal hy tot die regte 
gevolgtrekking kom, en in staat wees om fout van waarheid te skei en sal 
bewustelik na laasgenoemde strewe. 
Daarom gaan ‘n liefdevolle persoon nooit verlore nie, omdat die liefde hom 
beskerm, omdat hy deur liefde met God verenig is en Hom nie sal ontken nie. 
So openbaar God Hom ook aan hom, deur Hom waarneembaar te maak op ’n 
wyse wat die person se denke sal stimuleer en hy ontwaak uit sy geestelike 
traagheid. Die gees in ‘n liefdevolle mens wil aktief wees, dit is tot lewe 
gewek deur liefde, maar word nie tot aksie toegelaat solank die wil van die 
mens besluiteloos is nie, solank die mens hom verset teen oorweging van 
vrae betreffende die geesteryk. 
Met die kleinste verandering van wil sal die mens se gees egter begin om te 
funksioneer en die menslike wese se denkproses aan die gang sit en hom dan 
verklaring van binne gee. Dit gee die mens waarnemingskrag en trek so eers 
die siel en dan die liggaam na sy kant toe, en sy invloed sal waarlik nie 
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gering wees nie. ‘n Liefdevolle persoon is nooit verlore nie, want God hou 
hom vas en los hom nie vir Sy teenstander nie. Die mens moet egter die wil 
hê om die weg na God te gaan, en hierdie weg sal dan aan hom getoon word. 
God lei waarlik die lot van elke individu, sodat hy altyd die geleentheid sal hê 
om die ware weg te vind. God sal hom so duidelik ontmoet, want deur ‘n 
lewe van liefde is God so naby die mens, dat Hy altyd herken kan word en 
elkeen wie Hom opreg soek, sal Hom vind. Hy sal die waarheid as sodanig 
herken en ernstig daarna hunker, en sy siel sal gered word vir ewigheid. 
Amen. 

Aankondigings deur sieners en profete  

4045 Wat Ek vir julle mense deur sieners en profete laat verkondig, 
moet ernstig opgeneem word. So is My Wil en wanneer julle My Wil vervul, 
neem dan nie lou en onverskillig aan wat My Liefde julle bied nie. En julle is 
onverskillig wanneer julle My woord wel aanhoor, maar nie julle lewe inrig 
ooreenkomstig My voorsegging nie, wanneer julle nie ernstig ‘n verandering 
van julle wese nastreef en My gebod van die liefde nakom nie. Deur My 
aankondiginge wil Ek julle waarsku teen ‘n nuttelose lewe, Ek wil julle 
aanmaan om die tyd wat nog oor is, vir julle te benut tot aan die einde, wat 
naby is, Ek wil julle aanspoor om geestelik te strewe en al julle gedagtes 
geestelik te stuur, sodat julle heeltemal volmaak kan word gedurende die tyd 
wat julle nog op aarde gaan vertoef. 
As julle egter My woord, My profesieë nie ernstig gaan opneem nie, laat julle 
al My aanwysinge by julle ore wegsterwe en My aanmanings en waarsku- 
wings was tevergeefs. En wanneer die uur sal kom waarop julle weggeroep 
gaan word, sal julle slegs op ‘n geringe getuienis van ‘n goeie lewe kan 
aanspraak maak, want julle het op aarde gefaal en My Liefdevolle Vaderhand 
nie aangegryp toe dit vir julle aangebied was nie. 
As julle ‘n geestelike begeleier het, sal julle julleself ook onvoorwaardelik aan 
hom moet toevertrou, want hy lei julle seker korrek. Maar nou in die eindtyd 
wil Ekself julle Leier en Begeleier wees en as julle maar ‘n bietjie vertroue 
aan My wil skenk, hoef julle waarlik nie meer self vir julleself te sorg nie, nóg 
liggaamlik nóg geestelik, want die sorg neem Ekself oor en julle sal slegs 
daarop moet let dat julle voortdurend krag van My in ontvangs sal neem, wat 
julle die weg hoër op sal verseker. 
En hierdie krag kan slegs na julle toe kom in die vorm van My woord. As julle 
julleself nou deur die woord op hoogte stel van wat gaan kom, is dit ‘n baie 
groot barmhartigheid vir julle, want julle het nou die moontlikheid om My 
geneentheid vir julle te verwerf deur ‘n regte lewenswandel, in so ‘n mate, 
dat Ek nooit meer van julle sal weggaan nie, dat Ek julle sal vasgryp en hoër 
optrek. 
Maar nou laat Ek dit baie dringend weerklink, omdat julle nie meer ‘n lang tyd 
oor het om julle siele te verander nie. En daarom kom Ek met elke open- 
baring, met elke kennisgewing, nader na julle toe en roep julle en as julle die 
stem van die Vader herken, sal julle ook gevolg daaraan gee, julle sal net 
soos verdwaalde skape let op die stem van die goeie Herder, julle sal Sy roep 
in ag neem en dit sal julle grootste wins wees. Maar wie geen ag sal slaan op 
My stem nie, sal ook moeilik verbinding met My kry en as die oomblik van die 
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einde nou gekom het, sal hy swak wees en sy blik nie na die hemel rig nie, 
omdat hy nog te veel aan die aarde gebonde is. En dit wil Ek van julle 
afwend, Ek wil julle help en stuur aan julle daarom steeds weer My woord uit 
die hoogte en tesame ook die motivering van My woord, sodat julle dit steeds 
ernstig sal neem, sodat julle dit sal hoor en lees waartoe julle meer 
geleentheid gegee word. 
Glo My woord, glo dit, dat daar nie baie tyd meer oor is tot aan die einde nie, 
sodat julle in alle erns ‘n begin kan maak met die arbeid aan julle siele, 
omdat daar nog baie barmhartigheid vir julle voortvloei, want die tyd is baie 
ernstig en dit is dringend nodig, dat julle dink dat die einde julle gaan verras 
en julle geen tyd meer het voor julle eintlike einde op die aarde nie. Luister 
na My en glo My woord en dit sal julle altyd en ewig met krag vervul. Ek sal 
Myself oor julle kan ontferm, sodra julle My sal soek in julle gedagtes. En 
julle sal al die moeilike dinge kan baasraak, omdat dit My Wil is dat baie krag 
aan diegene toevloei wat hulle geloof aan My Mag en liefde bewaar en Ek 
help hulle om geestelik vooruit te gaan. Amen. 

Voorloper van die Heer 

4048 Wat vir die mense van die eindtyd aangebied word aan genade 
en bewyse van liefde deur God, sal hulle ruim vergoed vir die nood en lyding 
van daardie tyd, want dit sal hulle verseker van ‘n vinnige vooruitgang 
wanneer hulle die genadegawes waardeer en na sielerypheid strewe.  
Dit is die tyd waarvan daar geskrywe is dat God in die Gees by Syne sal bly 
tot aan die einde. Dit is die tyd waarin die mense Hom sal sien kom in die 
wolke en waarin die verbinding tussen hemel en aarde opmerklik sal wees. 
Daar sal wesens op aarde besig wees om lig te versprei, nie slegs in die 
verbeelding van die mense nie, maar in werklikheid. Waar die mense vanuit 
die Hoogte onderrig sal word, waar God in die Woord Self tot die aarde sal 
neerdaal en Syne die Brood van die Lewe aanbied, waar die mense steeds uit 
die Bron van die Lewe kan skep, daar sal God vir hulle die Lewensdrank 
aanbied om aan hulle krag te verskaf.  
En in die tyd sal daar iemand spreek wat bestem is om die laaste bode te 
wees van die Heer en wie as Sy voorloper, Hom sal aankondig. Hy sal die 
waarheid vir die mense verkondig en sal sonder skroom spreek, ofskoon 
hyself daardeur in gevaar kom om gegryp te word.  
Die wêreld sal hom egter beroer nie en hy sal graag die aardse met die Ewige 
Lewe verwissel. Hy sal daarom nie die wêreld vrees nie, want hy weet hoe 
naby die einde is en wat die mense te wagte staan wat nie daarin glo nie. Sy 
verskyning is al ‘n buitengewone genade, want die mense word voortdurend 
bedag gemaak op die naderende einde en sal so aangespoor word tot siele-
arbeid. Sy blik sal op die ewigheid gerig word en in hom sal ‘n buitengewone 
krag wees, sodat hy siekes sal kan genees en hulp sal bring waar dit nodig is, 
terwyl dit van die kant van die mense onmoontlik sal lyk.  
Hy sal ook ‘n voorbeeldige lewe in liefde lei en vervul wees met die Gees van 
God. God sal Self deur hom werk en wie hom sal aanhoor, hoor God Self aan, 
hy hoor Sy Woord deur ‘n mensemond, maar wel soos dit van God af uitgaan. 
Die laaste tyd van genade wat nog groot resultate kan oplewer vir die mense 
wat na volmaaktheid strewe, sal nou aangebreek hert en al sal hulle 
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onmeetlike aardse lyding moet ervaar, het hulle tog die voordeel indien hulle 
die genadegawes sal benut, want nou weet hulle dat die einde naby is, omdat 
hulle die Voorloper sal herken en vol vreugde nou vir Jesus Self sal verwag. 
En Hy sal ook spoedig verskyn om hulle te verlos uit die groot nood en Hy sal 
hulle bring in ‘n land van vrede, soos wat Hy belowe het. Amen.  

Sonde teen die Gees 

4053 Dit moet as ‘n sonde teen die Gees beskou word wanneer die 
mense die woord, wat deur My vir hulle aangebied word, as waarheid insien 
en dit tog nie wil aanneem nie, d.w.s. My dienaars op aarde ignoreer of geen 
waarde daaraan heg om My Woord te ontvang nie. Dit is ‘n besondere 
genade wanneer My Woord aan die mens oorgebring word, want dit is die 
brood wat uit die hemele kom en sal daarom ook ‘n besondere uitwerking op 
die menslike siel hê. Dit word gegee deur die Stem van die Gees, dit is My 
Gees, Wie Hom met die Geesvonk in die mens verbind. Dit is die hoogste 
geestelike goedere, ‘n genadegawe van ondenkbare waarde en dit moet met 
dank ontvang word en ook as ‘n kosbare genadegawe gewaardeer word, deur 
hom wat dit as ’n geskenk van My insien. Wie hulle deur hierdie waarheid 
aangeraak voel, sal moet erken dat dit volgens sy inhoud waardevol en van 
Goddelike oorsprong is. 
En begryplikerwys sondig so ‘n mens teen die Gees, wanneer hy My Woord 
onverskillig aanneem, wanneer hy hom daarteen verset om die inhoud vir 
hom tot geestelike eiendom te maak, deurdat hy daaroor nadink en 
standpunt inneem teen die inhoud, want Ek Self het hom genader en hy 
skenk geen aandag aan My nie; Ek het aan sy deur geklop en verlang om 
binnegelaat te word en hy neem My nie op nie. Ek spreek tot hom en hy 
luister nie na My nie, Ek bied hom brood en wyn aan, My vlees en My bloed, 
en hy wys dit af wat vir hom verkwikking en versterking moet wees vir sy 
lewensweg op aarde. 
Wie Ek eenmaal naby gekom het, sonder om aangeneem te word, sal baie 
lank moet worstel voordat hy weer hierdie genade ten deel sal val, hy sal nie 
maklik weer deur My uitgenooi word vir die Avondmaal nie, want hy het My 
eerste uitnodiging nie aangeneem nie. Die sonde teen die Gees weeg 
uitermate swaar, want dit kan ‘n totale gebrek aan insig tot gevolg hê; dit 
kan die mens volledig verblind in die gees, omdat Ek dan van hom die 
vermoë tot insig wegneem, wanneer hy eenmaal trag om die lig uit te doof 
deur sy weiering, omdat hy wel die skynsel van die lig waargeneem het en 
tog nie die weg gegaan het wat vir hom helder verlig was nie, omdat hy 
liewer op die ou weg wou vêrder gaan, waarvan Ek hom wou afhaal ten einde 
op die regte weg te lei. 
Wie die werksaamheid van die Gees kan insien, het ook die verpligting om 
kennis te neem van die inhoud van die kennisgewing, wat afkomstig is vanuit 
My ryk, want Ek laat die mense op aarde waarlik kosbare kennis verkry en as 
geglo word dat die geestelike goedere van My afkomstig is, moet dit ook 
waardeer word as ‘n Goddelike geskenk, dit moet vol vreugde ontvang word 
en oral heen versprei word, sodat ook die medemens, wat nie in staat is om 
self die stem van die Gees in hulle te verneem nie, in die seën van My 
openbarings kan deel. 
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Wie dit as My geskenk in ontvangs neem, sal geseënd wees, want hulle 
ontvang My en sal voortaan in My genade bly. Ek sal nou by hulle wees en 
My teenwoordigheid sal hulle verseker van voortdurende leiding, 
voortdurende hulp in elke nood en ’n mate van genade, wat hulleself deur hul 
liefde tot My kan vergroot en sal op aarde sekerlik hulle doel bereik, sodat 
hulle hulself kan omvorm tot ligwesens, omdat My Woord hul tegelykertyd 
krag sal verskaf, om welke rede elke mens wat teen die Gees sondig, 
begryplikerwys leeg heengaan. Amen.  

Deurgee van die Goddelike woord aan die nageslag op die nuwe 
aarde 

4054 Dit sal maar ‘n klein groepie wees wat My koms sal verwag, 
voordat die laaste oordeel sal kom. Slegs weinig mense sal daar wees wat Ek 
as Myne sal kan tel, wat in geloof sterk sal bly en My sal bely voor die wêreld 
en daarom vervolg sal word, sodat hul selfs vir hulle lewe sou moes vrees, as 
hulle oog nie geestelik gerig en hulle denke nie geestelik gesind was nie. 
Hierdie klein gemeente sal weet van die einde en sal My met ‘n diepe geloof 
verwag, en daarom sal hulle ook die tyd van nood in standvastigheid verdra 
en sal Jesus bely voor die wêreld as Seun van God. Daarom sal Ek hulle 
wegneem en aan hulle ‘n paradysagtige woonplek gee, totdat hulle die 
nuutgevormde aarde weer mag betree. 
Hierdie klein kudde het die opdrag om My Woord te verkondig aan hulle 
nakomelinge, sodat dit weer onvervals aangebied sal word soos wat Ek dit vir 
die mense gegee het en so, as fundamentele leer van die Christendom, ook 
op die nuwe aarde moet bly. Want Ek sorg ook vêrder vir die wat Myne is en 
Myne is slegs die wat hulself by My wil voeg, die wat probeer om na My toe te 
kom en wat daarom ook liefdesdade verrig, want die verlange na My is reeds 
die uitdrukking van hulle liefde wat hulself uitgee in die liefde tot die naaste. 
Hulle vervul op hierdie manier My gebod en aan hulle sal Ek ook My Woord 
bring, direk of indirek. En My woord bevat die leer wat Jesus Christus op 
aarde gepredik het omdat Hy met My Gees van Liefde deurdring was, want 
die mens Jesus het die vereniging met My reeds op aarde verkry. En omdat 
die mense op die nuwe aarde ook tot hierdie vereniging met My moet kom, 
moet hulle oor die leer van Christus onderrig word. 
Sodoende moet die reine waarheid, wat nou uit die Hemel vir die mense 
aangebied word as My Woord, deurgegee word op die nuwe aarde, waar dit 
in totale diepte en wysheid erken sal word as ‘n boodskap uit die Hoogte en 
as direkte onderrig van God. Daarom sal dit vir ‘n lang tyd die fundamentele 
leer bly, totdat die mense weer materialisties word en weer sal dink dat hulle 
My Woord moet verbeter en verander. Dit sal dan weer die oorsaak wees dat 
hulle hulle insig sal kwytraak en hulle geestelike kennis verduister sal word. 
Dit sal My egter weer laat besluit om My Woord na die aarde te bring. 
Maar tot dan sal My Woord onvervals bly en verspreiding vind en elke Woord 
sal as gawe van My erken word. Die mense sal My liefhê en My dien en hulle 
sal mekaar liefhê en gelukkig wees op aarde, want hulle sal dan in 
voortdurende verbinding met My lewe en daardeur lig en krag ontvang. En 
My nabyheid sal hulle so laat voel dat hulle sterk en wys sal word, soos wat 
Ek beloof het. Amen. 
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Moeilike lewensomstandighede na die katastrofe – God se leiding 
en hulp 

4058 Die geheel nuwe lewensomstandighede ná die komende 
natuurkatastrofe, sal ook vir ‘n heeltemal ander lewenswyse verg. Die mense 
sal voor take te staan kom wat onuitvoerbaar sal lyk, maar wat tog gedoen 
sal moet word vanweë die noodsaaklikheid om te bly lewe. Dan kan Myne die 
krag van hulle geloof bewys deurdat hulle vol vertroue My hulp kan verwag 
en wat hulle dan ook sal kry. 
Dit is die tyd waarin mense met ‘n diepe geloof die ongelowiges sal kan 
bewys wat ‘n waarlik gelowige mens kan vermag, indien hy vertrou op die 
hulp van God. As hy homself in diepe geloof oorgee aan My en in die groot 
nood tot My bid, sal hy gehelp word en die lewe sal vir hom draagliker wees, 
al bly dit ook baie moeilik. Vir hulle gee Ek egter ook die belofte wat Ek nou 
weer in herinnering bring; naamlik dat Ek die dae sal verkort terwille van 
Myne. 
En so kom die uur steeds nader waarin Ek op die wolke sal kom en My 
neerdaling sal vir Myne ‘n ware verlossing beteken, want hulle sal hulself in 
moeilike verdrukking bevind en sal My hulp waarlik benodig. Solank hulle nog 
op die aarde lewe, sal hulle ook aan lyding blootgestel wees, dus sal hulle 
nog nie heeltemal ongevoelig wees vir die ergernisse en bedreiginge van die 
wêreld nie. Sal die krag van hul geloof alles draagliker maak, alhoewel dit 
hulle dikwels ernstig sal tref. 
Deur hierdie moeilike lewensomstandighede en die daaruitspruitende brutale 
menslike gedrag, sal die mense hulle in twee groepe verdeel: In ‘n groep wat 
nie glo nie en daarom ook geen verbinding sal hê met die verligte 
geestewêreld nie en in ‘n groep vir wie die verbinding met My alles sal 
beteken. Hulle sal niks doen sonder om vooraf My seën daarvoor te vra nie 
en sal daarom ook heel duidelik My leiding erken, omdat hulle deur hul liefde 
tot My, ook My nabyheid sal bespeur, want My nabyheid gee steeds die krag 
tot oorwinning, wat sonder die “krag uit My” baie swaarder en moeiliker sou 
wees. 
In die tyd sal Myne mekaar ook herken aan hul sterkte van geloof en mekaar 
troos met My koms. Hulle sal My vol hoop en geduld verwag en in hul liefde 
verlangend na My uitsien. Hulle sal rotsvas glo dat Ek sal kom en Ek sal hul 
geloof nie beskaam nie. Ek sal hulle help waar hulp nodig is en sal hulle 
wegneem wanneer die nood ondraaglik geword het, sodat hulle nie van My 
sal wegval nie, maar sal volhard tot die einde, want dan sal hulle kan ingaan 
in die paradys van die nuwe aarde, omdat hulle My trou gebly het in die 
grootste nood. Amen.  
 

Dienaars van God se werk aangaande vormgelowe 

4061 Julle opdrag in die besonder is om invloed uit te oefen op die vele 
gelowiges wat ‘n gevoel het om aan My kerk te behoort en hulle tog nie tot 
My kerk reken nie, omdat hulle nie meer op die fondament van die geloof 
staan nie. Hulle het hul kerk op sand gebou, wat onder hul voete sal wegvloei 
wanneer hul geloof beproef sal word. Hulle waan hulle gelowig en bely ook 
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alles met die mond wat hulle kerk hul as geloof voorhou en tog het geen 
enkele geloofsleer in hulle tot ‘n diepe oortuiging geword nie en geeneen sal 
heeltemal daarmee eens wees, indien hy dit ernstig bedink het nie. 
Hierdie 'vormgeloof', wat sonder nadenke aangeneem word en vanweë die 
medemens nie opgegee word nie, is byna nog erger as die ongeloof, want 
aan ‘n ongelowige persoon kan daar verduidelikings gegee word d.m.v. 
bespreking, al sou daar ook baie menings verskille wees, terwyl by die 
eersgenoemde weinig geleentheid bestaan om hom te leer, omdat hy slegs 
saampraat, terwyl hy vêr daarvan verwyderd is om ‘n oortuigde aanhanger te 
wees van wat hy met die mond bely. 
Hy sal daarom behoort aan hulle wat sal afval wanneer daar ‘n geloofsbesluit 
van hulle geëis sal word. Nou eers sal hy moet kan standpunt inneem 
teenoor die omstrede vrae, maar omdat hy nie in besit sal wees van die ware 
kennis nie en gevolglik ook nie die waarde en betekenis van die ware geloof 
insien nie, sal hy, sonder om dit te besef, die belangrikste opgee; naamlik die 
geloof in My as Skepper van Hemel en aarde, die geloof in Jesus Christus as 
die Verlosser van die wêreld en die geloof in ’n voortlewe na die dood. Want 
hierdie geloof sou hom moes aangespoor het om sy lewe op aarde vanuit eie 
verantwoordelikheid te lei, wat hy My as “sy” Vader en Regter van ewigheid 
verskuldig is. 
Hierdie mense sal egter geen genade in My Oë vind nie, want hulle was 
genoeg geleentheid gebied om die waarheid van die geloof dieper binne te 
dring en ‘n lewende geloof hul eie te maak. Hulle het egter geen onderrigting 
aangeneem nie en het ook nie openlik met teenstrydige menings tevoorskyn 
gekom nie. Steeds laat hulle hul medemens in die waan dat hulle tot die kerk 
behoort wat Ek as mens op aarde gestig het. 
Ek noem die gelowige skare My kerk en sal altyd slegs die mense wat ‘n 
lewende geloof het, as lede van My kerk beskou, want My kerk is geen 
wêreldse organisasie nie en ook nie uiterlik herkenbaar gemaak nie. Dit is 
enkel en alleen die vereniging van alle waarlik gelowige mense op aarde. Dit 
is My kudde wat wel klein is, maar wat My bomate liefhet. 
Die vormgelowige staan egter buite die stroomkring van My Liefde. Hulle kan 
egter altyd in My gemeente opgeneem word, wanneer dit wat hulle dink, 
werklikheid geword het, wanneer hulle die lewende geloof sal hê en gelukkig 
sal wees met die besit daarvan. En dit is ook ‘n teken van ‘n lewende geloof, 
dat hulle met vreugde sal spreek oor Goddelike dinge, dat hulle entoesiasties 
soek na geleentheid vir geestelike gesprekke en dat hulle verduideliking sal 
verskaf waar mense nog in die duister tas.  
Want wie eenmaal aan My kerk behoort, sal ook weet om My skatte te 
waardeer, hy sal die betekenis van die tyd ken sowel as die naderende einde. 
Hy sal trou aan My kerk bly, want daar is vir hom niks op aarde wat 
begerenswaardig sal wees nie. ‘n Lewende geloof het aan hom insig gegee in 
die waarheid en hy sal daarom ook die ontsettende gevolge van ‘n 
vormgeloof ken en die lot van die siel in die hiernamaals. Hy sal ook alles 
moontlik doen om die mense se aandag te vestig op die gevaar waarin hulle 
verkeer. Hy sal trag om dit aan hulle duidelik te maak, omdat hulle in die 
laaste uur nog tot ‘n lewende geloof kan kom. Of dit egter suksesvol sal 
wees, hang van die wil van elke afsonderlike mens af, wat self sal moet 
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besluit, omdat die vrye wil immers nie geforseer mag word indien die siel 
positief moet ontwikkel nie.  
En tog is dit ook julle opdrag om die vormgelowiges soveel as moontlik te 
beïnvloed, want hulle verkeer in die grootste gevaar en het daarom hulp 
nodig, omdat dit hulle aan insig ontbreek. Waar hulp nodig is, moet daar dan 
ook gehelp word, sodat niemand kan sê dat die genade van die Goddelike 
Barmhartigheid by hom verbygegaan het nie. Ek wil alle mense help, maar of 
My hulp aangeneem sal word, bepaal die mense self, want Ek laat hulle hul 
vryheid behou. Amen. 

Hel - Geoordeelde materie 

 4062 Solank die gees in die vaste vorm gebonde is, kan daar van 
geoordeelde materie gepraat word. Van die siel, waaroor regspraak was, 
want sy is verban deur die besluit van Hom, van Wie sy eens as krag 
uitgegaan het. Geoordeelde materie is gevolglik alles wat gedurende 
oneindige lang tydperke nog geen wesenlike verandering of oplossing 
ondergaan het nie. Wat dus in 'n sekere sin nog geen lewe verraai nie, want 
die daarin gekluisterde gees is totaal kragteloos en ly ontsettende kwellinge, 
omdat sy haarself nie kan red nie, en dit is 'n beklaenswaardige toestand. Dit 
is 'n toestand wat as hel bestempel kan word, wat vir die wese ewig duur en 
eers sal verbeter wanneer die wese op die lig sal afstuur, dit wil sê wanneer 
die ondersteuning wat haar aangebied word, nie meer afgewys sal word nie. 
Dit is die omgewing wat die wese onuitspreeklik kwel, want sy bevind haar in 
die diepste duisternis, die materie hou haar gevange. Sy is gekluister en sal 
des te langer volhard in haar weerstand teen God en sal steeds kragteloser 
word, want die Krag van God se Liefde ontbreek by die wese, wat haarself 
vêr van Hom hou, en die ontbrekende Krag van God se Liefde werk Haarself 
uit in voortdurende verharding. En so word die gevangenskap van die gees 
nie verdraagliker met die loop van tyd nie, maar eerder erger, behalwe as die 
wese tog sal terugkeer na God, van Wie sy haarself eens in vrye wil verwyder 
het, ofskoon die moontlikheid aan haar gegee was om nader aan Hom te 
kom. 
Hierdie toestand van die verharding van die materie begin, wanneer God Sy 
Krag van Liefde van die gees onttrek. Omdat die wese nou eenmaal sy 
oorsprong gehad het in die Krag vanuit God - en omdat al die goddelike 
geluksalig is, maar 'n toestand van smart onsalig is - so kan dit wat van God 
verwyder is, dus as hel beskou word, want dit is totaal in stryd met die 
oertoestand en die bestemming van die wesens wat van God uitgegaan het, 
alhoewel by hulle in die vêrste verwydering van God, die ek-bewussyn 
ontbreek, maar sal hulle tog elke kwelling voel. Maar die insig ontbreek by 
haar, want dit is die onvermydelike gevolg van dit wat van God verwyder is, 
waarin die wese haar bevind. Gevolglik is ook 'n verandering van haar 
toestand - 'n verbetering van haar situasie - 'n kwessie van eindelose lang 
tyd. Dit sal 'n ewigheid vir die gekluisterde gees wees en daar sou nooit 'n 
verandering kon intree as die wese dit alleen te weeg sou moes bring deur 
haar wil nie. 
Want hierdie siel is tot op die uiterste verswak en ervaar geen impuls, indien 
daar geen hulp van die kant van die Goddelike Barmhartigheid aan haar 
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gebied sal word nie. Dit sal onvermydelik gebeur, maar watter tye God nodig 
sal hê om die gees wat aan Hom wederstrewig is, daartoe te bring om haar 
weerstand op te gee, kan nie deur die mense op hierdie aarde besef word 
nie. God se Barmhartigheid laat egter nooit enige van Sy skepsels heeltemal 
val nie, want hulle het uit Sy Liefde voortgekom, en die Liefde van God hou 
nooit op nie. 
Materiële skeppings is 'n voortdurende bewys van God se Liefde. Hulle is 'n 
uitdrukking van Sy diepste Erbarming en terselfdertyd 'n teken van Sy 
Geregtigheid, asook die groot Skuld van die sonde teen God wat 'n straf 
vereis, 'n boetedoening van die sondeskuld is. Weer kan die begrip "ewige 
tye" van toepassing wees, want 'n mens kan gedurende sy leeftyd geen 
vergaan of verbrokkeling of verandering van sekere skeppings vasstel nie, en 
hierdie is dit wat die gees, wat veroordeel is tot die hel, in sigself bevat. En 
tog breek eens, ook vir die hardste materiële skeppingswerk, die tyd van 
oopbars aan, wat die gekluisterde geestelike wese sal vrylaat. 
Eens sal die Barmhartigheid van God groter wees as Sy toorn, en eens sal 
ook die gees weer begin met ’n positiewe ontwikkelingsproses. Eens sal die 
kwellinge van die hel afneem. Dit sal minder word, soos wat die verskuldigde 
boetedoening aan die Geregtigheid van God volbring is. Dan tree die Liefde 
van God weer in werking en Sy hef die diepste gevallenes weer tot Haar op, 
want die Liefde van God skyn oor alles. Die Liefde van God laat geen ewige 
verdoemenis toe nie. Vir die Liefde van God bestaan daar geen voortdurende 
skeiding van Hom nie. Want Hy verlang na sy skepsels en Hy sal hulle nie 
opgee nie, maar poog om hulle gelukkig te maak, omdat hulle van Hom is en 
sal bly tot in alle ewigheid. Amen.  

Lot ooreenkomstig die wil - Voorgeskrewe lewensweg 

4065 Alle weë is vir julle vooraf bepaal, ook al glo julle dat julle dit self 
gekies het. Julle bepaal weliswaar skynbaar julle lewensweg, julle kan dit 
soms volgens julle wil beplan, maar Ek het hierdie wil vanaf ewigheid geken 
en daarmee rekening gehou, en dus is julle lot in ooreenstemming met die 
wil, d.w.s. julle lewe ontwikkel sodanig dat julle wil homself na My kan rig en 
oorvloedige geleentheid kry om homself aan My oor te gee. 
Welke keuse die wil egter maak, is geheel en al jul eie aangeleentheid en Ek 
dwing dit nie af nie, anders sou julle in die eerste plek nie eens nodig gehad 
het om die lewensweg te moes gaan nie, indien En vir My volmaakte wesens 
deur dwang sou verskaf nie. My enigste doel is om die gees op aarde in staat 
te stel om die hoogs moontlike sielerypheid te bereik, maar stuit van alle 
kante teen weerstand 
Maar die mense kan egter niks aan die verloop van hul lewens verander nie 
en moet hulself dus aan alles onderwerp indien hulle geestelike voordeel wil 
bereik. Alle weerstand daarteen, elke klagte en gebrom sal jul positiewe 
gevolg vir julle siel verminder, omdat dit nog getuig van ’n wil wat My 
teenstaan en ’n uiterste geringe besef van Hom, Wie aan julle jul lewe gegee 
het. 
Want as julle My as die ewige Liefde sou herken, dan sou julle ook geweet 
het dat Ek julle nie sal laat ly tensy dit nodig is vir die redding van jul siele 
nie. Dit is waarom julle moet ly en verdra, en julle aardse lewe in My hande 
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plaas, elke dag kommerloos lewe, maar My nie uit julle gedagtes uitsluit nie, 
dan sal Ek julle lei, en julle lewe sal voorwaar nie tevergeefs wees nie. Julle 
sal My eendag bedank vir die moeilike ure en dae, omdat dit julle siele meer 
bevoordeel het as kalm, sorgelose dae. Ek weet dit, Ek weet wat die mate 
van jul sielerypheid is, Ek ken julle wil, julle swakhede en julle geloof en Ek 
laat alles gebeur sodat geen dag onsuksesvol geleef hoef te word nie, sodat 
julle binne die kortste tyd volwasse kan word en nog op aarde julle doel 
bereik. Amen. 

Twyfel aan die bestaan van God gedurende die eindtyd 

4069 Buitengewone skerpsinnigheid word benodig om wetenskaplik 
bewys te lewer dat die bestaan van God betwyfel of ontken kan word. En 
hierdie poging sal onderneem word om hierdie groot probleem wetenskaplik 
op te los. 
Die vraag: Is daar ’n God? 
Dit is ook ‘n teken van die eindtyd, naamlik dat die mensdom haar standpunt 
inneem teenoor hierdie belangrikste vraag, egter veel meer in ‘n negatiewe 
sin, aangesien hulle bereid is om deel te neem aan hierdie omstrede kwessie 
en hierdie tipe redevoering, want hulle geloof, indien nog aanwesig, is baie 
swak en slegs die geringste rede is voldoende om hulle te laat wankel. 
Bestaan daar ’n God?  
Geen vraag is belangriker nie en op voorwaarde dat dit ernstig gevra word 
deur soekende mense, is Ek bereid om aan hulle helderheid te gee, sodat die 
soekende waarlik tevrede sal wees met die insig wat aan hom toegestuur 
word en wat hy nou ook oortuigend sal kan verdedig.  
As die vraag egter nie deur soekendes gevra word nie, maar deur 
beterweterige mense, wat slegs ’n antwoord aanvaar wat hulle pas, wat nie 
wil bewys dat Ek bestaan nie, maar eerder dat Ek nie bestaan nie, hulle sal 
nooit ‘n waarheidsgetroue resultaat behaal nie, ondanks vele skynbaar 
steekhoudende bewyse. Hulle behoort aan die teenstander wat homself op 
die troon wil verhef en My verdring. 
En dit sal die begin van die einde wees, want volgens die wet van ewigheid 
sal Ek My teenstander sy krag ontneem wanneer hy sy toegestane grense 
oorskry, wat die geval sal wees wanneer hy sal poog om My heeltemal uit die 
gedagtes van die mense te verdring. 
Die sal ’n moeilike stryd wees wat oor My gestry sal word, in heftige 
bewoording sal mense Myne probeer oortuig dat hulle spookbeelde najaag, 
godsdienstige dogmas en leerstellinge sal punt vir punt afgekraak word en 
mense wat nie heeltemal standvastig is nie, sal geleidelik die onderspit delf, 
want die teenstander weet hoe om sy woorde effektief te gebruik. Omdat dit 
die meeste mense aan kennis ontbreek, omdat hulle geestelik blind is, kan 
hulle nie die teenstander se dwaling ontdek nie, maar hulle kan ook nie die 
waarheid in hulself soek en vind nie. En hulle sal onseker word en val, as 
hulle nie in die laaste uur by My sal aansluit nie, as hulle My nie om 
verduideliking vra nie, wat Ek met groot graagte aan enigeen sal verleen wat 
vra, op voorwaarde dat hy van goeie wil is en soek na wat reg en eerlik is. 
Enigiemand wat egter op homself vertrou, wat hierdie mees belangrike 
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probleem met die verstand wil oplos, sal in die duisternis verdwaal, omdat hy 
’n misleidende lig najaag, hy glo die oortuigende woorde van die geleerdes 
van die wêreld en bewonder hulle skerpsinnigheid en hulle gevolgtrekkings, 
dus gee hy My op en oordeel homself.   
Omdat Ek van ewigheid af op hoogte was van hierdie stryd, omdat Ek die 
swakke wil help, so ook diegene wat My soek, maak Ek hulle al vertroud met 
die waarheid en wie moeite doen vir hierdie waarheid, wie hulle waardig 
maak om dit te ontvang en in vrye wil daarna strewe, sal alle skerpsinnigheid 
van die wyses van die wêreld oortref, hy sal kundig word, hy sal krag 
ontvang om te oordeel, sy gees sal verlig word en niks sal sy geloof en sy 
oortuiging van hom kan wegneem nie, want hy sal deur My Self onderrig 
word en sal die bewys hê dat Ek bestaan en dat Ek al My skepsele wil wen vir 
die ewigheid. Hy sal My ook trou bly tot die einde toe. Amen. 

Ligverskynsel aan die hemel – Kruis van Jesus 

4073 Julle moet let op die verskynsels van die eindtyd, en so sal julle 
spoedig veranderinge in die natuur raaksien, julle sal ‘n sonderlinge kragspel 
kan waarneem, ‘n verskynsel wat julle sal laat dink wanneer julle dit beskou 
met die regte houding teenoor My, die Skepper, Wie hierdie verskynsels ook 
laat plaasvind om die aandag van alle mense op Hom te vestig. 
Julle sal merk dat min mense die korrekte houding teenoor My het, dat 
meeste probeer om alles wêrelds te verklaar en ook nie sterk deur 
buitengewone verskynsels beïndruk word nie. Die ligverskynsel sal homself 
oordag laat sien en sonder voorafgaande aankondiging aan die hemel sigbaar 
wees en geen ander uitleg toelaat as ’n verwysing na die verlossingswerk van 
Jesus nie, want die verskynsel sal die vorm van ‘n kruis hê met die 
onmiskenbare gelaat van die Verlosser. 
En die ligverskynsel sal aanleiding gee tot vele debatte en dan moet My 
dienaars hulle voorberei, want die verskynsel is die inleiding, dit is min of 
meer vir alle mense bedoel, want dit sal deur alle mense gesien kan word. 
Hoe verskillend sal daarna gekyk word, hoe weinig begrip sal mense toon 
daarvoor! Ek laat ‘n sigbare teken aan die hemel ontstaan en vind nogtans te 
min aandag. 
Ek maak die verlossingswerk vir hulle sigbaar, sodat hulle kan glo in Jesus 
Christus en geseënd kan wees, maar die geloof in Hom is al so goed as 
verlore en sal ook nie meer gevind of versterk word nie, ten spyte van hierdie 
ligverskynsel, want die mense is heeltemal te wêreldsgesind en wil nie glo 
nie, omdat hulle alle verantwoordelikheid wil ontduik, maar dit nie sou kon 
doen as hulle vertroue in Jesus gehad het nie nie. 
So sal ook hierdie ligverskynsel weer ’n teken uit die hemel wees, ’n teken vir 
die laaste dae, slegs vir ’n paar mense. Alhoewel baie deur ’n innerlike onrus 
oormeester sal word, sal dit gou verander in gespanne aandag, wat egter 
slegs toegeskryf kan word aan die voorkoms van die verskynsel. 
Hulle sal nie glo dat die verskynsel verwant is aan die komende einde nie, en 
sal maar net die gelowiges bespot, wat die voorspellings aan hulle 
medemense sal verkondig, sodat hulle hulself kan voorberei op die einde. 
Hulle sal weinig geloof vind, maar sal nie mag verslap in hulle arbeid vir My 
ryk nie, want sulke geleenthede is ‘n besondere genade vir die mense op 



170 
 

aarde om te besin en oorweging te skenk aan die gedagte van moontlike 
voorbereiding deur bonatuurlike magte d.m.v. buitengewone natuurlike 
verskynsels, en dat die verskynsel deur My beplan is, om die mense te 
herinner aan die einde. 
Die wetenskap sal ‘n verklaring daarvoor gee en dit sal ook aangeneem word, 
maar enigeen met ’n strewe na die gees, sal My daarin herken en sal jubel en 
juig weens die dreigende einde, want die wêreld het niks meer om hom te 
bied nie, maar sy hart is vol hoop vir die lewe na die dood en hy sal verlang 
na die laaste uur, wat hom sal verlos van aardse nood, soos Ek beloof het, 
dat Ek sal kom in die wolke om Myne huis toe te neem na My koninkryk. Hy 
sal weet dat die uur gekom het wanneer aardse verskrikkinge vermeerder en 
geen aardse hulp meer verwag kan word nie. Dan sal Ek die dae verkort 
sodat Myne trou kan bly en die einde verduur. Amen. 

God se Liefde en Erbarming in die laaste tyd voor die einde 

4080 God se groot Liefde en Erbarming sal duidelik aan die lig kom in 
die laaste tyd voor die einde, waarin die gelowiges in die mees benarde 
toestand sal lewe. Dit sal 'n tyd van bitterste nood wees vir die mense wat 
Hom trou wil bly, want die teenstander sal met alle mag optree teen 
enigiemand wat vir sy geloof en vir Jesus Christus en Sy leer opkom. Die 
maatreëls wat toegepas sal word om die ongeloof te vestig, sal so oortuigend 
wees dat die mense min weerstand sal bied en byna uitsluitlik bereid sal 
wees om te verklaar dat hulle teen God is. 
Hulle wat egter bekend is met die waarheid, wat in liefde lewe en daarom ook 
in die regte Godsbesef is, wat Jesus Christus as Verlosser aanroep en Sy 
bystand verlang, hulle sal ook die een herken wat as die Antichris 
aangekondig sal word voor die laaste tyd voor die einde. Hulle sal daarom 
des te standvastiger wees en in volle vertroue wag op God se hulp en Sy 
koms. En hulle sal ook nie teleurgestel word nie. God se groot Liefde sal vir 
hulle duidelik word want Hy sal te alle tye naby hulle almal wees, sodat ook 
die ongelowiges Hom kan herken, as hulle nie van slegte wil en daarom 
heeltemal in die mag van satan sou wees nie.  
Wie egter nog swak is maar nie heeltemal van God afvallig nie, word deur 
God se Erbarming vasgehou en sal daar vir hom baie bewyse gegee word van 
God se werksaamheid, sodat dit vir hom maklik sal wees om te glo en stand 
te hou teen alle bedreiginge van die wêreld. As hy van goeie wil is, sal God 
Sy Hand in die laaste uur nog na hom uitsteek. 
Wat daar alles in hierdie tyd sal gebeur, sal vir die mense moeilik 
voorspelbaar wees, want die satan bly nuwe planne uitdink en sal hy homself 
oortref in gruweldade, in onmenslike maatreëls en skandalige handelinge 
teen die gelowiges. Die lot van die gelowiges sal skynbaar ondraaglik wees, 
maar hulle sal soveel Krag van God ontvang, dat hulle die moeilike sal kan 
verdra en die nood nie so erg sal voel nie, omdat hulle blik op die hemel 
gerig sal wees en die wêreldse en die aardse dinge hulle nie meer lok nie. 
Hulle sal God se Stem hoor en weet dat Hy die dae sal verkort, want Sy 
belofte het hulle die troos gegee en dus reken hulle elke dag daarop dat 
verlossing uit die aardse nood hul ten deel sal val.  
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En tog kom die laaste dag ook vir hulle nog as ‘n verrassing. Dit sal kom 
wanneer daar geen moontlikheid meer bestaan om siele te wen nie en dit sal 
baie gou die geval wees, want die skeiding sal spoedig voltrek wees. Die 
moed om te getuig sal gering wees en die besluit vir of teen God word binne 
‘n kort tydjie geëis. Daarom sal dit ook die inleiding van die einde wees, want 
die kwelling, waaraan die gelowiges nou blootgestel sal word, vereis die hulp 
van God, anders sou 'n gevoel van swakheid hom ook van die klein skare van 
Syne meester maak, en God sal dit nooit toelaat nie. En so sal Hy kom as 
Redder in die hoogste nood en Hy sal Syne na Hom toe bring en dan sal die 
oordeel kom, soos wat verkondig is in Woord en geskrif. Amen. 

Berou van die siel in die Hiernamaals –geen kindskap 

4081 Vir die siel in die hiernamaals is dit ’n vreeslike las om bewus te 
wees van haar skuld aan haar situasie en om beroof te wees van elke 
moontlikheid om uit eie krag haar toestand te verander. Om egter bewus te 
wees van haar skuld, gebeur eers wanneer daar ’n verlange kom na 
verbetering. Voorheen was sy nie geïnteresseerd nie, het geen moeite 
gedoen om opwaarts of na benede te gaan nie, sy het slegs maar ‘n kwelling 
sonder weerga ondervind en was volledig willoos, totdat daar vir haar, deur 
die hulp van ligwesens wat haar in vermomming nader, weer ‘n moontlikheid 
ontstaan om met ander siele saam te kom, en dan ontwaak daar in haar die 
drang om in ‘n ander omgewing te kom, in die geloof dat sy dan aan haar 
toestand van kwelling kan ontsnap. Dan word dit eers vir haar duidelik dat sy 
dit moet inhaal wat sy op aarde versuim het, dat sy liefdesdade sal moet 
verrig.  
En nou sien sy haar nuttelose lewe op aarde in, en die spyt oor die vele 
onbenutte geleenthede sal buitengewoon groot wees. Met goeie wil sal sy 
spoedig ‘n verbetering bemerk, want sodra sy berou voel, benut sy elke 
geleentheid om in liefde besig te wees teenoor die noodlydende siele, want ‘n 
siel wat verhard is, keer haar meer na benede en voel ook nooit berou oor 
haar eie skuld nie, omdat so ‘n siel deur beïnvloeding van bose kragte nooit 
haar onreg kan insien nie en gevolglik ook geen spyt kan voel nie. Die siel is 
eers in staat tot opwaartse strewe wanneer sy haar skuld besef, en dan begin 
die werke van liefde, wat haar van krag sal voorsien om te verbeter. 
Haar medelye met die siele wat, soos sy, ’n toestand van kwelling moet 
verdra a.g.v. hul skuld, het ’n opwelling van liefde tot gevolg, wat dan 
veroorsaak dat die ligwesens haar te hulp kom en hulle sal haar nie meer los 
totdat sy die weg omhoog gevind en gegaan het nie. Hoe meer insig die siel 
verkry, des te vlytiger raak sy in die hiernamaals deur in liefde werksaam te 
wees, sy bied hulp aan almal wat nog laer staan as sy, omdat sy die 
kwellinge van die siele ken en hulle graag wil help om die kwellinge te 
verminder.  
En om besig te wees in liefde, laat nou die eie wroeging swakker word en het 
sy nou die moontlikheid om ryper te word, en ofskoon sy ook nooit die 
hoogste graad kan bereik nie, naamlik kindskap van God, wat slegs deur ’n 
lewe in liefde op aarde verwerf kan word, sal sy tog geluksalig wees in die 
wete dat sy God, Wie sy nou bo alles liefhet, kan dien tot in alle Ewigheid. 
Amen. 
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By God is niks onmoontlik nie 

4082 Waar aardse hulp nie meer moontlik is nie, word die liefde van 
God dikwels duidelik sigbaar, wat selfs die skynbaar onmoontlike laat gebeur, 
sodat die mense kan leer om in Hom te glo en Hom dan bo alles lief te hê. Vir 
God is daar geen grense aan Sy mag nie, wat Hy Wil sal ook geskied. 
Sodoende is daar ook niks wat nie verwesenlik kan word nie, omdat by God 
alles moontlik is. 
Die mense ondergaan dikwels onnodige lyding, want as hulle in staat wil 
wees om iets buitengewoons te bereik, of so-iets wil belewe, moet hulle slegs 
vir God om hulp vra. Hy kan en sal altyd help. Hierdie geloof kan die mense 
egter slegs deur die beoefening van naasteliefde ontvang, omdat slegs goeie 
werke die verbinding met God tot stand bring. Slegs daardeur is die ontvangs 
van krag verseker, wat as uitstraling van God ook onherroeplik tot Hom moet 
terugvoer. Die mens moet dus leer om te glo en hy sal ook kan, indien hy 
vanuit ‘n ernstige wil opwaarts streef. 
In die laaste tyd voor die einde sal die wonderbaarlikste dinge gebeur, wat 
bonatuurlik lyk, maar hul verklaring sal vind in die wil van die mens en in die 
krag van die geloof. Daarin lê die hele verklaring van alles wat vir julle 
onbegryplik sal lyk, maar wat eintlik slegs die gevolg is van ‘n regte 
lewenswandel voor God. 
Dit is nie voldoende dat mense hulleself Christene noem, dat hulle die kerk 
aanhang waaraan hulle behoort, indien hulle nie hul Christenskap voorbeeldig 
uitlewe en deur hul lewenswyse bewys lewer dat hulle behoort tot die 
gemeenskap van gelowiges wat die ware Kerk van Christus verteenwoordig 
nie. Daar word dus ‘n lewende geloof verlang, voortkomend uit werke van 
naasteliefde, ‘n geloof wat die krag van die gees tot werking laat kom. 
Dan sal die mens ook oor buitengewone krag beskik, die krag uit God wat 
hom deurstroom en waarvoor geen daar beperking is nie. So kan die mens 
deur die geloof, met God se krag, ongewone dinge vermag, soos wat God 
Homself ook kan openbaar deur die soort hulp te voorsien wat as bonatuurlik 
voorkom, omdat dit dikwels gebeur wanneer daar geen verdere hoop op hulp 
bestaan nie. 
By God is niks onmoontlik nie. Dit moet die mens altyd onder alle moeilike 
omstandighede in gedagte hou, dan sal sy geloof so sterk word, dat daar vir 
hom geen swaarkry weer sal wees nie. Deur sy houding tot God, en sy diep 
en onwankelbare geloof in Sy hulp, sal hy alle teenspoed verdryf en, sal hy in 
kalmte alle nood tegemoetgaan. Dan sal God hom ook help, omdat Hy ‘n 
sterk geloof nie tot niet sal laat gaan nie.  
By God is niks onmoontlik nie. Alles wat Hy Wil, kan Hy bereik en Hy Wil alles 
doen wanneer Sy kinders Hom as hul liefhebbende Vader aanroep en Hom 
onvoorwaardelik vertrou. Dan sal Hy aan hulle in elke behoefte voorsien, 
hulle help met alle aardse probleme en moeilike omstandighede, want Hy is 
’n God van Liefde en Liefde wil altyd help, omdat Sy gelukkig wil maak. 
Amen. 
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Geestelike dood - Die begrip "lewe" 

4088 Die mens kan lewe en tog geestelik dood wees, soos hy 
omgekeerd ook kan sterf en tog die ewige lewe ingaan, dit is slegs 'n 
geestelike lewe, terwyl die eerste die liggaam betref waarby die siel in 'n 
toestand sonder lig is en gevolglik ook sonder krag. Dit is dus haar lot om in 
'n toestand van dood te wees, selfs as sy in 'n vreugdevolle omgewing leef, 
want die aardse lewe is slegs 'n skynlewe, wat nie bly bestaan nie, maar die 
mens wat geestelik dood is, is ook sonder insig en stel daarom die skynlewe 
bo die eintlike lewe, die lewe van die gees in die ewigheid.  
Wat is julle mense eintlik in wese? Julle is iets geestelik, slegs deur 'n 
materiële omhulsel omsluit. Sodra die omhulsel, wat verganklik is, wegval, is 
die gees in jou vry, ongeag in watter toestand die siel die liggaam verlaat.  
Sy is vry van haar uiterlike vorm, maar nie elke siel is vry om te wil, en in 
staat om voort te bring nie. Haar wil en krag om te kan skep vanuit haarself 
is egter haar geluksaligheid. Dit is die toestand wat in die allereerste begin 
haar bestemming was en wat verlore gegaan het. Maar om te wil en te kan 
skep het dieselfde betekenis as lewe – om onafgebroke besig te kan wees 
volgens haar wil. Ook op aarde beteken "lewe" om besig te wees, nie gepla 
deur fisiese swakhede en gebreke nie, want laasgenoemde word nie as 
volmaak beskou nie en geld as gebrek, solank die mens nie die regte kennis 
het oor sy taak op aarde nie.  
Op aarde kry die onaktiewe mens ook vervulling van aardse begeertes en 
help hom so oor sy toestand van swakheid of ledigheid heen. So beroof hy 
homself van die een dag na die ander, wat hom gegee is vir die positiewe 
ontwikkeling van sy siel. In die geesteryk moet die siel daarenteen elke 
verdowende middel ontbeer. Sy moet terneergedruk die situasie van haar 
stilsit ervaar, wat vir haar tot kwelling moet word, sodat sy dit sal probeer 
ontvlug. Haar kragteloosheid sal haar hinder totdat sy self haar toestand 
verander. Sy is in elke opsig arm en moet gebrek ly totdat sy hulp gebring 
word deur gebed van mense wat op aarde noue bande met haar gehad het. 
Want waar liefde haar in die ewigheid so ‘n gebed stuur, daar ontvang die siel 
soos in 'n flits 'n bietjie insig. Benut sy dit, dan sal die lig om haar heen 
spoedig sterker word en die ontsettende kwelling om sonder lig te wees, sal 
afneem. Dan ontwaak die verlange na lewe in haar en lei haar tot 
werksaamheid.  
Maar werksaamheid in die hiernamaals is werk in liefde, soos wat die siel ook 
op aarde die ewige lewe kan verwerf slegs deur 'n lewe in liefde te leef wat sy 
siel die ware lewe gee. En so hoef die dood 'n mens, wat sy bes gedoen het 
op aarde om in liefde te lewe, nie vreesagtig te maak nie, want hy sal nie 
sterwe nie, maar lewe tot in ewigheid. Vir die ander wat egter net die aardse 
lewe geniet, sal die dood sy prikkel behou, want na hul sterfte sal hulle 
hulself werklik in 'n dooie toestand bevind. Hulle sal egter nie heeltemal 
uitgewis wees nie, maar sal bewus wees van hul bestaan wat vir hulle so ’n 
groot kwelling sal wees, dat hulle net aan hulself sal dink en nie op die nood 
van die siele om hulle sal ag slaan nie. Dan sal hulle in die grootste gevaar 
wees om ewighede lank in hierdie dooie toestand te bly, want slegs die liefde 
kan lewe gee, omdat die wet van die liefde nagekom moet word op aarde, 
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sowel as in die hiernamaals, omdat daar sonder liefde geen lewe is en die 
mens nooit gelukkig kan wees nie.   
Lewe en dood kan dus langs mekaar bestaan. Die sterwe van 'n mens hoef 
nie sy dood te beteken nie, soos ook die lewe van 'n mens op aarde slegs 
lewe genoem kan word, wanneer die gees onophoudelik in liefde werksaam 
is, wanneer die mens vir hom 'n geestelike doel stel en dit ywerig nakom, 
wanneer hy besig sal wees in liefde, soos wat sy gees hom lei, want sy siel 
sal nie sterf nie, maar sal leef tot in ewigheid. Amen. 

Aanwysing op die einde - Natuurgebeure 

4094 Slegs ‘n kort tydperk moet nog verloop tot aan die einde van 
hierdie wêreld, en in hierdie kort tyd sal Ek alle middele aanwend om julle 
daartoe te bring om julle siele te omvorm. Ek laat My deur die mense hoor, 
nog voor die laaste oordeel verwag kan word. Dus sal julle eers hierdie 
Woorde van My moet ontvang, voordat julle rekening kan hou met die einde, 
maar dit sal baie vinnig op die voorafgaande volg. 
Steeds weer moet Ek dieselfde vir julle aankondig, anders skenk julle te min 
geloof aan My woorde; steeds weer moet Ek julle mense daarop wys, omdat 
julle tans te min geestelik ingestel is en dus ook woorde wat julle van bo 
aangebied word, nie veel anders beoordeel as uitsprake van mense nie. Stem 
eerder met laasgenoemde saam en gee aandag daaraan, as om net onderrig 
te aanvaar waarvan die inhoud julle siele pas. Wat moet Ek dus doen om dit 
wat noodsaaklik vir julle sieleheil is, met nadruk aan julle voor te hou? 
Wanneer My Woord nie vermag om julle oor te haal om ‘n begin te maak met 
die arbeid aan julle siele nie, dan moet My Stem harder klink, sodat julle sal 
skrik en na My sal roep in julle angs en in die nood wat julle sal oorval in die 
aangesig van die einde. Ek wys vir julle met groot erns op hierdie gebeurtenis 
wat homself in die natuur sal afspeel, al verleen die gebeure tog net aan My 
Woord bevestiging van die egtheid daarvan, wat meestal deur die mense in 
twyfel getrek sal word. 
Voor dit wil Ek egter al inwerk op die harte van die mense wat ontvanklik sal 
wees vir My Liefde en Barmhartigheid, wat My Woord as teken van Liefde en 
Barmhartigheid herken en dit daarom met vreugde en dank sal aanneem. 
Hulle sal ‘n tweevoudige seën behaal uit die laaste teken wat sal vermaan en 
waarsku. Hulle sal self uitermate versterk word in die geloof en daardeur 
ywerig en oortuigend opkom vir My Woord en met sukses kan deelneem aan 
die verlossingswerk van Jesus. Die oë van alle gelowiges sal nou gerig wees 
op die einde, wat hulle vol oortuiging sal verwag en daarom sal hulle ook kan 
vasstaan in watter stryd ookal teen My, My Woord en My Ryk. 
Dit wil Ek bereik deur My herhaalde aankondigings voor die tyd: sodat alle 
mense nog ‘n laaste teken van My Liefde en medelye kan kry, ofskoon dit as 
sodanig maar selde herken word. Maar vir myne sal dit egter begryplik wees 
dat, en waarom, Ek uit die hoogte tot die mense sal spreek en daarom reken 
hulle elke dag daarop dat Ek My Stem sal laat klink. Ek het My onveranderlike 
plan en Ek sal spreek wanneer die tyd aangebreek het, wanneer julle My die 
allerminste sal verwag, wanneer julle dink dat Ek passief is, wanneer ‘n 
aardse nood skynbaar afgewend sal wees. Wat egter voorspel is in woord en 
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geskrif, sal vervul word. Ek laat ‘n natuurgebeurtenis van ongehoorde 
omvang homself afspeel, wat ontelbare menselewens sal kos.  
En tog is dit slegs ‘n klein voorteken van die verwoesting op die laaste dag; 
Ek laat My nou nie sigbaar uiter nie, terwyl Ek kort voor die einde Self sal 
kom om myne gelukkig te maak en om hulle na My toe te roep in My ryk. Wie 
egter die natuurkatastrofe wat eerste daar sal wees, sal oorleef, sal ‘n 
oortuigende geloof verwerf, indien hy ernstig sal wees met wat dit aanbetref. 
En dit is My bedoeling, dat ‘n diep gelowige mens nou teenoor sy medemens 
alles sal verkondig en verdedig wat op die laaste einde betrekking sal hê, 
want dit sal nie meer lank daarna wees nie. 
Wanneer My stem van bo gehoor sal word, sal julle die einde met rasse 
skrede tegemoetgaan. Vir baie sal die laaste lewensuur al weliswaar geslaan 
het, met die uitbreek van die voorafgenoemde natuurkatastrofe, wat 
ontelbare menselewens sal eis, maar terwille van die oorlewendes kondig Ek 
dit aan, want hulle sal hiermee voordeel kry vir hulle siele, hulle sal leer om 
te glo en My as hulle Skepper en Behoeder, as Vader en Goddelike Vriend 
leer ken, hulle sal uit eie aandrang na My roep en wanneer hulle My duidelike 
hulp ondervind het, na My toe kom. Hulle sal, nadat hulle My herken het, 
probeer om My met ‘n liefdevolle hart vir hulself te wen en My Wil tot hulle 
eie maak; hulle sal My, nadat hulle My gevind het, nie meer opgee nie, 
inteendeel sal hulle aan My getrou bly tot die einde. 
Daarom laat Ek toe dat die aarde gedeeltelik getref word deur ‘n uitermate 
groot storm van verwoesting, sodat die denke van hulle wat oorleef, verander 
sal word en dat hulle hulself sal rig op My, wat na My skepsele verlang wat 
nog vêr van My af staan en tog My Liefde besit, omdat hulle eenmaal van My 
uitgegaan het en weer na My toe moet terugkeer. My Liefde verminder nie, 
My Liefde hou nooit op nie, Sy geld ewiglik vir die wat deur My geskape is, 
selfs wanneer hulle nog nie die weg na My gevind het nie. Dan wys Ek hulle 
steeds weer die weg en bied Myself aan as Leier aan diegene wat hulself aan 
My hoede toevertrou en My wil volg, sodat hulle eenmaal hulle doel bereik, 
sodat hulle ewig met My verenig kan wees, soos wat dit in die allereerste 
begin hulle roeping was. Amen. 

Ernstige aansporing om naasteliefde te beoefen 

4096 Sien julle swakhede in en probeer om dit uit die weg te ruim. 
Word nie ongeduldig as dit daarom gaan om julle in die toestand van ‘n ander 
te verplaas nie en wees vol begrip, krenk die ander nie en neem die gebod 
van die liefde ernstig op, soos wat julle naaste julle nodig het, hetsy vir 
daadwerklike hulp of ook vir woorde wat hom sal opbeur. Gee geen 
aanleiding tot onenigheid nie, probeer veel eerder om tot ooreenstemming te 
kom, neem ook ‘n voorbeeld van My, Wie alle mense met ‘n liefdevolle hart 
tegemoet getree het om hulle vir My te wen. 
En so sal julle ook steeds julle bes moet doen om die harte van die ander te 
wen, julle moet niks nalaat wat liefde kan opwek nie, want alleen in die liefde 
kan ook die volledige begrip vir die swakhede van die naaste tevoorskyn 
kom. En so beproef julle, julleself, die een teenoor die ander, laat geen 
geleentheid onbenut waar julle met ‘n liefdevolle woord of liefdevolle 
handelinge vreugde kan berei nie, want as julle die leed van die naaste op ‘n 
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afstand kan hou wanneer julle hom innerlike vrede gee, doen julle ‘n waarlik 
Christelike werk van naasteliefde, wat julle seën sal oplewer, want julle 
versterk hom liggaamlik en geestelik daardeur. Hy word self in ‘n liefdevolle 
toestand gebring, hy voel wederliefde en hy sal nie nalaat om sy liefde 
werksaam te laat word nie en sy eieliefde sal afneem.  
Wees geduldig en wees sagmoedig, vredeliewend en deemoedig en julle lewe 
sal makliker wees, want die liefde is die beste wapen teen ‘n vyandelike 
houding en liefde vergeef en verdra, dit gee en maak gelukkig, dit verbind 
die harte, dit heel die wonde en sal altyd begrip hê vir die swakhede en foute 
van die naaste en ten slotte tog oorwin, want die Liefde is Krag wat alles 
bereik wat Sy wil. Amen.  

Die skepping van die wêreld - Moses - Beeldspraak  

4097 Laat julle nie wegvoer om te oordeel, solank julle gees nog nie 
volledig gewek is nie. Daar bestaan so oneindig baie, dat dit julle verstand 
sou belas, indien julle dit sou moet verwerk, maar dit is tog goddelike 
Wysheid, dus kennis wat heeltemal ooreenstem met die waarheid. Die mens 
kan in sy onvolmaaktheid nog geen deeltjie daarvan verstaan nie. Daar kan 
ook nie, deur watter skerp dinkwerk ookal, 'n lig daaroor opgaan nie. 
Inteendeel, ’n mens sal eers langs die geestelike weg dienaangaande 
opheldering moet verlang en dit dan in ontvangs neem. 
Hy sal God tot hom moet laat spreek, regstreeks of in die vorm van gedagtes 
wat na innige gebed in hom, sal opkom. Wat vir die een mens ten volle 
verstaanbaar is, kan vir die ander so ondeursigtig wees as die donkerste nag. 
En dus sal die laaste verwerp wat die eerste as suiwer waarheid herken en 
aanneem. Maar 'n debat daaroor kan die ander ook opheldering gee, indien 
hy so-iets verlang. So kan God ook in die vorm van onderrig deur 
medemense die waarheid uitdeel, as Hy Homself deur 'n instelling kan uiter 
of dit kan dikteer wat nodig is om te weet: 
Daar bestaan verskillende uitlegte oor die Skrifgedeelte van die skepping van 
die wêreld en elke uitleg kan waar wees, wanneer dir uitgegaan het van Hom 
wat die ewige Waarheid self is. En gevolglik hang dit van die graad van 
volwassenheid af van diegene wat onderrig word, welke uitleg hy benodig. Hy 
kan die skeppingsdae beskou soos wat hy wil. Hy kan 'n suiwer geestelike 
samehang wil herken en hy sal beantwoordend daaraan onderrig word. Maar 
hy kan ook homself as middelpunt van welke materiële skepping dan ook 
beskou en dienooreenkomstig die oorgelewerde uitsprake van Moses uitlê, of 
hulle as onverstaanbaar voorlopig tersyde lê. Dit wil sê: totdat die rypheid 
van insig vergroot is deur 'n lewenswandel in ooreenstemming met die 
goddelike wil. Hy sal op aarde nooit tot 'n volkome begrip kom nie, want die 
goddelike Wysheid is onuitputlik, ondeurgrondelik, totdat die mens volmaak 
geword het, ofskoon God die mens kan verlig en aan hom 'n omvangryke 
kennis kan oordra deur Sy Gees. Die skepping van die wêreld kan nie anders 
vir die mens duidelik gemaak word as in beelde nie.  
Die mense, ten tye van Moses, was met die beeldspraak vertroud, sodat hulle 
nie alleen die aardse - dit wil sê die materiële - ontwikkeling van die aarde 
daaronder verstaan het nie, maar ook die geestelike samehang kon verstaan, 
indien hulle begeer het om hierdie kennis te bekom. Die woorde van Moses is 
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nie oppervlakkig gegee nie en hulle kan daarom ook nie volgens woordelike 
inhoud verstaan word nie. Maar God self het met Moses gespreek en wel vir 
die hele mensdom van een hele verlossingstydperk wat 'n eindelose lang 
tydsbestek omvat. En sy toespraak was so gegee, dat dit toegepas kon word 
op die teenwoordige tyd, die verlede en die toekoms. Hy verlig beide die tyd 
vanaf die begin tot aan die einde van een verlossingsperiode, asook die 
oertyd en die nog komende tydperk wat deur 'n geestelik beskouende - soos 
wat Moses was - duidelik en betroubaar vooruit kon sien, hoewel die mens as 
sodanig nie van toekomstige sake op hoogte was nie. Maar vir die geestelik 
beskouende word alles geopenbaar en in ooreenstemming daarmee sal ook 
sy handeling wees. Moses het dus aan die mensdom 'n lig gegee. Dit het 
heeltemal ooreengestem met die wil van God en hy kon daarom ook 
uitspreek wat in homself daartoe gedring het om uitgespreek te word. God 
wou nou aan die mense die opeenvolging van die aardse skepping 
bekendmaak, waarby Hy hulle egter bedag wou maak dat dit 'n eindelose 
lang tyd nodig gehad het. En hierdie tyd het beide op die geestelike, sowel as 
op die aardse ontwikkeling betrekking. Die geestelike ontwikkeling betref 
steeds as laaste die wesenlike in die beliggaming as mens. Gevolglik moet die 
positiewe ontwikkeling as mens ook vergelyk kan word met die stadige 
ontwikkeling van die aardse skepping. En omdat hierdie eersgenoemde 
homself voltrek het in die goddelike ordening, moet dit lyk soos die 
ontwikkelingsgang van die aards materiële wêreld, wat ook in 'n deur God 
gewilde ordening sy gang gaan. Slegs die geestelik strewende mens sal die 
samehang verstaan en sal dit kan konstateer. En hulle sal ook die geestelike 
betekenis van die woorde van Moses verstaan. 'n Verstaanbare verklaring 
kan egter nie gegee word nie, solank die ooreenkoms nie gesoek word tussen 
geestelike en materiële positiewe ontwikkeling nie. Om die ontwikkelingsgang 
van die materiële skepping te verklaar vir die mense, was waarlik nie van 
belang nie. En die kennis daaroor verryk nie die mens nie. Tog was die begin 
daarvan in ooreenstemming met die geestelike toestand van die wesens.  
Alles wat gevolg het, het gespruit uit die voorafgaande. Maar dit kan 
geensins ontken word dat God die mense voortdurend wys op hul 
bestemming, op hul lewensdoel, naamlik 'n positiewe ontwikkeling van die 
siel. Deur Moses het presies dieselfde gebeur, op ‘n wyse waar die mense op 
die ontstaan van die aardse skepping opmerksaam gemaak was, steeds met 
die oog op die geestelike doel. 
En op dieselfde manier het die mens Jesus die woorde van Moses uitgelê, 
gedryf deur die gees in Hom. En vir Hom was die geestelike ontwikkeling van 
die mens van groter betekenis, sodat Hy alles met die oog daarop duidelik 
gemaak het, om die mense daartoe te bring om aan die eintlike skepping van 
die wêreld minder betekenis te heg as aan die geestelike teëbeeld, naamlik 
die parallel wat elke aards gebeurtenis kan laat sien. Aan hierdie parallel 
moet veel meer aandag geskenk word, indien die mens sukses wil boekstaaf 
vir sy siel.  
Daar kan nog baie ander verklarings gegee word. En dit is ook die geval 
wanneer die ontvangers van geestelike bekendmakings verskillende 
verduidelikings daaroor kry deur die werksaamheid van die gees. Maar dan is 
daar van tyd tot tyd 'n gedagtewisseling nodig. En waar dieselfde opvattings, 
dieselfde verduidelikings aangetref word, daar kan ook gepraat word van 'n 
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werksaamheid van die gees. Want elke uitleg moet ooreenstem met die 
ander en uiteindelik steeds die positiewe ontwikkeling van die geestelike 
mens betref, al is dit in 'n voorstelling wat makliker of moeiliker te verstane 
is. Waar die gees van God self werksaam kan wees, daar is ook die begrip 
gewaarborg. Amen. 

God se wil - Die stem van die hart - Innerlike aandrang 

4104 Ek sal die gevoel van wat julle moet doen en wat nie, in die 
harte plaas van die van julle wat Ek liefhet, omdat julle na My strewe. As julle 
julself in gebed aan My toevertrou en jul bekommernisse en gedagtes aan My 
voorlê, sal julle dit in die hart voel en as julle dan die begeerte ontwikkel, of 
gedring voel om iets te doen, doen dit en dit sal reg wees in My oë. Wanneer 
julle julself in gebed aan My opdra, sal julle nie meer kan sondig nie, want 
dan laat Ek nie meer sonde toe nie. Vra My om My beskerming, dan verleen 
Ek dit aan julle. Julle kan jul dan gerus aan die stem van jul harte oorgee, dit 
wil sê: doen waarna jou hart verlang. Ek is jou Vader en Ek wil dat jy vol 
vertroue na My kom. Ek wil jou behandel soos 'n liefdevolle Vader dit doen. 
Ek wil jou gee wat jou gelukkig maak, solank dit jou nie skade doen nie. 
Omdat jy self nie weet wat vir jou goed is, of wat skadelik is vir die siel nie, 
kom na My, gee jou geheel aan My oor, lê jou behoeftes aan My voor, 
geestelik en aards, en Ek sal jou antwoord. Dit wil sê: Ek sal My Wil in jou 
hart lê, sodat jy die goeie sal wil hê, wat jy dan ook kan verwesenlik. So sal 
jy met alle versoeke na My kan kom en jy sal nooit sonder ’n antwoord bly 
nie, want dit lê Ek in jou hart.  
Jy sal egter aandag moet skenk aan die stem van jou hart. Jy sal moet weet 
dat elke innerlike aandrang altyd die invloed is van kragte wat jou wil oorhaal 
om iets te doen of uit te los. Kragte van die duisternis sal jou wil verlei tot 
sonde, kragte van die lig tot 'n handeling wat My welgevallig is. Laat die 
magte van die lig invloed kry oor jou, dan sal jy nooit kan sondig nie. Vertrou 
jou aan hierdie kragte toe, telkens wanneer jy met My wil kontak maak in 
gebed, wanneer jy met My wil kommunikeer en My in al jou behoeftes om 
raad vra. Ek het My skepsels lief en het slegs hul sieleheil ten doel, en waar 
dit nie in gevaar is nie, verleen Ek hom alles, ook aardse vreugdes, indien dit 
die geestelike strewe nie sal benadeel nie. Ek wil egter altyd jou Leidsman 
wees. Jy moet altyd die beslissing aan My oorlaat en na innige gebed jou hart 
raadpleeg, en dit sal jou waarlik reg lei. Amen. 

Eieliefde – Wees lief vir jou naaste soos vir jouself 

4105 God het dit aan julle opgedra om mekaar lief te hê. Hy het julle 'n 
gebod gegee wat julle sal moet onderhou indien julle gelukkig wil wees, en 
hierdie gebod vra niks meer as liefde vir Hom en vir julle naaste nie. Dit 
omvat al die werk aan julle siele, wat julle sal laat oorgaan in die graad van 
volmaaktheid terwyl julle nog op aarde leef. Al julle denke, spreke en 
handelinge moet in ooreenstemming wees met hierdie gebod van liefde. Dit 
moet tot uitdrukking kom in die gee en probeer gelukkig maak, in hulp, 
troos, opbeuring en beskerming. Die mens moet vir sy medemens doen wat 
hom self gelukkig sou maak, as hy in dieselfde mate hulpbehoewend sou 
wees. 
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Wees lief vir jou naaste soos vir jouself. So het God aan die mens 'n graad 
van eieliefde toegeken, waaraan hy steeds kan meet in watter mate hy die 
gebod van naasteliefde sal nakom. Is die liefde van die mens vir homself 
groot, dan het hy ook die plig om sy medemens in ’n veel groter mate lief te 
hê, indien hy die Wil van God wil nakom. Dan moet sy liefdadigheid ook 
groter wees. As die eieliefde minder is en die mens wil God se Wil nakom, 
dan sal die naasteliefde groter as die eieliefde moet wees. En dit sal vir die 
mens makliker wees, want hy kan hom maklik van aardse goed losmaak en 
dit aan sy medemens skenk. 
Daar word steeds van julle mense gevra dat julle onbaatsugtige naasteliefde 
sal beoefen. Julle sal dus ook moet opoffer, julle sal offers moet bring ten 
gunste van julle medemens, wie julle gelukkig wil maak. Julle sal dit des te 
makliker kan doen, hoe meer liefde julle teenoor jul medemens voel. Sodat 
die gevoel van liefde vir jul medemens in julle gewek word, sal julle jul moet 
indink dat julle almal kinders van een Vader is, dat julle almal uit dieselfde 
krag voortgekom het en dus almal skepsels vanuit God se liefde is. Dan sal 
julle leer om jul medemens as julle broeder te sien. Julle sal aan hom liefde 
betoon. Julle moet hom wil help wanneer hy in nood is en julle 
hulpvaardigheid sal julle gelukkig maak, want dit maak gelukkig en gee vir 
julle geestelike insig. 
Gee vir jou naaste wat vir jouself begerenswaardig is, dan gee God ook vir 
jou wat Syne is. Hy sal jou die Waarheid gee. Hy sal jou lig en krag en 
genade gee. Hy maak jou gelukkig en behandel jou op dieselfde wyse met 
goedere wat afkomstig is uit Sy ryk, wat aards nie vir jou gegee kan word 
nie. Maar Hy seën ook jou aardse besit, deurdat Hy dit wat jy offer 
vermeerder, wanneer dit vir jou sieleheil dienstig is. As jy dus in liefde vir jou 
naaste weggee, sal jy geen gebrek hoef te ly nie, want die Liefde van God 
gee jou op dieselfde wyse wanneer jy in nood is. Hy behandel Syne nie karig 
nie, eerder deel Hy Sy gawes onmeetlik uit, wanneer jy ook bring sonder om 
bekommerd te wees oor wat jy sal mis. As jy uit liefde gee, dan sal jy nie 
huiwer of karig gee nie en dus ook ryklik deur die ewige Liefde behandel 
word.  
As jy nie in staat is om liefde te voel nie, dan sal jy jouself moet opvoed tot 
onbaatsugtige liefdadigheid. Jy sal om jou heen moet kyk en waar jy nood 
sien, ingryp en helpend bystand verleen. Dit is God se wil en hierdie wil sal jy 
jou eie moet maak, dan sal die liefdadigheid teenoor die naaste jou waarlik 
gelukkig maak. Jy sal self die liefde in jou tot ’n helder vlam laat ontbrand, 
wat alles sal aangryp wat in haar nabyheid kom, want die liefde is goddelik. 
Sy gaan van God uit en lei terug na God toe. Daarom is die gebod van liefde 
tot God en die naaste die vernaamste gebod, wat op aarde sowel as in die 
hiernamaals nagekom moet word, om met die Ewige Liefde verenig te word 
en daardeur tot ewige geluksaligheid te kom. Amen. 

Verdeling van aardse goedere - Voorsorgmaatreëls is nie God se 
wil nie 

4106 Solank julle mense nie dieselfde mening toegedaan sal wees nie, 
sal julle ook nie van gelyke gees wees nie. Want die Stem van die Gees sal 
steeds net die Waarheid verkondig. Sy sal Haarself nooit weerspreek nie en 
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Haar dus by alle mense eenders uiter. Wie dus na die Stem van die Gees 
luister, kan ook daarvan oortuig wees om die Waarheid te verneem as 
antwoord op vrae wat aan hulle gestel word. Maar Ek sal geen antwoord van 
julle weerhou as julle My self daarom vra nie. Ek gee dit vir julle deur My 
Gees indien Sy in julle werksaam kan wees. Ek gee dit vir julle in die vorm 
van helder gedagtes, indien julle die stem van die Gees nie self kan verneem 
nie, of ook deur My dienare op aarde wie se onderrigting julle met 'n geruste 
hart mag aanneem as suiwer, onvervalste waarheid.  
Wat in die vorm van gedagtes na julle toe kom, moet dus ooreenstem met dit 
wat My boodskappers aan julle oordra, aangesien julle andersins nog nie 
verlig is nie en julle dus My antwoord nie verlang het nie, maar julle gedagtes 
was slegs die resultaat van verstandelike denke. Hierdie onderskeid sal julle 
moet maak, sodat julle heel goed 'n antwoord sal kan bedink op geestelike 
vrae wat geen aanspraak kan maak op absolute waarheid, indien Ek daarby 
uitgeskakel word, in soverre julle My nie gevra het, alvorens julle 'n eie 
mening daaroor gevorm het nie. En daarom sal daar by die mense steeds 
verskillende menings aangetref word en nou ontstaan die vraag: Wie is deur 
My gees verlig? Watter resultaat is suiwer waarheid? En in twyfelgevalle is 
daar maar weer net hierdie een antwoord: Lê die vrae aan My voor, want Ek 
wil dit vir julle beantwoord, sodat dit vir julle duidelik kan word. 
Ek deel My gawes onbeperk uit, maar dink altyd daaraan hoe dit deur die 
ontvanger gebruik sal word. Ek kan gee, Ek kan weerhou. Die eersgenoemde 
daar waar My wil in ooreenstemming met die gawe benut gaan word, die 
laasgenoemde daar waar mense My Liefde en My werksaamheid misken en 
daarom ook nie My gawe sal waardeer nie. Ek kan weinig uitdeel, maar ook 
baie. En beide hang weer af van die ontvanger en sy onvoorwaardelike geloof 
in My. Dus sal 'n gelowige mens voortdurend van My kan ontvang en geen 
nood hoef te ly nie, want Ek self gee nooit alles weg nie en het dus steeds 
gawes gereed wat Ek kan uitdeel, ook wanneer dit aards onmoontlik lyk. 
Want Ek is tog die Heer van alle skeppings en dit staan My vry om ook die 
vrugte van My skeppings te verdeel volgens My goeddunke. En die één kan 
ontvang, terwyl die ander met leë hande sal weggaan, en dit beide ten tye 
van aardse noodtoestande, asook aardse welstand, want die verdeling van 
aardse goedere berus slegs by My. En daarom hoef 'n gelowige mens geen 
voorsorgmaatreëls te tref nie, omdat dit slegs My sorg is waaroor 'n mens sal 
beskik. 
En as julle die uiteenlopende verdeling van aardse goedere by julle 
medemense in oënskou neem, sal julle self moet erken dat dit nie net van die 
mense afhang nie, maar in sekere opsig deur die lot bepaal word, dat die 
mens nie altyd self in die hand het wat hy begeer om vir sy 
lewensomstandighede te verskaf nie. En uiteindelik sal julle, indien julle 
gelowig is, hierdie verdeling moet beskou as uitgaande van My, dat Ek vir die 
mense beide goeie, asook swak lewensomstandighede berei, na gelang van 
die behoefte vir die volwassewording van die siel. Op dieselfde manier is die 
versorging van die liggaam dus My werk en gebeur dit in ooreenstemming 
met die sterkte van die geloof. En die swak gelowige mens sal nie so rotsvas 
op My hulp bou nie en daarom ook kleingeestig sorg vir sy liggaam, terwyl hy 
My maar net vol vertroue kon gevra het om van alle besorgdheid oor sy 
liggaamlike welsyn vry te wees.  
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Voorsorgmaatreëls vir die langtermyn stem nie ooreen met My wil nie, want 
My doel is om julle te omvorm tot baie groot geloofskrag. En selde besef julle 
mense dat Ek julle ter syde staan, dat Ek vir julle sorg en in al julle behoeftes 
voorsien, dikwels op 'n manier wat heeltemal buite die raamwerk van die 
vanselfsprekende gaan om juis daardeur julle geloof te versterk en om dit so 
sterk te maak, dat daar geen twyfel aan die vervulling van elke vraag meer 
sal wees nie en dat die mens geen enkele sorg meer hoef te hê oor die 
instandhouding van sy liggaam solank hy op aarde leef nie. Hierdie 
geloofskrag waarborg ook totale versorging, wel in ooreenstemming met die 
geestelike toestand van die gemeenskap, egter ook aangepas by die 
behoeftes van die enkeling. Ek weet waarlik wat die mense nodig het. En oor 
Myne, dus diegene wat in vrye wil op My afstuur en My as hul Vader van 
ewigheid erken, bekommer Ek My in die besonder en Ek sal verhoed dat hul 
geloof beskaam word. En daarom ontneem Ek die mense dikwels van dit wat 
hulle vergaar het, met die bedoeling om hulle later daarmee te versorg, 
omdat hulle andersins ’n lang tyd nodig sal hê om hulleself, in diep geloof en 
vol vertroue teenoor My, van alles ontslae te raak en My hulp af te smeek en 
te verwag. Want Ek wil deur die mense erken word. Ek wil vir hulle 'n 
sorgsame Vader wees en My kinders moet My met elke aangeleentheid 
kenbaar maak, hulleself aan My toevertrou en gelowig op My hulp wag. En 
hulle sal nooit as te nimmer nood ly nie, want Ek het aan hulle die belofte 
gegee: "Soek eers die ryk van God en al die ander sal julle ten deel val". 
Amen. 

Wie My gebooie onderhou, na hom toe wil Ek kom en Myself aan 
hom openbaar 

4107 Laat Ek tot julle spreek op alle plekke, te alle tye en in alle 
lewensomstandighede, in vreugde en leed, in nood en sorge van liggaam en 
siel, deurdat julle jul gedagtes tot My sal rig en sal verlang om My Stem te 
hoor. 
Ek wil tot julle spreek en elkeen wat My Woorde verwag, sal My verneem, 
want Ek het julle die belofte gegee dat Ek My Wil sal openbaar aan hom wat 
My liefhet en My gebod onderhou, wie My dus tegemoet snel en in die liefde 
leef. 
Wie My gebod nakom, sal ook My taal herken, hy sal My openbaringe 
aanneem en gelukkig wees in die besef dat Ek tot hom spreek. Om die kennis 
en die woorde van liefde van My te verneem, sal hom gelukkig maak en des 
te inniger sal hy na My toe kom en in stilte, met steeds meer verlange, na My 
Woord luister. Hy sal sy hart vir My open en Ek sal by hom ingaan, My intrek 
neem in sy hart en Myself met hom verbind en voortdurend omgang met 
hom hê. 
En dit is die toestand waarna al julle mense op aarde behoort te strewe, deur 
die Woord in blywende verbinding met My te staan, om met die gedagtes so 
’n verbinding tot stand te bring en in salige vereniging met My, My vlees en 
bloed te geniet, dus om My Woord met sy krag in te neem. En wanneer julle 
dan hierdie stadium bereik het, kan julle met ‘n geruste hart soos My kinders 
voel en julle kan met elke versoek soos ‘n kind na die Vader kom. Julle mag 
julle bemind voel en julle hoef julle oor geen aardse nood ongerus te maak of 
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verlate te voel nie, want Ek sal nou altyd by julle wees. Ek waak oor elke tree 
wat julle gee, Ek lei en behoed julle en Ek vervul elke versoek wat julle in 
gees en in waarheid tot My rig. Ek hoor julle roep, al word dit nog so 
stilletjies na My opgestuur, want Ek het julle lief, julle wat na My toe wil kom. 
Omdat oorgrote Liefde My steeds met julle verbind, sal Ek dit ook nie toelaat 
dat julle verdwaal as julle voor ‘n kruispad kom en nie weet waarheen julle 
julleself moet wend nie. Ek sal julle saggies lei na die goeie weg, Ek neem 
julle by die hand sodat julle nie struikel nie, Ek verlig vir julle die weg wat 
donker geword het as julle nie meer in staat is om dit te herken nie. 
Julle sal steeds weer My stem mag verneem en dit sal julle die sekerheid gee 
dat Ek by julle is. Julle moet die aarde slegs as ‘n oorgangstasie beskou om 
op haar die graad te bereik wat My nabyheid toelaat. As julle hierdie graad 
bereik het, hoef julle aards nie meer die geringste te vrees nie, want dan sal 
julle as begenadigdes van die geesteryk aangeteken wees en sal julle jul doel 
onherroeplik bereik het. 
Wat julle dus nog aards opgelê word, dit moet julle nie laat skrik nie, want dit 
is maar ‘n verbygaande periode van baie korte duur, wat julle nie meer net 
aflê nie, maar in voortdurende geselskap met My, waardeur julle ook teen 
alle onheil gevrywaar bly. Harte waarin Ek vertoef, is onherroeplik Myne, en 
wat in My besit oorgegaan het, laat Ek vir ewig nie meer los nie. Hierdie 
versekering moet vir julle die lewe ligter maak, julle moet daaraan glo en 
julle steeds soos My kinders voel, wat onder My leiding sekerlik na julle 
Vaderhuis sal terugkeer. Amen. 

Gebeurtenisse wat spoedig kom - voleinding 

4108 Verwag My koms spoedig, want daar is nie meer veel tyd oor tot 
die einde nie. Julle sal binnekort dinge belewe wat dit bevestig wat My Liefde 
julle reeds lankal bekend gemaak het, naamlik dat die laaste fase voor die 
einde reeds begin het. Julle sal julleself afvra waarom Ek nog sulke onheil 
toelaat, waarom Ek so ‘n groot nood oor die mense laat kom? Ek kan julle 
steeds net as antwoord gee dat dit nodig is vir die mensdom wat My nog nie 
herken het nie, wat alle gebeure slegs met aardse oë beskou en egter nooit 
die geestelike ontwikkeling van die mens in verband daarmee bring nie. Dit is 
onherroeplik die laaste smarte en aan onherroeplik kom ook spoedig ’n einde.  
Steeds wys Ek julle daarop dat julle nie wêreldsgesind deur die aardse lewe 
mag gaan nie. Dit sal in elk geval slegs nog ‘n kort tydjie duur, maar kan vir 
julle van die grootste betekenis wees, indien julle nog in hierdie laaste tyd 
oor julle bestemming sal besin, en julle hiermee ooreenstemmend nog die 
lewe ten volle wil benut. Julle is ewenwel nog lou en onverskillig teenoor My 
vermanings en waarskuwings, want julle glo nie in My woord nie. 
Ek kan julle egter geen vêrdere bewys gee van die waarheid van My Woord 
nie, want julle moet sonder beïnvloeding die ware weg gaan. Julle moet julle 
self gedrewe voel om dit te doen wat My Wil is, anders kan julle jul siel nie 
tot volmaaktheid bring nie. ‘n Duidelike bewys kan julle egter uit die 
komende gebeurtenisse aanneem, want Ek kom daardeur ongewoon nader 
aan julle. Ek openbaar My aan hulle wat die kennis het van My 
barmhartigheidsgawes en bevestig dit sodoende aan hulle sodat hulle My kan 
herken, en dit sê Ek met sekerheid aan julle wat My wil dien, dat julle geen 
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lang lewensduur meer het nie, dat ‘n taak op julle rus wat geen uitstel meer 
duld nie, en dat julle terwille van hierdie taak julleself vooraf moet oortuig 
van die waarheid van My Woord, sodat julle dit sonder enige belemmering 
kan versprei. 
Sodoende sal julle alles in vervulling sien gaan wat Ek aan julle verkondig het 
in woord en geskrif. Julle sal leer om die wêreld te verag en julle uitvoeriger 
met die geesteryk besighou tot julle voordeel, tot omvorming van julle siele. 
Tallose ligwesens staan My ter beskikking en deur hulle werk Ek steeds weer 
op julle in deurdat Ek julle gedagtes blywend op die komende gebeure rig, 
deurdat Ek julle so lank deur nood en ellende sal laat gaan totdat julle na die 
ondergang van die aarde verlang om die sware verdrukking deur julle 
medemens te ontgaan. Dan sal julle julleself langsaam op die einde 
voorberei, dan sal julle daaraan glo en moeite doen om welgevallig teenoor 
My op aarde te lewe. 
‘n Onbeskryflike chaos sal na hierdie tyd volg. Verwag dan vol vertroue My 
hulp in die grootste nood, want Ek het dit aan julle verkondig en Ek sal julle 
geloof nie beskaam nie. Sodoende het julle, deur My woorde, die grootste 
sekerheid dat julle geen leed aangedoen sal word nie, terwyl dit van alle 
kante op julle sal afstorm. Julle hoef My egter maar net julle liefde te gee en 
wanneer julle My liefhet, sal julle ook na My verlang. Daarom sal Ek kom om 
julle weg te neem van die plek van verderf en sal julle bring na My ryk waar 
julle nimmermeer vervolg sal word nie, waar Ek alleen sal heers en die bose 
nie toegelaat sal word nie.   
Alle nood sal dan vir die gelowiges ten einde wees, vir die ander egter sal die 
nood dan eers begin soos wat Ek dit verkondig het. Hulle sal verdoem word in 
die duisternis, hulle sal gekluister word op die nuwe aarde in skeppings wat 
julle nie vir julleself kan voorstel nie, totdat julle die nuwe aarde self sal 
bewoon. Amen. 

God as Vader, Vriend en Broeder probeer om julle liefde te wen 

4109 Ek wil vir julle ‘n liefdevolle Vader wees, ‘n wyse Leidsman en 
Raadgewer, ‘n troue Vriend en Broeder, Ek wil julle alles gee wat julle op 
aarde nodig het. Ek wil julle koester na siel en liggaam, sonder ophou wil Ek 
vir julle sorg en nooit meer moet julle dink dat julle deur My verlaat is nie, Ek 
wil julle in elke nood bystaan en julle beskerm teen alle aanvalle van julle 
vyande, hetsy geestelik of aards, Ek wil alle barmhartigheidsgawes oor julle 
uitstort en steeds sal julle My Liefde besef wat Ek van die allereerste begin vir 
julle gekoester het en wat nooit meer sal afneem tot in alle ewigheid nie. 
Dog van julle verlang Ek een ding: Dat julle julleself vir My as eiendom gee 
en dat julle daarna sal streef om by My te wees, dat julle My sal liefhê soos ‘n 
kind sy vader liefhet. Het Ek nou maar hierdie liefde, dan kan Ek julle 
vasgryp met die krag van My Liefde en julle vir ewig geheel en al wen, en vir 
hierdie liefde ding Ek ononderbroke mee. 
Daarom probeer Ek om julle tot die Waarheid te bring, tot die erkenning van 
My en My heilsplan van ewigheid, want eers sal julle moet weet dat julle My 
skepsele is en hoe julle, as My skepsele, verbind is met My, die ewige 
Skepper. Julle sal julle moet vergewis van die groot verantwoordelikheid 
teenoor My en in ooreenstemming daarmee lewe, sodat julle genade kan vind 
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in My oë. Julle hart moet julle daartoe aanspoor, dan eers sien Ek julle liefde 
en dan behoort julle tot Myne, aan wie Ek My ryk beloof het, want dan sal 
julle My soek en as julle My gevind het, My nie meer prysgee nie, want dan 
sal julle die vereniging met My en soek My vra vir krag, omdat julle sal insien 
dat Ek julle Heer en Skepper is. 
Julle sal deemoedig voor My gaan staan en julle sal wees soos wat dit My 
behaag, naamlik vol liefde en vertroue en aan die Vader julle node in alle 
kinderlikheid vertel en Ek sal julle vrae verhoor. Ek sal julle elke verlange 
vervul, omdat My Liefde Haar vir julle so openbaar, dat Ek julle al op aarde 
gelukkig wil maak en ook eens in die ewigheid. Daarom sal julle moet luister 
na My Woord, want deur My Woord leer julle My ken, sodra julle My Woord in 
julle hart opneem, daaroor nadink en so leef dat julle My welgevallig is. Dan 
sal julle My ook liefhê en julle geluksaligheid sien in My Liefde vir julle. Dan 
kan Ek na julle toe kom, deur My nabyheid kan Ek julle tydelik en ewiglik 
gelukkig maak. Ek kan julle, na gelang julle dit waardig is, met geestelike 
gawes bedeel, Ek kan julle opneem in My ryk as julle die aardse lewe 
beëindig het en julle geluksalig maak tot in alle ewigheid. Amen.  

Neem eet, dit is My vlees en My bloed – die geestelike Avondmaal 

4115 Ek roep tot Myne: Berei julle voor en weet dat julle gou 
teruggeroep sal word en dat julle moet voortgaan met die werk waarvoor Ek 
julle gehuur het. Die dae is getel en slegs 'n paar dae word nog vir julle 
toegestaan. Dan sal die Waarheid van My Woord aan julle bewys word en 
julle geloof sal sterk word. Tot dan sal julle egter nog baie verskillende 
innerlike en uiterlike probleme ondervind, sodat julle in toenemende 
opregtheid by My kan aansluit sodat Ek julle die krag kan gee wat julle in 
staat sal stel om julle staande te hou teen alle weerstand en om gewillige 
arbeiders vir My te word. 
Ek versoek julle aanhoudend om ywerig te werk aan die verbetering van julle 
siele, want Ek weet hoe belangrik dit is dat julle nie halfhartig word nie. Ek is 
Self met julle en rig julle gedagtes aanhoudend na die geesteryk. Ek motiveer 
julle om kontak daarmee te soek en Ek stuur boodskappers vanuit die 
koninkryk van lig, wat julle altyd volgens julle begrip sal onderrig, om julle te 
ontmoet. Ek sal julle Self inlig oor enigiets wat julle wil weet.  
Dit is nie My wil dat julle deur twyfel ontstel moet word nie, daarom wil Ek dit 
wegneem deur die oordra van die suiwer waarheid aan julle, sodat wanneer 
julle ingelig en oortuig is dat julle die waarheid het, dit maklik sal wees om 
vir My te werk, want dan sal julle ook dit verdedig wat Ek deur My Gees vir 
julle sal leer. Dit sal in julle spreek net soos wat Ek met julle sou praat indien 
Ek by julle was. Gevolglik kan julle altyd vrae vir My vra en die korrekte 
antwoord sal na julle toe kom, want so gou as wat julle geroep word, moet 
julle julle aardse take los en eers voldoen aan My versoek deur die innerlike 
stem. 
Heel eerste wil Ek enige twyfel wat in julle is en julle beswaar, verwyder. Ek 
wil julle vrae beantwoord, selfs wanneer julle dit nie hardop vra nie, want Ek 
is bewus van julle mees geheime gedagtes, van julle wilskrag en julle geloof:  
Eerstens, hou vas aan My Woord wat vir julle aangebied word van Bo. Hierdie 
woord kom direk van My, of word aan julle gebied deur ligwesens, wat slegs 
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aan My Wil voldoen en julle volgens My instruksies onderrig. Jesus het op 
dieselfde manier op aarde geleer, want Hy was ook 'n Ligwese wat met die 
mense gepraat het namens My, dus ook volgens My wil. Dus was Sy woord 
dieselfde woord wat van My uitgegaan het en daarom kon Hy tereg sê: 
"Enigiemand wat My hoor, hoor die Vader, want die Vader en Ek is Een." My 
stem het geklink in Hom, My Krag was aktief in Hom en My Gees het Jesus 
heeltemal gevul, Wie so deurdring was deur My, dat Hy heeltemal verenig het 
met My en hierdie volledige eenheid was die gevolg van 'n voorbeeldige lewe 
van liefde, 'n lewe van onbaatsugtige naasteliefde, wat Ek verwag van alle 
mense wat volmaak wil word. ‘n Lewe in liefde lei dus tot totale eenheid met 
My en dit op sy beurt, tot die ontvangs van My Woord, die uitstraling van 
Myself.   
Ek is die Woord, dus is die Woord God. Ontvangs en aanvaarding van die 
Woord is geestelike voeding. Dit is die brood uit die hemel wat deur Myself 
aangebied word aan iemand wat honger en dors daarna en wanneer Ek 
mense die brood uit die hemel aanbied sê Ek: "Neem dit en eet, dit is My 
vlees en My bloed”. Ek is immers self die Woord, vlees en bloed in die 
geestelike sin. Tydens die geleentheid van 'n fisiese ete, die Avondmaal met 
My dissipels, het Ek gepoog om die geestelike maaltyd aan hulle te 
verduidelik, Ek wou hulle aanmoedig om meer dikwels geestelike voedsel in 
te neem, My vlees en My bloed te geniet in herinnering aan My, want dan sal 
hulle altyd in staat wees om te verenig met My en hulle sal vol krag wees.  
Die feit dat Ek terselfdertyd aardse brood gebreek het en werklike wyn 
gedrink het met My dissipels, was van geen groot belang nie, want My 
dissipels het geweet wat Ek bedoel het, want hulle was geestelik ontwaak, 
hulle het 'n lewe van liefde geleef en dus ook My figuurlike vergelyking 
verstaan. Buitendien was hulle veronderstel om My as voorbeeld te neem, 
hulle was veronderstel om al hulle besittings te deel met hul medemens wat 
in nood was, om hulle fisies en geestelik te voed, en Ek het dit verbind aan 
die belofte van die gee van Myself aan hulle. Hulle moet eenheid met My vind 
deur alles wat hulle besit te gee aan hul naaste aan wie dit ontbreek, sodat 
hulle My Woord kan ontvang, waardeur Ek My openbaar aan almal wat met 
My verenig is deur werke van liefde.   
Ek het nie verhoed dat mense My woorde gebruik om 'n proses te begin wat 
slegs as suiwer uiterlik gesien kan word nie, wat slegs metafories uitgevoer 
word, indien 'n persoon eers My teenwoordigheid verkry het deur 'n lewe van 
liefde. Ek sal dit ook nooit verhoed nie, sodat dit nie julle vryheid van wil 
beperk nie, maar Ek sal mense altyd die regte verduideliking laat kry deur 
ander geestelik verligte mense, wat dan die regte begrip van My woorde sal 
hê en dit so sal deurgee. Sonder die regte insig sal dit egter bloot 'n 
onbeduidende formaliteit wees wat net sal toeneem in waarde indien die 
geestelike betekenis waargeneem word, as mense honger en dors is vir die 
aanvaarding van My Woord, as hulle hulself so laat voed deur My met die 
brood uit die hemel, met My vlees en My bloed, ten einde vir ewig verenig te 
wees met My. Amen. 
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Ondergang van die ou aarde - Liggaamlike belewenis - 
Waarskuwing 

4116 Ek het aan julle verkondig dat julle die ondergang van die ou 
aarde nog liggaamlik sal belewe en Ek herhaal dit sodat julle sal glo. Julle 
geloof is swak en julle verset julleself innerlik daarteen dat julle in die laaste 
van die dae leef. My Gees spreek egter aanhoudend tot julle en verkondig dat 
die tyd van die einde nader. Waarom wil julle dit nie glo nie, terwyl julle 
andersyds die waarheid van My boodskappe nie kan ontken nie? 
Waarom hoop en reken julle op vooruitgang, op ‘n verbetering van aardse 
verhoudinge? Waarom lyk die gedagte aan ‘n einde, verbonde aan ‘n totale 
vernietiging van die ou aarde, vir julle ongeloofwaardig en onaanvaarbaar? 
Omdat julle nog graag sal wil lewe en nie voorbereid is nie, nie genoegsame 
oorweging skenk aan My Woord, wat baie duidelik die noodsaaklikheid van 
die algehele omvorming van die ou aarde verduidelik en julle sal lei tot 
diepgaande geloof as julle, met julle wil na My gekeer, elke Woord inneem en 
aanvaar as vanuit die Hemel, en daarvolgens lewe.   
Selfs julle wat My Woord wil versprei, twyfel nog en julle kom daarom nog nie 
oortuigend genoeg op vir My Woord nie en julle laat julle deur teenkanting 
swak word. Julle geloof is nie sterk genoeg nie, ondanks julle goeie wil om My 
te dien. Die werklikheid van die lewe beïnvloed julle en julle vind dit 
onmoontlik om julle te versoen met die menslike wese se geestelike 
bestemming, gevolglik ondersteun julle nie My openbarings aangaande die 
komende tyd ywerig genoeg nie. 
Julle neem selfs My Woord nie ernstig genoeg op nie, sodat Ek julle altyd 
weer dieselfde dringende waarskuwings aangaande die naderende einde 
moet gee. Julle sal dit nog liggaamlik belewe, - sê dit nie genoeg nie? Weet 
julle hoe oud julle nog sal word? Is dit moontlik dat julle dalk net ’n kort 
tydjie sal lewe? Slegs Ek weet watter dag die laaste sal wees en Ek hou dit 
geheim, maar Ek sal julle sê dat dit nie meer vêr is nie en dat julle My sal 
dien tot die einde. Julle sal dus die dag nog beleef en julle kan dit maar glo! 
Julle sal goeie arbeiders vir My wees, want ’n oortuigde geloof sal julle met 
oortuiging laat praat. En Ek het sulke boodskappers soos julle op aarde 
nodig, wat die mense ernstig sal aanmoedig en intens sal verduidelik oor die 
nodigheid om vir My werksaam te wees op aarde, asook die geestelike 
swaarkry indien daar nie hulp vir hulle gebring sal word nie,. Julle ontvang 
reeds My Woord en is dus alreeds gevorderd wat kennis betref, en tog wil 
julle nie glo nie, alhoewel julle dit nie sal verwerp of vyandig daarteenoor sal 
staan nie.  
Daarom spreek Ek steeds nadruklik met julle, want ‘n diep geloof is 
noodsaaklik as julle met julle woorde sukses by julle medemens wil behaal. 
As julleself oortuig is dat wat julle hoor deur die stem van die Gees die volle 
waarheid is, dan is julle ware verteenwoordigers van My woord op aarde. Dan 
leen julle My julle mond, sodat Ek My daardeur kan uiter, en dit sal julle 
opdrag in die komende tyd wees naamlik dat julle die spraakorgaan sal wees 
vir My, waar Ek Myself andersins nie aan die mense sal kan openbaar nie. Dit 
is egter beslis nodig dat julle My hoor, ofskoon julle nie altyd My stem kan 
herken nie. 
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Die nood gedurende die laaste van die dae sal so swaar druk op die mense, 
dat hulle sonder My hulp en sonder My Woord sou twyfel. As Ek egter tot 
hulle spreek, dan sal hulle sterk wees en die grootste nood kan weerstaan, 
omdat My Woorde hulle krag sal gee. Daarom moet julle julle dienste vir My 
aanbied, sodat daar sonder dwang op die mense ingewerk kan word. Ek kan 
steeds aanwesig wees waar julle as bemiddelaar die mense in geestelike 
gesprekke betrek en op die manier sal die kontak herstel word tussen My en 
die mense. Hulle het dringend My woord nodig en sal op hierdie manier 
onderrig word, as hulle wil standhou tot aan die einde. En die einde sal 
spoedig kom, dit roep Ek julle steeds weer toe. Julle moet My woorde glo en 
in volle vertroue die toekoms tegemoet gaan, wat homself sal onthul net soos 
wat Ek lank tevore aangekondig het in woord en geskrif. Amen. 

Groot leed - Groot genade 

4117 Baie groot leed is ‘n besondere genade ofskoon dit vir julle 
onbegryplik is, want My Liefde wil julle mense nie laat ondergaan in die roes 
van die wêreld nie en bring daarom oomblikke van dreigende nood oor julle 
om julle tot nadenke te stem. Anders sou die siel leeg vertrek en geen sukses 
kon wys in haar geestelike ontwikkeling nie. 
Leed moet altyd beskou word as ‘n middel om die mens van sy hulpeloosheid 
en swakheid bewus te maak, en as die leed daartoe bydra dat die siel haar 
tot My wend, dat sy na My toe sal kom om hulp en haar ootmoedig aan My 
toevertrou, is dit ryk aan seën en kan daarom as ’n geskenk van genade 
beskou word. Want leed lei tot My, terwyl deur vreugde van die wêreld, 
asook deur alle aardse genot, die teendeel bereik word. 
Leed laat die mense bid en sonder gebed is daar geen verbinding moontlik 
vanuit julleself met My nie. Sonder gebed kan die genadegawe nie aan julle 
gegee word nie, want gebed toon die wil en die verlange na My. Dan kan Ek 
die mens tegemoetkom en hom gee wat hy nodig het as vervulling van sy 
bede. 
Bly die mens egter van lyding verskoon, dan hou die liggaam aan om die 
gees te verwerp as hy hom aan die siel wil openbaar om die mens die ware 
leiding en onderrigting te bied. Dit is egter absoluut nodig vir geestelike 
vooruitgang, vir die bereiking van ‘n hoë graad van volwassenheid van die 
siel, dat sy deur die gees onderrig sal word en haar daardeur met die gees 
verenig. 
Om hierdie rede moet Ek julle egter absoluut hulp verleen met My Krag, en 
daarvoor moet eers gevra word, omdat die vrye wil van die mens 
deurslaggewend is, en lyding is die dryfkrag daartoe. 
Leed kan egter ook die hart verhard. Dan beweeg die mens weg en streef nie 
meer na volmaaktheid nie en dan is daar geen ander middel wat meer sukses 
sal behaal nie. Meestal lei leed egter na My toe en oor die algemeen 
vervolmaak die mens homself deur lyding, en dan het dit sy doel bereik. Dan 
moet hy My daarvoor ook dankbaar wees en dit as genade erken, want 
liggaamlike leed is geen blywende toestand nie en dit is buitengewoon 
voordelig, indien julle volwassenheid nastreef.  
Dan sal julle My ewig dankbaar daarvoor wees en in die toestand van 
bewustheid sal die aardse lewe vir julle makliker verstaanbaar wees. Julle sal 
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dan ook weet hoe om julleself te kan help in die tyd van groot nood, want 
julle sal dan nie meer julle lewe alleen leef nie, maar saam met My, want 
julle het julleself vir My geopen deur gebed en sal dan krag ontvang wat julle 
weer volgens eie wil sal kan gebruik en ook sal benut vir julle geestelike 
vooruitgang, want dit is julle roeping. Amen. 

Waarheid van die Goddelike Woord - Inwerking van ligwesens op 
julle lot 

4118 Elke openbaring het sy oorsprong in My, wat na innige gebed as 
stem van die Gees te hore is. Dit sou dus onsinnig wees om aan te neem dat 
Ek My ooit sou kan teenspreek en daarom is dit noodsaaklik om aan elke 
openbaring waarde te heg en so sal ook die betekenis daarvan makliker 
begryp kan word. 
Ek plaas geestelike versorgers naas julle op aarde, wat julle bystaan en Ek 
gee hulle ook die reg om op julle aardse lewe in te werk, in soverre hulle julle 
sal lei op julle aardse weë, dat hulle julle lot sal bestuur en voeg volgens My 
Wil. So sal ook julle aardse lewe steeds gevorm word soos wat dit dienstig sal 
wees vir die rypwording van julle siele. 
Daar kan nouliks van ‘n volkome vervulling op aarde gepraat word, omdat dit 
die rypwording in twyfel sou trek. Daar moet baie meer voortdurende 
gevegte plaasvind, waardeur die mens wat sy geestelike vooruitgang ernstig 
opneem, ryp kan word. Maar sodra dit egter nagestreef word en die gevaar 
nie meer bestaan dat die mens sal opgaan in die wêreld nie, hou hulle ook 
rekening met die aardse begeertes, omdat dit My Wil is en dan is ‘n 
geestelike positiewe ontwikkeling ook gewaarborg, ofskoon julle aardse geluk 
in ooreenstemming met julle geestelike arbeid sal wees. 
Maar dan is dit My Wil wat die geestelike versorgers uitvoer en dan kan die 
mens gerus van sy aardse geluk geniet en dit sal hom geen geestelike nadeel 
oplewer nie, indien julle gebed steeds lui: Vader, laat U Wil geskied. 
‘n Uitermate sterk begeerte kan die geestelike arbeid van die mens wel 
beïnvloed, deurdat dit minder ywerig uitgevoer word, maar dan sal die 
geestelike versorgers hulpvaardig besig raak om die begeerte te beperk, 
d.w.s. hulle vorm die lewe d.m.v. ‘n lotsbestemming en beweeg die mens om 
daarvan af te sien, dog nooit deur dwang nie, maar slegs deur sy gedagtes te 
beïnvloed om hom van die baie sterk begeerte af te haal en hom weer, as hy 
in My Wil berus, met My genadegawes te oorlaai. 
‘n Kind wat op My gerig is, het My uitermate lief en sal getrou deur My 
versorg word tot die einde, en Ek verhoor sy elke gebed. Ek bekommer My 
oor al sy begeertes en skenk hom ook op aarde al geluk en vreugde, indien 
hy maar na My sal verlang en My nie eenkant toe skuif vir sy begeertes nie, 
wanneer hy My met liefde nader en elke versoek aan My vol vertroue voorlê, 
want My Liefde is steeds bereid om te gee en sal ook aan Myne op aarde ‘n 
toestand van geluksaligheid en vrede verskaf. Amen.  

Die laaste oordeel - Vergeesteliking van die aarde 

4125 Daar sal ’n streng regspraak gehou word aan die einde van tye, 
dus sal daar ‘n tyd kom wanneer die samestelling van die aarde nie meer 
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aardse materie genoem kan word nie, maar wanneer alle stof hulself 
vergeestelik het, sodat die aarde self ’n meer geestelike skepping sal word 
soos wat daar baie ander in die heelal bestaan, wat elkeen aanspraak kan 
maak om vormingsplekke van die gees te wees. Die aarde sal so ‘n plek van 
onderrig vir die gees bly, slegs met die voorbehoud dat haar skeppings, 
asook haar inwoners, vergeestelik genoem kan word, dat die lewende wesens 
se lewens onder verskillende omstandighede sal voortgaan en selfs hulle taak 
nie met die huidige vergelyk kan word nie. Die aarde sal ook deur so ‘n 
tydperk na ‘n eindelose lang periode moet deurmaak en dit is van hierdie 
tydperk waaroor Jesus met Sy luisteraars op aarde gepraat het. 
Elke materiële skepping moet hierdie weg van ontwikkeling deurgaan, dus is 
dit slegs geoordeelde materie in die begin wat hulself na ‘n oneindige lang 
tyd, na ewighede wat die mense nie sal kan beoordeel nie, hulleself verhef 
tot ‘n heel ander fase; hulle vergeestelik hulself meer en meer en sal ten 
slotte slegs as ‘n geestelike skepping bestempel kan word. Maar dit sal egter 
onmeetlike lang tydperke duur, omdat alle die gekluisterde gees eers hierdie 
aardse materiële weg sal moet neem, sodat die materie dan ten volle oorwin 
kan wees. En dus sal daar nou ook ‘n eindelose lang tyd nog moet 
verbygaan, alvorens die volle vergeesteliking op aarde bereik is. Hierdie 
tydsduur sal weer saamgestel word uit aparte ontwikkelingsfases waarvan 
elkeen op sy eie as ‘n ewigheid beskou sal kan word deur onverligte mense, 
omdat baie geslagte ’n bepaalde graad van rypheid tydens één so ‘n periode 
sal moet verwesenlik.  
Elke fase begin met mense van hoë geestelike rypheid en eindig met mense 
wie se neiging na die diepte so sterk is, dat hulle wil vervul sal word, naamlik 
dat hulle weer gekluister sal word in die skeppinge van die daaropvolgende 
nuwe aarde. Weliswaar is ook hierdie verlossingsperiodes, volgens menslike 
standaarde, ook oneindig lank, maar hulle sal steeds eendag eindig en 
telkens weer sal ‘n verlossingsperiode opnuut begin. Maar aan die einde van 
tye sal die vergeesteliking van die eens materiële skeppings steeds vinniger 
gebeur en die beproewing van die wil, waarvoor elke periode benodig word, 
sal steeds minder kan word, omdat alle skepsele dan dieselfde sal voel: Hulle 
sal almal verlang om God te sien en daarom steeds meer opreg na Hom 
streef, of hulle sal reeds so vêr van God verwyder wees deur die teenstander 
se mag, dat hulle nie meer in staat sal wees om die weg na Hom terug te 
vind nie. En daarom sal hulle later in geestelike skeppings, ook as geeste in 
oorde moet vertoef waarheen hulle getrek word en dit sal die hardste straf 
wees wat geeste kan tref wat hul weerspannig teen God verset, want dit is 
immers ‘n toestand van volkome blindheid, ‘n toestand van slawerny, waar 
slegs gedien word teen die wil van die dienskneg, maar die persoon kan geen 
ander weg gaan as om aanhoudend te dien totdat hy sy weerstand opgee 
nie.  
Dit is ook ‘n Goddelike wet, naamlik dat elke gebeurtenis in die kleine afspeel 
en homself dan in oneindig verskillende variasies herhaal. Jesus het die einde 
van daardie tyd vooruit gesien, maar julle mense is slegs in staat om julle 
blik te rig op tye wat menslik moontlike gebeurtenisse toelaat. Julle almal 
sien slegs één laaste Oordeel, maar dit sal homself herhaal solank as wat die 
Verlossingsperiodes hulle afsluit ooreenkomstig Goddelike wil. Elke oordeel 
sal eindig met die veroordeling van die aanhangers van die teenstander 
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versus die toelating in die gebied van lig, vir hulle wat God trou gebly het, 
ook in die grootste nood. En so sal die Laaste Oordeel ook ’n totale 
vernietiging van alle materie meebring, maar daarenteen sal ‘n ten volle 
geestelike Nuwe Aarde tot stand kom, alhoewel eers na so ‘n eindelose lang 
tyd, dat dit nie vermeld hoef te word nie, sodat dit nie die mense 
gerusstellend sal sus deur ‘n nuwe ontwikkelingsperiode te verkondig, 
waartydens hulle, volgens hulle mening, kan opmaak vir hul nalatigheid nie.  
Die oordeel wat die één periode van Verlossing van die volgende skei, kom 
onherroeplik spoedig. Dit sal deur sieners en profete verkondig word wat 
deur God daartoe aangestel is en wie Hy Self deur Sy Gees sal inlig, want dit 
is noodsaaklik vir die hele mensdom om gereed te maak vir die naderende 
einde, om hul lewenswyse te verander en hul siele te verbeter, want die tyd 
wat oor is vir die mensdom as ‘n laaste gawe van genade, sal vinnig 
verbygaan. Spoedig sal die finale uur kom en daarmee die Oordeel, wat ‘n 
volledige skeiding tussen suiwer en onsuiwer sal voltrek. Amen. 

Die Heer se sigbare verskyning - Stilte voor die storm 

4126 ‘n Bange tyd van nood en lyding lê voor julle en julle kan die 
voorafgaande tydperk, waarin julle nou leef, beskou as die stilte vóór die 
storm, waartydens julle nog ’n lewe kan lei volgens die ou gewoonte, waarin 
julle nog van welstand kan spreek teenoor die armoede en die ontberings wat 
julle daarna te wagte staan. 
En tog sal dit ook ‘n tyd van genade wees, ‘n tyd waarin Ek duidelik 
herkenbaar sal wees, waarin die lewe alleen draaglik sal wees, indien julle jul 
in gedagtes diep met My sal verbind, omdat julle dan nooit alleen sal wees 
nie, maar My altyd by julle sal kan hê as Behoeder en Beskermer vir julle. 
Want Ek sal My ook duidelik deur julle laat sien, Ek sal enkeles benader in die 
vorm van Hom Wie My in alle volheid in Homself bevat het. 
Mense sal My herken waar die liefde vir My sterk is, ook wanneer Ek as mens 
onder hulle sal vertoef, want My Oog sal aan hulle vertel wie Ek is en hulle 
harte sal gloei met so ’n brandende liefde vir My as wat hulle nooit aan enige 
medemens sou kon betuig nie. Ook Ek sal hulle met ’n vurige liefde tegemoet 
kom, Ek sal hulle onderrig waar hulle nog kennis kortkom en hulle troos in 
ure van nood. Hulle sal die moeilikste situasies oorwin en nie moedeloos word 
nie, want hulle sal My hulp ondervind en waar Ek hulle sigbaar sal nader, sal 
hulle vol krag en diepgaande geloof wees. En wanneer daardie geloof ‘n 
mensehart vul, bestaan daar geen onderdrukkende teenspoed meer nie, want 
dan sal hulle hulleself heeltemal op My verlaat en Ek sal hulle geloof waarlik 
nie teleurstel nie. 
Enigeen wat egter sonder My lewe, sal nouliks in staat wees om hierdie tyd te 
verduur, want Ek kan hom nie in sy geestelike nood laat nie en sal hom 
derhalwe gevoelig met aardse teenspoed moet tref, totdat hy sy weerstand 
teen My opgee, totdat hy gelowig word en hulp van My af verwag. 
Daarom sal almal van julle onderwerp word aan angstige benoudheid en 
lyding waardeur Ek julle heeltemal vir My wil wen. Nogtans het julle ook 
oorvloedige krag en genade tot julle beskikking wat julle sal help om My te 
wen. Ek wil slegs julle liefde hê, en wanneer Ek haar besit, sal Ek kom om 
julle te ontmoet, in die laaste dae selfs sigbaar, om julle en ander se geloof 
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te versterk, omdat julle buitengewone versterking en troos nodig sal hê. Julle 
hoef gevolglik nie die moeilike tyd wat voorlê te vrees nie, want met My hulp 
sal julle dit deurstaan. 
Nogtans sal dit ’n tyd van genade wees en die juk wat Ek op julle lê, sal ’n 
maklike een wees wanneer julle die genadegawe korrek sal gebruik. Om 
toegelaat te word om My met jul vleeslike oë te aanskou is waarlik die kruis 
werd wat julle tot aan die einde sal moet dra. Maar as kruisdraers kom egter 
ook vir My in aanmerking, hulle wat hulle toevlug tot My geneem het en vir 
My om My bystand gebid het, want Ek verkort ook om hulle ontwil die dae tot 
die einde. Ek ken elke nood van iedere wese en wie aan My trou is, is My 
ware kinders, wat waarlik nie vergeefs tot My om hulp sal roep nie. 
Skrik daarom nie vanweë My aankondigings nie. Gaan doelbewus en rustig 
die komende tegemoet. Maak julle los van die wêreld en verwag My, want Ek 
sal kom. Eers net vir enkeles, dan om Myne op te neem in My ryk, om hulle 
weg te voer van die plek van verderf en te bring na die ryk van vrede, waar 
hulle ‘n salige lewe sal lei soos in die paradys. Amen. 

Kruis - “My Juk is sag en My Las is lig” 

4127 Neem julle kruis op en volg My na, en Ek sal langs julle gaan en 
dit vir julle help dra, want My Liefde sal julle nie laat ly waar Ek die leed van 
julle kan afneem, sonder om julle siel skade te berokken nie. Wanneer die 
kruis egter op julle druk, weet dan dat dit nodig is vir die rypwording van 
julle siele. Weet ook dat Ek op hoogte is van julle geestelike nood en trag om 
dit eerste op te hef, want as die uur van die dood gekom het, is die siel in 
groter gevaar as die liggaam. Bedink dat alle nood ten einde kom met die 
einde van hierdie aarde en dat die einde nie meer vêr is nie. Probeer om julle 
daarom so te omvorm dat die verblyf in die ligsfere vir julle verseker is, dat 
julle die aardse liggaam met vreugde sal afgee en dit inruil vir ‘n lewe in volle 
vryheid in die hiernamaals, indien julle die wilsproef op aarde deurstaan het. 
Hierdie lewe sal julle skadeloos stel vir alles wat julle op aarde gely het en 
julle sal nooit meer na hierdie aarde terugverlang nie. Hoe meer die leed op 
julle sal druk, des te meer sal julle die aardse lewe kan afgee en tog gelouter 
wees vir die geesteryk, en julle sal My ewig dank, dat Ek julle vir julle eie 
welsyn laat ly het. 
Tog troos Ek julle, dat die leed deur innige gebed (uit die hart) tot My van 
julle afgewend kan word, dat Ek dit van julle kan afneem as julle vol vertroue 
soos kinders na die Vader kom. Dan trek Ek julle lot liefdevol tot My aan en 
dra Ek die kruis vir julle, d.w.s. Ek vind ‘n oplossing wat gelykstaan met die 
vermindering van die nood. Ek maak vir julle die kruis ligter, dat dit nie meer 
so swaar op julle sal druk nie en julle sal dit kan dra, omdat julle die krag 
daarvoor van My af ontvang.  
“My juk is sag en My las is lig”. Ekself het julle hierdie woorde gegee, wil julle 
twyfel aan die waarheid daarvan? Glo dus steeds dat elke kruis vir julle te dra 
is, as julle maar elke las sal dra met julle blik op My gerig en as dit vir julle te 
swaar lyk, beskou dit as ‘n teken van My Liefde vir julle, want vir wie Ek laat 
ly sonder skuld, vir hulle wil Ek My Ryk al op aarde toeganklik maak, omdat 
Ek die rigting van hulle wil ken, hul werksaamheid in liefde op aarde en die 
toestand van hulle siele, wat Ek wil verhoog. 
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Neem daarom al die leed geduldig op julle, dit is slegs vir julle beswil opgelê 
en julle sal nooit in dieselfde tyd julle doel kan bereik as julle verskoon bly 
van leed, as julle geen kruis opgelê word nie, as die aardse lewe julle die 
vervulling van al julle wense gee en wat ookal meer. As julle op hoogte is van 
My woorde, dat dit ‘n teken is van My groot Liefde vir julle, as julle dan in 
aardse nood beland wat julle byna aan die lewe laat twyfel, kla en mor nie, 
skik julle inteendeel in julle lot en dink daaraan dat julle Vader in die hemel 
Sy kinders waarlik geen leed sal oplê as dit nie ‘n heelwat groter seën sou 
oplewer vir julle siele nie, wie se vervolmaking die doel van elke mens op 
aarde is. Amen. 

Liefde 

4128 Die liefde moet in julle opvlam, as julle met My verenig wil wees. 
Slegs hy wat in die liefde bly, bly in My en Ek in hom. So moet julle julleself 
in julle harte aanspoor om julle medemens liefde te gee, hom te verbly en sy 
geneentheid te wen. Julle moet julleself in voortdurende harmonie met hom 
bevind, julle moet vir julle naaste ‘n vriend en broer wees en julle moet 
vreugde en leed met hom deel en ook steeds probeer om sy lot op aarde te 
verlig. 
Julle moet ook steeds die voorneme hê om hom geestelik reg te lei, omdat 
dit die belangrikste en mooiste bevestiging van liefde is, om sy siel te red of 
vooruit te help. As die liefde julle aanspoor en julle in die diepste innerlike 
gedring voel tot die beoefening van naasteliefde, is Ek dig met julle verbind, 
want die gevoel van die liefde is wanneer Ek julle in besit neem. Dit is die 
oorstroom van My Liefdeskrag op julle, dit is ‘n gevolg van julle wil wat hom 
na die goeie toe keer, dus ‘n wending na My, al is dit ook onbewustelik. 
Ek sou julle wel almal na My Hart kon trek. Ek sou in julle die liefde kan binne 
‘n oomblik laat ontbrand en sou so julle almal vir My kon wen, as Ek dit wil. 
Maar dan sou Ek geen skepsele hê wat My ewebeeld sou wees nie, maar 
slegs wesens wat al voorafbepaal was, aan wie die vrye wil, die teken van hul 
goddelikheid, ontbreek. Ek wil egter met volmaakte wesens arbei en skep, Ek 
wil aan hulle die hoogste geluk gee, omdat My Liefde vir hulle oneindig diep 
is. Ek kan dit egter alleen doen by ‘n bepaalde graad van rypheid, wat die 
mense op aarde moet bereik en ook kan bereik. 
Daarom moet Ek julle voortdurend vermaan tot ‘n ywerige werksaamheid in 
die liefde, omdat Ek met julle verbind wil wees, om dan eers in alle volheid in 
julle te kan werk en so die krag van die liefde te vermeerder, sodat julle self 
tot Goddelike wesens omvorm, soos wat dit in die allereerste begin julle 
bestemming was. Ek wil een wees met julle, maar julle moet hierdie 
eenwording in vrye wil bewerkstellig. 
Daarom moet julle self die liefde beoefen, julle moet onophoudelik julle bes 
doen om goeie dade te verrig. Julle moet julle gevoelens verander as die 
liefde nog nie in julle ontbrand het nie. Julle moet goed wil wees, dan sal julle 
dit ook kan, want so ‘n wil seën Ek en gee ook krag om die goeie te 
verwesenlik. Julle moet met My verbind wil wees en Ek sal dan tot julle kom 
en julle in besit neem om julle nooit meer los te laat en My van julle te 
verwyder nie. Want My Liefde is so diep dat dit nie tot rus sal kom voordat 
die volkome vereniging plaasgevind het nie, omdat dit die oertoestand was, 
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omdat My skepsele van My uitgegaan het en onherroeplik weer tot My moet 
terugkeer. Amen. 

Taak van die dienaars vir die ryk van God - Chaos 

4129 Dit sal 'n onbeskryflike chaos wees wat die mense nog te wagte 
staan deur My ingryping - die woede van die elemente van die natuur – en dit 
sal oorleef. En niemand sal die krag hê om weer konstruktief te begin werk 
nie, behalwe Myne, wat uit hul verbondenheid met My onophoudelik krag kan 
put. Hulle sal ook die moeilikste lewensomstandighede baasraak. Hulle sal 
baie presteer, omdat hulle klaarblyklik gehelp sal word deur buitengewone 
werksaamheid van My kant af, want hulle diep geloof in My laat die 
werksaamheid toe. En hulle sal 'n baie groot werkterrein aantref.  
Oral in die wêreld sal daar mense wees wat radeloos is en nie teen die 
moeilike toestande opgewasse sal wees nie en hulle moet tot geloof in My en 
My Liefde gebring word, deur hulle 'n geringe insig in die waarheid te gee, 
hulle tot werkende naasteliefde aan te spoor en om aan hulle dus My Woord 
bekend te maak. Dit sal in die komende tyd van lyding julle taak wees, wat 
julle goed sal kan vervul as julle vir My bekwame arbeiders wil wees en wil 
werk vir My en My ryk. Dan sal julle egter self ook deur die tyd van leed moet 
gaan. Ek kan nie nood en ellende op 'n afstand van julle hou, terwyl die hele 
mensdom daardeur geraak word nie, maar Ek moet My daartoe verbind om 
julle te vul met krag, sodat julle die tyd van nood kan deurkom.  
Maar dit vra wel voortdurende verbondenheid met My, die diepste geloof en 
liefde vir die naaste. Dan sal julle kan optree as leraars vir My en julle sal self 
gelei word, soos wat My Wil en My Wysheid dit bepaal het sedert ewigheid. 
Daarom sal julle oral waar dit maar moontlik is moet praat, want wat Ek 
eenmaal gespreek het, sal in vervulling gaan, tot leedwese van ontelbare 
siele wat nog vêr van My af staan en tot vreugde van diegene wat die weg na 
My gevind het.  
Aan hulle sal julle die evangelie moet bring. Tot aan die einde moet julle hulle 
in kennis stel van die tyd van genade, van My werksaamheid op ongewone 
wyse en van die groot geestelike resultaat van die nakoming van My Wil, wat 
Ek deur julle aan die mense sal bekendmaak. Julle moet hulle inlig oor die 
uitwerking van 'n lewe in liefde, oor die gevolge van reg dink en handel. En 
as julle slaag om hulle tot geloof te bring en hulle te wen vir My Leer, het 
julle met sukses vir My gewerk. En julle sal geseënd wees, geestelik sowel as 
aards, en julle sal reeds op aarde beloon word deur die skenking van 
buitengewone barmhartigheid gedurende die uiters swaar lewensituasie van 
die laaste dae.  
Julle sal geen gebrek hê nie, nóg aards nóg geestelik. Vervul van krag sal 
julle kan werk vir My ryk. Julle sal alle aanvegtinge oorwin en julle ook 
teenoor die wêreld handhaaf. Julle sal moedig en vol vertroue wees en julle 
nooit onderwerp aan die maatreëls van diegene wat vyandig teenoor My 
staan nie. Julle sal voortdurend My Woord ontvang en dit sal die grootste 
gawe van genade wees, wat vir julle die dae tot aan die einde draaglik sal 
maak, want julle sal My voel. Julle sal van My teenwoordigheid bewus wees 
en julle sal daardeur bomatig gelukkig wees, omdat Ek My ook aan julle sal 
sien indien julle meer krag nodig sal hê.  
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En daarom sal julle, wat van My is, ook die laaste en moeilikste dae verdra 
en sal geduldig volhou totdat Ek kom om julle te bring na My ryk. Maar 
bitterlik swaar sal dit druk op diegene wat geen geloof in My het nie en wat 
derhalwe reddeloos ten prooi geval het aan My teenstander, want op hulle 
wag 'n verskriklike einde. Hulle sal in sy mag bly en sal opnuut gekluister 
word, sodat hulle eens van sy heerskappy vry kan word, al is dit ook na ’n 
ondenkbare lang tyd. Amen.  

Geregtigheid - Gelyke regte - Wedersydse liefde 

4131 Selfs die gevoel van geregtigheid is onderhewig aan 'n wet. Dit 
kan beslis baie vermeerder word, nietemin, in gevalle met betrekking tot 
gelyke regte, moet dit beperk wees. Dit moet altyd in ag geneem word dat 
beide gee en neem, eerstens onderhewig is aan die gebod van liefde. Gee 
word bepaal deur liefde, vir sovêr liefde die dryfkrag moet wees van gee, en 
dus moet elke gawe liefde aanwakker in die ontvanger. Liefde is die kern van 
alles wat sigbaar is vir die mens, net soos dit aanhoudend moet vloei na al 
die werke van die skepping as dit moet bly bestaan. Gevolglik vereis dit die 
krag van liefde as die geskenk liefde moet aanwakker en die krag in homself 
verhoog. Gee is die bewys van liefde, maar die ontvangs kan plaasvind 
sonder liefde, in welke geval dit oneffektief sal bly, tensy die ontvanger 
vrywillig geestelike gawes van bo ontvang, wat weer na bo lei. Aardse gawes 
kan net 'n aardse uitwerking hê, dit is, die gewer moet in ag neem dat sy 
gawe wel aanvaar sal word, maar nie anders gewaardeer word as 'n geskenk 
nie, en daarom min of geen liefde in ruil wek nie, wat as 'n geestelike 
mislukking beskou kan word. In daardie geval is slegs die gewer se wil van 
belang, maar nie die daad self nie.  
Die mate van liefde wat maak dat 'n persoon gee, is altyd die beslissende 
faktor, dit is hoekom gee nie veralgemeen kan word nie, aangesien die mate 
van liefde nie altyd dieselfde is teenoor alle mense nie. Die mens moet eerder 
selfkritiek beoefen, anders sal hy sy optrede beskou as ’n daad van liefde, 
wat slegs die resultate van opvoeding of gewoontes is en dus nie die dryfkrag 
van liefde vir 'n ander persoon is nie. Laasgenoemde optrede van mense is 
sonder twyfel prysenswaardig en behoort dus nie op te hou nie; maar elke 
daad wat deur liefde uitgevoer word, het ewigheidswaarde, want dit lei tot 
die siel se hoër volwassenheid.  
Dade van liefde verhoog die mensdom se geestelike toestand op aarde. Dade 
van geregtigheid gaan beslis hand aan hand met liefde, maar word oor die 
algemeen net gedryf deur ‘n gevoel van bedagsaamheid, wat outomaties 
uitgevoer kan word sonder dat die hart daarby betrokke is en volg dus nie die 
persoon as 'n daad van liefde in die ewigheid nie. Om korrek te dink en 
korrek op te tree word van mense verwag, want die teendeel het nadelige 
uitwerking op die medemens en is dus onvriendelikheid, dit is 'n skending 
van die gebod van liefde. Gevolglik kan, om reg te dink en reg op te tree, 
beskou word as die vervulling van die gebod van liefde.  
Geregtigheid moet nie altyd verstaan word as gelyke regte nie. omdat 
absolute gelykheid nie altyd en van alle mense verwag kan word nie. Selfs 
hier is wette van toepassing wat onderhewig is aan God se wil. Die mens 
moet beslis versigtig wees om homself nie te hoog te waardeer nie, hy moet 
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nie aanspraak maak op meer as wat hy bereid is om te gee nie, hy moet aan 
'n ander persoon gee wat hy self wenslik ag, maar die wil moet vry bly, dit 
moet nie met geweld in ‘n rigting gedwing word, wat egter die geval is as die 
rede vir gee 'n formaliteit is waaraan 'n persoon voldoen nie. 
Daarom moet julle ernstig ondersoek watter gevoel julle dring om julle wil 
om te gee, in aksie bring. Moenie tevrede wees met 'n korrekte optrede 
waarvan alle warmte ontbreek nie, maar volg die aandrang van julle hart, 
dan sal julle beheer word deur liefde en elke gedagte, bedoeling en aksie, sal 
goed wees. In gevalle van nood moet julle regverdig optree, wanneer dit nie 
net een persoon is wat van julle hulp afhanklik is nie, maar dit oral nodig is. 
Moet dit nie van een persoon weerhou terwyl julle dit aan ‘n ander gee nie, 
maar wend 'n poging aan om dit oordeelkundig en regverdig te versprei. Gee 
vreugde waar julle kan en probeer om nie 'n angstige limiet te hou nie, want 
dit onderdruk liefde, dit wakker nie wedersydse liefde aan nie, en waar liefde 
ontbreek, daar is geen geestelike vooruitgang nie, selfs al het julle effektief 
aardse orde geskep. Goddelike orde moet eers vervul word, en volgens 
Goddelike wet kom liefde eerste. Waar dit waargeneem word, sal al die ander 
goeie eienskappe volg, en dit sluit geregtigheid in. Amen. 

Voorloper sal verskyn voor die Wederkoms van Jesus - Hulp is 
dringend nodig. 

4136 Buitengewone genadegawes kan vir die mense aangebied word, 
maar hulle gaan daarby verby asof dit iets alledaags is. Hulle doen geen 
moeite om dit ernstig te ondersoek nie en alhoewel hulle hoor wat hulle as 
waardevolste genadegawe aangebied word, wend hulle dit nie vir hulself aan 
nie en bring hulself nie tot omvorming volgens My Wil nie. En so gaan die 
genadetyd verby, sonder dat dit vir hulle veel voordeel inhou. 
Die einde is naby en Ek sal Myself bekendmaak op alle moontlike maniere. Ek 
wend alle hulpmiddele aan om julle harte te open, sodat Ek daar kan ingaan 
en hulle Self onderrig. Gevolglik sal daar dubbeld soveel gewerk word vir die 
komende tyd en My dienaars moet hulle opdrag ernstig opneem en nie hulself 
bedrieg deur te glo dat hulle al ’n pragtige stuk werk verrig het nie.  
Die kort tydjie voor die einde vereis buitengewone bystand van My kant af en 
‘n besonder gretige aktiwiteit van My dienaars op aarde, indien die siele wat 
hulle in uiterste nood bevind, gered moet word. Al lyk dit asof julle nie baie 
sukses sal hê nie omdat baie julle sal verwerp, sal julle werk nie tevergeefs 
wees nie.  
Daar sal egter iemand kom wat dieselfde woorde tot die mense sal spreek as 
wat julle van My af ontvang het en die mense sal dit vergelyk en verbaas 
wees, omdat hulle besef dat die inhoud ooreenkom met wat hulle alreeds 
deur Woord en Geskrif ontvang het.  
Mense sal dan weer ‘n goeie geleentheid gebied word om hulle lewenswyse te 
verander en hulself te vorm ooreenkomstig My Wil, want die openbaringe van 
bo sal in ooreenstemming wees met die Evangelie wat deur hom verkondig 
sal word wat My Voorloper sal wees, vóór My laaste wederkoms. Slegs 
enkeles sal die buitengewone “lig” herken en sal weet dat die tyd aangebreek 
het. Die meerderheid sal egter ‘n genadegawe wat My Liefde hulle aangebied 
het, verontagsaam.  
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Hulle sal nie meer gehelp kan word nie, want dit is hulle vrye wil, of hulle dit 
sal aanneem of verwerp en Ek sal dit nooit afdwing nie. Die tyd van genade 
sal egter gou verbygaan en spoedig sal die laaste uur slaan. En wie dan nog 
nie sy weg na My teruggevind het nie, sal vir ewige tye vêr van My af bly, 
dus in ‘n ellendige toestand wat My Liefde voortdurend poog om te verhoed, 
maar die resultaat hang van julle mense self af. Amen. 

Die proses van die oordra van die Goddelike Woord, - Gees - Siel - 
Liggaam 

4143 Wanneer die siel verenig het met haar gees, sal die liggaam sy 
aanspraak op die siel verloor, dit wil sê, die siel sal fisiese begeertes verwerp, 
omdat dit teen die wense van die gees gaan. Om hierdie rede kan die 
eenwording tussen siel en gees slegs plaasvind gedurende ‘n tyd wanneer die 
liggaam nie besig is met aardse aktiwiteite waartydens alle gedagtes en 
gevoelens, dus die siel, op hierdie aktiwiteit gefokus word nie. Alhoewel die 
mens se aktiwiteit mag ooreenstem met Goddelike Wil, hang die gees se 
doeltreffendheid van die siel se volle oorgawe aan die gees af, gevolglik 
vereis dit 'n persoon se onttrekking in afsondering, sodat die siel die gees kan 
hoor, veral as die oorgedraagde geestelike kennis ook bedoel is vir die 
medemens, m.a.w., as dit neergeskryf behoort te word. Dit is waarom 
diktate vanuit die geesteryk, dus die Vader-Gees se uitstraling na die 
geesvonk, slegs in afsondering ontvang kan word, wanneer die siel haarself 
onvoorwaardelik aan die gees kan oorhandig. Dan sal 'n volledige verband 
tussen siel en gees moontlik wees, sodat God in staat sal wees om Homself 
uit te druk deur die gees, sodat die siel haarself kan vergeestelik en tydens 
oomblikke van kontak met die ewige Vader-Gees, kan ontvang, verstaan en 
daarna die mense inlig. Eers dan sal die siel kontak maak met die liggaam en 
hom inlig oor wat sy ontvang het vanuit die geesteryk. Amen. 

Verhouding van 'n kind tot sy vader 

4153 Julle sal My eiendom word en julleself nooit weer van My 
afsonder nie, julle sal ’n eenheid met My vorm, julleself oorhandig aan My en 
julle sal niks meer begeer as My Liefde nie en wanneer julle hierdie stadium 
bereik het, deur afstand te kan doen van alle aardse dinge, kan julle jul lewe 
sonder bedenkinge prysgee, want dan het julle jul finale toets op die aarde 
geslaag en julle sal gereed wees vir die geestelike ryk. Maar wat het julle 
nodig om hierdie graad van liefde vir My te bereik wat julle vir ewig 
geluksalig sal maak? Jy moet die verhouding van 'n kind tot sy vader hê, dan 
sal jy nie niks anders begeer as om met My te verenig nie, want die kind 
begeer slegs om by die vader te wees, want hy voel sy vaderlike liefde en 
weet hy goed beskerm word daardeur. Die kind is swak en vereis beskerming 
en ondersteuning; hy benodig gawes wat slegs die pa se liefde aan hom kan 
skenk, dus hy gaan vertrouend na hom toe en vra hom vol kinderlike 
nederigheid en die vader sal die kind niks weier nie, omdat hy die kind 
liefhet. Julle moet almal voel soos My kinders en hierdie vertroue in My hê, 
sodat julle al jul bekommernisse, swaarkry en lyding vir My kan aanbied en 
dan getrou op My wag om hulle van jou af te neem, om hulle te verwyder, 
sodat jou lotsbestemming op aarde draaglik vir jou kan wees. En so smee 
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julle 'n band met My, julle Vader van die ewigheid, deur julleself toe te 
vertrou aan My, en so voel julle so naby aan My, dat julle sonder inhibisies 
met My sal praat en julle sal ook 'n poging aanwend om My genoeë te verkry 
en daardeur weer My Liefde, en julle sal bewus wees dat julle, as My kinders, 
in besit is van My Liefde en hierdie bewuswording sal julle oorvloedige 
innerlike vrede en krag gee. En tog sal julle nie arrogant word nie, julle sal 
diep getrou bly en sal oorlaai word met My genade. Dan sal Ek in staat wees 
om in julle te werk, Ek sal met julle kan praat deur My Gees en julle sal in 
staat wees om My hoor. Die band met My sal tot 'n oorvloed van seëninge lei, 
want dan sal julle aan My behoort en Ek sal julle nooit ooit toelaat om My 
weer te verlaat nie. Die eenheid sal dan plaasgevind het, wat alle mense se 
doel op aarde moet wees, sodat hulle in staat kan wees om die koninkryk van 
vrede te betree, wanneer hul lewe op aarde verby is. Amen.  

Geestelike voedsel – "Kom na My, Ek sal julle verkwik" 

4163 Neem geestelike voedsel in, so dikwels as wat dit vir julle 
moontlik is. Julle staan aan die begin van 'n tyd wat so moeilik is, dat julle 
daarop sal moet let om weerstand te kan bied teen behoeftes en leed van 
allerlei aard. Julle sal baie krag nodig hê, as julle beide jul aardse asook jul 
geestelike taak wil nakom. Hierdie krag verskaf My Woord julle. Daarom 
maan Ek julle altyd weer om My gawes van genade ten volle te benut. Ek 
maak julle opmerksaam op die behoeftes van die komende tyd en waarsku 
julle mense daarteen om dag na dag gedagteloos voort te lewe en alle wense 
van die liggaam te vervul maar die siel gebrek te laat ly. Want dit gaan enkel 
en alleen om die welsyn van die siel, om julle lewe in die ewigheid. Ek wil 
julle graag help om salig te word, maar julle wil moet aktief word. Julle sal 
nie kan glo dat die ewige geluksaligheid sonder moeite bekom kan word nie, 
dat dit julle ten deel val teen julle wil, sonder eie toedoen. Julle sal bewus 
moet wees dat met die dood van die liggaam die geleentheid verby is om uit 
eie krag werksaam te wees, dat julle elke onbenutte geleentheid bitter sal 
berou, as julle tot die besef kom wat die aardse lewe vir julle was. 
Daar bly vir julle nog net 'n kort tydjie oor, maar dit is voldoende as julle die 
ernstige wil het om julle siele volmaak te laat word. Ek maak seker dat daar 
talle geleenthede is om julle eintlike taak in die lewe - die werksaam wees in 
onbaatsugtige naasteliefde - te vervul. Maar een ding sal julle nie mag nalaat 
nie: om My Woord jul eie te maak, krag en troos daaruit te put, omdat julle, 
wat My Woord tot julle hart laat praat, julle met My verbind en julle daardeur 
groot seën vir julle siele ontvang. Neem geen genoeë daaraan dat My Woord 
julle so nou en dan aangebied word nie. Soek eerder self met 'n hunkerende 
hart die geleentheid om julle onder die seën van My Woord te plaas. "Kom na 
My, Ek sal julle verkwik." Laat My herhaaldelik tot julle spreek. Wees nie lou 
en onverskillig nie, maar haas julle en verwerf vir julle 'n voorraad van krag, 
sodat julle sterk in die geloof kan word en geduldig en rustig ook die 
swaarste pad in die lewe sal kan gaan, sodat julle voortdurend bewus kan bly 
van My teenwoordigheid en dus met My die doel tegemoet gaan: om in die 
ligryk heeltemal met My verenig te wees. Neem elke word wat deur My 
dienaars op aarde aan julle gebring word, ernstig op. Dink daaroor, hoe 
dringend julle My aanmanings nodig het, in watter gevaar julle verkeer as 
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julle in julle strewe verswak, as julle te min betekenis aan My Woord heg, 
wat julle in diepe liefde en met die oog op die groot nood aangebied word.  
Julle bevind julle in 'n buitengewone groot genade, dat julle My Woord 
ontvang. Benut hierdie skenking van genade. Voed julle siele met die brood 
uit die hemel. Laat haar geen gebrek ly nie, want sy het geestelike voedsel 
nodig. Let daarom meer op julle siele as op julle liggaam. Skenk meer 
aandag aan die geestelike as aan die aardse lewe, want die laaste sal diegene 
wat daar te veel waarde aan heg, baie teleurstel. Julle wie se strewe egter 
geestelik is, sal ook nie hoef bang te wees vir 'n swaar lewe nie. Julle sal dit 
saam met My aflê, as julle voortdurend My in die Woord tot julle laat spreek. 
Amen. 

Jesus as Verlosser – Vergifnis van Sonde 

4166 Die vergifnis van sonde kan ook as net ‘n seremonie beskou word 
waar die geestelike voorwaarde ter vergewing van sondeskuld ontbreek. 
Sodra die mens homself sondig voel en sy sondeskuld na God bring, sodra hy 
opreg berou het oor sy sondeskuld en God om vergifnis vra, word sy sonde 
ook deur God vergewe en terwille van Jesus Christus word sy skuld 
kwytgeskeld, want daarvoor het Jesus aan die kruis gesterf, sodat die 
sondeskuld van die hele mensdom uit die verlede, die hede en die toekoms 
gedelg kan word. Dit is dus die eerste vereiste om vergifnis van sonde te 
verkry, naamlik die geloof aan die verlossingswerk van Christus en die wil om 
tot diegene te behoort wat deur die bloed van Christus verlos is van hul 
sondeskuld.  
Opregte berou teenoor God, dus insig van die sonde waardeur teen God 
gesondig is, wat Sy gebod van die liefde geskend het, is ‘n vêrdere vereiste 
wat die daad van sondevergifnis regverdig. Die mens kan weliswaar met 
woorde blyke van berou gee, terwyl sy hart nie geraak word nie en hy dus 
nie onder die druk van sy sondes ly nie, en gevolglik ook nie insien hoe swaar 
hy gesondig het teenoor God en Sy gebooie nie. Dan kan die sondeskuld ook 
nie van hom af weggeneem word nie, dan bly hy belas met sy sonde, totdat 
hy bewus raak van sy skuld en dit so op hom druk, dat hy God om vergifnis 
vra. Ewenwel bestaan daar vir die mens geen rede om teenoor sy medemens 
melding te maak van sy sondes nie.  
Dit is wel voordelig dat hy homself oefen in deemoed, wanneer hy openlik sy 
swakhede en foute beken, maar met die vergifnis van sy sondes het hierdie 
openlike bekentenis teenoor ‘n mens niks te doen nie. “Vir wie julle die 
sondes sal vergewe, dit sal hulle vergewe wees en vir wie julle dit sal behou, 
vir hul sal dit behoue bly.” Hierdie uitspraak van Jesus voer julle as rede aan, 
maar julle dink nie daaraan dat Hy tot Sy dissipels gespreek het, tot hulle, 
wat deur hul lewenswyse ‘n rypheid van siel bereik het, wat hulle 
heldersiende en helderhorend gemaak het. Vêrder spreek Jesus oor die 
sondes waarvan die gevolge liggaamlik sigbaar was en oor die beweegrede, 
dat die sondaars by die dissipels, van wie hulle ingesien het dat hulle groot 
manne van God was, hulp gesoek het, d.w.s. ’n afwenteling van hulle lyding. 
Daaruit het die daad van ‘n algemene vergifnis van sonde, na die bekentenis 
van sonde teenoor ‘n mens, ontstaan, maar dit kan maar net weer as ‘n 
vervorming van die leer van Jesus beskou word, as ‘n misleiding in soverre, 



199 
 

dat die mense meestal die vergifnis van hul sondes afhanklik maak van hul 
bekentenis daarvan, maar hierdie bekentenis word dikwels ‘n formele 
aangeleentheid, terwyl die diepe innerlike berou, die bekentenis van skuld 
teenoor God en die verafskuwing van die sonde, tesame met die ernstige 
begeerte om homself te verbeter, slegs in ‘n swak opwelling die hart van die 
mens beroer, maar waarvan die vergifnis van die sondes alleenlik afhanklik 
is. 
Hierdie innerlike skuldbekentenis moet teenoor God plaasvind. Daarvoor is 
geen bemiddelaar nodig nie en gevolglik is die bieg daarvan weer slegs ‘n 
gebod wat deur die mense by die leer van Jesus gevoeg is, wat egter 
uitermate sterk aandag kry, maar in teenspraak is met die Wil van God, Wie 
elke uiterlikheid deur ware innerlike oorgawe aan God, deur ‘n volledig 
geestelike belewing en ontplooiing van Sy aangebode wil, wil vervang. Want 
alle uiterlikheid is ‘n groot gevaar vir die mens, deurdat hulle hulself te min 
ondersoek, hulle maar net die menslik toegevoegde eis gelate aanvaar en 
daardeur vervlak en lui word met die arbeid aan hulle siele. 
Want die geestelike agteruitgang van die mense bewys dat die wil om sonde 
te verafsku, wat die gevolg is van diepe berou, nie aanwesig is nie, of ‘n daad 
geword het nie, wat wel beslis die geval sou gewees het indien die daad van 
vergifnis van sonde nie so ’n rigiede vorm sou gehad het nie, maar steeds 
maar net ‘n innerlike aangeleentheid van elkeen afsonderlik sou wees. Dan 
sou die mens homself tot ‘n verbeterde lewenswyse kon opvoed, as hy maar 
van goeie wil was. 
Maar so word ook die gewilliges lui en onverskillig deur die verkeerde 
onderrig en voorstellings van sondevergifnis, wat nie vanuit God so gewil is, 
soos wat dit deur die mense voorgestel word nie. Vir God het slegs die ware 
innerlike waarde en elke uiterlike vorm het nie Sy welgevalle en gevolglik nie 
Sy toestemming nie. Amen. 

Kerk van Christus - Geloofstryd - Verval van mensewerk 

4167 In die laaste tyd voor die einde sal gesien kan word hoeveel 
weerstand mense kan opwek wat aan die ware kerk van Christus behoort. In 
teenstelling met hulle wat mensewerk meer sal aanhang, want dit sal hulle 
sien uitmekaarval in die aangesig van die geloofstryd. Dit sal ‘n tyd wees 
waarin daar geen kompromieë sal voorkom nie, waar elkeen ‘n duidelike 
besluit sal moet neem, waar aan die geloofsleer tot in die kleinste getorring 
sal word en waarin daarom ook nadenke vereis sal word, dus waar al die 
uiterlike nie sal kan standhou teen ernstige kritiek nie en daarom veroordeel 
en verwerp sal word. Dan sal die mense eers erken hoe waardeloos die 
uiterlike geloof was en wat se genade en krag daar in die ware geloof lê en in 
‘n innige verbinding met My, wat vry is van alle uiterlike skyn.  
En die mense sal iets sien inmekaarstort wat hulle as bestendig beskou het 
en hulle sal dan moet insien dat die geloof van hulle wat sonder 
dwanggebooie lewe, baie sterker is en dat hulle nader aan My staan deur 
hulle lewenswyse en hulle wil, wat My gedurig soek en na My strewe. En alle 
kerklike verrigtinge sal val onder maatreëls van hom wat sal veg teen al wat 
geestelik is. Daarom sal slegs die mense wat in die diepste van hulle harte na 
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My verlang, hulself bewys, dus hulle wat My Woord aanneem en met My 
Woord, ook My Krag. 
Dan sal baie wegval wat vir die mense nou nog belangrik lyk. Hulle sal dit 
moet opgee en genoeë moet neem met ‘n stille innerlike inkeer, sonder 
uiterlike vertoon, sonder prag en praal en sonder leraars wat nie deur My 
verlig is nie en daarom ongeskik sal wees vir die amp van sielversorger. Hulle 
sal ook moet aanvaar dat My dienaars op aarde deur My Self gekies word en 
dit sal aan hulle opgedra word om hulle medemens te onderrig en aan hulle 
die waarheid te bring. 
Salig is hulle wat daarom die waarheid sal aanneem. Wat daarom moeite sal 
doen om volgens My wil te lewe en die kort tyd tot die einde sal benut vir die 
ontwikkeling van hulle siele. Want hulle sal standhou en volhard tot die einde 
toe. Amen. 

Goddelike openbarings aanvaar kan word sonder ondersoek - 
Liefde 

4169 ‘n Goddelike openbaring kan en moet ernstig opgeneem word, 
anders sal die ontvanger nie waardig daarvoor wees nie. Verskeie 
moontlikhede om aardse probleme op te los bestaan beslis, want aardse 
dinge kan beskou word vanuit verskillende hoeke; 'n aardse probleem kan op 
verskillende maniere beantwoord word, afhangende van die mens se 
houding. In 'n geestelike opsig is daar egter slegs een waarheid, daar is slegs 
een oplossing en hierdie oplossing word deur God self gegee aan diegene wie 
dit begeer en wie dit waardig is. En ten spyte van die waardigheid, is die 
oordrag van waarheid deur onthullings van die Gees, 'n baie spesiale genade 
wat erken moet word, net soos wat God openbarings aan mense deurgee wat 
bo alle twyfel is en wat dus aanvaar kan word sonder enige ondersoek. En, 
inderdaad, so gou as God self erken word as die bron van geestelike 
openbarings, sal sy kommunikasie nie meer gewantrou word nie. Tog is dit 
juis die bron van geestelike openbaring wat dikwels bevraagteken word en 
dan sal die mens nie heeltemal oortuig wees daarvan dat die inhoud 
ooreenstem met die waarheid nie. Maar die Woord spreek vir homself, en dit 
spreek in 'n taal wat sekerlik verstaan kan word deur almal wat 'n lewe van 
liefde lei. Liefdevolle mense, wat toenemend hoër ontwikkel, kan ook die 
inhoud van die diktate bevestig, want hulle verstaan die waarheid en is op die 
regte pad met hul gedagtes; niks sal vir hulle ongeloofwaardig lyk nie en in 
plaas daarvan, sal hulle elke woord aanvaar en hulle lewe daarvolgens inrig.  
Tog sal 'n persoon wat aan liefde ontbreek, dit moeiliker vind om 
onvoorwaardelik te glo. God se werking sal onverstaanbaar vir hulle wees en 
hulle kan ook nie die inhoud heeltemal waardeer nie, want liefde is die sleutel 
tot die waarheid, die liefde is onontbeerlik, indien ’n mens die waarheid wil 
binnedring deur sy aanvaarding van goddelike openbarings. Hulle kan slegs 
aangeraai om te oefen in liefde, want slegs daardeur sal hulle alles verstaan 
en sal alle twyfel wyk. Deur liefde sal hy kontak maak met God en hy kan 
daarna ook deur God self getaak word. Dan sal hy die waarheid ken, hy sal 
toegelaat word om grondige kennis te ontvang, want dit sal vir hom maklik 
wees om te glo, omdat die Waarheid vir Haarself spreek, en die Woord van 
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God sal altyd suiwer en onvervalsde Waarheid wees, want Sy het Haar 
oorsprong in die Een Wie die ewige Waarheid Self is. Amen. 

God se roep in die hart 

4170 Julle sal aan die behoefte van die oomblik moet aandag gee, 
d.w.s. julle moet julleself gereedhou, sodat wanneer julle My roep in julle 
harte verneem, julle in staat sal wees om My sonder aarseling te dien, 
aangesien die uur van die aanvaarding van julle bediening naby is. Die teken 
en bewys van die waarheid van My Woord berus op die feit dat wêreldse 
verpligtinge nie meer vir julle belangrik sal blyk te wees, wanneer julle My 
Stem gehoor het, wat julle duidelik sal beveel wat julle moet doen. Julle sal 
geen verdere begeerte na hierdie wêreld hê nie, maar slegs julle vreugde 
vind in julle geestelike aktiwiteit en julle sal hulp ontvang in die bereiking 
daarvan, omdat dit My Wil is. ‘n Geestelike droogte sal die tyd voorafgaan, ‘n 
tyd wanneer julle honger sal word vir My Woord, vir lewendige aktiwiteit op 
geestelike gebied en wanneer julle geen geleentheid vir geestelike debatte 
sal hê nie. Alhoewel julle My Woord sal ontvang, en My Liefde julle altyd sal 
versorg, sal julle geïsoleerd staan midde in ‘n wêreld met ’n geesdrif vir die 
lewe wat julle niks kan gee nie. Julle sal weinig simpatie kry van ander 
mense en dus neerslagtig voel, maar sal altyd nader aan My beweeg en dus 
sal julle, honger vir My voedingskrag vir julle siele, groei, totdat julle My 
skielik binne-in julle sal hoor. 
En dan het die uur aangebreek vir die begin van julle bediening en Ek sal 
seker maak dat julle met julle werk sal kan begin, dat julle alle 
teruggetrokkenheid sal verloor, sodat alle onsekerheid en vrees julle sal 
verlaat. 
Julle sal slegs praat, dink en optree ooreenkomstig My wil, julle sal My op 
aarde verteenwoordig, d.w.s. verkondig wat julle deur My Gees ontvang en 
julle sal lewende getuies van My Woord wees. Julle sal weer tussen mense 
wees as My dissipels en My Woord aan hulle verkondig, met die toevoeging 
dat die einde naby is en dat Ek Self sal kom om Myne te haal, wanneer die 
tyd aangebreek het wat Ek van ewigheid af beplan het. 
Sodat julle vry en ongehinderd kan praat, sal Ek mense aan julle sy plaas wat 
julle sal voorsien van materiële steun, wat julle sal vergesel as getroue 
aanhangers, wat julle sal beskerm en verskans teen die wêreld, alhoewel julle 
altyd My beskerming sal geniet, en Ek sal julle tot aan die einde nie verlaat 
nie. 
Ek sal julle ook materieel versorg en julle behoort julle taak sonder 
bekommernis uit te voer, want julle opdrag sal julle kragte geheel en al 
dreineer, en daarom sal julle vry wees van alle wêreldse bekommernisse. Ek 
vra julle egter om die gawes wat julle van My ontvang, oor te dra en so 
beskikbaar te maak vir jul medemens, om My Woord mondelings en in 
gedrukte vorm die wêreld in te dra, om die Waarheid te versprei en so die 
medemens in te lig oor My werke, sodat hulle denke op die geestelike 
koninkryk gerig kan word. En Ek sal julle diens aan My seën, Ek sal julle krag 
gee tot aan die einde en eendag julle werk beloon in ewigheid. Amen. 
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Werk vir God en Sy koninkryk 

4171 En so sal ‘n nuwe periode vir julle begin, ‘n tyd van baie 
aktiwiteite vir My en My koninkryk, en julle sal nie spyt wees dat julle julle 
dienste vir My aangebied het nie, aangesien julle seën op julle werk sal 
ondervind, julle sal My kerk laat vermenigvuldig, die kudde van gelowiges 
rondom julle sal uitbrei en julle sal kan onderrig gee en My Gees sal Haarself 
voortdurend deur julle openbaar. Julle sal altyd van My teenwoordigheid 
verseker wees en hierdie wete sal julle selfversekerd maak onder mense met 
‘n vyandige houding.  
Want dit sal ’n stryd bly van Waarheid teen leuens en foute, want die 
mensdom alreeds te diep verstrengel in laasgenoemde. Nietemin sal die 
mense aanvanklik bereid wees om na julle te luister, en die tyd wat sal volg 
op die natuurkatastrofe behoort benut te word, aangesien julle in staat sal 
wees om vryelik te praat, ongehinderd deur wêreld magte. Daarom sal Ek 
getroue arbeiders nodig hê gedurende hierdie tyd en hulle altyd graag wil 
uitnooi, aangesien hulp gebring moet word aan hulle wie se harte deur hul lot 
verhard is en wie oral sal soek vir die rede en doel van die natuurkatastrofe. 
Hulle sal nog ‘n beskeie geloof in goddelike regverdigheid hê, en dan sal dit 
veral belangrik wees om mense te voorsien van dit waarna hulle sal soek, 
naamlik lig en krag, die volste begrip, en ‘n lewende geloof in My, Wie tot 
hulle sal spreek deur julle, met die doel om hulle na My toe te trek en hulle te 
verbly deur My teenwoordigheid. 
Julle sal ’n groot taak moet verrig en daarom sal julle op ’n wêreldse manier 
gelei word, sodat julle julself ten volle aan hierdie taak kan wy. Daarom 
behoort julle gereed te wees en wag vir My oproep; en nie aarsel wanneer 
julle dit binne julle hoor nie, omdat Ek julle lotsbestemming so sal beskik dat 
julle te alle tye tot My beskikking sal kan wees, omdat tyd dringende aksie 
vereis. Julle sal egter helder visie en insig ontvang en dus altyd weet waar 
julle werk benodig word en waar dit sukses sal behaal.  
Ek sal die mense wie Ek deur julle wil help en wie gewillig sal wees om te glo, 
na julle lei, want Ek sal almal versorg wat nie geheel en al onderworpe is aan 
My teëstander nie en wat van goeie wil is. Ek sal hulle met My Woord 
benader. Ek wil met hulle praat deur julle en wil hulle vir My en My Koninkryk 
wen, sodat hulle vir ewig geseënd kan wees. Amen. 

God se Woord, Oënskynlike teenstrydighede daarin 

4172 Moenie aanstoot neem oor die teenstrydighede wat klaarblyklik in 
My Woord bestaan nie, maar oordink die feit dat julle verstand nie alles kan 
begryp wat My Gees aan julle oordra nie. Aanvaar in goeie geloof, in My en 
My Liefde, Wysheid en Almag, dat alles wat julle van Bo aangebied word, nie 
vergelykbaar is met aardse wysheid nie, dat selfs dit wat onmoontlik lyk vir 
julle, moontlik is in die koninkryk van die vrye geeste. Daar bestaan twee 
wêrelde, die geestelike en die aardse wêreld, en hulle staan in opposisie met 
mekaar. Dit is egter My doel om die aardse wêreld te vergeestelik, om haar 
sodanig te onderrig dat sy by die geestelike wêreld kan aansluit om 
uiteindelik self 'n geestelike wêreld te wees. Op hierdie aarde, te midde van 
die aardse wêreld, kan 'n geestelike wêreld gevestig word deur die vereniging 
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van daardie mense wat in kontak is met die geesteryk, wat geestelike kennis 
ontvang, geestelik streef en dus afgeweer word van die aardse wêreld en net 
die werk doen wat aan hulle opgedra is vir hul aardse lewe. Hulle sal ook in 
opposisie wees met die aardse mense wat behoort aan die aardse wêreld en 
hulle denke sal ook skynbaar in stryd met die gedagtes van die publiek wees, 
want 'n geestelik gerigte oog sien dinge anders, die oor hoor anders, en die 
siel voel anders as wat die norm andersins is, en die aardsgesinde persoon 
sal hom nie verstaan nie. Dan kan twee wêrelde langs mekaar bestaan en hul 
inwoners kan op verskillende afstande van My wees, selfs al is hulle saam. 
Een van hulle kan verstaan wat hy van My hoor, vir die ander is en sal dit 
onverstaanbaar of vreemd bly wanneer dit aan hom gegee word.  
En dit is wat julle moet aanvaar as julle My gawes van bo wil oordeel. Wat Ek 
ookal aan ’n person gee, stem ooreen met sy volwassenheid van siel, en dit 
hoef nie enigsins verkeerd te wees as dit vir iemand anders onverstaanbaar 
blyk te wees nie. In daardie geval is dit nie die gawe self wat bevraagteken 
moet word nie, maar die persoon se graad van volwassenheid, wat dus 
onvoldoende is om geestelike kennis te begryp. In daardie geval gaan dit oor 
inligting wat vêr bo die algemene aardse kennis gaan, nie gebooie of 
bekendmakings wat bedoel is om My wil aan mense te verduidelik nie, maar 
meer diepgaande wyshede oor onderwerpe buite die menslike kennisveld. 
Dan sal My Woord die waarborg vir die waarheid moet wees, want geen 
ondersoek of eie bevindinge kan dit vir julle bewys nie. Verligte mense sal 
egter in staat wees om dit te glo, d.w.s., met volle innerlike oortuiging as 
waarheid te aanvaar, want hulle laat hul hart meer spreek as hul verstand. 
Die hart is in kontak met My en die mens voel die waarheid, hy maak nie van 
sy verstand gebruik om bewyse te soek vir dit wat 'n innerlike oortuiging by 
hom is nie. Streef na die geestelike wêreld en julle gedagtes sal geestelik 
geneig wees, dit wil sê, julle sal ook in staat wees om geestelike konsepte te 
begryp.  
Skep alreeds op aarde die wêreld wat julle eintlike doel is. Maak julle los van 
die aardse wêreld deur dit nie langer te begeer nie, poog eerder om slegs jul 
aardse taak uit te voer, om julleself te omvorm tot wesens wie se grootste 
begeerte hul liefde vir My en hul medemens is en kom dus nader aan My, Wie 
ten doel het om julle persoonlikhede gelyk te maak aan Myne, deur dade van 
onbaatsugtige naasteliefde te doen. Julle sal dan helder verlig word en in 
staat wees om die diepste wysheid te begryp, wat egter nooit van aardse 
wêreld ontstaan het nie, maar slegs  vanuit die geestelike wêreld en wat baie 
waardevol is. En niks wat julle van bo aangebied word, sal vir julle 
teenstrydig lyk nie, julle sal in staat wees om te glo, d.w.s., ten volle oortuig 
wees, want julle sal die waarheid ken. Amen. 

Dienaars van God se oproep om te werk – Hulle taak 

4174 Hoe julle My oproep sal hoor om vir My en My koninkryk te werk, 
hang van die toestand van elkeen van My dienaars se volwassenheid op 
aarde af, omdat Ek baie arbeiders in My wingerd benodig, en elkeen wat 
gereed is, sal ‘n taak gegee word wat hy ooreenkomstig sy vermoë sal kan 
doen, wat van die volwassenheid van sy siel afhang. Één persoon sal ‘n 
innerlike drang voel om oor geestelike dinge te praat, om mense na My te 
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trek en sy medemens te lei in geloof en hy sal deur My geroep word d.m.v. ‘n 
innerlike begeerte. Ek sal hierdie taak effektief binne sy gevoelsfeer plaas en 
hy sal die gevoel aanvaar en voldoen aan sy innerlike begeerte. 
‘n Ander persoon sal die innerlike stem hoor; hy sal die influistering van 
gedagtes volg. Hy sal hom nie van idees kan losmaak wat hom so sal 
motiveer dat hy hulle moet bespreek nie, en Ek sal hom in kontak bring met 
mense met wie hy oor sy gedagtes kan praat, deelneem aan geestelike 
gesprekke wat sy medemens sal inspireer om daaroor na te dink, en so sal 
hy eweneens uitgenooi word na My koninkryk. 
Ek sal egter ook hoorbaar praat met My dienaars, wie se besonder 
gevorderde toestand van volwassenheid dit sal toelaat. Ek sal hulle duidelik 
en verstaanbaar vertel hoe hulle vir My moet werk, waar hulle moet gaan en 
wat hulle moet onderrig. Hulle sal ook ‘n baie spesiale opdrag hê, en 
aangemoedig deur My Gees in hulle, sal hulle My Woord verkondig waar My 
teenstander openlik aktief is, waar misleide onderrig deur mense versprei 
word wat hulleself ook My dienaars noem, maar wat nog nie die suiwer 
waarheid van My ontvang het nie, omdat hulle weier om dit te aanvaar. 
Hierdie opdrag vereis ‘n spesiale vermoë, dit vereis die gawe van 
welsprekendheid, wat My dienaar nie hoef te hê nie, maar wat aan hom 
gegee sal word tydens sy diens aan My, omdat hy ‘n bepaalde graad van 
volwassenheid sal bereik deur toe te laat dat My Gees deur hom werk. 
Terselfdertyd moet die person egter verstandelik begryp wat hy, 
aangemoedig deur My Gees, sê. Hy sal in staat moet wees om vyandige 
aanvalle te hanteer en enige bewering teen My Woord te kan weerlê. 
Alhoewel hy inderdaad slegs die taak het om My Woord te versprei, die 
suiwer waarheid uit My, sal hy ook vrylik moet kan praat, aangesien debatte 
hulle sal voordoen wat intellektuele aktiwiteit onontbeerlik maak. Vêrder 
moet die omvattend ingeligte uitdagers die geestelike superioriteit van My 
dienaar erken as hulle gaan aandag gee aan wat hulle vertel sal word, 
aangesien hulle oor belangrike en diepgaande probleme sal debatteer, wat 
slegs deur ‘n gewekte en geestelik verligte mens, met Myself as leraar, 
behandel sal kan word, en daarom moet hy homself ook vol vertroue kan 
aanbied en nie bang wees om hulle, wat daarop roem om intelligent en goed 
ingelig te wees, te weerspreek nie.  
Hierdie dienaars sal ‘n spesiale beroep ontvang; hulle sal My stem hoorbaar 
in hulle verneem, sodat hulle ten volle oortuig sal wees van My Wil, en hulle 
dan heeltemal ondergeskik daaraan sal maak. As hulle een van hierdie 
leraars wen vir My en My leer, vir die absolute waarheid, wat hulle slegs van 
Myself, deur julle, kan ontvang, sal dit ‘n groot geestelike sukses wees, 
omdat hy dan weer vir die waarheid sal opkom en sy gemeente daarin sal 
onderrig en daardeur My Woord aan baie mense in sy suiwerste vorm 
beskikbaar stel tot voordeel van almal. 
Enigeen wat verordineer is vir hierdie opdrag, kan homself met volle 
oortuiging ‘n dienaar van God noem, omdat hy namens My sal praat, hy sal 
slegs My wil doen, hy sal deur My gelei word en sal elke stap in My 
teenwoordigheid neem, hy sal slegs My mondstuk wees, sodat Ek My aan die 
mense kan vertoon sonder om inbreuk te maak op hulle vryheid van geloof of 
wil. Om hierdie rede benodig Ek sulke dienaars, wat aan My toegewy is 
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tydens die laatste dae vóór die einde, omdat werk oral en voortdurend 
gedoen moet word om My suiwer Woord vir mense toeganklik te maak wat 
met My Krag geseën is, maar wat ook direk van My af kom en na die aarde 
gestuur word om mense van dwaling te bevry. Amen. 

Die Seun Jesus, God en mens  

4175 Vra vir opheldering en dit sal aan julle gegee word. Hy op wie die 
Gees van God sal neerdaal, sal ook in staat wees om waarheidsgetrou 
antwoord te gee op vrae wat in geestelike opsig aan hom gestel sal word. Die 
geheim van die menswording van God is 'n so moeilike probleem vir die 
mense op aarde, dat hulle nooit volkome onderrig sal kan word nie, tensy 
hulle die uitleg self vanaf die Gees van God in ontvangs sal neem, sodat die 
uitleg wel deur die ontvanger van geestelike boodskappe goed verstaan kan 
word, maar nie verstaanbaar aan die ander medemense gestuur kan word 
nie.   
Die mens Jesus was weliswaar op wonderbaarlike wyse gebore en Sy 
geboorte was vergesel deur boaardse verskynsels van allerlei aard, maar tog 
was en het die liggaam voorlopig aards materieel gebly. Die siel was 
afkomstig uit die ligryk en het gevolglik sonder sonde ter wêreld gekom. En 
derhalwe kon God homself deur hierdie siel openbaar. Hy kon werksaam 
wees, omdat daar niks aanwesig was wat sy werksaamheid as hindernis in 
die weg sou gestaan het nie. 
Dus was daar in die kind Jesus, God en mens tegelyk. Al wat vir die menslike 
oog sigbaar was, was mens. Maar wat die Kind die lewe gegee het, wat die 
mense aangetrek en hulle tot aanbidding gebring het deur Sy nabyheid, was 
God. Die ewige Godheid self het Homself openbaar en is ook herken deur 
diegene wat van goeie wil was, wie se harte in staat en gewillig was om lief 
te hê en wat hulleself daarom geopen het vir die Gees van God om in hulle 
werksaam te wees.  
Ten tye van die geboorte van Jesus het daar slegs mense in Sy nabyheid 
gekom wat deur die Gees van God daarheen gelei was, wie dus deur God self 
as waardig gekeur is om die Kind te sien, wie Hy deur die Kind nadergekom 
het en in wie Hy ook die bewussyn gewek het om in die nabyheid van God te 
wees. Maar vir iemand anders as sulke mense, sou die Kind slegs suiwer 
menslik voorgekom het, nie anders as ander kinders nie, soos dit ook volgens 
Sy aardse liggaam was. 
En so het die mense Hom ook in Sy jeug en latere jare gesien, want Hy het 
nie openlik met Sy goddelikheid op die voorgrond getree nie, met Sy wese 
wat van God se Gees vervul was, alhoewel Hy Hom steeds meer met God 
verenig het deur Sy voorbeeldige lewe in liefde, wat ook Sy liggaam 
vergeestelik het en tot `n opnamehouer van die goddelike Gees gemaak het. 
Maar dit was die mens Jesus wat Homself deur werksaamheid in liefde moes 
omvorm tot 'n waardige omhulsel van God se Gees, sodat Sy Haar in Homself 
in alle volheid kon berg en die Gees deur Hom onbeperk werksaam kon wees. 
Wat uit Hom gespreek het, wonderwerke verrig het en selfs die dood bevel 
gegee het, was God Self. Wat vir die mense sigbaar was, was mens. 
Die geloof aan die goddelike sending van die mens Jesus, het ook tot gevolg 
gehad dat die mense God in Hom herken het, beide as kind, asook in sy 
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leerjare, waar diegene Hom weer eweneens herken het dat Hy dieselfde gees 
gehad het, en dus 'n lewe gelei het volgens die goddelike wil en hulself 
daarom ook vir sy Goddelike Wese geopen het. Vir hulle was dit sonder 
twyfel dat God Homself in Hom geberg het en deur Hom werksaam was. Maar 
die menslike buitekant het ook in die eersgenoemde soms twyfel laat opkom. 
Want ook hulle kon die geheim van die menswording van God, van die 
volledige aaneensluiting van God en mens, nie begryp nie - soos wat dit ook 
nooit heeltemal verduidelik kan word aan mense wat nie geestelik gewek is 
nie. Hulle sou dit wel met hul siele kon verstaan het, maar dit kon nooit 
suiwer verstandelik so voorgestel word, soos wat dit vir 'n volle begrip nodig 
was nie. Maar nooit ofte nimmer kan en mag die kind Jesus die Godheid 
ontsê word nie, want Hy was die hoogste genade waardig, dat God homself in 
Hom geberg het, dat Hy Homself openbaar het aan diegene wat Hom 
liefgehad het en volgens Sy wil geleef het. Amen. 

Werk so lank dit nog dag is 

4289 ”Werk so lank dit nog dag is, want die nag kom waarin julle nie 
meer sal kan werk nie. "Hoe digby staan julle by die aanbreek van die nag? 
Dit is die laaste minute van die dag waarin julle leef en julle is nie bewus van 
die erns daarvan nie. Julle is lou in die arbeid aan julle siele en leef asof daar 
nog 'n lang tyd vir julle beskore is. Julle is verkeerd. Die nag sal spoedig 
aanbreek en die hele aarde in die diepste duisternis hul. Julle sal ook nog 
onnoemlik baie kan bereik indien julle die laaste minute sal benut en julle in 
alle erns voorberei op die lewe na die dood. 
Julle sal slegs aan julle siele moet dink en geen aandag skenk aan die 
liggaam nie, want net die siel sal bly voortbestaan. Daar sal vir julle niks 
oorbly van die aardse goedere van die materiële wêreld nie. Julle staan al 
met één voet aan die oorkant. Hoe sal die ryk egter lyk wat julle siele sal 
opneem? Is dit die ryk van lig, of van duisternis? Is dit dag of nag vir julle 
siele? Waar lig is, is lewe, maar die nag is vreeslik.  
 
En daarom waarsku Ek julle nadruklik en spreek Ek steeds weer tot julle om 
julle bewus te maak van die groot verantwoordelikheid wat julle teenoor julle 
siele het. Bring haar nie in onbeskryflike nood nie, wat julle nog goed sal kan 
afwend indien julle verander, geen aandag skenk aan al die aardse dinge en 
slegs daaraan dink om My wil te vervul, 'n lewe te lei volgens My gebooie, die 
naaste by staan in elke aardse en geestelike nood, hulpvaardig ingryp waar 
julle hulp benodig word en dat wanneer julle My Woord in ontvangs neem, 
julle My Wil bekend sal maak, wat julle krag sal gee om die lewe te lei 
volgens My wil. Werk so lank as wat dit nog dag is, dit sal spoedig ten einde 
loop en dan volg daar 'n eindelose lang nag, waarvan Ek julle graag wil 
bewaar, omdat Ek julle liefhet. Luister na die Woorde van My Liefde en neem 
dit ernstig op, sodat julle die nag kan ontvlug en daar vir julle 'n dag 
aanbreek wat vir ewig sal duur. Amen.  
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Dogma 

4294 Dit is geen geestelike oorweldiging wanneer daar aan 'n persoon 
van een bepaalde geestesrigting, 'n ander getoon word nie, wanneer daar vir 
hom kennis aangebied word wat indruis teen sy kennis, solank hy uit vrye wil 
kan besluit om dit aan te neem of te verwerp. Indien hy egter deur wette 
gedwing word om dit aan te neem, word hy dus deur dreiging met straf, 
onvry gemaak in sy denke en handeling; dan is dit 'n oorweldiging, wat nooit 
’n goeie uitwerking op die siel kan hê nie.  
Derhalwe moet My Woord altyd verkondig word, maar dit moet altyd so 
aangebied word dat daar geen dwang op die mense uitgeoefen sal word nie. 
Daarom is ook die ontvangs van die suiwer Waarheid van Bo 'n daad met 
volkome vryheid van wil, wat altyd vir 'n onverligte mens die moontlikheid 
laat om dit as menslike woord aan te sien, indien die wil om dit te verwerp, 
by die toehoorder groter is.  
Elke mens sal die Goddelike oorsprong kan herken, indien suiwer waarheid en 
die verdere ontwikkeling van sy siel vir hom erns is. Dan sal Ek hom ook 
verseker die vermoë gee om die waarheid as sodanig te herken, omdat dit 
My Wil is dat die denke van die mens besig sal wees met die Waarheid en Ek 
hom elke moontlikheid sal bied om die ware in te sien. Ek werk egter nooit 
met dwang op die wil in nie, daarom dat Ek dit ook verwerp wanneer mense 
hul medemens geestelik oorweldig met leerstellings wat die aanneem van 
dogma afdwing, en die mens dan sondig verklaar as hy dit nie aanneem nie. 
Vir elke oortreding van My gebod van liefde moet die mens homself 
verantwoord, maar nooit sal Ek hom tot verantwoording roep as sy innerlike 
gevoel hom weerhou van die aanneem van 'n leerstelling van die geloof nie, 
selfs wanneer dit ooreenstem met die Waarheid. Hy laai dan geen sonde op 
homself indien sy verlange na die Waarheid, nog nie so diep is, dat hy die 
Waarheid as sodanig herken nie. Maar om 'n geloofsleer aan te neem sonder 
ondersoek en innerlike oortuiging, is volkome waardeloos vir die ontwikkeling 
van die siel. Steeds bly ’n dogma nadelig vir die siel, omdat die mens onthef 
word van die vrywillige aanneming van 'n standpunt teenoor 'n geloofsleer. 
Maar sonder diep nadenke sal 'n oortuigende geloof ook nooit verkry kan 
word nie.  
Die mense het wel leiers nodig, as hulle nie uit eie beweging die 
vergeesteliking van hul siele nastreef nie. Wyse leiers sal egter slegs onderrig 
en probeer om die hart en verstand aan te spoor, want die verbinding met 
My, met die geesteryk, moet elke afsonderlike mens self tot stand bring en 
die weg daartoe moet aan hom getoon word deur My verteenwoordigers op 
aarde, deur die oordra van My Woord. Hulle moet My laat praat, maar nooit 
iets van hulself daaraan toevoeg nie, soos gebooie aankondig of verpligtinge 
op die mense lê asof dit My Wil sou wees nie. Ek het elke mens vryheid 
gegee en My sorg gaan onophoudelik net oor die deurstuur en verspreiding 
van die Waarheid. Wie Haar soek, soek My, en Ek sal My waarlik deur hom 
laat vind. Wie egter nie ernstig probeer om die Waarheid te vind nie, sal ook 
geen voordeel trek uit die aanneem van ’n geloofsleer wat hom as dogma 
voorgehou word en wat hy daarom meen hy nie mag verwerp nie.  
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Elke dogmatiese leer is 'n beperking van die vryheid van wil wat Ek die mens 
gegee het, dus 'n geestelike geweldpleging, wat nie ooreenstem met My Wil 
nie en waarteen My verteenwoordigers op aarde in My opdrag sal moet stry. 
Ek sal elke draer van die Waarheid seën, Ek sal hom geleentheid gee om die 
waarheid te versprei, ofskoon hy teenstand sal ondervind. Maar wie ernstig 
wil, sal haar herken en tot nadenke gestem word. En Ek sal hom help, Ek sal 
sy gees verlig en sy wil seën. Amen. 

Die goeie Herder - "Myne herken My stem" 

4295 Ek ken Myne, en Myne ken My. As Ek hulle roep, sal hulle My 
volg, want hulle herken die stem van die Vader, wat hulle liefhet en aan Wie 
hulle gehoorsaam wil wees. My oproep sal egter spoedig uitgaan na julle wat 
Myne is. Ek sê dit vir julle almal vooraf, omdat julle veilig voel, want julle nie 
glo dat die einde naby is nie. Ek het julle egter nodig en Ek kondig daarom 
aan dat julle spoedig My Stem sal hoor, die stem van die goeie Herder wat Sy 
skape roep.  
Ek het getroue wagte nodig vir My kudde, leiers wat oor klipperige paaie en 
rotse Myne omhoog sal wil lei, wat Myne voortdurend sal bystaan en hulle 
wys op die nabye einde. Hierdie leiers en wagte sal die Waarheid vanuit My 
Self ontvang en Haar aan julle oordra. Hulle sal voortkom uit My geledere en 
sal die mense My Woord van Bo bring. Hulle sal in regstreekse verbinding 
staan met My, dus behoort hulle self tot Myne. En wanneer die oproep in 
hulle ore weerklink, dan sal hulle weet dat die uur vir hulle gekom het om 
werksaam te wees vir My en My ryk.  
Dan sal die verbinding met My, van hulle kant af, so innig tot stand gebring 
word, dat daar nooit meer 'n agteruitgang sal kan wees vir die siel wat My 
dien nie, dat sy nooit sonder krag gelaat sal word nie, dat sy binne ’n kort 
tydjie in staat sal wees om self met My te praat. Dan sal sy ook haar opdrag 
op aarde vervul, wat die sin en doel is van haar aardse bestaan. Dan sal sy 
net vir My werk, en met vreugde sal sy My Woord versprei en 
verteenwoordig, want sy sal heeltemal oortuig wees dat Ek Self tot haar 
spreek. Aan elke Woord ken sy die grootste waarde toe en die mens sal krag 
in groot mate ontvang. Elke gevoel van swakheid sal van hom wegval. Elke 
geestelike gawe sal ten volle benut word en gebruik word. Waar hy onder 
mense vertoef, sal hul werk suksesvol en geseënd wees. En julle 
werksaamheid is op hande.  
Ek ken julle wil en die swakheid van julle geloof, maar Ek is ook op hoogte 
van die verandering wat binnekort voor julle sal gebeur. Ek is op hoogte van 
die nood en die leed van die komende tyd, soos wat Ek egter ook julle wil om 
te glo en die sterkte van julle geloof ken. En in ooreenstemming daarmee sal 
Ek julle met krag toerus en julle nooit alleen laat nie, wat ookal mag kom.  
Hou julle dus altyd aan My Woord. Onttrek van My Woord die krag waarmee 
Ek dit geseën het. Word in waarheid My kinders, wat hulleself vol vertroue 
aan die Vader sal oorgee. En glo dat Hy julle sekerlik sal red wanneer julle in 
nood is, want wie My stem herken, is My kind en sy lewe is My sorg. Want 
wie in My glo, sal ook in staat wees om My stem te hoor. Maar wie egter die 
klank van My stem in twyfel gaan trek, is nie My kind nie, ofskoon hy dink 
dat hy ook met My verbonde is.  
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Die skape herken die stem van hul Herder en hulle sal Hom volg wanneer Hy 
hulle roep. Maar Ek is die goeie Herder, wat nie sal rus alvorens Hy Sy skape 
gevind het nie. Amen. 

Lotsbestemming – “Vader, laat U wil geskied” 

4296 Die weg van die lewe van elke persoon afsonderlik word vooraf 
bepaal en moet sonder om te mor of te kla afgelê word om ‘n gunstige effek 
op die siel te hê. Maar daar moet ook ’n sterk vertroue in God teenwoordig 
wees, dan sal elke lot maklik gedra kan word, want slegs God gee vorm na 
Sy Wil. God alleen kan elke lewensituasie verander. Hy kan vreugde in 
droefheid verander, maar kan ook leed in vreugde verander, indien Hy in ’n 
innige gebed daarvoor gevra word. En Hy sal dit ook doen wanneer die mens 
in kinderlike vertroue al hulle node aan Hom sal voorlê en homself aan Sy 
genade toevertrou. 
Dit is ‘n lang weg wat afgelê moet word vanuit die diepte na omhoog en 
hierdie weg kan nie altyd gelyk wees nie, anders sou dit nie omhoog kon lei 
nie. Hindernisse moet oorwin word, die hoogtes moet geklim word, want die 
doel is bo en elke klim sonder die hulp van ‘n ware gids wat steun verleen, is 
moeilik. En solank julle julleself aan Sy leiding toevertrou, sal julle die weg 
nie tevergeefs gaan nie. Hy sal julle omhoog lei en met Sy hulp sal julle elke 
hindernis kan oorwin. Hoe steiler die weg, hoe korter die pad en hoe hoër sal 
julle sal kan kom. Maar wanneer julle egter die kruin bereik het, sal julle 
dankbaar kan omkyk en julle Gids dankbaar wees wat julle gehelp het om die 
doel te bereik. En alle teëspoed sal verby wees. Hoe swaarder ’n lewenslot is, 
hoe hoër word julle doel gestel en hoe helderder skyn die lig wat alle 
duisternis uit die diepte sal oorwin.   
Maar God kan egter selfs die steilste weg na bo vir julle gelyk laat voel, as 
julle julleself as Sy kinders aan Hom oorgee, as julle elke smartlike 
gebeurtenis aanvaar, as julle altyd sal bid “Vader, laat U wil geskied.” Dan sal 
Hy julle nie laat ly nie, selfs tydens die grootste teëspoed sal Hy julle siele 
kalmeer en aan julle vrede gee. Vol krag sal Hy Self in julle werksaam wees 
en niks sal moeilik lyk nie, en tog sal julle bly omhoog gaan. Want julle wil, 
wat julle onderdanig gemaak het aan Sy wil, laat julle ook in Sy krag deel. En 
hiermee sal julle alles tot stand bring en alles oorwin. Dan sal julle oor elke 
hindernis heen getel word, julle sal niks as ‘n las beskou nie en julle 
lewensweg altyd bly en opgewek aflê, totdat die liefdevolle Hand van die 
Vader julle vasgryp en julle in die Huis van die Vader bring, totdat julle julle 
doel bereik het en sal binnegaan in die ewige vaderland, in die land van lig, 
waar geen verdriet, geen lyding of nood bestaan nie, maar slegs ewige 
geluksaligheid. Amen. 

Die wet van die ordening - Die onderwerping van die wil  

4300 Verstaan dat julle My wil sal moet vervul indien julle salig wil 
word. My wil is die wet van die ordening van ewigheid en as iemand teen 
hierdie ordening sondig, handel hy ook teen My wil. As julle nou van Myne wil 
wees, dan sal julle julleself ook vol oorgawe aan My wil moet onderwerp. En 
as dit aan julle bekendgemaak word, sal dit maklik vir julle wees om 
daarvolgens te handel, want Ek verlang niks meer van julle as wat julle sal 
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kan nakom nie. Ek het julle 'n gebod gegee om mekaar lief te hê, want liefde 
beantwoord aan My wet van ewigheid, omdat alles uit die liefde voortgekom 
het en alles deur die liefde onderhou word. Hierdie wet moet dus 
onvoorwaardelik aangeneem word en kan ook nagekom word, omdat dit 
ooreenstem met die oorspronklike geaardheid van elke skepsel. Die wil van 
die mens moet homself slegs by My wil aansluit, dan sal hy nie anders kan as 
om liefde te ervaar en liefde te gee nie.   
Maar as hy die eie wil op die voorgrond laat tree, dan het sy eieliefde 
voorrang. Dan is hy nie meer onderdanig aan My nie. Hy laat My gebod buite 
beskouing en verwyder homself daardeur van My, omdat die krag hom 
ontbreek wat hy van My ontvang deur die liefde. Dit is dus 'n heel natuurlike 
ontwikkelingsgang, naamlik dat die mens wat vassit in die eieliefde, sy 
strewe na My sal opgee, of agterweë laat en ook dit wat hy tydens sy 
werksaamheid in liefde gedoen het. En die afwesigheid van krag, maak dat 
hy niks kan insien van dinge nie, dat hy 'n gebrekkige geloof verkry en in 'n 
steeds geringer wordende wil om in liefde te lewe. Die mens sal dan geen 
diepere wyshede meer verstaan wanneer die liefde by hom ontbreek nie. Hy 
kan ook nie werksaam wees in liefde as hy My wil nie laat geld nie, wanneer 
die eie wil sterker is as die gebod wat My wil bekendmaak. En dus moet ook 
die geestelike ontwikkeling van die mens onwillekeurig agteruitgaan, omdat 
hy homself nie in die ordening van My plaas nie.  
Dit stem nie ooreen met My ordening dat daar 'n splitsing ontstaan by 
diegene wat kennis het van My woord, wat dus die genade het, direk of 
indirek, om deur My onderrig te word. 'n Sekere graad van werksaamheid in 
liefde dra My woord aan hom oor en hierdie graad moet verhoog word en die 
kennis moet toeneem. As daar onbegrip is vir die leer wat Ek self deur My 
Woord aan die mense gegee het, dan is dit 'n teken van die agteruitgang van 
die werksaamheid in liefde. Dis 'n teken van toenemende eieliefde wat die lig 
verduister, ofskoon dit nie heeltemal geblus kan word nie. Maar Ek hou Myne 
vas en laat nie toe dat hulle wegsink nie. Ek pas egter middele toe wat 
aanspoor tot meer liefdeswerke, totdat die denke van die mens weer 
helderder sal word, tot My waarheid weer vir hom aanneemlik sal voorkom en 
hy in ooreenstemming daarmee, ook sy lewe verander.  
Maar nooit kan Ek afsien van My gebod van die liefde, van die ewige ordening 
nie. En nooit kan Ek My Gees uitstort oor 'n mens wat homself nie onderwerp 
aan My wil nie. En geseënd is hy as hy hierdie gebrekkige toestand as druk of 
ook as gebrek ervaar, al is hy nie in staat om die dieper geestelike dinge te 
verstaan nie. Want dan kan hy weer maklik gewen word. En hy sal ook die 
geloofsproef deurstaan ter wille waarvan hy geestelike probleme sal moet 
oplos wat hom byna aan die wankel gebring het. Amen. 

Seëvierende kerk – Één Herder en een kudde 

4304 Julle wat My toegedaan is en na My verlang, moet van gelyke 
gedagte wees in denke, spraak en handeling, dan sal julle ‘n sterk 
gemeenskap vorm, al is die getal maar klein. Dan sal My Gees in julle 
werksaam word, en met My Gees vervul, sal julle kan spreek vir My en My 
ryk. Julle spraak sal dan ook sukses hê, want julle sal dit self bewys deur 
julle dade wat julle denke en julle wil, sal laat blyk. 
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In My gemeenskap moet eensgesindheid heers, omdat almal in dieselfde 
waarheid wandel en ook almal deur die liefde met My verbind moet wees en 
daarom ‘n groot siel vorm, wat Ek My kerk noem. In hierdie gemeenskap sal 
Ek steeds teenwoordig wees, en wanneer My Woord gepredik word, is dit Ek 
wat deur die prediker spreek. 
Hierdie kerk sal ook nie deur die poorte van die hel oorwin kan word nie, 
want waar Ekself in haar aanwesig is, daar het die aktiwiteite van My 
teenstander geen sukses nie. Dit is die kerk wat sal triomfeer aan die einde 
van die dae, want sy bestaan uit die kudde waarvan Ek die Herder is. 
Daar sal slegs één kudde en één Herder wees, maar die kudde sal bestaan uit 
mense van alle geestelike rigtings, maar dan slegs diegene wat hulle egter 
vrygemaak het van al die uiterlike en wat innig met My verbonde sal wees 
deur hul ywer om ‘n lewe te lei wat My welgevallig is. 
En wanneer die tyd nog vêrder uitgeloop het, sal Ek My skape Self op ewige 
groene weivelde behoed, waar geen klippe, geen dorings en geen afgronde 
meer sal wees nie. Ek sal in die paradys op die nuwe aarde te midde van 
Myne wees, want dan sal daar geen skeiding meer tussen Ons wees nie. My 
skape sal My nie meer ontvlug nie, hulle sal hul Herder nie meer laat los nie, 
want hulle sal My liefhê en sal nie meer sonder My wil lewe nie. 
Julle het nog maar weinig tyd en moet daarom strewe om My gemeenskap, - 
My ware kerk, nog te vergroot. Daarom moet julle ook vir die mense ’n 
voorbeeld wees van die ware lewe, julle moet liefde gee sonder om direk 
wederliefde te verwag. Julle moet die kinders van die wêreld, wat die krag 
van die liefde nog nie ken nie, probeer wen deur die liefde, sodat die vlam 
ook in hulle harte ontsteek kan word, sodat hulle die vreugde van gee en 
blydskap kan leer ken en hulle by julle aansluit en dan ook kontak met My 
soek. Gee vir hulle ‘n goeie voorbeeld en probeer om hulle aan te spoor om 
dieselfde te doen, naamlik om die krag van die liefde en die geloof te 
beproef. Toon aan hulle die weg na My toe, maak hulle bewus van die ware 
verstandhouding met My. Maak dit vir hulle begryplik dat hulle in My hul 
Vader moet sien, wie hulle, as kinders, onderdanig moet wees om verhef te 
kan word tot ware kinders, wat die erfdeel van die Vader mag aanvaar. 
En as julle maar net weinig kon wen, dan sal julle loon steeds groot wees, 
want ‘n goeie Herder verheug Hom oor elke skaap wat verlore was en weer 
na Hom terugkeer. En so verheug Ek My ook oor elke kind wat weer die weg 
na My vind en daarom sal Ek elkeen seën wat My help om My gemeenskap te 
vergroot, - voordat die definitiewe einde aangebreek het. Amen. 

Gebed vir arme siele in die hiernamaals 

4305 Die siele wat hulle in die duisternis bevind, ly onuitspreeklik. 
Hulle krag is gebreek, hulle is in ‘n toestand van uiterste hopeloosheid, 
solank hul aan kennis ontbreek van die krag van liefde wat hulle lot sal verlig. 
Hulle swerwe herwaarts en derwaarts en ook hulle wil is heeltemal swak en 
so bly hulle ‘n onnoemlike lang tyd in hulle toestand vol kwellinge, as hulle 
geen hulp ontvang deur gebed nie. 
Julle mense op aarde kan aan hulle hierdie hulp verleen as julle in liefde aan 
hierdie arme siele sal dink en hulle lot wil verlig. Maar slegs liefde sal hulle 
egter krag gee. ‘n Gebed sonder liefde is waardeloos, dit is slegs ‘n vorm 
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sonder uitwerking. Slegs die graad van liefde is maatgewend welke krag wat 
aan hulle deurgestuur sal word.  
So moet julle die lot van hierdie arme siele voor oë hou en weet dat hulle 
julle dringend smeek om krag aan hulle te stuur, indien hulle eenmaal die 
krag van die liefde ondervind het. Hulle is op julle hulp aangewese, solank as 
wat hulle nog in die diepte bly, solank hulle nie self deur hul kennis die krag 
in hulle kan vergroot nie, wat dan ‘n werk in liefde in die hiernamaals vir 
ander noodlydende siele sal beteken. 
Elke goeie gedagte wat aan hulle uit mededoë toegestuur word, sal ‘n 
verligtende uitwerking op die siele hê, hulle sal dit ervaar en sal dan steeds in 
julle nabyheid bly. Hulle smeek julle met gedagtes om vir hulle in liefde 
voorspraak te doen. Vergeet hulle nie, wend julle gedagtes nie van hulle af 
nie, skenk hulle ‘n liefdevolle gebed en help hulle daardeur om opwaarts te 
gaan. Verlig hul kwellinge en bewys aan hulle die krag van die liefde, sodat 
ook in hulle die liefde tot die noodlydende siele kan ontwaak en hulle, deur 
liefdeswerke aan daardie, hulle hulself nou uit hierdie nood kan bevry.  
Hulle omgewing is in ooreenstemming met hul sieletoestand, sonder lig en 
woes. As ‘n gebed vir hierdie siele opstyg tot God, ontstaan daar ‘n flou 
skemertoestand waarin die siel ‘n glimpie insig het, wat vir hulle na ‘n 
voortdurende duisternis, uiters weldadig is. Die mate van liefde in die 
voorspraak bepaal die helderheid van die lig wat in die donkerte instraal en 
die siel sal haar wend na die ligskynsel toe, deurdat sy steeds weer nuwe lig 
sal verwag en daarom vra. 
Vervul hulle smekinge, los hulle nie alleen in hul nood nie, gee hulle die hulp 
wat julle vir hulle kan gee. Bring aan hulle die evangelie d.m.v. gedagtes. 
Vermaan hulle om in liefde ook aan ander in hul omgewing te dink, dat hulle 
ook die ander moet help om die seën van ‘n liguitstraling te ontvang, deurdat 
hulle weer sal deurgee wat hulle van julle ontvang.  
Julle kan deur julle gebed onnoemlik baie nood versag, julle kan deelneem 
aan die verlossing van hierdie siele, want die krag wat na hulle toe gaan 
a.g.v. julle gebed, beïnvloed hulle wil, wat dan op die ware wyse werksaam 
word. Die siel benut die krag wat tot haar kom om in liefde ander 
noodlydende siele te help en so begin haar weg na bo, waarvoor sy julle vir 
ewig dankbaar sal wees. Amen. 

Ligwesens se ingryping in die lotsbestemming 

4306 Alles moet Goddelike voorsienigheid genoem word, want alles, 
selfs die kleinste gebeurtenis, is voorafbepaal sedert die begin. Dit is God se 
wil dat julle ten volle volwasse moet word op aarde. Daarom is alles baie 
omsigtig gereël, sodat julle aanhoudend die geleentheid kan hê om verder te 
ontwikkel. Julle wil sal ook deurslaggewend wees tot die vorming van julle 
aardse lewe, want God het julle wil 'n ewigheid gelede vooruit gesien en 
dienooreenkomstig elke individuele persoon se verloop van lewe uitgelê. Die 
inwoners van die geesteryk van lig is God se geestelike assistente en sorg vir 
mense, in ooreenstemming met hul graad van volwassenheid, en dus is hulle 
God se verteenwoordigers en dien elke person individueel as geestelike voog 
volgens God se wil.  
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Hulle gryp op die aardse lewe in met hul onderrigmetodes, hulle gee en 
weerhou soos wat dit die voordeligste vir mense sal wees. So het hulle gesag 
van God om mense te verbly met gawes, net soos wat hulle mense deur 
mislukkings tot volwassenheid kan lei. Alhoewel dit ook altyd volgens God se 
wil gebeur, het hulle nogtans vryheid van optrede, sodra die mens 
vertrouend 'n versoek om hulp tot hulle rig. Hulle is in staat om hierdie 
versoek toe te staan of te weier, en hulle groot liefde vir mense sal dit altyd 
regkry, want hulle is een met God se wil.  
Nietemin, 'n beroep op die ligwesens is 'n seker middel van hulp, want die 
ligwesens is baie verdraagsaam in hul liefde vir mense, hulle weier selde 'n 
versoek van die mense, indien die doel van hul versoek nie voor die hand 
liggend verkeerd is nie. God sal sy goedkeuring gee, ongeag van hoe die 
ligwesens besluit, want hulle deel altyd dieselfde wil met God. Maar as dit die 
menslike siel in gevaar sal stel, sal die ligwesens vasbeslote weier, want die 
gevaar vir die siel moet eers verby wees, voordat hulle ontvanklik sal word 
vir 'n persoon se versoek en dan hulpvaardig ingryp. Maar dan sal die 
ligwesens se aktiwiteite duidelik wees, dan sal die mens in staat wees om 
enigiets te onderneem, hy hoef nie te vrees vir mislukking nie en die aardse 
lewe sal maklik en draaglik wees vir hom, want sy beskermengele sal aan 
hom ondersteuning verleen en hy sal homself in alle opsigte aan hulle kan 
toevertrou, maar sonder om God ooit uit te sluit, maar veel eerder moet 
innige tweegesprek met Hom elke versoek aan die ligwesens voorafgaan, 
sodat die wil van laasgenoemde altyd God se Wil sal wees en die hulp sal 
altyd herkenbaar wees. Amen.  

Opdrag van die draers van die Waarheid - Opheldering  

4309 Wie homself verplig het om nou vir My en My ryk te werk, deur 
My te dien vanuit ’n belofte wat uit vrye wil gemaak is, moet onder sy 
medemens werk om aan hulle helderheid te verskaf, want hulle lewe in totale 
onkunde, hulle gaan onwetend deur die aardse lewe en maak daarom nie 
korrek gebruik van hulle lewens nie. Dit is vir hulle egter aan hulle gegee met 
die doel om hulle siele te vervolmaak, wat slegs kan geskied wanneer hulle 
volgens Waarheid op hoogte gebring word om aan die omvorming van hul 
wese te werk, as hulle hulself wil verander tot liefde. Hierdie verandering 
word egter alleen tot stand gebring deur die Waarheid, kennis oor My 
Oerwese en die verhouding tussen My en My skepsele.  
En daarom is die toestuur van die suiwer Waarheid ‘n dringende 
noodsaaklikheid en die taak van hulle wat My wil dien. Waar daar mense is 
wat innig na die Waarheid verlang, daar lei Ek ook My Woord na hulle toe en 
sal My dienaars altyd die geleentheid hê om vêrdere kennis aan hulle te gee, 
en elke geleentheid sal My werk wees, My Wil. Ek ken die vrae wat deur die 
mense gestel word, Ek is op hoogte van die ontvanklikheid van elkeen, Ek 
ken sy verlange na Waarheid en Ek weet van die sterkte van sy geloof en sy 
liefde, en in ooreenstemming daarmee, bedien Ek elkeen afsonderlik met die 
Waarheid, maar laat hom egter die vrye keuse om dit aan te neem of te 
verwerp. Die geestelike gawes moet geheel en al sonder dwang aangebied 
word, omdat die wil om ‘n afwysende houding aan te neem, andersins te 
sterk sal wees. 
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(22 Mei) As Ek egter die mense wat van goeie wil is in die Woord nader, sal 
hulle My herken, hulle word deur die krag van My Woord getref en laat dit nie 
by die aanhoor wegsterf nie, maar laat dit in hulle werk, deur ‘n standpunt 
daarteenoor in te neem. En die waarheid sal hulle bevredig en gelukkig 
maak. Mense wat van goeie wil is, lewe ook in liefde, en in dieselfde mate 
spreek My Woord tot hulle harte, soos wat hulle harte deur liefdesdade tot My 
spreek. Die draers van die Waarheid moet daarom omgang soek met mense 
wat liefde wil gee, om hulle deur die toevoeging van die suiwer Waarheid nog 
meer te bekwaam, om liefdevol te arbei en hulle te versterk vir moeilike tye, 
wat elkeen van julle nog beskore is. 
Die draers van die Waarheid moet egter ook probeer om die mense nader 
aan die Waarheid te bring, hulle wat lou en onverskillig deur die lewe gaan, 
sonder om dade van liefde te verrig, sonder om hul medemens in dienende 
naasteliefde te wil help, wat geen verlange na die Waarheid het nie en nie na 
geestelike goedere streef nie. Hulle is op ‘n dwaalspoor gebring en moet op 
die regte weg gelei word. Hulle gaan voort in duisternis en moet deur 
ligstrale aangeraak word, sodat hulle die weldaad van die lig kan ervaar en 
hulleself aan sy straal blootstel. 
Insig in die Waarheid is dringend nodig vir die mensdom en My Gees sal 
steeds daar werksaam word waar die nood groot is en indien daar slegs die 
geringste moontlikheid bestaan om nog te red, waar dwalende siele nog nie 
heeltemal aan My teëstander ten prooi geval het nie en die kort tydjie tot aan 
die einde nog ‘n verandering in die denke tot stand kan bring. 
Ek sal My ontferm oor hulle en sal My bodes hul hul stuur, wat in My Naam 
moet spreek en getuig van My Liefde, Wysheid en Almag, sodat die mense 
kan glo en die kant kies van Hom van Wie hulle eens uitgegaan het en tot 
Wie hulle hul weer in vrye wil moet keer sodat hulle salig kan word. Amen. 

Salig is hulle wat nie sien nie, maar tog glo! 

4310 “Salig is hulle wat nie sien nie, maar tog glo!". Dit is nie ‘n blinde 
geloof wat deur hierdie woorde van My gevra word nie – maar Ek bedoel die 
geloof sonder bewyse, wat Ek ook van My dissipels verwag het, maar nie 
gevind het nie. Dus het Ek so met hulle gespreek: "Julle glo omdat julle sien, 
maar salig is hulle wat nie sien wat julle nie sien nie en tog glo!". Ekself was 
vir hulle 'n sigbare bewys - My wonderwerke het hulle oortuig, My Wysheid 
het hulle ingesien en dus het hulle geglo dat Ek God se Seun was en hulle het 
My gevolg.   
Hulle geloof was wel ook 'n oortuigde geloof - die innerlike stem het hulle 
vertel Wie Ek was, en hul lewe in liefde, wat die rede was dat Ek hulle as My 
dissipels gekies het, het hulle die krag gegee het om dit in te sien - en tog 
het hulle dikwels aan My getwyfel. Die twyfel het maar gedurig in hulle 
opgekom en om hulle te versterk, het Ek My redelik dikwels aan hulle 
bekendgemaak. Ek het Myself in My Goddelikheid aan hulle openbaar, Ek het 
hulle gees verlig, Ek het hul innerlike sigvermoë   oopgemaak - sodat hulle 
die skaar van engele kon sien wat My gedien het - en so was hulle bevry van 
alle twyfel aan My - aan My Goddelikheid.  
En tog was hul geloof swak. Ek het My aan hulle in alle Krag getoon en 
steeds het hulle gewankel, sodat Ek My steeds weer opnuut aan hulle moes 
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openbaar, omdat hulle as My dissipels werksaam moes wees, omdat hulle My 
leer moes uitdra, en aan die mense die evangelie moes bring en daarom self 
diep gelowig moes wees – maar hulle het net geglo, omdat hulle My kon sien.  
Ek prys hulle egter salig wat nie sien nie en tog glo, want hierdie geloof, 
waarvoor daar geen bewyse gelewer kan word nie, word by hulle veel hoër 
gewaardeer en dit kan slegs in die harte verwerf word deur werke van liefde 
en nadenke. Wel openbaar Ek Myself ook aan hulle, maar slegs so dat hul 
geloof eerste die openbaring as sodanig sal herken - sodat die ander sonder 
geloof afgewys kan word.   
Maar wie wil glo sal ook kan - omdat My Gees in hom werk wanneer hy in My 
glo as die Liefde, Wysheid en Almag - en indien hy sal lewe volgens My gebod 
van die Liefde. EK sal hom salig prys indien hy die geloof sy eie maak, indien 
daar vir hom geen bewys nodig sal wees nie, indien hy maar net die 
werksaamheid van die Gees as bewys laat geld – maar dat dit eweso 
betwyfel kan word, - maar wat ingesien sal word deur hom wat in die liefde 
leef en hy daarom eendag salig sal word. Amen. 

Innerlike stem 

4313 Johannes 14:21: “Wie My gebooie ken en dit onderhou, dit is hy 
wat My liefhet. Wie My egter liefhet, hom sal My Vader liefhê, en Ek sal hom 
liefhê en My aan hom openbaar”. 
Die mees verhewe oomblik vir die mens in die aardse lewe is om die Woord 
hoorbaar te verneem, wanneer hy die uiting van My Liefde in sy hart hoor as 
‘n gesproke woord. Want dan is My nabyheid as ‘n stroom van lig merkbaar, 
wat die hart vervul en ook deur die mens se bewussyn verneem kan word. 
In welke rypheid van siel die mens homself dan bevind, beïnvloed die aard 
van die klank van die innerlike stem. Hy kan homself onbesorg aan die salige 
gevoel oorgee wanneer sy siel reeds vêr gevorderd is, soos wat hy egter ook 
nog met innerlike hindernisse te kampe kan hê as hy homself nog in ‘n laer 
graad van volmaaktheid bevind. Tog moes hy reeds ‘n bepaalde geestelike 
volmaaktheid verkry het, anders sou hy nimmer die genade van die hoorbare 
Woord kon ontvang het nie. 
Dit is dus ‘n proses van oordrag van lig en krag in direkte vorm. Die mens 
staan so innig met My in verbinding, dat Ek My teenoor hom kan uiter en 
deur hom verstaan word, wat by onvolmaakte siele nooit die geval sal wees 
nie. 
Ek moet egter steeds die krag van My Liefde inhou, indien die mens geskik 
wil bly vir die aardse lewe en nie deur ‘n oorweldigende saligheid alle aardse 
verbinding verloor nie. Daarom sal Ek My steeds maar vir kort oomblikke 
hoorbaar uiter, totdat die aardse bestaan beëindig is van hom met wie Ek so 
digby in verbinding gestaan het, dat Ek hom waardig geag het om My stem te 
hoor. 
In die eindtyd egter, het Ek dienaars op die aarde nodig wat baie ywerig vir 
My sal werk, en hulle ywer sal Ek beloon deurdat Ek My op so ‘n wyse aan 
hulle sal openbaar, dat hulle geen twyfel meer in hulle hart sal kan koester 
nie, omdat hulle getrou aan My sal wees, omdat hulle sal glo sonder om te 
sien en in die geloof arbei vir My.  
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Ek wil hulle aanspoor tot steeds yweriger aktiwiteite, maar kan My egter dan 
eers hoorbaar uiter as hulle geloof reeds so ‘n standvastigheid bereik het, dat 
hulle onvoorwaardelik aan My werksaamheid sal glo, dat hulle die stem van 
die Gees reeds tevore verneem het en as My stem herken, want nooit mag 
die innerlike stem ‘n geloofsdwang vir hulle beteken nie. 
Dit is die bekroning van ‘n sterk geloof en vir die aardse lewe die 
begeerlikste, omdat dit die mens onuitspreeklik gelukkig maak en die 
gedagte daaraan hom ongevoelig kan maak vir aardse lyding en nood. Sy 
geluksaligheid, sy oortuigde geloof, versterk ook die krag van die geloof van 
sy medemens, sodat sy arbeid onder die mense dus buitengewoon geseënd 
sal wees en hy elke taak wat hy begin, ook sal volbring. 
Wel kan sy medemens hom met vertwyfeling konfronteer. Wie egter My 
Woord hoorbaar in homself verneem, kan nie meer twyfel nie. Sodoende 
beloon Ek die liefde en trou van My dienaar, wat homself vir My beskikbaar 
sal stel en Ek gee hom op aarde reeds die geluk wat die wêreld hom nie kan 
bied nie. Amen. 

Geestelike debatte is nodig om opheldering te gee 

4315 Julle mag geen geleentheid laat verbygaan wanneer julle vir My 
en My Ryk kan werk, waar julle kan praat oor dit wat My Gees aan julle 
bekendmaak nie. Daar sal vrae gevra word wat slegs vir julle moontlik sal 
wees om te beantwoord en daar sal baie menings ter sprake kom, julle sal dit 
egter slegs op die regte manier, met oortuiging, moet kan uitlê, want julle 
alleen staan vas in die waarheid, julle is deur My onderrig en hoef daarom 
geen teenkanting te vrees nie. Julle sal elke valse opvatting onderskep omdat 
julle kennis het. 
Julle taak bestaan daaruit dat julle die prikkel sal gee vir debatte van 
geestelike aard, dat julle nooit sal vrees om te praat nie, dat julle altyd sal 
voel soos My dienaars wat ywerig vir hul Heer besig is en dat julle steeds 
bewus sal wees van julle belangrike taak. As dit julle innerlik aanspoor, gee 
gevolg daaraan en doen wat julle hart julle aansê om te doen. As dit van julle 
verlang word om te praat, praat dan, want dan spoor Ek julle Self aan om 
geestelik te arbei. 
Dit sal altyd My Wil wees dat daar van My Woord, wat van Bo kom, melding 
gemaak word, dit sal altyd My Wil wees dat die mense hul gedagtes onder 
mekaar wissel oor geestelike vrae en altyd sal Ek die impuls daartoe gee en 
vir julle die weg gelyk maak, d.w.s. die denke van die mense rig op die 
probleme wat Ek bereid is om op te klaar. Dus mag julle ook steeds oortuig 
wees dat Ek teenwoordig is by alle gesprekke van geestelike aard en dat Ek 
julle gedagtes die regte rigting gee, julle mond die gawe om te praat en julle 
verstand die regte oordeelskrag. 
Daarom kan julle vry uit julleself spreek en julle sal altyd volgens My Wil 
praat, want julle is slegs My werktuie, waardeur Ek Myself uiter. Julle mag 
egter nie beskroomd wees en swyg wanneer dit nodig is om te praat nie. 
Julle sal resultate sien en die debatte sal baie bydra om sake op te helder en 
sal die mense prikkel om nou met hul menings uit te kom, wat altyd die 
gevolg sal hê dat My ligwesens tussenbeide sal kom en poog om hul invloed 
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te laat voel. Dan het julle die veld voorberei en die saad uitgestrooi wat goeie 
vrugte sal voortbring. Amen.  

Wederkoms tydens die grootste nood 

4319 Ek sal julle na My toe bring uit die swaarste verdrukking, soos 
wat Ek julle beloof het. Die nood sal groot wees en wie sy lotsbestemming 
nagaan, sal erken dat alleen die krag van die geloof hom staande sal hou, 
want anders sou julle te swak gewees het om stand te kon hou teen die 
bedreigings en geweldmaatreëls van julle vyande, aan wie julle weerloos 
oorgelewer is. Egter net onbeskerm van die kant van die mense, want Ek 
staan as Beskermer langs julle en hierdie sekerheid moet julle vir alle 
aanvalle ongevoelig maak. 
Hierdie groot nood sal slegs ‘n kort tydjie duur, dan kom Ek Self om diegene 
wat Myne is, na My ryk toe te bring om hulle voor te berei op die lewe in die 
paradys op die nuwe aarde. Wanneer julle geloof sterk is, wanneer julle aan 
elke woord van My betekenis heg, sal die laaste nood julle verbygaan en in 
die hoop op My spoedige koms, sal julle alles gelykmatig verdra en My 
verwag, want Ek kom seker en gewis. Ek sal Myne nie in nood laat nie en Ek 
sal kom wanneer daar van menslike kant af geen uitweg meer te verwag is 
nie. Ek sal skielik verskyn en slegs vir diegene wat Myne is, sigbaar wees en 
almal na My toe roep wat aan My getrou is.  
Dan sal daar ‘n gejubel en ‘n gejuig wees onder die wat Myne is, wat vol 
saligheid op My sal toesnel en hulle hande na My toe sal ophef. Wie glo, sal 
salig word, want hy sal volhard, al is die wêreld vol duiwels. Hy sal weet dat 
die uur van redding gekom het en dat Ek hom nie sal verlaat nie, dat al die 
duiwels magteloos is teenoor My. Hy sal My verwag en as gevolg van sy 
diepe geloof, sal Ek hom beloon met die hoogste prys; met ‘n nuwe lewe in 
die paradys op die nuwe aarde.  
Julle vra waarom Ek hom nie na My toe neem na die geesteryk nie? - Wie 
hierdie laaste geloofsbeproewing sal deurstaan en My aanneem, sal bekwaam 
wees om die stam te vorm van ‘n nuwe mensegeslag en uit hom sal ‘n nuwe 
generasie voortkom. Die aarde sal na sy hervorming weer deur mense 
bewoon word wat geestelik gevorderd sal wees, en wat ‘n lewe sal lei vir My 
en met My, en hierdie mense wil Ek Self oplei. Ek ken die graad van rypheid 
van alle mense, in die besonder van hulle wat aan die einde vir My sal stry 
teen Satan en sulke mense het Ek nodig as stamouers vir die nuwe aarde. 
Ek sal hulle liggaamlik en geestelik seën en die nuwe aarde sal ‘n 
paradysagtige verblyfplek vir hulle word. Kinders en kleinkinders sal in innige 
verbinding met My staan en die nuwe mensegeslag sal liefdevol wees. En 
weer sal daar dan ‘n nuwe ontwikkelingsperiode begin met die gees wat as 
mens beliggaam sal word, wat digby die voleinding sal staan en met verlange 
na My sal toesnel en daardeur vinnig die sielerypheid sal bereik op aarde. 
Want gedurende die laaste tyd op die ou aarde, sal die gees, beliggaam as 
mens, vinnig ryp word, omdat die stryd tussen lig en duisternis die vlak van 
die gees sal verhoog. Buitendien laat die vernietiging van die ou aarde die 
gees vir ’n kort tydjie vry. Maar dit sal vir die gees ‘n toestand van pyn 
beteken, omdat hulle nog nie die rypheid tot vryheid sal besit nie, sodat hulle 



218 
 

dan die nuwe vorming weldadig sal ervaar en met ywer hoër sal streef, al is 
hulle in ‘n voorstadium en onbewus van die welslae. 
Daarom sal die mense dan ook in ’n wonderbare harmonie lewe, met alle 
skeppings om hulle heen; die minerale-, plante en diereryk sal hulle 
heeltemal volgens die benodigdhede van die mense aanpas en daar sal die 
diepste vrede wees in die natuur, net soos in die harte van die mense. Sal ‘n 
salige samesyn met My wees en sal die mense gelukkige skepsele maak. My 
Liefde sal vir hulle alle weë gelykmaak en hulle harte sal vinniger vir My klop 
in vurigste liefde - en alle nood sal dan vergete wees 
Hierdie tyd is nie meer vêr weg nie. Spoedig sal Ek Self kom om My bruid, My 
Ligsirkel te haal. Spoedig sal die groot nood verby wees, omdat My belofte 
vervul moet word: “Ek sal kom in die wolke, om diegene wat Myne is te haal 
en te oordeel die lewende en die dode”. Amen. 

Hede bring die einde 

4320 En Ek sê steeds weer: Julle sal die einde meemaak. Hierdie is ‘n 
dringende oproep wat Ek nou as waarskuwing aan die mense stuur wat op 
die aarde lewe, dit is ‘n oproep wat Ek nog sal verskerp, omdat dit nodig is 
dat julle die idee laat vaar dat julle nog baie tyd oor het na die einde toe, 
omdat dit nodig is dat julle julleself sal besighou met die gedagte aan ‘n 
skielike einde en om nader aan My te probeer kom. Julle het nog min tyd en 
julle sal baie spoedig uit julle rus wakker skrik, daar sal ‘n angs in julle harte 
opkom, wat julle slegs sal kan besweer deur My aan te roep deur gelowige 
gebed, wat julle krag en rus sal gee. Die tyd is verby en al sou julle ook 
hierdie gedagte weerstaan, sal julle voorbereid moet wees op alles wat die 
einde gaan meebring. 
Julle is die wat die laaste stryd sal deurmaak, wat dit sal moet deurstaan, 
julle is die wat die laaste oordeel sal deurmaak, wat, óf “My koms in die 
wolke en die wegneem van die regverdiges,” óf die laaste vernietigingswerk, 
sal sien plaasvind, na gelang van julle gesindheid teenoor My, julle wil en 
julle liefde. Julle is die wat moet kies, omdat daar vir julle na die dood geen 
toegang in die ryk hierna meer sal wees indien julle julleself na die 
teenstander wend nie, maar julle sal julle gang opnuut deur die skepping van 
die nuwe aarde moet aflê, volgens My raadsbesluit van ewigheid. Verwag die 
einde nie in die verre toekoms nie, maak julle vertroud met die gedagte dat 
die hede vir julle die einde sal bring, dat julle self getref sal word en dat alles 
oor julle sal kom wat sieners en profete voorspel het volgens My Wil. Ek kan 
net steeds weer daarop wys en as bevestiging van My Woord uit die hoë tot 
julle spreek en Ek sal dit binnekort doen, omdat daar nie veel tyd oor is tot 
die einde nie. 
Ek sal julle wat Myne is, deurdat julle My wil dien, nog eenmaal kort voor die 
einde op hoogte bring, sodat julle nie onvoorbereid die dag sal deurmaak nie, 
want ofskoon julle glo dat My Woord Waarheid is, neem julle ook My 
voorafkennisgewing nog nie ernstig genoeg op nie, julle reken nog steeds op 
‘n laaste uitstel, maar nooit met My spoedige koms wat julle egter te wagte 
staan nie. Julle sal na My smag wanneer die tyd van die geloofstryd 
aangebreek het en julle die laaste fase van hierdie aardperiode binnegegaan 
het, dan sal julle geleer wees om die wêreld te verag, julle sal geen verlange 
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meer hê na aardse goed nie, julle sal maar net nog verlang na My Woord en 
in die Woord sal Ek ook steeds by julle wees en troos skenk tot op die dag 
dat Ek sal verskyn in die wolke, omdat julle nood ontsaglik groot sal word en 
daar maar slegs nog hulp vanuit My sal kan kom. 
Julle sal dit as vanselfsprekend moet aanvaar dat julle hierdie tyd sal 
deurmaak, as Ek nie die een of ander van My dienaars volgens wyse 
goeddunke voor die tyd na My toe roep nie. Julle almal sal verras wees oor 
hoe spoedig gebeure hulle sal ontvou wat Ek lank tevore aangekondig het 
deur die Stem van die Gees. Wanneer Ek My sal openbaar, sal dit met rasse 
skrede op die einde afstuur. Wie ‘n diep geloof sal hê, nieteenstaande die 
nood en leed, sal innerlik juig, want hy weet dat die vereffening eendag sal 
aanbreek, dat die nood eendag tot ‘n einde sal kom, dat daar ‘n nuwe tyd sal 
begin, weer met die paradys soos wat Ek dit beloof het. Amen. 

Betekenis van die stem van die Gees - Naby aan die doel 

4325 Julle hoor die stem van die Gees. Weet julle wat dit beteken? Dit 
beteken dat julle ontruk is van die las van die aardse bestaan as julle My 
Woord in ontvangs neem, hetsy direk of deur tussengangers, dat julle in 
kontak is met die geestelike wêreld wat buite alle materie staan. Weet julle 
dat julle al naby die doel is, dat julle die materie al byna oorwin het as My 
Woord julle hart binnedring en nie net maar by julle ore verbygaan nie?  
Weet julle dat My Woord 'n straal is vanuit die ligryk, wat julle sal mag 
binnegaan na die dood van julle liggame? Dat julle dus waardig bevind is om 
in die geesteryk te vertoef, terwyl julle liggame nog aan die aarde verbind is? 
Weet julle dat as julle My Woord ontvang, julle in verbinding met My staan, 
julle God en Vader van ewigheid, julle Skepper en Behouer? Dat die 
verbinding die einddoel is van elke mens en dat julle dus die einddoel al 
bereik het, as julle My Woord nie net met die verstand opneem nie, maar dit 
op julle hart laat inwerk?  
En julle mag julleself al op aarde onuitspreeklik gelukkig ag, want julle neem 
My uitstraling van Liefde tasbaar en sigbaar in ontvangs. Ek gee My Self aan 
julle, Ek gee julle My Vlees en My Bloed, soos wat Ek beloof het, Ek hou met 
julle Avondmaal, omdat julle My toegang verleen het, toe Ek aan die deur 
van julle harte geklop het. En so is julle dus My gaste wie Ek uitermate liefhet 
en wie vir My dierbaar is en aan wie Ek alles sal aanbied wat julle vreugde 
gee.  
Ek sal julle met geestelike goedere oorlaai, met skatte wat onverganklik is en 
wat julle sal mag saamneem na die ewigheid. Ek wil julle alles gee wat julle 
begeer, maar julle moet slegs begeer wat julle geestelik diensbaar is en julle 
gelukkig maak. Al My engele en ligwesens sal julle ter beskikking staan. Hulle 
sal julle opheldering gee indien julle dit verlang, julle kennis sal vermeerder 
en julle vrees sal verdwyn. Julle sal die bewustheid van 'n baie innige 
verbinding met My hê wanneer julle My Woord sal opneem, want My Woord 
bewys My Liefde vir julle.  
My Woord is die grootste genadegeskenk, want EK IS die Woord Wie onder 
julle vertoef. Julle neem dus nie net in ontvangs wat Ek Self tot uitdrukking 
bring nie, maar julle neem Myself op in julle harte, wanneer Ek tot julle 
spreek. Dan het Ek My intrek in julle geneem, soos wat Ek dit beloof het. Sal 
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julle dan nog eensaam en verlate wees? Kan iemand op aarde My nabyheid 
vir julle vervang? En sal julle dan nog angstig en bedroef wees, of huiwerig 
en kleingelowig?  
Sorg slegs daarvoor dat elke Woord van My wortel in julle skiet, sodat dit kan 
lewe, dat julle dit nie net lees of hoor nie, maar dit diep in julle hart laat 
binnedring. Leef so dat Ek in julle werksaam kan wees, dat julle spoedig ook 
die klinkende Woord sal verneem, wat alle twyfel, alle bangheid laat verdwyn 
en julle gelukkig sal maak. Dan sal julle bereid wees om alles op te gee, dan 
sal julle geloof vas en onwrikbaar wees, dan kan alles op julle afkom, sonder 
om julle te laat wankel, want julle sal My voel, julle sal weet dat julle geborge 
is in My nabyheid en julle sal vol liefde vir My wees.  
My Woord is 'n geskenk van genade, waarvoor julle nie dankbaar genoeg kan 
wees nie. En julle moet julle dank aan My bewys deurdat julle dit sal uitdra in 
die wêreld, deurdat julle onvermoeid besig sal wees om dit te versprei. 
Deurdat julle jul medemens in kennis sal stel van My werke van Liefde in julle 
en deur julle in alle mense. Spreek, oral waar die geleentheid hom sal 
voordoen, want die mense het troos en hulp nodig in hul geestelike nood.  
Hulle het op hul weg ervare leiers nodig, wat julle vir hulle sal moet wees. 
Julle wat My Woord ontvang, regstreeks of deur tussenpersone, wees nie lui 
en onverskillig in die arbeid vir My en My ryk nie. Leef volgens My Woord, 
sodat julle werksaam kan wees in liefde en geestelik en aardse hulp verleen 
waar dit nodig is. Wees My medewerker en betuig My so julle dank vir My 
Liefde vir julle, wat in My Woord tot uitdrukking kom. Amen. 

Liggaam en siel in harmonie 

4326 Ook die liggaam moet versorg word om krag te bewaar en 
daardeur vir sy taak geskik te bly, om die siel te help om hoër ontwikkeling 
te bereik. Die liggaam moet dus nie heeltemal verwaarloos word nie, omdat 
die ordelikheid ook ‘n wet van My is en ordelikheid sluit alles in wat ‘n 
ondersteunende en voortsettende uitwerking tot gevolg het. 
Die mens se werk is om hom los te maak van die materie, om haar te oorwin, 
deurdat die hart haar daarvan vrymaak, dus nie meer deur aardse materiële 
dinge beheer word nie. Nogtans moet die liggaam ook in harmonie met die 
siel verkeer, hy moet aan die siel innerlike kalmte verskaf, wat altyd bereik 
kan word wanneer hy self gekalmeer het, d.w.s. daar in sy behoeftes 
voorsien is en hy hom dan aan die eise van die siel kan wy. 
Die liggaam kan wel eise stel wat ‘n materialistiese denke verraai, wat 
geensins ooreenstem met My wet van orde nie, in welke geval dit ook nie in 
harmonie met die siel is nie, en as die siel dan alreeds verlig is, sal sy haar 
daarteen verweer en weier om in te gee vir die begeertes van die liggaam, al 
sou hy volhou met sodanige eise. Dan is siel en liggaam in stille stryd met 
mekaar, en sal die liggaam vanuit alle oorde maar swak toegerus word, 
totdat hy tevrede sal wees met die toestaan van klein versoeke, totdat hy die 
vereistes van die siel aanvaar het. Dan het hy weer die regte orde betree en 
sal dan ook gemaklik voel in daardie toestand, omdat hy homself nou sien as 
ondersteuner van die siel. 
Gevolglik kan daar ook weer aan hom groter begeertes toegestaan word, 
omdat die gevaar dan nie meer bestaan dat die liggaam die siel sal oorheers, 
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deur so betrokke te raak met die materiële wêreld, dat hy die siel heeltemal 
verwaarloos nie. 
Die liggaam mag nooit die siel beheer nie, die materiële wêreld mag nooit 
voorkeur kry nie. Die siel moet die bepalende faktor wees en deur die 
liggaam ondersteun word in haar begeertes en vooruitsigte, dan kan die 
liggaam ook verligting en vervulling van sy begeertes ontvang, want dan sal 
die liggaam nie eise stel wat vir die siel nadelig is nie en die siel sal dan in elk 
geval volwassenheid bereik, omdat sy voortdurend daarna sal streef om in 
harmonie met My te lewe, My welgevalle te verwerf en nader aan My te kom 
en dan sal al die genietinge van die wêreld onbewustelik by hom verbygaan. 
Ek wil aan die mense op aarde ook vreugde gee, mits sodanige vreugdes nie 
meer vir die siel gevaar sal inhou nie, maar Ek alleen kan oordeel wanneer dit 
so sal wees en daarom laat Ek dikwels die liggaam kortkom daaraan, soos 
wat Ek ook aan mense wat getrou aan My toegewyd is, persoonlike vreugdes 
verskaf, as bewys van My Liefde vir hulle, wat altyd gelukkig wil maak. 
Amen.  

Gemeenskap van die heiliges – Voorspraak 

4328 Julle mense het buitengewoon baie hulp van die kant van die 
geestelike wêreld nodig, indien julle die laaste stryd op aarde wil oorleef. En 
hierdie hulp is altyd in oorvloed beskikbaar as julle maar net daarvoor sal 
vra. Om die rede behoort dit aan julle verduidelik te word watter sort hulp 
julle gegee sal word en hoe om daarvoor te vra.  
Daar bestaan, soos julle mense dit noem, “’n gemeenskap van heiliges”, wat 
julle help. Maar dit is nodig dat die begrip “heiliges” aan julle verduidelik 
word, indien julle in waarheid onderrig wil word en vry wil kom van verkeerde 
idees. Die ligwesens is die mense se mees getroue gidse en helpers wat altyd 
gereed is sodra hulle geroep word, maar hulle toewysing aan mense word 
deur God in Sy Wysheid bepaal, soos wat Hy, ooreenkomstig hul graad van 
volmaaktheid, ook die geestelike wesens met lig en krag vervul. 
Mense is egter nie in staat om ’n ander persoon se graad van volwassenheid 
te bepaal nie en het dus nie die reg of die bekwaamheid om hom tot heilige 
te verhef nie, want slegs God ken die aard van die siel wanneer sy, bevry 
deur die dood, die geestelike koninkryk betree. Slegs God ken die verhouding 
wat die persoon met Hom op aarde gehad het en tot watter mate hy in liefde 
opgetree het. Liefdeswerke is die beslissende factor en kon hom lig en krag in 
oorvloed gegee het terwyl hy nog op aarde was, wat hom in staat sou stel 
om buitengewone dinge op aarde te doen as hy sou wou, maar in die 
hiernamaals behou God die reg om volwasse siele te lei na die gebied van 
aktiwiteit wat ooreenkom met hul graad van volwassenheid. Hy ken aan hulle 
die werke in die geestelike koninkryk toe, net soos Hy bepaal watter soort 
hulp aan mense op aarde verleen moet word. 
Die ligwesens het ’n oorvloed van krag, vir hulle is alles moontlik, omdat 
hulle saam met God en Sy Wil werk en ook word hulle voortdurend 
deurstroom deur Sy Krag. Elke ligwese bevind hom egter ook geheel en al 
binne God se Wil, dus kan hy niks anders wil as God se Wil nie, aangesien hy 
reeds ’n eenheid met God tot stand gebring het en dus heeltemal opgeneem 
word in God se Wil.  
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Aangesien hulle egter groot wysheid besit, besef hulle egter ook die 
dwaasheid van vele versoeke van die kant van die mense af en daarom moet 
hulle ook weier wanneer dit skadelik sou wees wees vir die siel van die 
vragende. 
Vir die ligwesens is die hulp wat hulle aan die mense verleen 'n toestand van 
diepe vreugde, om welke rede dit ook deur GOD toegelaat word dat die 
mense die ligwesens om bystand aanroep. Dit is egter nooit Sy Wil om 
bepaalde "heiliges" aan te roep nie, omdat hul werksaamheid en bestemming 
heeltemal anders kan wees as wat verwag is. En vanuit hierdie onkunde kan 
die mense ook wel `n wese aanroep wat nog vêr weg van volmaaktheid is, 
aan wie hulle hulleself egter nou, deur die aanroep, uitlewer en kan nou ook 
met baie ongunstige gevolge beïnvloed word. Want die geroepenes verskyn 
en verdring mekaar dadelik in die nabyheid van die roepende en probeer om 
hul gedagtes op hom te dring, wat egter nie noodwendig ooreenkomstig die 
waarheid sal wees nie.  
Bowendien is die "heiligverklaring" vanaf die kant van die mense in die eerste 
plek afhanklik van 'n lewenswandel wat ooreenstem met 'n "kerklike 
gemeenskap". Daar word dus iets tot voorwaarde gemaak wat nooit deur 
GOD nie, maar slegs deur die kerk verlang word - en daaraan beantwoordend 
volg die heiligverklaring - wat egter nooit God se Wil kan wees nie. Dus hoef 
nie elkeen wat op so 'n manier heilig verklaar is, 'n ligwese te wees nie, 
terwyl daar andersyds vele ligwesens in die geestelike ryk is wie se 
lewenswandel wel voldoen aan die Wil van GOD - maar nie aan die vereistes 
wat deur die kerklike gemeenskap gestel word nie.  
In alle ligwesens is die Krag uit God teenwoordig wat hulle graag sal wil 
gebruik en daarom is hulle aan mense ter versorging toevertrou wie se 
volmaaktheid hulle wil en ook kan bevorder, indien die menslike wil egter nie 
daarteen gerig is nie. Die aanroep van hierdie wesens - deur God aangestel 
as hulp vir die mense - sal nooit sonder sukses bly nie. Terwyl die roeping 
van sekere wesens netsogoed ook skadelik kan wees, as daar hulp van hulle 
verwag word, wat hulle egter nie kan gee as hulle nog nie met God verbonde 
is nie. 
Verkeerd is egter ook die gedagte om van die ligwesens voorspraak te kan 
verkry, want die gebed is 'n smeekbede tot God - waardeur die verbinding 
met Hom tot stand gebring word en God verlang dat hierdie bede direk tot 
Hom gerig sal word - omdat hierdie smeekbede blyke gee dat die wil van die 
mens op God gerig is. 
Volgens menslike opvatting moet die ligwesens wat hulle al ten seerste met 
GOD verenig het, hierdie verbinding met Hom tot stand bring. In daardie 
geval sou die mens homself nie met GOD hoef te verbind nie, terwyl dit tog 
die doel en die betekenis van die aardse lewe is. Want die toevoer van krag 
raak eers moontlik deur die verbinding met God, waarsonder 'n rypwording 
van die siel nie kan plaasvind nie. 
Die krag kan egter nie sonder God se Wil deur die ligwesens aan die mense 
oorgedra word nie, omdat daar ook in die geestelike ryk wette bestaan 
waaraan haar bewoners hulle moet onderwerp in die besef dat dit deur die 
Liefde en Wysheid van God gegee is. 
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Die ligwesens is in elk geval tot hulp bereid, maar hulle voeg hulle egter 
volgens die Wil van GOD. Dus moet die mens homself eers oopstel vir God se 
Wil om dan deur Hom voorsien te word, of direk, of deur die ligwesens, wat 
waarlik geen mens sonder hulp sal laat as die Wil van GOD dit goedkeur nie. 
Dus sal ’n aanroeping van die ligwesens om hulp nooit tevergeefs wees nie. 
Maar die vra vir voorspraak is nutteloos, omdat die kind in vol vertroue self 
na die Vader moet gaan, sodat die Liefde van die Vader Haarself heeltemal 
vir hom kan oopstel. Maar hierdie vertroulike verhouding word nooit tot stand 
gebring nie, indien die mens glo dat doel eweso bereik kan word deur 
voorbedes. GOD is 'n GOD van Liefde en HY wil nie dat die mense vrees het 
om na Hom toe te kom nie. Hy wil die VADER van Sy kinders wees, maar nie 
'n streng regter en maghebber nie, wat mense nodig het om Hom 
goedgunstig te maak deur voorspraak nie. Maar 'n VADER gaan ’n mens 
vertroulik tegemoet. En hierdie vertroulikheid verlang GOD van Sy skepsels, 
omdat Hy hulle oneindig liefhet en Hy daarom ook elke bede van hulle sal 
vervul. AMEN.  

“Word soos kinders” - 'n Sterk geloof 

4340 Word soos kinders. Julle moet alle selfverheffing van julle af 
wegwerp, nederig soos klein kindertjies sal julle na My toe moet kom en julle 
aan My toevertrou en julle deur My laat lei en onderrig. Julle moet julle 
opvoeding heeltemal aan My oorlaat, altyd net op My Liefde vertrou en 
daarvan verseker wees dat alles wat Ek met julle laat gebeur, goed is, omdat 
Ek as Vader weet wat julle nodig het om die doel nog hier op aarde te bereik.  
En as Ek leed en nood oor julle laat kom, verstaan dit dan nie as 'n teken van 
toorn, as 'n straf wat julle moet tref omdat julle sondig is nie. Glo in My 
Liefde, wat julle nooit wil laat ly nie, maar julle ook nie die leed kan spaar en 
sodoende die volwassewording van jul siele aan bande lê nie. Leed is 
korrekte verhouding met My tot stand bring, wat daar tussen ons moet wees 
indien julle gelukkig wil wees.  
Verset julle daarom nooit teen julle lotsbestemming nie, omdat julle jul dan 
ook verset teen My. Wees verseker dat Ek julle nie sal vergeet nie, dat Ek 
altyd - ook in die grootste leed - by julle is, dat Ek julle aan die hand lei en 
aandag skenk aan elke versoek en elke gedagte aan My, om julle te help as 
julle glo.  
Word soos kinders, en so moet julle dan ook 'n kinderlike onwankelbare 
geloof handhaaf wat sal wankel wanneer jul medemens, wat dink hy is wys, 
dit nie wil aanneem nie. Die wêreldse wysheid wil julle anders onderrig en 
julle bewys dat julle denke verkeerd is, want die wysheid van die wêreld is 
oneindig vêr verwyderd van die waarheid, omdat sy 'n ander weg gaan, die 
weg van ondersoek, terwyl die weg van liefde begaan moet word. En so sal 
mense probeer om alle geestelike probleme wêrelds op te los, alle geloofslere 
kragteloos maak en as ongegrond sal wil afmaak.  
Hou dan vas aan julle kinderlike geloof. Laat julle deur die gevoel van julle 
hart lei en bly My trou, Wie deur die hart met julle praat en wat as Vader Sy 
kinders waarlik nie in dwaling sal laat beland, indien hulle die waarheid 
begeer nie. 
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Word soos kinders. Die geloof is die reg van 'n kind, wat nie self kan oordeel 
nie, omdat hy nie daartoe in staat is nie. Maar Ek help julle egter om dit wat 
julle moet glo, in te sien. Maar steeds is dit ’n voorwaarde dat julle as kinders 
na My toe moet kom en julle slegs deur My laat onderrig. Dan sal Ek julle 
alles so verduidelik dat julle kinderharte dit ook kan verstaan en aanneem, 
sodat julle 'n vaste geloof sal kry en dat julle ook standvastig sal wees 
teenoor die wêreldse wysheid, wanneer sy julle geloof wil laat wankel. Sien in 
My julle Vader van ewigheid, wat julle liefhet, wat vir julle sorg soos vir 
kinders en nie wil dat julle skade ly aan julle siele nie. Dan sal julle My ook 
onvoorwaardelik vertrou en julle deur My laat lei, en julle weg sal waarlik die 
regte een wees. Amen. 

Innerlike lewe - onttrek in afsondering 

4343 Gaan in afsondering en laat Ek tot julle spreek. En julle sal ’n 
oorvloed van wonderlike dinge hoor, 'n wêreld van gedagtes sal vir julle 
geopenbaar word, waarvan julle andersins onbewus sal bly, want Ek sal julle 
Self lei na areas wat vir julle nuut is en tog bekoorlik vir julle sal voorkom 
wanneer julle dit eenmaal betree het. Geestelike onderrig is uiters waardevol, 
omdat julle dit vir ewig sal behou, dit is waarlik baie meer voordelig vir julle 
as enige vermeerdering van aardse kennis, want dit sal alles wegval of 
vergete wees die oomblik wanneer julle fisies sterf. Geestelike kennis 
daarenteen, skyn soos 'n helder lig en werp 'n sagte glans wat totaal 
oningeligte siele aantrek, omdat dit hulle voordelig affekteer. Dus mag julle 
geestelike kennis uit My Hand ontvang, indien julle jul afsonder, indien julle 
in julle binnekamer stille gesprekvoering met My voer.  
Julle behoort afsondering te soek, dus die wêreld agterlaat, 'n innerlike lewe 
lei in gereelde eenheid met My, en Ek sal altyd vir julle ’n gewillige Leraar 
wees, wat julle sal voorsien van kennis wat julle nodig sal hê, wat by julle 
ontbreek en julle gelukkig sal maak. Solank die wêreld julle lok, sal dit vir 
julle moeilik wees om geestelike kontak te maak met My, want Ek staan buite 
die wêreld, maar is altyd binne bereik vir julle, wanneer julle julself wegdraai 
van die wêreld. Ek is altyd beskikbaar, maar of julle tyd het vir My, hang van 
julle self af. Nogtans sal elke minuut wat julle aan My dink, ’n seëning vir 
julle wees.  
Maak dus vir julle geestelike rykdom bymekaar, dit is uiters kosbaar, en 
maak goed gebruik van julle tyd, wees bewus van die feit dat dit nooit 
vermors sal word as julle met My in kontak kom nie, as julle onttrek van die 
wêreld. En onthou dat julle bloot skyngoedere verkry met elke diens wat die 
wêreld van julle verlang. Slegs naasteliefde het ewigheidswaarde, omdat dit 
ook die verbinding met My tot gevolg het en toelaat dat Ek in julle werksaam 
kan wees.  
Dus behoort julle dikwels samespraak met My te hou indien julle vir julle 
ewige skatte wil versamel. Ek sal altyd vir julle die korrekte taak toewys. Ek 
sal julle lei na waar julle liefdevol aktief kan wees. Ek sal mense na julle toe 
stuur wat julle sal kan inspireer om deel te hê aan gesprekke wat weer hul 
gedagtes na My sal lei. As julle Leraar sal Ek julle voorsien van die kennis wat 
julle aan hulle moet oordra.   
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En Ek sal altyd met julle wees, omdat elke verbinding vanaf die aarde na My 
seënryk is en julle sal help om opwaarts te gaan. My belofte aan julle is: "Ek 
sal by julle bly tot aan die einde." Verstaan hierdie woorde en begryp dat 
julle dit self vir My moet moontlik maak om by julle te wees, deur julle wil. 
Weet dat julle julself in eensaamheid moet onttrek en jul gedagtes tot My 
moet ophef. Dan sal Ek by julle wees en bly tot in alle ewigheid. Amen.   
 

Satan se versoekinge – God se beskerming 

4344 Julle mag julle nie in die vangnette van satan laat vang, wat julle 
uit die hoogte probeer aftrek in die diepste afgrond nie. Hy verkry mag oor 
julle as julle hom nie weerstand bied deur 'n sterk wil, of deur 'n innige gebed 
tot My wanneer julle swak is nie. Hy kan niks teen julle vermag as julle dit 
nie toelaat nie, want Ek het hom die krag ontneem. Streef dus na ’n sterk wil 
deur Jesus Christus aan te roep, wat altyd julle wil, sal versterk indien julle 
daarna streef. Die doel van My teenstander is julle afval van My en 'n 
lewenswyse sonder liefde. Hy sal beide bereik as My Krag, My ondersteuning 
en My genade julle ontbreek. Julle het ’n reg op dit alles, maar nie teen julle 
wil nie.  
As julle wil dat Ek julle help en My Krag en genade oor julle uitgiet, dan sal 
julle in gebed moet vra wat julle ontbreek, en steeds wil Ek weer sê hoe julle 
moet bid: Vol deemoed en oorgawe aan My moet julle as kinders tot die 
Vader bid en gelowig vertrou dat Hy julle versoek sal toestaan. Dan sal die 
satan heeltemal uit julle gesigsveld verdwyn, dit wil sê: hy sal julle nie meer 
so in die noute bring nie, omdat julle deur beskermgeeste omring is, wie se 
ligsterkte vir hom ondraaglik is, en sy versoekings sal afneem.  
Maar julle sal egter tog op julle hoede moet wees, want hy sal weer kom en 
probeer om julle tot val te bring. Bied hom daarom geen swak plek nie, maak 
julle van hom los en vlug na My en Ek sal julle beskerm, want sy mag is 
gering as Ek as sy Teenstander optree en van My beskerming moet julle 
verseker wees.  
Die tyd van die einde bring vergrote gevaar, omdat hy nog eenmaal alle mag 
en krag ten volle sal gebruik om sy ryk te probeer vergroot. Versoekinge van 
allerlei aard sal op julle afkom, die wêreld sal vir julle bekoorlik wees. Julle 
liggame sal julle in versoeking bring en begeertes koester, waarvan die 
vervulling vir julle 'n gevaar sal wees, maar julle sal teen dit alles kan 
weerstand bied as julle by My bly, as die verlange van julle hart na My 
uitgaan en julle ernstig sal streef na die rypwording van julle siele.  
Dan sal julle altyd weer met My verbind. Julle sal My hoor wanneer Ek tot 
julle spreek en teenoor My woorde sal die satan waarlik nie kan standhou nie. 
Hy sal vlug as julle hom konfronteer met My Woord, as julle julself in tye van 
benoudheid en beproewing in My Woord verdiep en vir My werk, want My 
Woord is krag uit My wat hy verwerp en dit is julle krag. Met My hulp sal julle 
die satan altyd oorwin. Met My sal julle elke versoeking weerstaan en met My 
sal julle beslis julle bestemming bereik. Die tyd vlieg en elke dag is kosbaar. 
Benut dit daarom en werk vir My en My ryk. Slaan geen ag op aardse 
begeertes nie. Stel julle tevrede met wat Ek julle wil gee en Ek sal julle 
waarlik nie sleg beloon nie. Laat My teenstander egter geen mag oor julle kry 
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nie, weerstaan hom en kom na My en Ek sal julle beloon vir julle trou en julle 
gee wat goed is vir liggaam en siel. Amen. 
 

Rotasies van die Aarde – aardskokke 

4348 Vir 'n geruime tyd alreeds roteer die aarde met ongelooflike 
snelheid om haar eie as. Die voortdurende rotasies is weliswaar op geen 
enkele wyse vir die mens sigbaar nie en wel omdat hy homself op die aarde 
bevind en dit (die rotasies) slegs van buite die aarde kan nagaan. 
Dientengevolge is daar veranderinge in die kosmos merkbaar wat sulke 
verskynsels as oorsaak het.  
Dit is 'n reëlmatige bewing wat swakker of sterker te bespeur is, wanneer die 
liggaam homself in ‘n rustoestand bevind en vir die kleinste beweging 
gevoelig is. Hierdie verskynsel sal lei tot die totale uiteenval van die aarde na 
‘n ondenkbare lang tyd, maar sal egter bespoedig word deur menslike 
ingryping, op grond waarvan die beëindiging van hierdie tydperk, herlei sal 
kan word na menslike inwerking, ofskoon dit al sedert ewigheid voorsien was 
in die Goddelike plan.  
Op die keper beskou, het die aarde ’n ondenkbare lang leeftyd, dus sou haar 
bestaan vir eindelose tyde verseker wees, maar God se Wil laat homself rig 
deur die menslike wil, God laat die mens toe om uit te voer wat vir hulle selfs 
die grootste nadeel sal hê. In Sy plan van ewigheid is alle veranderinge in die 
kosmos vasgestel volgens Sy Wysheid en Liefde. Maar die wetenskaplik 
geskoolde mensdom wil niks weet van ’n verandering met onvoorstelbare 
gevolge nie en tog gebeur dit voortdurend. En hierdie verandering –’n 
rasende snel rotasie van die aarde - sal ook gebeure in die natuur in werking 
stel wat deur sieners en profete verkondig is vanaf die begin van hierdie 
verlossingsperiode, en wat nou ook weer geopenbaar sal word deur die Gees 
van God.   
Hierdie proses is nie vir die mens maklik verstaanbaar nie, maar eenvoudig 
gestel, sal die rotasies van die aarde toeneem en dan vir sekondes ophou, 
wat in die vorm van ’n aardbewing tot uitdrukking sal kom, wat so ’n 
geweldige uitwerking sal hê, dat mense sal glo dat “die einde van die wêreld” 
aangebreek het. Geen vergelyking daarmee sal op aarde gevind kan word 
nie, want dit is 'n uitdrukking van krag wat vanuit die heelal kom en 
onbekend is vir die wetenskap. Die gesteldheid van die hemelliggame sit 
sulke kragte in werking en die binneste van die aarde word daardeur geraak 
en dan word die aarde as’t ware deur buite-normale wette in beweging 
gebring, wat homself sal uiter in ’n verwoestende vorm, wat egter tydelik 
deur God toegelaat sal word tot die diens van ontbinding van selfs die 
hardste materie wat die gekluisterde geestelike substans wat daarin is, moet 
bevry.   
Hierdie gebeure sal spoedig plaasvind, maar dit sal ’n skouspel van slegs ’n 
paar sekondes wees, met voorafgaande aankondiging wat op sigself alreeds 
katastrofies genoem kan word, omdat dit onbeskryflike paniek onder mense 
sal teweegbring en daarom tot die tydsbestek van die katastrofe gereken kan 
word. Nogtans is alles voorbestem sedert ewigheid en sal God se plan in 
vervulling gaan, soos wat dit geskrywe staan. Amen.  
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Eenwording met God - Skool van lyding 

4352 Julle kan nie begryp hoe baie Ek verlang na eenwording met My 
skepsels nie, wat My dus motiveer om julle voortdurend ‘n skool te laat 
deurloop, wat volkomenheid van julle siele tot gevolg sal hê, want sonder ‘n 
bepaalde graad van volwassenheid, kan vereniging nie plaasvind nie. My 
Liefde is waarlik slegs bekommerd oor julle welstand, maar die feit dat Ek 
middele gebruik wat julle laat twyfel aan My Liefde, is weens julle eie wil, 
hoewel onbewustelik, want julle houding teenoor My ontlok hierdie gebruik, 
omdat julle julself nie skik volgens die wette van orde nie, wat die 
volwassenheid van jul siele sonder lyding sal bevorder, omdat julle nie die 
wette van liefde wil nakom nie, wat nie vermy sal kan word, as julle nie 
volledig wil ontwikkel nie. En dus sal My onderrigmetodes steeds verskerp, 
hoe verder julle julself van die liefde distansieer. 
Die tyd om te leer sal spoedig tot ’n einde kom en elke mens sal die eksamen 
moet aflê. Elkeen wat slaag, sal salig word in die eenwording met My, wie 
egter faal, sal ’n tweede skooltermyn onder veel erger voorwaardes moet 
deurloop, indien hy eendag die doel wil bereik. Ek sal nie My skepsels laat val 
nie en die uiteindelike vereniging moet en sal plaasvind, alhoewel dit nog 
ewige lang tye kan neem, weens die feit dat die mens self die tyd van sy 
verlossing bepaal, want hy moet vrywillig die eenwording  met My aanvaar. 
Ek kan hom slegs bystaan, maar sal hom nooit dwing nie.  
Laat Ek julle vertel dat Ek al My skepsels liefhet en dat My Liefde nooit sal 
ophou nie, maar nogtans sal Ek My plan van ewigheid uitvoer, selfs al sal 
julle mense nie die liefde daarin kan ontdek nie. Dit is egter van belang vir 
jou, vir jou geestelike vooruitgang, dis van belang vir jou ewige lewe. Op die 
oomblik is julle, wat op aarde lewe, steeds geestelik dood, met uitsondering 
van ’n paar wat geestelik wedergebore is. Julle bespeur nog niks van enige 
lewe in julle nie en as julle aardse lewe nou in dieselfde toestand eindig, sal 
julle in ’n kragteloosheid verval wat vir julle die dood sal beteken. Julle sal 
julleself dan in uiterste duisternis bevind, totaal magteloos en sonder krag, 
maar bewus van die feit dat julle bestaan. Hierdie toestand is so kwellend dat 
My Liefde julle dit wil spaar en daarom probeer Ek om julle reeds op aarde tot 
lewe aan te spoor. Ek probeer om aan julle lig te gee, sodat julle uit vrye wil 
sal strewe na hierdie toestand van lewe. 
Alle hindernisse in julle lewe sal daartoe bydra, omdat julle werksaam sal 
word, en werksaamheid is lewe. Aardse aktiwiteit kom tot 'n einde die 
oomblik van liggaamlike dood, maar julle sal in die geesteryk aktief moet 
wees en daarom moes julle die skool van die gees geslaag het, wat ook ‘n 
skool van lyding vir meeste van julle moet wees, anders sal julle nie volledig 
volwasse kan word nie.  
Julle het egter My versekering dat Ek julle liefhet en dat elke gebeurtenis wat 
vir julle lyding veroorsaak, slegs op My Liefde gebaseer is. Ek wil julle opvoed 
om My kinders te word, omdat My Vaderlike liefde julle nie wil verloor nie en 
omdat dit My Wil is dat julle, as My skepsels, nie vêr van My af sal lewe nie, 
maar dat julle met My sal verenig en salig word. Amen. 
 
 



228 
 

Werk van Vernietiging - Hernieude Kluistering 

4353 Geestelike vordering kan nooit bereik word in ‘n wêreld van haat 
en liefdeloosheid nie, en daarom misluk die aarde in haar ware doel, naamlik 
om beliggaamde gees te help om omhoog te ontwikkel. Gevolglik het die tyd 
aangebreek dat die menigvuldige skeppings wat dié doel moes vervul, 
ontbind sal word en die gees bevry moet word ten behoewe van nuwe vorme.  
Maar vir die mensdom beteken hierdie ontbinding egter ‘n terugval vanuit die 
alreeds beklimde hoogte, tot in die diepste afgrond, dit beteken ‘n terugval in 
die hardste materie en ’n tweede gang deur alle skeppingswerke op die nuwe 
aarde. 
Die mense is egter heeltemal onkundig, as gevolg van hulle gebrek aan 
liefde, en het nóg die tyd, nóg die wil, om na te dink oor wat vir hulle voorlê 
wanneer hierdie kennis aan hulle meegedeel word. Hulle is nie geïnteresseerd 
in geestelike probleme nie, en dit is ook ‘n teken dat die tyd van die 
ontbinding van die ou aarde aangebreek het. En hulle is nie vir toepaslike 
uitleg toeganklik nie. Hulle lewe slegs vir hulle wêreldse belange en wys alle 
geestelike gesprekke af en daarom lewer vermanings en waarskuwings geen 
resultaat op nie.  
As daar egter geen verdere moontlikheid bestaan om geestelike verandering 
op aarde te bereik nie, as ’n geestelike oplewing heeltemal onmoontlik is, dan 
kan daar maar net ’n algehele verval verwag word. Dit sal God egter nie 
toelaat om te gebeur nie, want Hy sal die aarde vooraf omvorm, wat wel met 
’n algehele werk van vernietiging sal gepaardgaan, maar wat reeds voorsien 
is in die plan van ewigheid. Die volledige ontaarde mensegeslag, dus die 
daarin gebonde gees, sal weer die moontlikheid gegee word tot ’n opwaartse 
ontwikkeling, omdat God se oneindige liefde nooit enigiets heeltemal sal laat 
val nie, al verset hy hom ook heeltemal teen Hom.  
Die laaste vernietiging van die aarde sal daarom terselfdertyd ‘n daad van die 
grootste barmhartigheid wees, maar dit sal onherroeplik plaasvind, ten einde 
’n nog steeds dieper wegsinking van die mense te verhoed. Want hulle het in 
hul liefdeloosheid elke verbinding met God verbreek en die kloof tussen Hom 
en hulle so verbreed, dat die krag by hulle ontbreek om opwaarts te 
ontwikkel.  
En daarom kom God hulle tot hulp. Hy ontneem hulle van die uiterlike vorm 
en bind weer die gees opnuut, sodat die oneindige wye kloof, wat deur die 
mens se vrye wil tot stand gebring is, weer kleiner gemaak sal word in die 
toestand van dwang, sodat die gees daardeur weer nader aan God kan kom 
in die gebonde toestand om eenmaal weer die geleentheid te verkry om die 
vrye wil korrek te gebruik ten einde God te bereik, al is dit ook na ’n 
oneindige lang tyd. Amen. 

Leiding van God - Duiwels in die eindtyd 

4354 Al julle wandelinge sal tevergeefs wees, indien julle My nie langs 
julle laat gaan nie, omdat Ek julle korrek sal lei en julle julleself dan nie op 
verkeerde weë sal begeef nie. Daar vind ‘n onafgebroke stryd vanaf die 
duiwels plaas vir julle siele en gevolglik staan hulle uitlokkend langs die weg, 
verleidelik probeer hulle om julle in ‘n ander rigting te laat gaan, sodat julle 
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nie meer sal ag slaan op die ware weg nie en onbewustelik ‘n verkeerde weg 
sal gaan, wat julle vêr van die doel sal voer.  
Laat Ek langs julle gaan, dan durf die demone nie in julle omgewing kom nie, 
want die volheid van lig wat van My uitgaan, sal hulle verblind, hulle sal dan 
wyk en julle ongehinderd laat voortgaan. Onthou goed dat julle voortdurend 
deur kragte omgewe is, wat niks goeds met julle beplan nie, wat julle egter 
onder My beskerming nie hoef te vrees nie, want dan is hulle magteloos en is 
julle sterker as hulle.  
Gedurende die eindtyd woed hulle besonder heftig en hulle deins ook nie 
terug vir diegene wat na die geestelike strewe nie, want die lig wat van julle 
uitstraal, as julle die waarheid soek of versprei, prikkel hulle en maak hulle 
woedend, sodat hulle sal probeer om dit uit te doof en julle daarom erg in 
benoudheid sal bring. Met My is julle egter veilig, want Ek lei julle, sodat julle 
julle doel vry en vinnig sal bereik. Maar die weg is meer vermoeiend; dit is 
nie vlak en deur mooi gebiede omsoom wat julle oë streel nie, die aardse weg 
is ‘n moeisame pelgrimsweg en as hy lieflik is om te sien, loer die gevaar 
agter die skoonheid uit.   
Met My sal julle egter geen aandag skenk aan die moeite en ongemak nie, 
julle sal nie om julle heen kyk nie, veeleer alleen na bo, julle sal na vore kyk 
waar julle oog iets pragtig waarneem wat julle probeer bereik. En daarom 
mag julle julleself nie alleen op hierdie weg begewe nie, maar julle moet My 
voortdurend aanroep vir My leiding, julle moet steeds in My geselskap bly, 
dan sal die aardse weg maklik vir julle wees, die vyandige magte sal julle nie 
so in die benoudheid kan bring nie, ofskoon hulle steeds weer sal probeer om 
julle daartoe oor te haal om My agter te laat en alleen op die weg vêrder te 
gaan.   
Julle wil moet sterk wees en so bly, dan sal julle die oorwinnaar wees; julle 
wil moet uitgaan na My, dan sal Ek julle versterk en laat julle nie los wanneer 
julle in gevaar beland nie. Die stryd van die bose geeste vir julle siele sal 
toeneem, hoe meer dit na die einde gaan, maar julle sal ook vaster staan in 
die geloof in My en met weerstand teen elke versoeking optree. En die mag 
wat die vyand teenoor julle sal gebruik, sal steeds geringer wees, want 
steeds helderder sal die lig van My teenwoordigheid straal en steeds 
duideliker sal die duister magte bemerk dat die Heer van die skepping hulle 
tegemoet tree, Wie hulle nie kan dwing nie. Hulle sal julle vermy, hoe nader 
die einde kom, dan sal die krag van julle geloof so groot wees, dat niks julle 
meer in die war sal kan bring of ontrou laat nie, want dan sal julle weet dat 
Ek Self na julle toe sal kom, sigbaar en julle omhoog bring, soos wat Ek dit 
beloof het. Amen.  

Aardrotasie - Aanvulling en verduideliking ten opsigte van 
BoodskapNo:4348 

4355 Verklaar vir julleself die proses as volg: Hoe vinniger die aarde 
beweeg, hoe minder tyd neem dit vir een rotasie en hoe sterker word die 
druk van die lug wat deur haar beweging veroorsaak word. Normaalweg sou 
hierdie lugdruk op die aardoppervlak bemerk word, wat egter nie die geval is 
nie. Dus vind daar alreeds 'n wetenskaplik onverklaarbare afwyking van die 
natuurwette, wat nie wetenskaplik te verklaar is nie, waaruit dus volg dit dat 
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die natuurwette, wat van toepassing is op die aarde, hul geldigheid daarbuite 
verloor. Nogtans het hierdie vinnige rotasie die aarde se oppervlak tot so ’n 
mate beïnvloed dat 'n kors gevorm het wat 'n geskikte groeimedium vir 
plantegroei was, sodat die voortdurende tot lewe brengende bewoning van 
die aarde se oppervlak slegs moontlik was as gevolg van haar voortdurende 
rotasie, te danke aan die opwekking van 'n krag wat op die bodem inwerk, 
wat dus nie na buite versprei en wegstroom nie, maar van buiteaf na die 
binneste van die aarde toe werk.  
Hierdie krag is lewewekkend, maar kan nie deur die menslike verstand 
verklaar word nie, juis omdat dit buite ons natuurwette ontstaan en ook ’n 
uitwerking het wat buite hierdie wette val. Sou die aarde tot stilstand kom, 
dan sal alle lewe op haar verstar, maar andersyds kan 'n verhoogde snelheid 
abnormale groei bevorder, maar ook dieper in die binneste van die aarde 
binnedring en daar uitbarstings laat ontstaan wat die aarde se kern in gevaar 
sal stel en haar voortbestaan op losse skroewe sal plaas.   
Van so verhoogde snelheid kan nou teenwoordig ook melding gemaak word 
en dit sal ook spoedig in haar uitwerkings laat voel. Sou die laaste uitwerking 
nou verhinder word, dan moet die oortollige krag 'n arbeidsterrein vind, sy 
moet plaaslik eksplosief werk, wat dus in die vorm van 'n natuurkatastrofe 
sal gebeur. Daardeur sal die omwentelingsnelheid (van die aarde) ietwat 
afneem en die krag wat nou weer voortgebring word, sal nuwe 
voedingsbodems vind wat sy tot lewe kan bring met plante en diere en binne 
’n kort tydjie sal die bestaan van die aarde weer verseker wees, tot dan 
wanneer daar deur die menslike wil, kragte in werking gestel word wat nog 
nie heeltemal deur die mense deurgrond is nie en wat 'n alles verwoestende 
uitwerking sal hê, omdat dit in sekere sin as teenkragte bestempel sal word, 
d.w.s. wat van binne na buite werk en dat hierdie teenmekaar inwerk van 
beide kragte, totale verwoesting sal beteken, wat die mense wel vertel, maar 
wat nie deur hulle verstaan word nie.  
(27 Junie) Geestelik gevorderde wetenskaplikes sal hierdie proses maklik vir 
hulself kan verklaar, want hulle staan nie meer so ongelowig nie teenoor 'n 
werksaamheid van natuurkragte wat buite ons wette val nie, omdat die 
atmosfeer buite die aarde vir hulle 'n gebied is wat nie met aardse denke van 
die verstand deurgrond kan word nie, omdat ander wette as die natuurwette 
wat vir die aarde geld, dit beheers. 
Elke hemelliggaam is 'n wêreld op sigself en in elke hemelliggaam uiter die 
Liefdeswil van God Haarself anders uit, omdat ontelbare gedagtes van Hom 
gerealiseer word deur Sy Mag en Krag en elke gedagte getuig van die diepste 
Wysheid. Menslik gesproke kan so ’n veelvoudige verskeidenheid van die 
skeppings van GOD nie bestaan nie, aangesien hul voorstellingsvermoë 
beperk is. Maar by God is daar geen beperking van Sy denke en geen 
belemmering van sy krag om te skep nie. 
Dat die mens nou, as bewoner van een van die ontelbare skeppings van 
GOD, Sy bestuur en werksaamheid op verstandelike weg heeltemal sou kon 
deurgrond, is heeltemal uitgesluit, want wat vir hom onmoontlik lyk, maar 
wat vir GOD steeds moontlik is, wys hy dadelik af. En so kan die aarde wel in 
haar bewegings, in haar loop en haar gesteldheid, na 'n sekere tydsverloop, 
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bereken en ondersoek word, maar steeds volgens die natuurwette wat vir die 
aarde geld en wat vir die mense bekend is. Bo dit faal hul kennis en verstand.  
Daar is egter 'n "daarbo uit", anders sou die aardse wetenskap ook presies 
sou kon vasstel wanneer, in welke vorm en om watter rede die finale 
verwoesting van die aarde sal plaasvind. Maar hulle is nie in staat om dit vas 
te stel nie, waarmee egter geen bewys gelewer is dat die verwoesting van die 
aarde nie gaan plaasvind nie. 
Hier word die geloof teenoor die wetenskap gestel. Wie die wetenskap hoër 
aanslaan, ontken wat die geloof bevestig. GOD kondig die einde van hierdie 
tydperk van die aarde aan, Hy kondig 'n totale verandering van die 
aardoppervlak aan met die vergaan van alle lewe daarop, in en bo die aarde. 
Hierdie proses is vir die wetenskap totaal onbekend, wat dus daarop dui dat 
daar 'n werksaamheid van God sal plaasvind buite ons natuurwette, 
weliswaar nie buite ons natuurwette van Hom af nie, egter wel vir die mense 
vir wie alle kragte nie so bekend is, dat hulle so 'n gebeurtenis sou kon 
vermeld of bereken het nie. Sulke ondersoeke moet op die fondament van 
die geloof verrig word, indien hulle resultate volgens die waarheid wil hê. 
Slegs dan sal ook hierdie gebied toeganklik wees vir die navorsers, wat 
andersins vir die mense geslote sou gebly het, want dan sal geestelike 
medewerkers hom tersyde staan en hulle sal opheldering gee, dan kan hulle 
ook insig verkry in die verlossingsplan van GOD en baie sal vir hulle 
verstaanbaar en aanneembaar wees, wat die verstand andersins sou verwerp 
het. AMEN. 

’n Huwelik wat deur God geseën is 

4357 Julle moet mekaar in liefde vind, anders kan julle eenheid nie 
deur My geseën word nie. Die huwelik is die samesyn tussen twee en ‘n 
saamlewe in die innigste harmonie. Die huwelik is ‘n toestand wat nie wettig 
tot stand gebring kan word nie, maar wat steeds ‘n diep onbaatsugtige liefde 
as voorwaarde het, wat, as dit eenmaal in die hart ontbrand het, 
nimmermeer uitgedoof kan word nie. Want die ware liefde verbind die harte 
en is nie ’n fisiese liefde wat vervulling soek in die luste van die sinne nie en 
is daarom nie ’n begerende liefde nie. ‘n Liefde wat altyddeur wil gee en 
gelukkig wil maak, is die fondament van ‘n huwelik wat deur My geseënd is.  
’n Huwelik is ’n innige gemeenskap van twee mense wie se harte  reine liefde 
vir mekaar voel. So ‘n huwelik is onontbindbaar, omdat ware liefde nooit kan 
vergaan nie. So ‘n huwelik word gesluit wanneer twee mense hulle vertroue 
in My stel, sodat Ek hulle verbond kan seën. Dan eers geld hulle vir My as 
man en vrou en moet hulle saam bly tot die dood hulle skei. Enigeen wat so 
‘n huwelik aangegaan het, sal hulself ook steeds by die ander behorend voel, 
al sou uiterlike omstandighede ook die mense van mekaar skei. My seën sal 
op hulle rus, omdat daardie heiligste gevoel sy oorsprong in My het, wat die 
eerste voorwaarde is vir ’n huwelik volgens My Wil.  
Maar ware liefde word egter selde op aarde gevind. Desondanks word daar 
wel wettige huwelike bevestig en dit is ook nie teen My Wil nie, omdat die 
mensegeslag homself moet voortplant, omdat tallose siele ongeduldig wag op 
die beliggaming in die vlees om hulle laaste weg van ontwikkeling in die 
wêreld van die materie af te lê. 
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Die verbinding van twee mense in een moet dus in ’n na buite herkenbare 
vorm gegiet word wat bepaalde wette, verpligtinge en regte omvat. Want 
sonder hierdie wette sou die mense te maklik teen My gewilde ordening 
sondig en daardeur die korrekte opvoeding van die nakomelinge in gevaar 
stel, wat egter vir die geestelike ontwikkeling van die allergrootste betekenis 
is. Die huwelik volgens die wettige vorm is dus nie teen My wil nie. Of My 
besondere seën egter daarop sal rus, hang van die graad van wedersydse 
liefde af wat die egpaar vir mekaar voel. My seën egter, is deurslaggewend of 
’n huwelik deur My of deur mense gesluit is.  
As ’n huwelik uit ander motiewe gesluit word, sonder wedersydse diepe 
liefde, geld die verbond wel vir die wêreld en Ek sal My hulp nie weier as 
daarvoor gevra word nie. Dit is egter nie ’n huwelik in die ware sin van die 
woord, waarin Ek My welgevalle het nie. Dit is nie ’n verbinding wat deur My 
gewil is nie en wat deur die liefde tot ’n daad van saligheid word wat Ek sal 
seën nie. Want waar reine liefde is, sal die gewende beginsel steeds 
oorheersend wees, dus sal Ek nooit in so 'n huwelik uitgeskakel word nie, 
omdat Ek die Liefde self is. En My Gees sal die mense beheers en in diegene 
werksaam wees op die wat op hierdie manier voor My gaan staan as man en 
vrou om My seën te vra. Amen.  

Liggestalte voor die katastrofe 

4359 My ingryping sal voorafgegaan word deur ‘n groot geestelike 
aksie, wat Myne se geloof sal moet versterk, en sal ‘n finale verwysing wees 
na die komende natuurkatastrofe. My hemelse boodskappers sal ’n opdrag 
kry om hulle aan Myne te vertoon in die vorm van ‘n liggestalte wat so helder 
en duidelik in die uitspansel gesien sal word, dat alle selfmisleiding uitgesluit 
sal wees. En Myne sal almal dieselfde ligverskynsel waarneem, terwyl die 
ongelowiges niks sal sien nie en alle verwysings daarna belaglik sal maak as 
fantasieë. 
En dit sal ook die laatste teken wees. Dan sal julle julleself kan voorberei op 
die oomblik wat Ek Myself sal openbaar deur die elemente van die natuur. 
Dan moet julle alle aardse dinge hul loop laat gaan en slegs sorg vir julle 
siele. Ontvang dan My Woord met algehele toewyding in julle, laat Ek met 
julle spreek in die Woord en vorm ’n diep en innige band met My, sodat Ek by 
julle aanwesig kan wees in die diepste nood wat baie vinnig oor julle sal 
losbars. Bekommer julle dan oor diegene rondom julle wat vreesbevange die 
veranderinge in die natuur gadeslaan. Gee aan hulle ’n kort opheldering en 
wys hulle op My. Spreek van My as ’n God van Liefde Wie Hom ontferm oor 
elke mens en niemand sal uitsluit wat na Hom om hulp sal roep nie. 
En wag dan vir My, moenie bang wees wanneer My Stem met soveel krag sal 
weerklink dat mense sal tril en bewe nie. Bly rustig en kalm en weet dat niks 
met julle sal gebeur as dit nie My Wil is nie en dat Ek julle My beskerming 
beloof het as julle met My in gebed verenig. Dan sal Ek by julle wees en julle 
sal My nabyheid duidelik voel. En dan sal vervul word wat Ek aan julle deur 
My Gees verkondig het. Want My Woord is en bly ewige waarheid. Amen. 
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Gelykenis van die Goeie Herder  

4630 Ek wil julle 'n gelykenis gee en julle moet daaruit leer hoe Ek My 
woord begryp wil hê: My kinders op aarde lyk soos 'n kudde verstrooide 
skape, wat deur die bose wil van 'n vyand uit die gesigsveld van die herder 
gejaag en in alle rigtings verstrooi is. En nou gaan die herder, omdat Hy sy 
eie skape liefhet, na hulle op soek. Hy soek hulle in die mees verborge 
uithoeke en klim op die berge, daal af in bergklowe. Hy roep en lok en rus nie 
voordat hy sy kudde weer bymekaar het nie. Hy help die skapies wat te hoog 
geklim het en net nie meer kan terugkom nie. Hy gaan op vêr paaie waar 
hulle al te vêr weg gegaan het. Hy neem die moeë skapies op sy skouers en 
dra hulle terug. Hy laat geeneen aan sy lot oor, aan sy vyand, sodat hy die 
skape nie van hom sal wegskeur en by sy eie kudde voeg nie, want hy ken sy 
skape en sy skape ken hom en volg sy stem. 
Die hart van die goeie herder jubel as hy al sy skape weer gevind het, as sy 
stal sy voltallige kudde bevat, dus elke skapie wat verlore was, die pad weer 
na huis gevind het.     
Julle almal is My skape. Julle behoort tot My kudde. My skape het egter 
bewegingsvryheid en kan daarom ook verdwaal as hulle op 'n ander doel 
afstuur as op My. Die vyandige herder is My teenstander, wat probeer om 
julle van My af te rokkel, en hy sal ook dikwels slaag. My skape dwaal van die 
pad af waar Ek met My kudde wandel. Hulle poog om die hoogtes te klim. 
Julle mense soek eer en rykdom en om dit te vind, wyk julle van die pad af. 
Julle val in klowe en afgronde. Die sondes en begeertes van die wêreld vang 
julle vas. Julle sink stap vir stap in die diepte en kan dankbaar wees wanneer 
julle aan heinings en kreupelhout bly hang; wanneer daar nog bedenkinge in 
julle opkom wat julle nie van julle kan afskud nie en so nog van ‘n diepe val 
bewaar bly, totdat jul Redder sal kom.  
Ander wei weer op vreemde bodem. Hulle verdwaal en vind nie weer die pad 
terug na hul stal nie. Hulle is die mense wat gedagteloos deur die aardse 
lewe gaan, wat wins maak uit dade wat nie ooreenstem met My Wil nie, maar 
wat vir hulle groot aardse voordeel lewer. Hulle glo nie dat hulle sleg is nie, 
hulle is besluiteloos, nie vír of téén My nie. Hulle gaan deur die aardse dal 
sonder om te dink aan hul taak op aarde. Hulle moet skrikgemaak en 
teruggejaag word, sodat hulle weer in My arms kan vlug, na My, wat as goeie 
Herder te alle tye bereid is om hulle terug te neem. Ek moet oral na My 
skape soek wat verlore was. My roep moet oral gehoor word en daarom moet 
My Stem telkens weerklink. Ek moet steeds weer in die Woord tot die mense 
kom en hulle roep na die Vaderhuis. My Woord is die roep van die goeie 
Herder. My Woord word in liefde na die mense gestuur. My Woord dring deur 
tot in alle hoeke, waar dit maar ingang kan vind in die harte van mense. Wie 
nie aan My roep gehoor gee nie, sal al meer verdwaal of steeds dieper 
wegsink. 
En tog sal die Arm van die goeie Herder hom eens bereik, al mag daar nog 
lang tye verloop. 
Eens sal die mens wat My lank weerstaan het, ook eendag na My terugkeer. 
Eens sal hy moeg word van sy dwaalweë en toelaat dat Ek hom op My 
skouers sal tel. Eens sal hy ook gewillig die goeie Herder volg. Die klank van 
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Sy Stem sal hom lok. Hy sal dit herken as die Stem van die Vader en My 
volg. En Ek sal hom lei na die Vaderhuis en vir hom 'n maaltyd berei uit 
vreugde, omdat Ek weer gevind wat verlore was. Amen. 

Gebed: “Terwille van Jesus” - “In Sy Naam” 

4363 Hy Wie Hom aan die kruis laat nael het, laat die mense wat tot 
Hom om hulp roep, alle Liefde toekom. Geeneen van hulle sal Hy in nood laat 
nie, want Hy het hierdie Woorde tot julle gespreek: "Kom almal na My toe 
wat uitgeput is en onder laste gebuk gaan, Ek sal julle verkwik". Hy sal julle 
help om die kruis te dra, Hy sal julle laste op Hom neem, Hy sal julle met 
raad en daad bystaan wanneer julle in Hom glo, en glo dat Hy vir julle gesterf 
het, dat Hy gely het, sodat julle nie hoef te ly nie. Julle moet Hom aanroep, 
want Hy Self roep julle met die woorde: "Kom na My toe". Hy belowe julle Sy 
bystand, Sy troos en Sy versterking. Gee dus gehoor aan hierdie oproep van 
Hom en neem Sy Liefdesaanbod aan. Hy sal julle waarlik nie tevergeefs laat 
smeek nie, Hy sal in nood en leed julle Trooster wees en die las van julle 
skouers afneem wat op julle druk, omdat Hy julle liefhet: Sy Liefde is 
onveranderlik, dit is Goddelike Liefde wat geen beperking ken nie. Hy gebruik 
geen menslike maatstaf nie, inteendeel, Hy ken geen maat nie, Hy gee waar 
Sy genade gevra word en julle sal julle aan Sy Liefde kan toevertrou.  
En daarom moet julle julleself steeds na Hom wend wanneer julle hulp nodig 
het, want Hy en die Vader is Een, die Vader van ewigheid het Sy omhulsel tot 
woonplek gekies, Hy het Homself vir ewig met Hom verbind. So roep jy dus 
die Vader as jy Jesus Christus aanroep, julle roep die magtigste Gees van 
ewigheid, wie vir julle waarlik alles kan doen, en ook wil doen, om Sy Liefde 
en Sy Aan-aan julle te toon. Hy het Hom vergestalt in die mens Jesus, Hy 
Self het deur Jesus die Woorde tot julle gespreek: "Kom almal na My toe". So 
is elke roep wat julle die kruisdraer Jesus Christus toe roep, ‘n roep na die 
Vader van ewigheid Self. Jy sal dus nooit tevergeefs smeek nie, jy sal gehelp 
word ter wille van Jesus Christus, in elke geestelike en aardse nood. In Sy 
Naam moet jy bid, want Sy Naam is geseënd tot in alle ewigheid, en wie Sy 
Naam in ware geloof uitspreek, sal ook die seën van die Naam by hom 
bemerk. Hy sal gehelp word, aan hom word die gebed vervul wat hy afsmeek 
by God, ter wille van Sy geheiligde Naam. Daarom: Roep Hom aan as jy in 
nood is, dink aan Sy Woorde en glo dat dit in Liefde gespreek is en ook in 
Liefde nagekom sal word, want Sy belofte lui verder: "As jy die Vader in My 
Naam vra, sal Hy dit aan jou gee". AMEN 

Vrye wil - Bestemming 

4365 Niks gebeur in die menslike lewe wat nie die ewigheid beïnvloed 
nie. Elke aksie, elke versuim, elke gedagte, elke rigting van die wil het 'n 
uitwerking op die siel se ontwikkeling en alles wat in die mens se lewe 
plaasvind hoort dus binne die bestek van die lotsbestemming. Die mens het 
‘n vrye wil en die gebruik van hierdie wil is deurslaggewend vir die ewigheid. 
Elke daad of versuim, elke gedagte, word voorafgegaan deur die wil, en sy 
besluit bepaal die verloop van die lewe. Alhoewel hy nie in staat is om elke 
gebeurtenis op 'n aardse manier te beheer nie, omdat God die reg voorbehou 
om self die verloop van sy lewe volgens Sy wyse oordeel te rig, is sy wil 
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nietemin reeds in ag geneem en vorm dit die basis van sy lotsbestemming. 
Die mens se vrye wil word betwyfel, want dit kan nie altyd sy voorneme 
uitvoer nie, maar die bedoeling kan nie die mens ontken word nie, selfs al 
word die geleentheid om dit te implementeer, van hom weggeneem. Die 
rigting wat die wil inslaan, bepaal die siel se ontwikkeling, die mislukking van 
'n eens voorbereide plan herroep nie die wil nie, en vir die wil sal die mens 
eendag verantwoording moet doen, selfs al is dit nie geïmplementeer nie. 
Verandering van 'n verkeerd gerigte wil in die regte rigting is die doel en taak 
in die lewe.  
Dit is die rede waarom selfs die geringste gebeurlikheid voordelig is vir 
hierdie verandering van wil en is dit God se wil of toestemming, ongeag of dit 
die gevolg is van 'n verkeerde of reg gebruikte wil. Dus moet dit 
verstaanbaar wees vir julle mense dat julle elke slag die lotsbestemming 
moet aanvaar as voorafbepaal, lank gelede, en slegs bevorderlik vir julle hoër 
ontwikkeling. Julle moet julle dus afvra tot watter mate dit aangemoedig is 
deur julle wil en of dit reg of verkeerd is, tot watter mate dit ooreenstem met 
die goddelike wil en dus moet julle probeer om voordeel te trek uit die 
kleinste ervaring, sodat julle lotsbestemming julle waarlik in 'n 
opvoedkundige manier sal beïnvloed, en as dit moeilik is, sal dit ook 
suksesvol wees vir julle lewe aan die anderkant.  
Julle is altyd in God se hande, d.w.s., Hy sorg vir julle verloop van lewe, Hy 
wil julle immers nadertrek aan Hom en julle wen vir die ewigheid. As julle 
alles uit Sy hand aanvaar, altyd onthou dat dit opvoedkundige middele is wat 
gebruik word deur 'n liefdevolle Vader vir Sy kinders, dan sal julle altyd wil, 
dink, praat en optree volgens Sy Wil, en julle aardse lewe sal nie tevergeefs 
geleef word nie, want dan is julle onderdanig aan God se wil en kan nie help 
om maar net julle vrye wil korrek te gebruik nie. soos jou taak in die lewe 
vereis. Amen. 

Verandering van die aarde - Ontbinding 

4368 Jy moet steeds onthou dat geen ding wat tot hierdie aarde 
behoort, blywend is nie, en dat aarde daarom self ook onbestendig is. Sy 
moet verander, om nie heeltemal opgelos word in haar oersubstansie nie. 
Laasgenoemde sal plaasvind na 'n eindelose lang tyd, maar 'n verandering 
van die aarde is op hande. Net soos al die aardse materie sy opwaartse 
ontwikkeling deurmaak deurdat 'n bestaande vorm homself oplos om weer in 
'n nuwe vorm te ontstaan, net so is die aarde ook aan so ‘n periodieke 
verandering onderworpe. Die gesamentlike skeppings op die aarde gaan 'n 
nuwe tydperk van ontwikkeling in, want nie net die gekluisterde geestelike 
substansies in elke skepping se strewe is opwaarts nie, maar ook die materie 
self maak hierdie ontwikkeling deur, deurdat sy steeds sagter word. Sy neem 
as omhulsel, die geestelike op, wat weer die vorm vinniger kan ontvlug 
vanweë sy rypheid.  
So moet ook die harde materie, wat reeds 'n eindelose lang tyd onveranderd 
bestaan, eenmaal ontbinding ondergaan. Die ontwikkeling moet in sagter 
materie vooruitgang vind. Nuwe harde materie moet geskep word as 
verblyfplek vir die gees, wat in die stadium van erkenning gefaal het, en 
homself in die kamp van God se teenstander begewe het. 
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Sulke totale veranderinge van die uiterlike vorm kom slegs binne bepaalde 
tydperke voor. Daarom kan die mense dit nie glo nie, omdat so 'n 
verandering so lank gelede gebeur het dat dit nie as waarheid vasgestel en 
beweer kan word nie.  
Want 'n ontwikkelingsperiode is eindeloos lank, maar sal tog eenmaal ten 
einde loop. Wanneer die einde egter verwag kan word, kan nie deur mense 
bewys of bereken, maar ook nie betwis word nie. Maar God vra ons om dit te 
glo, omdat Hy dit Self deur Sy Woord aan die mense verkondig het, en ook 
steeds weer deur sieners en profete daarop gewys het.  
Dat die ondergang van die aarde, d.w.s. haar totale omvorming, slegs 'n saak 
van geloof is, het sy rede daarin dat die mens die verandering van sy siel in 
volledige wilsvryheid moet volbring. Hierdie vryheid van wil sou egter direk 
belemmer word, indien mens die tyd van die einde sou kon bereken. Daarom 
is die afstand in tyd van begin tot die einde van 'n aardperiode so groot, 
omdat die mens moet besluit om aan so `n einde te glo of dit totaal te 
ontken, sodat daar geen dwang op hom uitgeoefen word nie. 
Maar sodra hy egter begin nadink en al die ontstaan en vergaan in die hele 
skepping gadeslaan, sien hy hoe die oplossing en omvorming homself dikwels 
herhaal, sodat hy ook aan die skeppingswerk "aarde" so 'n verandering kan 
toeken en dit dan makliker word om aan die einde te glo. Wanneer dit egter 
sal gebeur, word nie vir hom verduidelik nie, omdat sodanige kennis nadelig 
sou wees vir die siel. God verkondig egter 'n spoedige einde van hierdie 
aarde, dus is die mens wat Sy Woord glo en hom daarop voorberei goed 
daaraan toe. Die dag sal hom nie verras en die gedagte aan die einde sal vir 
hom helaas nie meer skrikwekkend wees nie, veral met die oog op die salige 
lotsbestemming wat God sy mense belowe het ná die omvorming van hierdie 
aarde. AMEN. 

Nuwe aarde - Skeppings - Die paradys 

4369 Die nuwe aarde sal weer gevorm word in ooreenstemming met 
die oneindige liefde van God en Sy onoortrefbare Wysheid. Alle skeppings sal 
weer draers wees van die gees wat hul onderbreekte ontwikkelingsgang nou 
kan voortsit en dit ook tot die vinnigste beëindiging kan bring, want die 
materie sal 'n korter bestaansduur hê. D.w.s.: sy is ook in voortdurende 
verandering. Die ontstaan en vergaan wissel in ’n korter tyd en gevolglik kan 
die gees baie vinnig die vorm verlaat en die volgende vorm betrek. Weereens 
is dit die taak van elke afsonderlike skeppingswerk om die instandhouding 
van ander skeppings te dien.  
Die mense van die nuwe aarde sal, met ‘n oorgrote wil om lief te hê, 
onophoudelik besig wees en gevolglik ook alle skeppingswerke nodig hê, 
sodat dié hulle dienende taak geheel en al kan vervul. Verder sal die materie 
as sodanig ook geen groot weerstandsvermoë besit nie, uitgesonder die 
harde materie van die basisskepping wat - omdat dit die God-weerspannige 
gees bevat wat veroordeel is tot die hernude kluistering - 'n byna 
onvernietigbare massa is wat weer eindelose tyd nodig sal hê om op te los, 
indien God nie in sy groot barmhartigheid, die proses om vry te word, versnel 
volgens 'n wyse opset om hierdie geestelike te verlos nie.   
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Op die nuwe aarde kan die gees se verandering van vorm vinniger gebeur, 
omdat die mense al 'n graad van volwassenheid sal hê, waarby ook die nog 
gebonde gees in die diere- en plantewêreld hulself vrywillig aan die mens sal 
onderwerp. Dit sal die liefde van die mense voel en sal daarom baie makliker 
hul weerstand opgee. Dit sal hulle vrywillig dien - al is dit ook onder die wet 
van verpligting - en gaan daarom ook vinniger opwaarts, en so raak die 
materie op die nuwe aarde ook vinniger verganklik. Dit wil sê: die ontstaan 
en vergaan van steeds nuwe skeppings volg mekaar vinnig op, maar daarom 
is alle skeppings ook besonder bekoorlik om te aanskou en hulle sal die 
mense gelukkig maak in hul veelsydigheid en vorms wat die oog sal verbly. 
Wie die ou aarde bewoon het en op die dag van die oordeel by hulle was wat 
opgeneem is, sal hom nie genoeg kan verbaas oor die afwisseling en die 
heerlikhede van die nuwe aarde nie. Dit sal vir hulle 'n ware paradys wees, 
omdat slegs goeie kragte aan die werk sal wees en alle beïnvloeding deur 
kragte wat van God afgewend is, onmoontlik sal wees. Hierdie mense sal die 
wonders van God in hul volle omvang die beste kan besef en waardeer, want 
hulle sal die ou aarde met al die goeie en slegte nog in hul geheue hê. Die 
volgende geslagte sal maar net hoor van die ou aarde en hoe verder die tyd 
vorder, des te meer vanselfsprekend sal hulle die skeppings van die nuwe 
aarde beskou. En dus sal die liefde vir God ook verflou, alhoewel daar 'n lang 
tyd sal verbygaan waarin die nuwe aarde nog 'n paradys genoem kan word, 
waar liefde onder die mense sal heers en God Self onder Syne sal vertoef.   
Om hierdie tyd mee te maak sal ook waarlik die moeilikste lewe op aarde 
werd wees, want God het Self vir die mense grense gestel. Hy sal sy stam op 
Homself gerig hou en tot aan die einde van hierdie aarde getrou lei deur leed 
en nood heen. En Hy sal die tyd verkort, sodat Syne geluksalig kan word. 
Alles sal egter vergeet word deur die bewoners van die nuwe aarde, want die 
geluksaligheid weeg duisendvoudig op teen die tyd van rampspoed. En steeds 
weer moet die aanmaning aan die mense gebring word: Hou vol en bly God 
getrou, Hy sal julle ewig beloon en Sy Liefde sal julle krag gee wanneer julle 
dit nodig sal hê. Amen. 

Aankondiging van die katastrofe (die onrus van mens en dier) 

4371 'n Groot onrus sal homself van die mense meester maak, kort 
voordat Ek Myself deur die natuur sal openbaar, want die gebeure sal 
homself aankondig op 'n manier wat mense en diere senuweeagtig sal maak 
en hulle innerlik laat voel dat daar iets in die natuur gaan gebeur. Die gedrag 
van die diere sal veral opvallend wees, hulle sal poog om te vlug in 'n sekere 
rigting en skielik weer terugkeer, asof deur `n onsigbare mag gedryf. Hierdie 
gedrag sal ook 'n angswekkende uitwerking op die mense hê, wat daardeur 
sal besef dat daar iets aan’t kom is wat hulle nie sal kan teëhou nie. 
En so sal alles dan in bange afwagting wees vir dit wat aan’t kom is, en 
hierdie tyd moet julle, My dienaars op aarde, ywerig benut. Daar sal nog 
maar 'n kort tyd van genade oor wees waarin julle woorde nog gehoor sal 
word, omdat die mense vir hulself 'n verklaring sal soek vir die ongewone 
gevoel van mens en dier. Vestig dan hulle aandag op My Woord, berei hulle 
voor op My verskyning en verwys hulle na My, dat hulle hul toevlug kan 
neem na My as die uur gekom het waarin Ek My sal openbaar. Verbind julle 
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dan ook in gedagtes met My, sodat julle sterk kan wees en 'n steun kan wees 
vir hulle wat ongelowig of swak van geloof is. 
Julle sal julleself moet bewys, en julle sal dit ook kan doen as julle al vooraf 
tot My geroep het in die ure van die grootste nood. Ek vestig vooraf jul 
aandag op die voortekens, Ek sal julle geleentheid gee om jul omgewing gade 
te slaan en julle sal sien dat alles so sal gebeur soos wat Ek dit vir julle 
voorspel het, dat daar 'n beklemming en onrus op die mense sal wees, 
waarvan julle die oorsaak ken, en dus ook met sukses sal kan praat waar dit 
nodig is. Julle sal weer ondervind dat die mense wat in liefde leef, julle sal 
glo, terwyl die liefdelose mense wel na julle sal luister, maar dit nie nuttig 
gebruik nie.  
Totdat die oomblik sal aanbreek wanneer Ek My Stem van bo sal laat 
weerklink. En dit sal rasend en bruisend wees, waarby niemand meer aandag 
sal gee aan ander nie, maar slegs oor sy eie lewe bekommerd sal wees. 
Almal sal probeer om te vlug en uit alle rigtings dieselfde donderslae en 
dawering hoor en afhangende van hul houding teenoor My, sal hulle 
beïnvloed word deur die gebeurtenis. Hulle sal bly lewe of deur die 
natuurkatastrofe weggeruk word, soos wat My Wysheid dit voorsien en 
bepaal het sedert ewigheid.  
En ofskoon dit skynbaar rustig is en daar nog geen herkenbare voortekens is 
nie, moet julle nie dink dat julle veilig is nie, want die dag van die 
natuurgebeure sal onherroeplik aanbreek en die twyfelaars sal in staat wees 
om dit self te sien, as hulle nog tyd sal hê om daaroor na te dink. Ek het deur 
My Gees gespreek en dit bekendgemaak, en Ek sal spreek deur die natuur 
met 'n Stem wat deur almal gehoor sal kan word. Enigeen wat nie die eerste 
stem geglo het nie, sal My Stem van bo moet hoor. Selfs dan staan dit hom 
vry om dit as net 'n spel van die natuur te sien, of aan My voorspellings te 
dink en te glo dat Ek Myself aan julle wil openbaar sodat julle, wat die Stem 
van die Gees nie wil erken nie, My sal moet hoor. Salig is hy wie sy lewe nog 
sal behou, want hy sal nog ‘n kort tydjie van genade tot sy beskikking hê, 
wat hy sal kan benut om op te maak vir wat hy tot dusvêr versuim het, 
naamlik om hom ernstig voor te berei op die einde, wat kort na die 
natuurgebeure sal volg. Amen. 

Ware gebed: “Vader, laat U Wil geskied” 

4372 Geen gebed is vergeefs wat in volle vertroue op My hulp, na My 
opstyg nie. Want dié vertroue getuig van die geloof aan My Liefde en My 
Mag. Deur so ‘n gebed het die mens ook die korrekte verhouding tot My tot 
stand gebring, hy kom na My toe as ‘n kind na sy Vader. ‘n Vader weier sy 
kind egter nooit iets nie, behalwe as die kind iets vra wat geheel en al vir 
hom nadelig sal wees, dan sal die Vader hom beskerm, maar hom ook 
onderrig, sodat die kind nie in sy vertroue teleurgestel sal word nie. Dié 
onderrig gebeur so dat daar in die mens vanself bedenkinge opkom of sy 
gebed wel gepas was, dat hy self twyfel of hy die reg gehad het om so ‘n 
versoek uit te spreek en dan sal ‘n ware kind steeds by sy vraag toevoeg: 
“Vader, laat U Wil geskied.” 
Ek sal aan hom verleen wat vir hom goed is en sy versoek op ‘n ander manier 
vervul, want My Liefde sal vervul en gelukkig maak wanneer Ek op die 



239 
 

korrekte manier aangeroep word. Daarom moet julle steeds poog om die 
standvastigheid van julle geloof te vergroot, omdat die vervulling van julle 
gebede dan ook vir julle gewaarborg word. Vergrote standvastigheid van die 
geloof sal steeds ‘n verhoogde aktiwiteit in die liefde meebring, verhoogde 
aktiwiteit in die liefde verseker ‘n toenemende kennis en sodoende sal die 
mens, wat vasstaan in kennis en in waarheid, ook niks vra wat vir hom 
nadelig sal wees nie en gevolglik steeds vervulling sal vind omdat hy glo. 
Weet dat julle nie anders kan as om in die korrekte denke vas te staan nie, 
sodat julle deur die liefde oor die regte geloof sal beskik en in hierdie 
toestand ‘n gebed na sal My opstuur en dink aan My belofte: “Vra en aan julle 
sal gegee word, klop en vir julle sal oopgemaak word.” En so mag julle altyd 
julle verlangens aan My voorlê en Ek sal julle geloof nooit verlore laat gaan 
nie. Amen. 

Net soos in die Tyd van die Sondvloed – Eindtyd – Wêreldse 
vooruitgang 

4374 Net soos in die tyd van die sondvloed sal dit ook kort voor die 
einde wees. Die mense sal verslaaf wees aan alle wêreldse genietinge en aan 
hulle liggaamlike begeertes en verdorwenhede sal seëvier. Hulle sal ‘n 
sedelose en immorele lewenswyse hê en hulle gedagtes nie na Bo rig, na 
Hom Wie Heer van Hemel en aarde is nie, want hulle sal geen geloof meer hê 
nie. 
Daar sal ‘n geestelike laagtepunt wees soos nog nooit bereik is sedert die 
begin van hierdie ontwikkelingsperiode nie. Honend en lasterend sal hulle 
teenoor die weinige gelowiges staan, hulle vyandig behandel en vervolg en 
alles van hulle weerhou wat hulle vir hulle lewensonderhoud sal nodig hê. 
Hulle sal egter self swelg en bras, lewe en liefhê, maar hulle liefde sal ‘n 
verkeerde wees, hulle lewenswyse ‘n valse wees, want dit is dienaars van die 
duiwel wat in die laaste tyd die aarde sal bevolk. Die ontbinding van die 
aarde sal egter aan hierdie toestand ‘n einde maak, wat geen opwaartse 
ontwikkeling van die mense meer sal toelaat nie.  
Dit sal ‘n tyd van sondigheid wees soos wat mens hom nie eens kan indink 
nie. God sal heeltemal verdring word en hulle sal die wie nog in Hom glo, om 
die lewe wil bring. God sal egter hierdie tyd Self beëindig en die laaste dag 
sal skielik en onverwags kom, midde-in die vreugderoes van die wêreld, 
waarin die mense van die laaste tyd voortdurend sal lewe. 
Daarom sal daar ‘n vroeëre en ‘n skynbare oplewing te siene wees. Al die 
wêreldse dinge sal vir die mens aangebied word. Die verlange na aardse 
dinge sal oordrewe sterk wees en gewetenloos sal elkeen aan homself 
verskaf waarna sy sintuie verlang. Dit sal ‘n stryd wees van die sterke teen 
die swakke en die oorwinnaar sal dié wees wat liefdeloos vir homself sal toe-
eien wat nie aan hom behoort nie, want hy het Satan self as weldoener wat 
hom materieel begunstig en tot verhoogde lewensgenot aanpor. 
Die sonde sal die oorhand kry en die oordeel sal kom wanneer niemand dit 
vermoed nie, want die mense moet deur die aarde verteer word, wanneer 
hulle op hierdie trap van ontwikkeling aangekom het, omdat hulle dan ware 
dienaars van die duiwel geword het en God totaal verloën. Dan sal die uur 
van verantwoording kom vir alle sondaars. Dan sal die dag van die 



240 
 

Geregtigheid van God kom, die dag van die Oordeel vir diegene wat aan God 
se teenstander behoort en die dag van beloning vir die weinige Gods-
getroues wat sal standhou en wat nie aan die versoekings van die wêreld ten 
prooi geval het nie, soos wat dit verkondig is in Woord en Geskrif. ‘n 
Verlossingsperiode sal ten einde loop, omdat die mensdom ryp sal wees vir 
die ondergang, Amen. 

Moeilik om die innerlike stem te hoor – Opskudding - Rus 

4378 Julle sal steeds My stem verneem, as julle julleself aan My sal 
oorgee en in verlange na My Woord, aandagtig in jul binneste sal luister. Ek 
het julle nog altyd hierdie versekering gegee en sal nooit My genade 
terughou wanneer julle dit opreg begeer nie. Maar solank My stem egter nog 
nie as ’n geluid in julle weerklink nie, maar julle slegs deur middel van 
gedagtes tref en dus volle opmerksaamheid sowel as die afsnyding van die 
wêreld vereis, sal dit van julleself afhang of julle dit sal hoor. Dit is waarom 
Ek julle aandag op die komende tyd vestig, wat groot eise aan julle sal stel 
en slegs die sterkste besluit julle daarin sal laat slaag om terug te trek en na 
My stem in afsondering te luister. Die nood van die komende tyd sal julle 
dikwels van julle innerlike kalmte beroof, alhoewel Ek elke arbeider sal help 
om sy taak te vervul, indien hy bereid is om te dien. Ek is altyd naby julle en 
as julle, ondanks uiterste nood, van My teenwoordigheid bewus bly, sal julle 
altyd My stem kan verneem, want dan sal julle geloof sterker wees as julle 
aardse ontbering, wat julle kan verban wanneer julle wil. Ek wil egter tog 
julle aandag vestig op die feit dat julle aansienlike verwarring kan verwag, 
wat julle gedagtes sal beperk, dat dit vir julle moeilik sal wees om kontak te 
maak met My. Lees egter dan My Woord, put krag uit My Woord en julle sal 
merkbaar voel dat Ek by julle is. 
Hou steeds aan om julle in julle innerlike te verdiep en in afsondering terug 
te trek, na die stem van julle hart te luister en julle sal slaag as julle wil en 
julle verlange na My Kragtig is. Maar put eers krag uit My Woord, gebruik die 
tyd, moet nie halfhartig en onverskillig word nie, maar glo dat groot gevaar 
vir julle lê en wag, dat julle uit julle wêreldse kalmte geskud sal word en dat 
‘n groot wêreldgebeurtenis aan die kom is. Vertrou altyd op My hulp en julle 
sal nooit vergeefs na My roep nie, want Ek sal julle, wat as kinders na hul 
Vader roep in tyd van nood, antwoord. Amen. 

Avondmaal- Geestelike betekenis – Vlees en Bloed  

4379 Die voortdurende verlange na spyse aan die tafel van die Heer, 
verseker julle van Sy liefde.  
En so nooi Ek julle steeds weer uit om die Avondmaal saam met My te 
gebruik, so dikwels as wat julle dit maar wil. My tafel staan altyd gedek vir 
elkeen wat honger en dors is en verfris wil word met die brood van die lewe, 
met die manna wat uit hemel kom. En elke spysiging aan My tafel is 
gemeenskap, dit is die eenwording met My, waarsonder die aanbieding van 
My vlees en My bloed, - My Woord en sy krag-, nie kan plaasvind nie.  
Julle wat dus My Woord ontvang - regstreeks of deur My boodskappers aan 
julle gestuur, julle hou gemeenskap wanneer julle begeer om My Woord in 
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julle harte op te neem. Dan sal My Gees verenig met die geesvonk in julle, 
dan sal die huwelik plaasvind, die eenwording, die geestelike gemeenskap. 
Dan deel Ek Self die brood van die hemel uit. Ek gee julle spys en drank, Ek 
hou Avondmaal met julle. Julle sal dieselfde gebeurtenis as My dissipels 
meemaak, vir wie Ek die brood gebreek en die wyn aangebied het met die 
Woorde: “Neem eet, dit is My liggaam, neem en drink hiervan, dit is My 
bloed.” 
Begryp julle nou welke betekenis Ek in hierdie Woorde geplaas het? Hoe 
onuitspreeklik belangrik dit is dat julle die Avondmaal aan My tafel tot julle 
sal neem. Want My vlees en My bloed gee jou die krag om die ewige lewe te 
bereik. Jy moet gespysig word met voedsel vir jou siel, sodat jou siel ryp kan 
word, sodat sy die ewige lewe verseker kan behaal. Sy moet aanhoudend 
krag ontvang, wat sy slegs regstreeks van My kan ontvang en wat Ek haar te 
alle tye sal verskaf, as sy haarself met My sal verenig. Dan breek Ek die 
brood en reik dit vir haar aan.  
En wanneer sy dus My vlees (My Woord) eet, word sy deurstroom met krag 
(die bloed), waarmee Ek My Woord geseën het. Niemand wat na voedsel vir 
sy siel verlang, wat My gas wil wees, sal ooit nodig hê om honger te wees of 
gebrek te ly nie.  
Ek sal Self na hom toe kom en hom uitnooi. Ek staan voor sy deur en klop, 
en as hy vir My oopmaak, sal Ek binnegaan en met hom Avondmaal hou.  
Ek sal hom aan My tafel spysig en hy sal waarlik versadig word en nooit 
nodig hê om gebrek te ly nie. 
En so moet alles wat Ek op aarde gespreek het, geestelik verstaan word. Ek 
het My dissipels onderrig en hulle het My begryp en My Woord die wêreld 
ingedra. En omdat die mense korrek onderrig was, het hulle My wil begryp. 
En hulle het geleef volgens My wil, volgens My Woord, vanuit die volste insig. 
En so was My kerk, die gemeente van gelowiges, in die begin heeltemal 
volgens My wil opgebou. Maar dit was nie meer toereikend vir die oorywerige 
aanhangers van My woord nie. Hulle wou teenoor die wêreld op die 
voorgrond tree. En so word gebeure toe, wat slegs die siel moes betref, 
sigbaar vir die medemens voorgestel. En daar word ’n uiterlike handelinge 
daaraan vasgeknoop, wat in die begin nie te veroordeel was nie, omdat hulle 
deur die gees gedra was, omdat die mense My wil en die vervulling daarvan 
ernstig opgeneem het. Maar die mense het verander en saam met hulle ook 
die wese van My kerk.  
Wat ten diepste 'n innerlike belewenis moes wees, het toe 'n uiterlikheid 
geword. Die uiterlike handelinge was op die voorgrond geplaas en die diep 
geestelike sin het verlore gegaan, totdat die eenvoudige gebeurtenis van die 
geestelike gemeenskap, die eenwording met My en die regstreekse ontvangs 
van My woord nie meer deur die mense verstaan was nie, sodat hulle nou 'n 
regstreekse oordrag van My woord nie meer as moontlik beskou het nie, 
alhoewel Ek hulle self duidelik en verstaanbaar My regstreekse werksaamheid 
deur die gees belowe het; ofskoon Ek Self - die vleesgeworde Woord - gewys 
het op die spysiging met die brood van die lewe, met die manna wat uit die 
hemel kom. 
Die mense verstaan nie meer die eenvoudige betekenis van My woord nie en 
wil ook in hul blindheid nie die eenvoudige verklaring aanneem nie. Maar wie 
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wil hoor en verstaan, sal insien. En die waarheid sal hom oortuig. Hy sal 
daarna streef, selfs om die verbinding met My tot stand te bring. Hy sal My 
gas wees en Ek sal met hom die Avondmaal hou en hy met My. Amen.  

Krag van die Woord voor die einde - Nood 

4386 Drink uit die Bron van die lewe. Verkwik julle met die brood van 
die hemel en ontvang so die krag vanuit My, wat julle dringend nodig sal hê 
vir die komende tyd. Want dit sal een groot aksie wees waarmee Ek die 
laaste fase op hierdie aarde sal inlei. Dit is iets so geweldig, dat julle sterk 
weerstand sal moet bied, indien julle meester van die situasie wil bly. Ek het 
die tyd vasgestel sedert ewigheid. Dit is vervul. Die mensdom het op die 
geestelike laagtepunt gekom, wat die einde van hierdie aarde vereis.  
En daarom berei Ek julle voor, dat julle die einde sal meemaak in 'n 
sieletoestand wat in ooreenstemming met My Wil sal wees en vir julle die 
binnegaan in die ligryk sal verseker. Die paar mense wat daarna streef om by 
My uit te kom, wil Ek bewaar van geestelike ondergang. Ek wil nie dat hulle 
in hierdie moeilike tyd sal beswyk nie, dat hulle aan My gaan twyfel en hul 
geloof heeltemal verloor deur die groot nood, wanneer hulle geen verklaring 
daarvoor sal hê nie. 
Want geen mens sou salig geword het, as Ek nie deur My Woord met hulle in 
verbinding bly en hulle laat weet wat gaan kom nie. Want die ongeloof is 
besonder groot en ten spyte van My ophelderende Woord, sal dit alreeds vir 
die gelowiges moeilik wees om stand te hou in die komende tyd. Maar My 
Woord sal julle te alle tye krag gee. By My Woord sal julle voortdurend die 
steun vind wat julle ’n houvas gaan gee wanneer die nood swaar op julle 
druk. My Woord sal die voedsel wees vir julle siele en deur My Woord sal julle 
ook weet dat julle gehelp sal word in elke aardse en geestelike nood. Met 
hierdie vertroue wil Ek julle bewaar, tot aan die einde.   
Wat daar ookal mag gebeur, dit sal alles vinnig verbygaan. Dit sal 'n tyd vol 
verwarring wees, sodat julle geen aardse tydsbesef meer sal hê nie. En as 
julle julself maar steeds aan My Woord sal hou en voortdurend krag daaruit 
put, sal die eindtyd geen skade aan julle siel bring nie, maar sy sal ryper 
word. En met toenemende volwassenheid van julle siel, sal julle die aardse 
nood steeds minder voel, totdat die einde daar sal wees, wat vir julle aards 
en geestelike redding sal bring.  
Maar Ek vermaan julle egter om die verbinding met My in stand te hou, 
indien julle nie swak wil word nie, want alle Krag gaan van My uit. In My sal 
julle 'n lojale Helper vind, Wie julle sal bystaan, Wie julle nie sal verlaat nie, 
aan Wie julle julself sonder beswaar kan toevertrou en wat slegs julle nood 
kan verminder en verhoed en dit ook sal doen, as julle Hom gelowig daarom 
vra. En sodra julle My tot julle laat spreek, sodra julle luister na My Stem in 
julle, of My Woord wat anders in ontvangs geneem is, sal julle vervul wees 
met krag en sal julle My teenwoordigheid voel, want Ek is Self in die Woord 
by julle en waar Ek is, sal alle nood draaglik wees. Ek sal egter by julle bly tot 
aan die einde, soos wat Ek julle belowe het. Amen. 
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Persoonlike Woorde 

4387 Die Gees dra My Woord aan julle oor, en dit is waarna julle moet 
luister. Ek sal altyd met julle praat, mits julle eerste met My praat in Gees en 
in Waarheid. Want Ek reageer nie op blote woorde van julle mond nie, maar 
wat julle voel en dink in julle hart, sal haar pad na My vind en aanleiding gee 
tot 'n antwoord. As julle My op hierdie wyse vra, sal julle My antwoord 
geestelik ontvang. Dan kan julle met vertroue glo dat julle gedagtes van My 
kom en julle sal dit ter harte kan neem. Ek wil hê dat julle alles sal verstaan 
en nie sal begin twyfel nie. Daarom wil Ek ook hê dat julle moet weet watter 
soort verhouding julle teenoor mekaar moet hê. Ek wil vir julle 'n woord van 
advies gee wat julle ernstig moet oorweeg, sodat julle dan 'n vrye besluit kan 
neem.  
Ek wil hê dat julle die mees hartlike harmonie van siele tussen julle vestig, Ek 
wil hê dat julle 'n suiwer verhouding stig wat deur onderlinge liefde 
ondersteun sal word, 'n verhouding waarin elkeen van julle bereid is om aan 
die ander te gee, sonder vereistes. Ek wil hê julle moet saambly totdat julle 
geskei word deur die dood, omdat julle aardse weg maar kort is. Julle streef 
na 'n gemeenskaplike doel en moet ook probeer om hierdie doel te bereik, 
naamlik die geestelike huwelik, wat alles sal oorleef, wat vereniging in die 
geesteryk beteken, wat bestaan uit wedersydse aktiwiteite en dieselfde 
bewussyn van krag.  
Hierdie vereniging vereis egter dieselfde graad van volwassenheid en dus 
dieselfde uitstraling van lig, gevolglik ook dieselfde liefde en dieselfde kennis. 
Om hierdie rede moet twee mense se strewe op aarde, wat wil saamwerk in 
die geesteryk, ook in staat wees tot die direkte oordrag van lig en krag van 
geestelike kennis. My Gees moet in staat wees om effektief te wees in hulle 
en om hulle te leer, dit wil sê hulle moet My Woord kan ontvang deur middel 
van die Stem van die Gees. Dit is verseker so dat, slegs deur dade van liefde, 
julle die Gees in julle sal wakker maak, wat julle dan sal onderrig.  
Mense wat aan mekaar verbind is deur ware suiwer liefde, maak die deur van 
hulle harte oop vir die Gees in hulle, wat deel van My is. Hulle vorm hulself 
tot ontvangs houers om My Gees te ontvang en kan voortdurend onderrig 
word. So is julle bestem om die pad na bo saam te reis, want deur in 
emosionele harmonie te lewe, sal julle baie ontvanklik maak vir die krag van 
die Gees, wat die uitstraling van My Woord direk aan julle sal oordra. 
Enigiemand wat My Woord direk ontvang, moet dit aangee, en hoe liewer hy 
vir sy medemens is, hoe meer gretig sal hy dit doen. Daarbenewens sal My 
Woord, wat met liefde aangebied word, aanvaar word waar wederliefde 
gewek is. Liefde moet beoefen word, want Sy is Krag, dus beteken die 
verhoging van liefde, ook toenemende krag.  
Die verloop van julle lewe is maar kort, en daarom moet elke dag gebruik 
word om saam te werk vir My en My koninkryk. Maar wedersydse aktiwiteit 
noodsaak ook 'n volle oortuiging met betrekking tot geestelike vrae vir 
oorweging, begrip en evaluering van wat aan julle voorgehou word as die 
Waarheid deur die Gees. Korrekte denke vereis egter altyd die werking van 
die Gees, en My Gees kan slegs werk in die teenwoordigheid van liefde. 
Daarom moet julle nooit toelaat dat liefde onbeantwoord bly nie, omdat die 
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eggenote die geestelike waarheid nie sal begryp wanneer hy buite die liefde 
staan nie.  
As julle My liefhet, moet julle 'n poging aanwend om liefde teenoor mekaar te 
betoon, dus julle moet oefen om vreugdevolle liefde te gee, en as dit 
terugkeer, sal dit 'n krag met aardse en geestelike resultate veroorsaak. Dit 
is wat julle behoort te bereik deur mekaar daaraan te herinner om lief te hê, 
deur opreg liefdevol teenoor mekaar te wees, deur die gevoel van samesyn 
so te versterk dat julle nie meer kan lewe sonder mekaar nie. Dan sal julle 
die grootste wonderwerk op aarde ervaar, dan sal julle beide die Woord 
gelyktydig hoor. Dan sal daar nie meer skeiding vir julle wees nie, dan sal My 
Gees voortdurend in julle werk, dan sal alle twyfel tot 'n einde kom, dan sal 
die Waarheid van My Woord so helder skyn, dat julle heeltemal gevul sal 
word daardeur en julle sal met blydskap saamwerk vir My en My koninkryk.  
Daarom moet julle julleself geheel en al aan My leiding oorgee, julle moet 
niks uit julle eie doen nie, maar net wat julle aangemoedig word om te doen 
binne-in julle, julle moet julle altyd net laat lei deur julle gevoel, omdat Ek My 
Wil in julle harte plaas en die aansporing van julle harte is die uitdrukking 
van My Wil. As julle daaraan voldoen, sal julle julself aan My wil onderwerp, 
maar as julle dit teenstaan, dan is julle wil sterker. Ek wil julle graag 
daarteen waarsku, want My Wil lei altyd na die doel, terwyl julle s’n altyd 
weglei van die doel af, of die pad sodanig verleng dat julle tyd mors, want die 
einde sal gou kom. Amen. 

Krag van gebed 

4389 Die krag van gebed word te min benut, omdat julle mense nie 
vasstaan in die werklike geloof nie en julle dit daarom te min kan toets. Julle 
sal alles kan vra en ook alles bereik, as julle glo, as julle sonder twyfel julle 
versoeke aan My voorlê en julle vol vertroue sou wag op die vervulling 
daarvan. Gebed is die brug na My, wat Ek Self vir julle gebou het en wat julle 
altyd mag betree om by My uit te kom. 
‘n Ware gebed, 'n gebed in Gees en in Waarheid, sal steeds ’n oor vind en nie 
sonder resultaat wees nie. Die sterkte van julle geloof waarborg julle ook 
gewisse vervulling. Gevolglik hang die vervulling van julle versoeke nie van 
My Wil af nie, maar slegs van die sterkte van julle geloof en dus bepaal julle 
self in watter mate julle gebed verhoor word.  
Ek sê weer vir julle, dat julle met alle versoeke na My toe moet kom en dan 
sal julle waarlik 'n heelwat makliker bestaan op aarde hê, as julle die krag 
van gebed beter benut. As julle egter bid sonder om na te dink, soos julle 
dikwels geleer is, dan sal julle bly bid en tevergeefs op die vervulling van julle 
versoeke wag. Dan bereik julle gebed nie My Oor nie want dit is nie ‘n ware 
gebed nie. Want die krag van geloof ontbreek. Dan kan Ek nie werk met My 
Mag nie, want Ek het julle die regte geloof geleer: Ek het dit tot voorwaarde 
gemaak, indien julle gebede verhoor moet word. Ek kan julle nie van hierdie 
voorwaarde onthef nie. Ek verlang geloof in My en My werksaamheid, anders 
sal Ek ontrou wees aan My Wet van ewigheid, omdat Ek dan nie van die krag 
van geloof kan gebruik maak nie.  
Julle sal alles kan bereik en hoef dit maar net te beproef, maar eers moet 
julle ‘n diepe geloof jul eie maak. Julle sal van binne af so oortuig daarvan 
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moet wees, dat julle nooit 'n vergeefse versoek kan rig wat Ek nie kan en wil 
vervul nie. Ek sal vir julle elke aardse versoek vervul, as julle op die regte 
manier bid, naamlik in geloof wat Ek aan  verleen, wat die siel nie tot skade 
strek nie en waarvan julle heeltemal oortuig is dat Ek julle slegs sal gee wat 
vir julle bruikbaar is, omdat Ek julle liefhet. Dus sal julle ook daarvan moet 
kan afsien indien My Liefde iets van julle sal weerhou. Hierdie gesindheid 
moet ook in ‘n ware gebed teenwoordig wees, dan is julle gebed reg en sal 
julle altyd op die beantwoording van julle versoeke kan reken, omdat Ek julle 
die belofte Self gegee het: “Vra en vir julle sal gegee word, klop en vir julle 
sal oopgemaak word”. Amen. 

Geestelike agteruitgang - voortekens van die einde 

4390 Die geestelike agteruitgang is steeds duideliker te sien en dit 
moet al ‘n verklaring wees vir die aardse nood. Hierdie nood is die enigste 
middel om die mense nog wakker te skud, om tot ‘n verandering van 
lewenswyse te kom, en sou tewens ‘n aanleiding kan wees tot nadenke. Die 
mense strewe egter slegs nog na aardse goedere en laat hulle beheers deur 
die materie. Eintlik moet dit omgekeerd wees: Hulle moet oorwinnaars wees 
in die stryd teen die materie. 
Ek hou hulle daarom steeds weer die dwaasheid van hul strewe voor oë, 
deurdat Ek hul toon hoe verganklik al die aardse goed is. Die klein 
gebeurtenisse het egter geen resultaat nie. Die mens verander nie van denke 
nie en laat sy sielelewe buite beskouing, want hy dink slegs aan die aardse 
bestaan en het die geloof in ‘n hiernamaals heeltemal verloor. Die mensdom 
sink steeds laer af en die geloof word steeds oppervlakkiger. Die verbinding 
met My, hul God en Skepper van ewigheid, word steeds minder. Dit sal 
binnekort ook besonder helder aan die lig kom, want die dag waarin ‘n totale 
verandering van die lewensomstandighede alles sal omkeer, kom steeds 
nader, omdat My wil werksaam sal word op ‘n baie duidelike wyse. 
Die mense kan niks behou wat Ek nie toelaat nie. Hulle sal magteloos staan 
teenoor My Mag en self in groot nood beland, maar die nood sal tot seën 
wees as dit die mens slegs in wêreldse belange tref en sy siel nie in gevaar 
kom nie. As die mens gelowig is, hoef hy die aardse nood nie te vrees nie en 
sal alleen maar daarby wen, nieteenstaande aardse verlies. 
Vir die ongelowiges sal daar egter egter ‘n moeilike tyd aanbreek. Hulle sal 
ontsaglik ly deur die verlies van aardse besittings, want hulle sal alle hoop op 
die terugwen daarvan moet opgee. Hulle sal geen geestelike goedere in plek 
daarvoor hê nie, want hulle strewe was nie daarna nie. Hulle het dit eerder 
geweier toe dit vir hul aangebied was. 
Die lyding moet egter oor die aarde kom en is onafwendbaar, want dit sal die 
begin van die laaste gebeure wees voor die totale omvorming van die ou 
aarde. Julle almal sal dit belewe as Ek julle nie al voor die tyd oproep uit die 
aardse lewe nie, indien Ek dit vir julle siele gunstig sal ag. Die gelowige sal 
elke teken van die eindtyd sien en herken, maar die ongelowige sal daarby 
verbygaan. Hy sal maar net die aardse nood sien en die uitwerking op sy 
welbehaaglike aardse lewe en sal hom daardeur dus meer en meer van God 
afwend.  
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Daarom sal die geestelik strewende en die wêreldsgesinde mense in die 
komende tyd uiteengaan, en dit sal so duidelik geskied dat die geestelik 
ontwaakte mens reeds daaraan die tyd van die einde sal kan herken, want 
met rasse skrede gaan hierdie ou aarde die einde tegemoet. Amen. 

Groot nood – kruispad - Laaste uitstel 

4391 Neem kennis daarvan dat daar 'n nuwe tydperk gaan begin. 'n 
Tyd van ontbering en laste soos die wêreld nog nie voorheen ondervind het 
nie. En julle sal op 'n kruispad staan, want julle sal twee weë kan gaan. Die 
bestemming van die een is 'n nuwe verbeterde aardse wêreld, waarna julle 
verlang en julle daarom dink dat julle dit kan skep. Die bestemming van die 
ander is die ryk buite hierdie aarde, wat julle 'n beter lewe beloof na julle 
afsterwe. Slegs weinig sal hierdie weg gaan waarvan die bestemming egter 
verseker is, terwyl die massas in strome oor die weg van die aardse sal gaan, 
wat na die sekere verderf sal lei.  
Glo My woorde, naamlik dat die tyd aangebreek het. Maak julle nou al gereed 
om alles weg te gee en met die eenvoudigste leefwyse tevrede te wees, want 
julle besit nog baie in vergelyking met die komende tyd, waarin maar min hul 
besittings sal behou, maar hulle nie daaroor sal kan verheug nie, omdat dit 
wat Ek aan hulle sal oorlaat, nou deur hul medemense van hul afgeneem sal 
word.  
Niemand sal dit wil hoor nie, naamlik dat 'n vooruitgang slegs denkbeeldig sal 
wees, dat julle nog maar ’n kort tyd in draaglike omstandighede sal leef, dat 
daar 'n groot ommekeer voor julle lê wat julle van alle lewensvreugde sal 
beroof en vir julle harde vereistes vir die lewe sal stel. Dit kom egter baie 
seker, omdat die tyd uitgeloop het. Wanneer My genade julle al vooraf 
daarop wys, gebeur dit slegs met die doel dat julle jul sal moet vrymaak van 
aardse begeertes, dat julle geen toekomsplanne moet maak nie, maar met 
vergrote ywer na geestelike goedere streef, wat die enigste is wat die swaar 
komende tyd vir julle draaglik sal maak en julle van nut sal wees. Julle sal 
daarmee kan werk wanneer die nood groot raak en die mense desperaat 
word. Ek kon dit egter nie van julle weghou nie, want julle mense het julle 
God heeltemal vergeet toe julle op jag was na aardse goed.  
Julle dink slegs aan julle liggame en laat die siel gebrek ly. So neem Ek wat 
julle jul liggame wou gee, van julle weg en bied julle as vergoeding kosbare 
goed aan vir julle siele. Neem julle dit aan, sal julle gered wees vir die 
ewigheid. Weier julle dit, dan sal julle liggaam en siel verlore wees, want uit 
eie krag sal julle julle liggame nie in stand kan hou nie. Ek het egter besluit 
dat daar 'n einde aan moet kom en sal julle nog net een laaste uitstel gee, 
waarin julle bewus sal moet word van die erns van julle toestand. Daarom 
wys Ek julle voortdurend daarop, totdat die dag kom wat alles sal verander. 
Wat Ek verkondig, sal vervul word en slegs daarom stuur Ek vir julle sieners 
en profete, sodat julle kan wakkerword en in alle erns aan julle siele sal dink, 
wat in die grootste gevaar is. Amen. 
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Verskillende geestesrigtings aan die einde– Die leer van Christus 

4395 In geen enkele geestesrigting sal die absolute waarheid verdedig 
kan word, solank hulle nie die Woord van bo as oorsprong van hul leer kan 
toon nie, alhoewel nie alles as dwaling bestempel kan word waarvoor elke 
geloofsrigting staan nie. Steeds sal daar mense wees wat aanhangers van die 
waarheid sal wees, wat dit ernstig bedoel, nadat hulle uit kerklike 
organisasies weggegaan het en hulle tot so 'n geestesrigting gewend het. En 
daarom moet hulle ook steeds weer geleentheid gebied word om nader aan 
die waarheid te kom, want wat hulle eenmaal as sodanig ingesien het, sal 
hulle vashou en sal hulle getroue lede van 'n geestelike vereniging bly, as 
aanhangers van die kerk, wat amptelik as My instelling voorgestel word, 
maar gewoonlik net meelopers of vormgelowiges is, wie nooit enige begeerte 
gehad het om dieper binne te dring in die Ewige Ware, in My leer van liefde, 
wat Ek as kern van My - deur My gestigte - kerk aandui nie. Slegs die Woord 
van bo is suiwer waarheid. En hierdie Woord ontvang en versprei ook vir 
Jesus op aarde. En dus was Sy leer die enigste ware en sal dit sal so bly tot 
in alle ewigheid. Wie nou die leer van Christus predik, sal My 
verteenwoordiger op aarde wees en hy sal oor elke geestesrigting uitsluitsel 
kan gee, hoe vêr hulle hulself in die waarheid bevind en watter opvattings 
verkeerd is. 
Maar aan die eindtyd hoef die ware verteenwoordigers van My leer hul nie 
besig te hou met ander geloofsrigtings en –gemeenskappe nie, want hulle sal 
almal bestry word van die kant van die aardse maghebbers af en hulle sal 
ook met sekerheid hul aanhangers verloor. My dienaars moet net die 
afvalliges bymekaarbring en poog om hulle vir My en My ryk te wen. Hulle 
moet die suiwer waarheid aan hul oordra en elke geleentheid benut om 
opheldering te gee aan die mense, wat op dwaalweë gelei was. En Ek sal 
hulle die geleentheid daartoe gee. Ek sal hulle na diegene lei wat nog gewen 
kan word, wat nog besluiteloos is en net die waarheid nodig het om die regte 
weg in te slaan.  
Die waarheid spreek vir haarself en niemand sal haar kan weerlê nie. Maar 
waar verkeerde lering binnegesluip, sal daar steeds 'n afvalligheid verwag 
kan word, wanneer die mense gekonfronteer sal word met nood, wat hulle 
deur die prysgee van hul geloof kan ontgaan. Want in die laaste tyd sal die 
groot nood slegs die gelowiges tref wat My getrou wil bly en om daardie rede 
aangeval sal word deur die wêreld. Die wêreld sal 'n volkome verwerping van 
die geloof in 'n God en Skepper van ewigheid vereis, Wie die lot van elke 
mens bestuur. En wie sy geloof neerlê, sy nood sal opgehef word. Wie gaan 
standhou, sal op 'n buitengewone manier moet ly. 
Maar wie die ware geloof sal besit, wie vas sal staan in die waarheid wat hy 
van My Self ontvang het, sal My ook trou bly. Want hy weet dat die nood nie 
ewig sal duur nie en eens sal wyk vir 'n vreugdevolle toestand in 
geluksaligheid. Hy sal weet dat die aarde haar einde beleef en daarmee 
saam, haar mense, wat ter wille van die aardse afstand sal doen van hul 
geloof. Myne sal die waarheid ontvang wat aan hulle kennis sal verskaf oor 
die komende gebeure en hierdie kennis sal hulle die krag gee om vol te hou 
tot aan die einde. 
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Slegs die waarheid gee krag. Alleen hy wat sal vasstaan in die waarheid, sal 
volhou. En daarom is dit so dringend noodsaaklik dat die mense die waarheid 
moet kry, want slegs dit sal begrip gee vir alles wat gaan gebeur. Wie die 
absolute waarheid nie het nie, sal besluiteloos word. Hy sal aan alles twyfel 
en die wêreld met haar vreugdes die voorkeur gee bo sy onsekere kennis. 
Maar Ek wil die suiwer waarheid vir die mense gee, om hulle te help om die 
laaste einde te verduur in die vaste geloof in My, in My Wysheid en Liefde, 
wat vir Myne 'n paradys sal berei na die verwoesting van hierdie aarde. Wie 
deur My Woord onderrig sal word oor My heilsplan van ewigheid, sal alles 
verstaan. Sy blik sal - steeds op My gerig - in staat wees om in die geestelike 
ryk te kyk, en hy sal krag en genade ontvang om vol te hou tot aan die 
einde. Amen. 

Die Vaderliefde is onveranderlik - Volheid van genade 

4399 Julle bevind julle in ’n oorvloed van genade, solank julle My 
Woord direk van My af ontvang. Julle sal hierdie genade nie na waarde kan 
skat nie, want as mens het julle nie die regte begrip van die oneindige liefde 
wat in hierdie gawe tot uitdrukking kom nie. Julle sal op aarde ook nie teen 
die mate van My Liefde kon staan nie, indien julle in staat sou wees om die 
diepte daarvan te meet.  
Ek spreek met julle. Ek voltrek 'n wonderwerk in julle, 'n openlike openbaring 
van My Liefde, Almag en Wysheid wat ook vir die medemens herkenbaar is. 
Julle mense wat deur aardse materie omgewe is, wat oor die algemeen maar 
net materiële dinge kan verstaan, julle sal tweespraak kan hou met die 
grootste Gees in die oneindigheid. Julle sal onderrig in ontvangs kan neem, 
wat in julle sal bly, ook wanneer julle weer heeltemal in die materiële wêreld 
is. Dit het dan julle eiendom geword. Dit is geestelike skatte, wat nooit 
vergaan nie. 
Wanneer julle My Woord ontvang, omvou die trouste Vaderliefde julle. Sy 
buig Haarself oor julle, Sy skenk Haarself aan julle en maak julle 
onuitspreeklik ryk. Om My Liefde te besit, is vir My skepsels die mees 
waardevolle om na te streef, ofskoon hulle dit as mens nie kan verstaan nie. 
Julle luister na My en dus is Ek by julle teenwoordig. En wanneer Ek by julle 
is, sal julle alles met My kan bereik. Ek hoor elke versoek, elke roep en Ek sal 
julle niks weier nie, omdat Ek julle liefhet en aan julle hierdie liefde bewys, 
deurdat Ek met julle spreek, deurdat Ek Self in die Woord by julle is.  
Waar is daar 'n vader wat sy kinders liefhet en nie hul versoeke vervul nie? 
Waar is daar 'n kind wat nie gelukkig is in die nabyheid van sy vader, wie se 
liefde hy besit?  
Die hele volheid van genade sal Ek oor My kinders uitstort, wanneer hulle My 
aanhoor en woorde van liefde van My wil ontvang. Ek wyk nie van julle nie. 
Ek bly voortdurend in julle nabyheid, want My kinders gee Ek nie op nie. 
Inteendeel, Ek streef na ’n steeds meer innige verbinding, totdat hulle vir 
ewig onafskeidbaar met My verenig sal wees.  
Die geluk van die Liefde is vreemd vir julle, want julle sou dit nie op aarde 
kon verdra nie. Maar een ding wil Ek vir julle sê, dat daar niks meer 
geluksalig bestaan as 'n beantwoorde liefde nie. 'n Liefde wat haarself 
weggee, wat iemand iets ontsê nie en wat na innige eenwording streef.  
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Hierdie Liefde skenk Ek aan julle, en ofskoon julle Haar nog nie ervaar het 
nie, sal julle Haar tog besit wanneer julle My Woord ontvang, wanneer julle 
opmerksaam sal luister na wat Ek deur die Stem van die Gees tot julle 
spreek. Dan omhels die Liefde van die Vader julle en sal julle nooit verlaat 
nie, want julle het uit My Liefde voortgekom en My Liefde vir julle sal in 
ewigheid nie minder word nie. Sy sal nie omval nie, Sy sal onveranderlik bly, 
soos wat Sy in die allereerste begin was en Wie nou uitgaan na julle, tot in 
alle ewigheid. Amen. 

Twee meesters dien! 

4408 Niemand kan twee meesters dien nie. Wie hulle met My wil 
verbind, sal nooit sy oë op die wêreld kan rig nie, want Ek is slegs buite die 
wêreld te vinde en as Ek My laat vind, dan moet die verlange na die wêreld 
tersyde gestel word. Dit moet glad geen aandag kry nie, want die wêreld 
behoort aan My teenstander, dit is sy domein waar hy heer en meester is. Sy 
strewe is waarlik nie daarop gerig om die mense deur middel van die wêreld 
na My toe te lei nie, inteendeel probeer hy om My te verdring, hy probeer 
steeds om die wêreld op die voorgrond te plaas sodat Ek vergeet sal word.  
Diegene onder julle wat dit nou ernstig bedoel met die positiewe 
ontwikkeling, kan nog onmoontlik sy tol aan die wêreld betaal, want hy staan 
midde in die wêreld wat groot eise aan hom stel en wat hy moet nakom, 
maar mens moet goed onderskeid tref tussen die vervulde plig en ‘n eie 
verlange na die wêreld. Die eerste is heeltemal volgens My Wil, want daar is 
aan julle, aards gesien, ‘n taak gestel, waarnaas julle egter ook volledig julle 
geestelike opdrag, naamlik die vervolmaking van die siel, sal kan vervul, 
indien die verlange na die wêreld nie oorheers nie, wat daarin bestaan dat 
aardse vreugde en begeertes die oorhand kry op geestelike goedere, sodat 
die mens My deur dit alles vergeet, waar selfs die gedagte aan My vir hom 
lastig raak en hy My sodoende verwerp. 
Wie daarna streef om aan hom, d.w.s. sy liggaam, ‘n te groot mate van 
welbehae te verskaf, hetsy deur die vervulling van liggaamlike begeertes, 
sinlike en vleeslike lus, of ook deur die bymekaarmaak van materiële goedere 
en daarby nie aan sy naaste dink nie, wie dus maar net streef na eie welsyn, 
hy is deur die wêreld gevang, hy is ‘n gewillige werktuig van My teenstander 
en hy sal nooit die weg na My vind as hy nie die verlange na die materiële 
wêreld laat staan nie, as hy hom nie verinnerlik en streef na geestelike 
goedere nie. Om beide tegelykertyd te doen, is nie moontlik nie, want dan 
dien hy twee meesters en sal geeneen van beide dienste goed kan nakom 
nie.  
As julle My soek, moet julle oë op die hemele gerig wees, want Ek is bo, nie 
benede nie: Benede is egter waar My teenstander sy ryk het, waar julle nog 
liggaamlik vertoef, maar waaruit julle siel altyd omhoog kan styg in My ryk, 
na My toe. Bevind die liggaam hom egter nog in die ryk van My teenstander, 
dan kan die siel, julle denke, gevoel en wil, haarself tog steeds verhef na 
gebiede wat buite die aarde lê en dit verlang Ek van hom wat My wil vind, 
wat My wil dien en dus Myne wil wees. Dan verbind die geesvonk in hom met 
die Vadergees van die ewigheid, want as hy in alle erns na My sal streef, sal 
sy hart ook met Liefde gevul wees, wat niks met die liefde vir die wêreld in 
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gemeen het nie. En hierdie Liefde sal hy teenoor sy naaste uiter en daardeur 
bring die mens die verbinding met My tot stand, hy doen afstand van dit wat 
aan die wêreld behoort. Op hierdie manier gee hy om vir die naaste en sal 
hom behulpsaam wees en omdat Ek dié gebod uitgevaardig het, dien hy ook 
vir My, as sy Heer. 
Die liefde tot die wêreld is ‘n vorm van eieliefde, die liefde wat die mens moet 
bestry indien hy salig wil word. Dus moet hy ook die liefde tot die wêreld 
bestry en probeer om die begeertes van die siel te vervul wat, gedryf deur 
die gees in haarself, betrekking sal hê op geestelike goedere en blyke van 
liefde vir My sal gee, want Ek alleen is God vir Wie julle moet dien indien julle 
salig wil word. Amen. 

Tekens van die eindtyd 

4412 Dit is nog ‘n teken van die einde, naamlik dat die mense vyandig 
teenmekaar sal optree en geen liefde meer vir mekaar sal voel nie. Dat 
elkeen op homself bedag sal wees en hard en ongevoelig sal wees teenoor 
die nood van die medemens. Die liefde sal verkoel en ook daaraan sal julle 
die naderende einde herken. En om die rede word God, Wie die Liefde is, ook 
nie meer erken nie, want die mense is vêr weg van die Liefde, omdat hulle 
Haar teenstander as hul meester onderdanig is. Hy sal op sy mense inwerk 
en hulle tot steeds groter liefdeloosheid aanspoor. Oral sal stryd wees en die 
een sal die ander se vyand wees, want een sal die ander skade berokken. Die 
liefdeloosheid sal hom aards sowel as geestelik laat geld, want naas die laste 
en ergernisse, wat deur die wil van die mense aan die medemens berokken 
word, sal daar ook geestelik ‘n groot verandering gesien kan word.  
Die liefdeloosheid verduister die geestestoestand van die mense en dit sal nie 
moontlik wees om met hulle oor geestelike sake te praat nie, of hulle selfs te 
onderrig nie. Smadelik en uit die hoogte sal hulle antwoord gee, of die 
verteenwoordigers van God ignoreer, smadelik en hooghartig sal hulle die 
Naam van God belaster en hulle skuldig maak op so ‘n manier dat die “toorn” 
van God hulle sal inhaal op die laaste dag. 
Die een sal die vyand van die ander wees. Selde sal gelykgesinde gelowiges 
aan mekaar trou kan bly, sonder om deur die teëstanders van hulle geloof of 
van die geestelike, op elke wyse gekwel te word. Selfs by die nouste 
verhoudinge sal vyandelikhede aan die orde van die dag wees. Ontrou en 
verraad sal die mense wat aan mekaar trou moes bly en mekaar moes 
ondersteun, uitmekaar dryf en elke verhouding sal in gevaar wees om 
verbreek te word. 
Die liefde verkoel waar daar geen mense is wat met God verbonde is nie en 
wat nie die liefde beoefen deur mekaar te steun deur gemeenskaplike 
geestelike strewes nie. Dit sal ‘n bitter tyd wees vir almal wat gevoelvol is en 
wat liefde of liefdeloosheid respektiewelik sal voel as saligheid of kwelling. 
Ook moet julle daarop let, en moeite daarmee doen, om in die liefde te lewe 
en ook vir julle deur liefdadigheid vriende te maak en alle vyandelikhede uit 
die weg te ruim. Julle moet die vyand deur versterkte liefde ontwapen en 
steeds julle blik Hemelwaarts rig tot Hom Wie die liefde Self is, wat julle 
steun en beskerming gee teen alle aardse nood. Sy liefde is waarlik nie 
veranderlik nie en bly altyd en ewiglik dieselfde, soos wat dit vanaf die begin 
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was. Dit sal ook nie verminder nie, maar egter sonder krag bly vir hulle wat 
deur hul liefdelose innerlike die liefde van God verspeel, wat hulself openlik 
tot Sy vyand verklaar en alles bestry wat na God wys, omdat hulle gebonde 
is aan Sy teenstander, wat in die laaste tyd sal woed totdat hy deur God van 
sy mag beroof word en in die afgrond gestort word op die dag van die 
oordeel. Amen. 

Vaderliefde van God - Aardse Sorge is onnodig 

4414 Waarom maak julle julleself besorg oor julle aardse lewe wat Ek 
vir elkeen van julle sedert ewigheid gevorm het. Julle sal nie by magte wees 
om die geringste daaraan te verander nie, want My Wil het dit bepaal en soos 
My Wysheid dit vir julle goed gevind het, soos wat dit oor julle sal kom, so is 
dit goed vir julle. Gaan daarom sonder sorge julle weg oor die aarde, want 
elke dag verloop volgens My Wil en elke gebeurtenis is voorsien sedert 
ewigheid. Daarmee wil egter nie gesê wees dat julle passief moet wees en 
julle aardse taak kan verwaarloos nie, want ook dit behoort tot die lot wat vir 
julle bestem is en elke werksaamheid het ‘n seën tot gevolg. 
Oor die verloop van dit wat julle egter doen, moet julle vir julleself geen 
sorge maak nie en so sal julle elke las op My mag plaas, wat Ek gewillig vir 
julle sal dra; julle sal elke wens aan My kan toevertrou, julle sal alle 
bedenkinge mag uiter, alles wat julle terneerdruk wil Ek van julle afneem en 
stil en blymoedig moet julle julle weg oor die aarde gaan, want wat ookal 
mag gebeur, Ek is op hoogte van elke gebeurtenis en het dit so voorbestem 
en wat Ek doen is waarlik reg. Alle sorg is onnodig sodra julle julleself 
eenmaal aan My oorgegee het, wanneer julle julleself aan My en My 
barmhartigheid toevertrou. Dan neem Ek, as julle Vader, alle sorge van My 
kinders oor. 
Julle sal egter self moet sorg dra vir julle siele. Hierdie sorg kan Ek nie van 
julle afneem nie. Ek kan julle slegs raad gee en julle alle geleenthede bied 
wat julle ten volle sal moet gebruik vir die heil van julle siele. Hoe meer julle 
egter julleself hieraan sal oorgee, des te minder hoef julle julleself besorg te 
maak oor die welsyn van julle liggame, omdat Ek dit van julle sal oorneem, 
soos wat Ek dit aan julle beloof het. 
Daaraan sal julle ook die waarheid van My Woord insien, dat Ek aan al julle 
behoeftes sal voldoen wat julle as My kinders sal hê, want as sodanig is ook 
julle behoeftes gering, terwyl die kinders van die wêreld groot eise stel, wat 
Ek moet weier, terwille van hulleself. My kinders laat Ek egter nie gebrek ly 
nie, want hulle moet altyd die Liefde van hul Vader in die hemel besef, hulle 
moet vertroud word in die besef van My Liefde en hul geloof moet so ‘n 
sterkte bereik, dat Ek alles aan hulle kan gee wat hulle vra, terwille van hulle 
diep geloof. Amen. 

Werk aan die siel - Ernstige aansporing 

4419 ‘n Ryk skat staan julle ter beskikking, waaraan die mense egter 
onverskillig verbygaan. Elke verwysing daarna word wel aangehoor, maar 
maak geen indruk by julle nie. Van alle kante ontvang julle kennis oor ‘n 
toekomstige lewensverandering, maar julle glo dit nie en die tyd wat nog as 
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‘n laaste tyd van genade beskou kan word, gaan verby. Julle mense benut nie 
hierdie kennis nie, julle let nie op na My Stem wat julle oor op verskeie 
maniere bereik nie. 
En so word Ek genoodsaak om Haar so hard te laat weerklink, dat julle Haar 
wel sal moet hoor, ofskoon julle ook dan nog nie daardeur gedwonge word 
om daarop ag te slaan nie, want julle het ’n vrye wil. Die tyd van die einde 
het egter aangebreek omdat die mense nie meer gewillig is om te verander 
nie, in weerwil van hulle vermoë om te kan verander. Hulle lewe heeltemal 
sonder geloof, hulle staan so vêr van My af dat hulle sonder enige geestelike 
toevoer van krag is en dus geen geestelike vooruitgang kan bereik nie. Hul 
aardse lewe het volkome doelloos geword, want hulle gebruik dit nie vir die 
ewigheid nie, inteendeel, dit het slegs vir hulleself ‘n doel, dus in stryd met 
My ewige ordening. Daarom wil Ek ‘n einde hieraan maak, sodat die aarde 
weer nuut verrys, sodat die geestelike ontwikkeling van die mense wat hom 
dan sal bewoon, weer vêrder kan gaan en Ek weer onder My skepsele kan 
vertoef en op hulle die krag van My Liefde kan uitstraal, omdat hulle My sal 
liefhê en daarna sal strewe dat Ek by hulle teenwoordig moet wees. 
So het die laaste tyd vir hierdie aarde onherroeplik aangebreek, dit is ‘n 
uitermate ernstige tyd vir alle mense, want hulle dra ‘n enorme 
verantwoordelikheid, omdat dit lewe of dood bring, maar nie slegs vir die 
liggaam nie, veel eerder vir die siel wat ewig moet ly of ook geluksalig kan 
word. 
Julle mense moet na My Woord luister, neem dit ernstig op, berei julle voor, 
probeer om geloof te verwerf, deurdat julle met ernstige wil sal nadink oor dit 
wat julle deur My boodskappers verneem, bied geen weerstand wanneer julle 
gevra word om in die liefde werksaam te wees nie, want slegs dit bring julle 
redding, dit bring ‘n innerlike verandering tot stand en is die lewe van julle 
siele. Let op die nood om julle heen en gryp helpend in waar dit moontlik is, 
plaas die eieliefde opsy en gee die naaste, wat in dieselfde nood is as julle, 
meer aandag. Help hom en julle sal ook geholpe raak en daarin glo dat die 
einde naby is. Dan sal julle ook julle lewe beter benut, julle sal julle met 
gedagtes aan die dood en aan ‘n voortlewe van die siel besighou en julle 
lewenswandel sal vanself in goeie weë gelei word, omdat die 
verantwoordelikheidsgevoel dan in julle sal groei en julle sal streef na die 
verlossing van julle siele.  
Ek wil julle steeds maar net aanmaan, terwille van julleself, dat julle aan julle 
siele moet dink en aan haar welsyn meer aandag moet gee as aan die welsyn 
van die liggaam, waaraan Ek laat toekom wat nodig is, as julle maar sal 
reken op die lig, op die Waarheid en julle weg soek na My. Die tyd wat nog 
vir julle oorbly sal vinnig verbygaan, maar met ’n goeie wil sal julle nog 
onnoemlik baie kan bereik, omdat Ek elkeen help wat in My glo en probeer 
om My Wil te vervul. Amen. 

Antichris - Brutale maatreëls 

4429 ‘n Sigbare mag sal julle wat ‘n onsigbare Mag nie wil erken nie, 
regeer en sy sal julle uitlok tot ‘n laaste geloofstoets, want sy sal teen My 
stry en sal ook julle tot vyande van My wil maak. Daarom is al julle sterkte 
van geloof noodsaaklik om haar te weerstaan.  
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Baie sal hulself buig onder die septer van die heerser wat aan hulle goue 
berge gaan beloof, maar hy sal egter daarvoor die prysgee van elke geloof en 
geestelike besit vereis. Hy sal die erkenning van sy mag en heerskappy eis 
en die ontkenning van Een God en Skepper van ewigheid, van ’n liefdevolle 
regverdige God wat die mens eens tot verantwoording sal roep vir hulle wil, 
denke en handeling.  
En so sal hy weer teenoor My staan en dit sal ‘n laaste geveg wees, wat van 
korte duur sal wees, maar moeilik vir die gelowiges, want hulle sal verdruk 
word op ‘n byna onmenslike wyse wat vir hulle die belydenis van Jesus 
Christus baie moeilik sal maak. Maar die kennis van die suiwer waarheid, My 
duidelike hulp en die hoop op My koms en die lewe in die paradys op die 
nuwe aarde, sal julle die krag gee om te volhard en elke stormloop vanaf die 
kant van ‘n wêreldlike mag te trotseer. 
Julle het My Woord dat Ek julle nie in nood sal verlaat nie en daarop kan julle 
rotsvas bou. Ek ken Myne en staan elkeen persoonlik by wanneer hy in My 
glo en homself slegs op My verlaat. Hy wat egter gaan kom, sal die mense 
verblind deur sy skerp verstand, deur sy omvangryke kennis en sy 
welwillendheid teenoor ander heersers. Almal sal aan hom die reg toeken om 
organisatories besig te raak, met as einddoel, om elke geloof en geestelike 
rigting te verdring. Hy sal poog om elke geestelike strewe voor te stel as ‘n 
verkeerde gebruik van lewenskrag, wat vir die opbou en verbetering van 
liggaamlike behoeftes aangewend moet word. Hy sal oral aanhangers vind 
wat hom sal erken en nou eweneens teen elke geestelike werksaamheid sal 
optree. 
Sodoende sal My dienaars op aarde moeilike tye verduur en eerstens sal die 
mense alle middele wat julle geestelike werk moontlik maak, van julle wil 
afneem. Vêrder sal julle ook persoonlik vervolg word en voor die wêreldse 
mag rekenskap moet gee van julle denke en handelinge. Vêrder sal julle ook 
in aardse nood gedompel word deur maatreëls wat vir die gelowiges bomate 
wreed en hardvogtig sal lyk en ook is, as Ek julle nie sigbaar sou bystaan en 
julle op geestelike wyse sou ondersteun nie. 
Julle sal My hulp duidelik bemerk. Julle sal ondervind dat Ek by julle sal wees 
en elke nood ken en julle ook daaruit sal help wanneer die regte tyd 
aangebreek het. 
Die Antichris sal kom en saam met hom alle tekens van die naderende einde, 
want sodra die geloofstryd begin, kan julle ook met sekerheid op die einde 
reken, wat ook nie lank op homself sal laat wag nie, omdat die geloofstryd op 
so ‘n harde en brutale wyse gevoer sal word, dat Ek Self sal moet kom om 
Myne te red uit die diepste verdrukking, om hulle uit te haal en te bring na 
die ryk van vrede. Dan sal die laaste oordeel egter ook aanbreek en die mag 
van My teenstander sal vir ‘n lang tyd gebreek word. Amen. 

Laaste stryd - Openlike belydenis van Christus voor die wêreld 

4433 Die stryd teen alle geestelikheid sal aangekondig word in die 
laaste tyd voor die einde en daaraan sal julle kan herken welke uur op die 
wêreldklok geslaan het en dat die dag ten einde loop. Julle sal kan groot 
beroeringe kan verwag wat deur meedoënlose maatreëls van die wêreldmag 
veroorsaak sal word. Mense sal julle lastig val met vrae en dreigemente oor 
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julle verhouding met Christus en tot die geloof in die algemeen. Mense sal nie 
skroom om op julle te spioeneer, julle gesprekke af te luister en julle voor die 
regbank te sleep nie, om julle so tot verantwoording te roep vir julle 
uitsprake en optrede. En dan het die tyd aangebreek waarin julle My openlik 
sal moet bely, waarin julle sonder vrees moet spreek hoe julle oor My dink en 
hoe julle teenoor My voel. 
So ‘n openlike belydenis voor die wêreld verwag Ek van julle as bewys dat 
julle aan My behoort. Ek weet hoe julle in julle hart dink en voel, maar dit is 
‘n laaste stryd waarin ‘n skeiding moet plaasvind tussen die bokke en die 
skape. Hierdie laaste stryd sal openlik moet wees, omdat die wese van die 
stryd duidelik moet wees sodat die skuld van die teenstander vir die wêreld 
vanselfsprekend sal wees, en die besluiteloses voor ’n keuse gestel sal word, 
aangespoor deur sowel die houding van die gelowiges as die houding van 
hulle wat die gelowiges vyandiggesind is. 
Die stryd sal maar van korte duur wees en sal oral gevoer word, maar net op 
verskillende wyses. Die liefdeloosheid sal opstaan teen die liefde, die 
materiële wêreld sal die geestelike wêreld bespot en mishandel en daar sal 
twee leerstellinge oral duidelik merkbaar wees, naamlik waar die leer van 
Jesus verdring is en waar die Goddelike leer van die liefde die beginsel is van 
wat die mense gepredik en gevra word om te glo. 
Daarom sal die afvalligheid van My in die hele wêreld duidelik te siene wees. 
Waar die Christelike leer van die liefde egter versprei is, daar sal die 
geloofstryd homself ook in alle hewigheid afspeel en dit sal die einde 
beteken.  
Julle mense kan nog glad nie die verloop van die komende gebeurtenisse 
begryp nie en daarom lyk dit vir julle ongelooflik. En tog sal dit gebeur soos 
wat Ek julle verkondig het deur My Gees, en die tyd is so naby, dat julle 
ontsteld sou wees as julle die dag en die uur sou van die ondergang sou 
geweet het. 
Tog mag julle geen angs daarvoor hê nie, want julle getrouheid aan My sal 
julle ook van My volle beskerming en voorsiening van krag verseker om stand 
te kan hou. Om hierdie kennis sal julle vol vertroue en sterk in geloof maak, 
sodat julle die tyd sal kan deurstaan, te meer omdat Ek die dae sal verkort 
sodat julle salig kan word. Amen. 

Opgee van die wêreld - Aardse pligsvervulling - Seën van God 

4436 Wat bied die wêreld julle? Goed beskou is dit slegs dinge wat julle 
kort aardse lewe kan verfraai, maar dit is nie van blywende waarde nie. 
Wanneer julle verstaan dat julle enige dag van die aarde af weggeroep kan 
word, werk julle, wêrelds gesien, slegs vir één dag, want more kan al julle 
laaste dag wees. ‘n Lang menselewe staan egter ook nie in verhouding tot die 
ewigheid nie en dit is dwaas om jouself slegs vir die kort tyd te versorg en 
nie te dink aan die ewigheid nie. 
Hou julle julself egter besig met gedagtes aan die lewe na die dood, sal julle 
eers insien watter skynbesit julle najaag, en dan sal julle die geestelike 
strewe begryp van hom wat die aarde nie as doel op sigself, maar as middel 
tot die doel herken. Dan sal julle ook strewe na die waarheid, na insig en na 
My, Wie julle dit alles kan gee. 
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Een ding mag julle egter nie nalaat nie, naamlik om My as Helper en 
Raadgewer aan te roep, dat Ek Myself oor julle sal ontferm en julle voortaan 
sal lei op die lewensweg, dat julle vir My kies en om My ontwil die wêreld 
opgee, d.w.s. geen groot verwagtinge koester van ‘n lewe van uiterlike 
behaaglikheid nie, maar ‘n diep innerlike lewe sal lei met My, los van die 
wêreld. Die skeiding is beslis nodig, soos dit ook nodig is dat julle kennis sal 
neem van die suiwer waarheid, wat julle nie van buite af deur die 
wêreldsgesinde mense aangebied kan word nie. Vertrou julle julself aan My 
toe, dan gaan Ek saam  julle en maak Ek ook die weg gelyk vir julle werk op 
aarde, want niemand sal skade ondervind, wat vir My en My Ryk arbei nie.  
Julle moet weliswaar julle plig vervul, d.w.s. die plek inneem wat aan julle 
toegedeel is, maar wie anders as Ek seën julle werk op aarde? Julle kan nie 
self sukses afdwing nie en as My wil daarteen is, kan julle niks doen nie, 
hoewel julle moeite sal doen en onafgebroke werksaam sal wees. Omgekeerd 
egter kan Ek julle arbeid bevorder en julle help met die uitvoering daarvan. 
Daarvoor verlang Ek dat julle julself tot My sal wend, julle van bo geskenkte 
Gawe, dat julle Haar volledige aandag sal skenk en vir Haar verspreiding sorg 
sal dra. Dan kan julle heeltemal sorgloos lewe, want Ek sal alle sorge van 
julle oorneem.  
Vervul eerste julle geestelike arbeid en alles wat julle op aarde onderneem, 
om op aarde julle toegewese taak te vervul, sal geseënd wees. Ek verryk 
julle waaragtig beter as die ondermaanse wêreld, maar Ek hou vas aan My 
voorwaarde, wat Ek daaraan gekoppel het, dat Ek as Vader julle, My kinders 
van alles sal voorsien wat julle geestelik en liggaamlik nodig het. Amen. 

Duiwelse invloed op die ligdraers - Stryd teen die waarheid 

4438 Die duiwelse invloed is veral sterk waar die waarheid op die punt 
staan om deur te breek en daarom word julle dikwels deur gedagtes gepla 
wat deur die wesens na julle toe stroom en wat bedoel is om julle ongeskik te 
maak vir die opneem of uitdra van die waarheid.  
Lig en skadu is steeds saam, die stryd van die lig teen die duisternis vind 
steeds plaas en die wil van die mens is bepalend welke kragte sal seëvier. 
Waar lig, d.w.s. die waarheid is, daar drom die duistere wesens ook saam om 
dit uit te doof, om die waarheid deur leuen en dwaling te verdryf. Die 
uitwerking daarvan is so dat alle geestelike arbeid swaarder gemaak word vir 
die draers van die Lig, sodra hulle nie die sterk wil het om onafgebroke 
werksaam te wees vir God en Sy Ryk nie. 
Dan moet ‘n draer van die Lig krag uit God onttrek en sal dan teen elke 
invloed van duiwelse kant weerstand kan bied, dan is hy sterker as die krag 
van die duisternis, dan het hy ’n gees wat vol lig is, as ‘n beskermende muur 
om homself en kan elke invloed en elke verkeerde gedagte afweer. Die krag 
van die wil mag nooit verslap nie, want dan kan die duiwelse kragte ook niks 
tot stand bring nie.   
‘n Draer van die waarheid sal egter steeds die nabyheid van die wesens 
bemerk wat teen die waarheid stry, in soverre dat die geestelike arbeid 
moeiliker verloop, dat belemmerings en hindernisse dit beïnvloed en die 
mens ook steeds weer om nuwe krag van God moet vra en homself dus 
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steeds inniger by God moet skaar, indien hy nie swak wil word en die 
demoniese kragte laat seëvier nie. 
Hy bly egter nooit sonder hulp nie, want waar die lig eenmaal na die aarde 
gelei kan word, is ontelbare ligwesens bereid tot verdediging en wie eenmaal 
vir God sy dienste aangebied het, die sal in Hom ook ‘n troue helper en 
raadgewer vind, Wie hom nooit aan die vyand sal oorlaat nie, maar hom veel 
eerder teen sy invloed sal beskerm. Amen. 

Vernietigingswerk - Omvang 

4441 Die omvang van die daad van vernietiging, as gevolg van God se 
Wil, is tans nog ondenkbaar vir julle mense, want dit sal alles oortref wat ooit 
gebeur het. Lande en oseane sal verander, riviere sal buite hul oewers vloei, 
en so sal tonele geskep word wat mense sal laat glo dat hulle na ander streke 
verskuif is. Daardeur sal daar ’n onbeskryflike chaos ontstaan, omdat mense 
die weg na mekaar nie meer sal vind nie. Hulle sal rusteloos ronddwaal, 
totdat wilskragtige mense sal probeer om orde te skep en hulle oor die 
swakkes bekommer. Die nood sal so groot wees dat slegs die liefde hulle sal 
laat uithou, en waar mense mekaar aktief sal help, sal verligting en hulp 
spoedig gevoel kan word, wat hulle duidelik van Bo ten deel sal val.  
Enigeen wat hom dus nou tot God sal wend en Hom in sy hart aanroep, sal 
hulp ontvang, want nou laat God Homself sien met Sy Liefde en Almag, so 
duidelik dat die swakgelowiges dit maklik sal vind om 'n vaste geloof te 
verkry. Hierdie tyd sal dan ook vir die ongelowige 'n tyd van genade wees, 
waarin hy nog maklik kan verander in die lig van die gebeure wat gebaseer is 
op die krag van geloof.  
Hierdie verskynsels sal vir almal iets gee tot nadenke, maar slegs hy wat 
gewillig is om te glo, sal sy voordeel daaruit trek, terwyl die ander steeds 
maar van toeval sal praat en hulle sal verbitterd teenoor die groot nood 
staan, die Skepper verwerp of Sy handeling veroordeel. Die omvang van die 
ramp sal hulle nie tot besinning bring nie. Hulle sal probeer om alles natuurlik 
te verklaar en sal ’n geestelike samehang geheel en al verwerp. Hulle sal ook 
hard en gevoelloos bly teenoor hul medemense se ondervindings en sal nie 
skroom om hul eie omstandighede te verbeter, ten koste van hulle 
medemens wat te swak sal wees om hulle te verweer nie.  
Oral sal daar nood wees, want God het gespreek. En Hy sal daar spreek waar 
die grootste geestelike nood is, sodat die oorlewendes 'n waarskuwingsteken 
sal ontvang wat hulle in staat sal stel om die tyd tot aan die einde te benut 
en om die mense van die onaangeraakte lande tot besinning te laat kom, in 
die lig van die katastrofe wat te geweldig sal wees om te verontagsaam. Die 
hele mensdom sal aangegryp word deur ’n vrees dat die natuurkatastrofe 
homself sal kan herhaal en 'n algehele verwoesting van die aarde tot gevolg 
sal hê. Dit sal weliswaar kom, maar nie onmiddellik na die natuurkatastrofe 
nie. 
Maar die angs hiervoor sal baie heilsaam wees vir vele. Want die gedagte aan 
'n skielike afsterwe en ’n lewe na die dood, sal in baie van hulle ontstaan en 
sal 'n verandering van leefwyse tot gevolg kan hê. Die wêreld sal hulpvaardig 
wil ingryp, maar sal nie in staat wees om te help tot die mate wat 
noodsaaklik gaan wees nie. Nogtans sal elke mens wat bereid is om liefde en 
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hulp te gee, deur God geseën word, want die groot nood het oor mense 
gekom, sodat hul harte kan versag om hul eintlike doel na te streef, naamlik 
dat hulle liefdevol werksaam kan wees op aarde, sodat hulle siele ryp kan 
word. Solank mense in die eieliefde lewe en maar net vir hulself sorg, sal 
hulle nie geestelik vorder nie. Maar die nood van die medemens kan egter 
hulle werksaamheid in liefde laat aktiveer. En dan sal hulle God se Wil nakom 
en dus ook hul aardse taak. Dan het ook die grootste nood tot seën geword 
en aan haar doel beantwoord. Amen.  

Liefde van God – Kan God ly? 

4444 Hy wat Homself aan julle bekendmaak uit oorgrote Liefde, 
probeer om julle met alle volharding te wen en Hy sal julle nooit opgee nie, 
omdat julle sedert ewigheid Syne is. Sy Liefde is onveranderlik en Sy is ook 
’n wet in Haarself, d.w.s. slegs Liefde kan Haarself voeg by liefde, en omdat 
God die ewige Liefde Self is, verlang Hy ook na liefde en poog Hy daarom om 
al Sy skepsels tot liefde te omvorm, sodat Hy Homself met hulle kan verenig. 
Dus probeer Hy die liefde van Sy skepsels te wen en het ewiglik geen ander 
doel nie, omdat die vereniging in liefde geluksaligheid beteken vir die skepsel 
en sal ook die vreugde van God voortdurend verhoog. 
God is volmaak en as volmaakte Wese in staat om onbegrensde 
geluksaligheid te gee, net soos Hy wat egter omgekeerd hierdie ook van Sy 
skepsels wil ontvang, wie uit die krag van Sy Liefde voortgekom het. Ten 
opsigte van geluksaligheid is liefde egter steeds ’n voorwaarde. As God dus 
na die liefde van Sy skepsels verlang, omdat Hy Haar aan hulle wil skenk, 
moet die onthouding van die liefde ook die gewende Liefde beperk, alhoewel 
die Liefde nie kan afneem nie, word Haar krag tog beperk, wat ook 
verminderde geluk beteken deur die volheid van Goddelike Liefde wat dan 
vermeldenswaardig afneem wanneer nagenoeg alle skepsels hulle van Hom 
afkeer, dus hulle liefde van Hom weerhou, ‘n toestand wat homself aan die 
einde van ‘n verlossingsperiode in die skepping sal voordoen. 
(28 Sept.) Dan sal ‘n onvergelykbare verlange die plek van vreugde inneem, 
wat ’n groter wil om te help en oorgrote barmhartigheid in werking sal stel op 
die aarde wat vol leed sal wees. God kan nooit ly nie, tog sal die groter 
wordende verwydering van Sy wesens vanaf Hom toenemende ontplooiing 
van Sy krag tot gevolg hê, dus onophoudelik sal die Liefde van God die liefde 
van Sy skepsels probeer wen, omdat Hy hulle nie sal opgee nie, al gaan daar 
ewighede verby, totdat hulle hulself in liefde na Hom toe sal wend. 
‘n Toestand van lyding sal hom dan slegs voordoen, wanneer, dit wat eens sy 
oorsprong uit die Liefde van God gehad het, vir goed aan Sy teenstander 
verlore sal wees, wat egter nooit moontlik sal wees nie, omdat die volheid 
van die Goddelike Liefde niks verlore laat gaan nie, ja, selfs Sy teenstander 
wil Hy terugwen, al is dit ook na ‘n eindelose lang tyd, waarvoor daar menslik 
gesproke geen skatting moontlik is nie. 
Dat die Liefde van God ooit minder sal word, moet heeltemal tersyde geskuif 
word, want Liefde is iets so geweldig, dat Sy alles wil bymekaarbring en die 
krag van die Goddelike Liefde is voldoende om Sy skepsels meteens aan Hom 
te bind, as Hy Haar in totale volheid werksaam sou laat word. Maar Sy 
vreugde word egter groter wanneer Sy skepsels self na Hom toe kom en hulle 
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liefde vir Hom aanbied. En daarom werk Hy slegs in die geringste mate op 
hulle in, terwyl Hy steeds poog om die wil aan te spoor om daarna te strewe 
om op Hom gerig te word. 
As die wil van die mens hom van God afkeer, dan verminder die krag van 
God se Liefde ook, maar Sy sal hom tog nie opgee nie. Die meedinging om 
die liefde van Sy skepsels is ook ‘n daad van geluk, wat vir die mense 
begryplik word wanneer hulle die Liefde self beantwoord, Wie ook nooit eers 
sal ophou om te probeer om die liefde van die ander te wen nie.  
Vervulde liefde is geluksaligheid, maar onbeantwoorde liefde ‘n toestand van 
vereensaming, wat homself laat voel as kragteloosheid, of ‘n groter krag 
voortbring, na gelang van die graad van die liefde, om welke rede die wesens 
van die ligryk voortdurend in liefde werksaam kan wees, ofskoon hulle 
dikwels teen weerstand stuit vanaf die kant van die mense, omdat hulle 
vervul is van liefde en onbeantwoorde liefde geen vermindering van hulle 
krag is nie, veel eerder ‘n verhoogde aansporing om aktief te wees. Die 
mense op die aarde het nog ‘n toevoer van krag nodig, wat tot hulle sal kom 
deur liefde en daarom beteken ’n gebrek aan liefde, ook ’n gebrek aan krag 
en energie vir hulle en word dus as ‘n toestand van lyding ervaar. Maar die 
bewussyn sal die mens egter altyd bybly, naamlik dat hy sekerheid sal hê oor 
die Liefde van God, dat die liefde van die mens altyd beantwoord sal word as 
sy uitgaan na Hom en dat Sy Liefde die ware geluksaligheid is vir elkeen wat 
Haar begeer. Amen. 

Die wil van God - Menslike wil - Vrye wil  

4445 Die wêreldgebeure sal sy gang gaan soos wat sedert ewigheid 
besluit is. Dit wil sê dat die menslike wil weliswaar die verloop bepaal, maar 
die uitwerking van dit wat deur menslike wil aan die gang gesit word, sal 
steeds ooreenstem met My wil, dus sal dit op een of ander manier dien tot 
positiewe ontwikkeling van die mense, indien hulle die gebeure op die regte 
manier benut. So kan die bedoeling van die mense wel totaal indruis teen My 
wil, maar as Ek iets toelaat, verbind Ek ook 'n doel daaraan. Gevolglik stem 
elke gebeurtenis ooreen met My plan van ewigheid, omdat Ek sedert 
ewigheid op hoogte is van die mense se wil, van hul gedagtes en dade en 
daarom kan elkeen vryelik wil en handel, hulle word dus geensins 
voorgeskryf oor wat hulle mag en nie mag doen nie. 
Die feit dat Ek op die hoogte is van hul doen en late is geen bewys dat Ek 
gedwonge inwerk op die mense se wil nie. Dit staan hulle vry om te doen wat 
hulle wil, maar die gevolg van hul dade is ondergeskik aan My Wil. So sal die 
mense in die eindtyd dinge volbring wat kenmerkend is van hul materiële 
gees. Hulle sal hul aardse lewe wil verbeter, sodat dit hulle genot kan 
verskaf, en daarom dade verrig wat egter die teendeel tot gevolg sal hê, 
omdat Ek dit so wil, omdat Ek weet dat die bereiking van hul planne slegs 'n 
algehele geestelike agteruitgang sal beteken. Ek dwarsboom dus hul 
bedoelings deur indirek rypheid aan hul siele te gee, alhoewel weinig dit 
insien en hulle wat op hoogte is van My plan van ewigheid en in alles My 
leiding sien, maar klein is. 
Mense sal gedurende die eindtyd meer as ooit dink dat hulle diegene is wat 
deur hul wil die lotsbestemming van volke bestuur, en tog is hulle slegs die 
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figurante in die spel. Hulle word deur My regeer, maar steeds met 
inagneming van hul vrye wil, wat Ek nooit sal aantas nie, ter wille van die 
mense self. Wanneer daar dus 'n daad deur mense verrig word wat nie die 
liefde as beweegrede het nie, wanneer daar wêreldse voordele nagestreef 
word, wanneer hulle sondig teen die Christelike naasteliefde, of hulself in 
haat of liefdeloosheid teenoor die medemens uiter, dan verhinder Ek hierdie 
handelinge nie. Ek laat die mense hul vrye wil toe, maar Ek eis ook 
verantwoording van hulle vir elke daad of elke gedagte wat die medemens op 
een of ander wyse skaad. 
Of hulle planne egter uitgevoer sal word volgens hul wense, hang geheel en 
al van My Wil af. Wat daar nou ookal geskied sal steeds die strewende mens 
geleentheid bied om die weg na My te vind, om My te herken en met My in 
verbinding te tree. So sal ook die onderwêreld My kan dien, dit wil sê, hulle 
sal nie kan verhoed dat My Wil geskied nie en sal gevolglik onwillig slegs 
daartoe bydra dat My plan van ewigheid uitgevoer sal word wat die verlossing 
van die gees as doel het. Amen. 

Versameling van geestelike goed op aarde - Berou in die 
hiernamaals 

4455 Wie op aarde geen geestelike skatte versamel het nie, sal tot die 
armste behoort in die geesteryk en ook heeltemal leeg ingaan deur die poort 
tot die hiernamaals. Ek wil julle van so ‘n lot behoed, omdat julle die bitterste 
berou sal ervaar wanneer julle sal terugkyk en die baie geleenthede besef 
wat julle onbenut gelaat het. 
Die armoede in die geesteryk is so neerdrukkend en hopeloos dat dit julle sal 
kwel en julle heeltemal wil verlam, sodat julle baie moeilik uit hierdie 
toestand van ellende bevry sal kan word. Tog is dit op aarde so maklik om in 
besit van geestelike goed te kom, as julle maar net aan My dink en verlang 
om met My te praat. 
Want die verlange verseker julle van die toevoer van My Woord in 
verskillende vorme. Julle sal gelei word na waar julle My Woord kan ontvang, 
as julle dit nie van My deur julle gedagtes kan ontvang nie, d.w.s. in julle 
gedagtes My stem herken nie. Dit is egter verseker dat julle ‘n innerlik drang 
sal ervaar om werksaam te wees in die liefde, sodra julle in gedagtes met My 
in verbinding tree, dus My probeer bereik. Ek laat My hoor deur julle tot liefde 
aan te spoor, omdat Ek dan eers heeltemal met julle in verbinding kan tree.  
Ten eerste probeer Ek julle tot werke van liefde aanspoor en doen dit direk 
deur die innerlike stem of deur aanwysings en aansporing van buite af, deur 
verkondigers van My woord, wat slegs die liefde preek. Luister na hulle en 
gee gehoor aan die woord wat van My uitgaan, dan sal julle vir julleself ook 
geestelike skatte versamel en so ‘n rykdom verwerf, wat julle s’n sal bly tot 
in ewigheid, wat nóg op aarde, nóg in die hiernamaals van julle afgeneem 
kan word en wat steeds sal vermeerder, selfs as julle voortdurend daarvan 
uitdeel. 
Om met hierdie goedere geseënd die ewige ryk binne te gaan moet waarlik 
julle hoogste strewe wees, want dit sal julle ‘n ewige lewe verseker, ‘n lewe 
van werk in die geesteryk wat slegs gelukkig genoem kan word en wat deur 
julle as bomate weldadig ondervind sal word. 
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Wie egter heeltemal leeg ingaan, sal baie moeilik geestelike besittings in die 
hiernamaals verkry, alhoewel dit nie heeltemal hopeloos is nie. Want ook 
daar word die evangelie aan die siele gepredik. Net soos op die aarde staan 
dit hulle vry om dit aan te neem en hang die aanneem daarvan slegs van die 
wil af, wat egter buitengewoon verswak is, en sonder die hulp wat verkry 
moet word deur die toevoer van krag, ook nie reg kan besluit nie.  
Ook hierdie toevoer van krag is afhanklik van die wil van die siel om dit te 
benut om in liefde te werk, of van die liefdevolle voorbede van ‘n mens. Om 
hierdie rede kan julle mense julle nie genoeg oor hierdie arme siele, wat julle 
hulp so dringend nodig het, ontferm nie, omdat hulle op aarde versuim het 
om geestelike skatte te versamel, wat hul toestand in die hiernamaals salig 
sou maak. Hulle nood is groot, maar die mense luister nie na My Woord nie, 
hulle glo nie en gaan daarom arm en met ‘n verduisterde gees die ryk hierna 
binne. Amen. 

Aankondiging van die einde - "Julle het nog min tyd oor" 

4457 Julle het nog min tyd oor. En julle sal julleself ernstig moet 
voorberei op die dag, waar ’n daad van verwoesting voltrek sal word, soos 
wat nog nooit tevore meegemaak is nie. En al kondig Ek dit steeds weer vir 
julle aan, staan julle vol twyfel teenoor My Woorde en is daarom lou in die 
arbeid aan julle siele. En julle het min tyd, maar anders as deur My Woord, 
kan Ek julle nie daarop attent maak nie. Glo julle dit nie, sal julle ontsteld 
raak wanneer die laaste voortekens verskyn. Ek sal julle wel kort daarvoor 
nog eenmaal waarsku, maar ook aan daardie Woorde sal julle geen geloof 
heg nie, soos aan die voorafgaande aankondigings, omdat My 
Lankmoedigheid julle irriteer, omdat julle nie kan verstaan dat Ek talm ter 
wille van die siele wat nog te redde is, ofskoon die tyd al lankal uitgeloop het. 
Enkeles is nog te redde. Aan hulle wil Ek die eindelose lang gang van 'n 
herhaalde beliggaming op die nuwe aarde bespaar en daarom het Ek geduld 
en stel nog uit 
Maar ook die laaste uitstel loop ten 'n einde. Neem daarom My woorde 
ernstig op, dat daar min tyd oorbly en dat julle oor elke dag wat julle nie 
regtig vir julle siele benut nie, spyt sal wees. ’n Ommekeer sal verrassend 
vinnig plaasvind in die wêreldgebeure, en 'n paar dae sal voldoende wees om 
julle in 'n heeltemal nuwe situasie te verplaas. Dink dan aan My woorde en 
stel die geestelike bo die aardse, want die sorg vir die laaste is van geen 
belang nie, omdat julle niks sal kan behou wat Ek julle nie wil laat behou nie, 
want dit lê in My Wil en My Mag om julle aards te beskut en te beskerm.  
Dink slegs aan julle siele. Wees bereid om te help en te gee, waar die nood 
vir julle blootgelê word. Tree met My in innige verbinding, sodat julle die krag 
kan ontvang om vol te hou en aan alle vereistes van die lewe te voldoen. Tap 
voortdurend krag uit My Woord vir julle, want daarin het julle 'n Kragbron, 
waaraan julle julself sal kan verkwik en wat nooit sal opdroog nie. Staan 
altyd gereed vir My en Ek sal julle nie verlaat nie, wat ookal oor julle mag 
kom. Amen. 
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Sware stryd en leed voor die einde - God se Woord is die sekerste 
hulp 

4459 Julle kinders van My Liefde sal nog ‘n kort tydjie moet volhou, 
totdat julle verlos sal word uit die vorm. Dit sal ‘n sware stryd wees wat julle 
nog moet deurstaan, maar dit sal nie te swaar wees vir julle nie, omdat Ek 
voortdurend naby julle sal wees en julle te alle tye ondersteuning sal bied. 
Dog, terwille van julleself, sal julle nog deur leed moet gaan, sodat julle 
gelouter kan word en die laaste oordeel nie hoef te vrees nie. Maar steeds 
gee Ek julle egter die versekering dat julle slegs nog ‘n kort tydjie op hierdie 
aarde sal vertoef, dat elke dag nog ‘n geskenk is waaraan julle veel kan wen, 
indien julle julself berustend sal skik in al die moeilikhede wat oor julle gaan 
kom. Dit sal verbygaan en eens sal julle vol dankbaarheid na My opkyk, Wie 
julle deur leed in die graad oorgeplaas het om My te mag aanskou, Wie deur 
leed julle siele gehelp het om vinniger ryp te word, omdat die tyd tot aan die 
einde maar kort is. 
Julle almal is My kinders, Ek sien wel julle leed, maar Ek is ook op hoogte van 
die noodsaaklikheid daarvan en so is die leed maar net liefde vir julle en julle 
moet dit altyd dankbaar uit My Hand aanneem, want julle sal niks oorkom 
waarvan Ek nie weet nie, of wat nie vir julle as goed en seënbrengend beskou 
kan word nie. Julle sal nooit deur My verlaat wees nie, ook nie wanneer dit 
blyk dat Ek nie julle gebede hoor nie. Elke uitroep uit die hart baan vir hom ‘n 
weg na My Oor en Ek sal steeds tot hulp bereid wees, dit sal net nie altyd 
dadelik herkenbaar wees vir julle nie.  
Die genadegawes van Bo, - My Woord-, sal vir julle steeds ‘n sekere 
hulpmiddel wees as julle julself swak waan of heeltemal moedeloos is. Wend 
julle tot My in gebed en neem dan die antwoord in ontvangs deur My Woord 
in julle op te neem en daar sal vrede oor julle kom en My Krag sal julle 
oorstroom, sodat julle in staat sal wees om alles te verdra wat Ek oor julle 
stuur. Julle hoef nie te ly nie, want My Woord is volwaardige vergoeding vir 
alles wat julle ontbeer, wat julle sal mis en wat julle ellendig sal maak. 
Elke leed en elke sorg sal verdwyn wanneer julle My Woord lees en dit in julle 
hart laat binnedring. Want My Woord is Ekself, en sou julle werklik leed kan 
voel as Ek in julle nabyheid is? Bewys julle geloof en neem My raad ter harte, 
laat Ek tot julle spreek en niks sal julle raak nie, geen leed sal julle druk nie, 
sodra julle in verbinding tree met My. Amen. 

Brug na God - Gebed – Verkleining van die kloof 

4461 Die brug na My kan altyd betree word en dit is vir niemand 
verbode om My teenwoordigheid te soek nie. Ek het dit Self vir julle gebou. 
Ek het die gaping tussen julle en My oorbrug, omdat Ek nie vir ewig van julle 
geskei wil wees nie. En Ek sal julle ook halfpad tegemoetkom, julle sal net 
self die wil moet hê om na My toe te kom. Julle sal onuitspreeklik salig wees 
as julle die doel bereik het, wat julle nie van hierdie kant af in alle heerlikheid 
sal kan sien nie, maar dat dit wonderlik is, omdat dit My ryk is en omdat julle 
alle aardse dinge sal moet agterlaat wanneer julle My Ryk betree.  
Die brug na My is gebed, die wisseling van julle gedagtes van die aardse na 
die geestelike wêreld. Of dit 'n stille oproep is na My, of dit julle gedagtes is 
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wat in nie-aardse sfere vertoef, julle is altyd op soek na die ryk wat nie van 
hierdie wêreld is nie. Julle probeer om My te sien en julle wil is op My gerig. 
Julle het die brug betree waaroor julle nou voortaan sal moet wandel, altyd 
met My as julle bestemming voor oë. En Ek sien julle wil en Ek kom julle 
tegemoet, omdat elke siel wat haarself uit vrye wil na My keer, My verbly. As 
julle nou innig bid en julle van My teenwoordigheid bewus word, het julle My 
al vêr tegemoet gekom. Die gaping tussen julle en My sal altyd kleiner word. 
My hand strek uit na julle en lei en trek julle. As julle nou selfs My stem kan 
verneem, sal julle spoedig by julle bestemming wees.   
Ek roep julle baie nadruklik toe: Gebruik gebed, die brug wat Ek vir julle 
gebou het. Verbind julle dikwels in julle gedagtes met My, totdat julle nooit 
meer 'n ander weg sal wil kies, as hierdie brug wat na My lei nie, totdat slegs 
hierdie doel vir julle begerenswaardig voorkom, totdat julle siele die ware 
vaderland herken het en dit al julle vurige verlangens bevredig. Bid in gees 
en in waarheid, maak julle swakhede aan My bekend en vra My om genade 
en krag vir die lang pad wat julle as pelgrims sal moet aflê, totdat julle die 
doel bereik het.   
En wanneer julle My deur julle verlangens geroep het, sodat Ek julle 
tegemoetkom, dan sal die weg nie meer vêr of moeilik vir julle voorkom nie. 
Dan sal die afstand steeds kleiner word, die brug sal vinnig oorgesteek wees 
en julle sal wandel in landstreke wat vir julle lieflik sal voorkom. Dan sal julle 
al in My ryk wees, alhoewel julle liggame hulself nog op aarde sal bevind, 
maar julle siel vertoef bo. Sy het haar bestemming bereik. Sy het My gevind 
en sal My nou nooit meer verlaat nie. Sy sal My nie meer opgee nie. Die kind 
het die weg na die Vaderhuis gevind, omdat hy die brug gebruik het wat My 
Liefde vir al My kinders op aarde gebou het, sodat hulle geluksalig kan word. 
Amen. 

Bekwaamheid om God se stem te verneem - Voorwaardes 

4462 Julle sal die stem van die Gees slegs kan verneem indien julle 
denke en strewe alleen op My gerig is, dus as julle jul gedagtes heeltemal 
losmaak van die aarde. Daarmee word nie gesê dat julle jul aardse pligte 
moet verwaarloos of dat julle heeltemal in eensaamheid moet terugtrek nie, 
want dit is nie My Wil nie, maar te midde van die aardse gewoel sal julle die 
geleentheid moet soek. Julle sal dit ook vind waar julle siele hulself van die 
wêreld losmaak, waar julle in julself sal kan gaan, waar julle julself vir 'n kort 
tydjie kan losmaak van alle aardse gedagtes, waar julle siele hul sal verhef in 
sfere wat met die aarde niks te doen het nie, waar Ek die middelpunt van die 
denke, gevoel en wil, sal wees, waar die siel dus na My sal soek en sal 
verlang om met My te praat. Sulke kort verbindings met My kan elke mens 
tot stand bring, as hy maar wil. Selfs tydens die aardse arbeid kan hy sy 
gedagtes vir 'n paar minute op My rig, en Ek sal op elke gedagte ag slaan en 
hom beloon met My Woord. As die mens egter, deur middel van gedagtes, 
langer in My ryk talm, as hy die tyd in beslag sal neem om innerlike 
tweespraak met My te hou en ag te slaan op die gedagte wat as antwoord na 
hom toe kom, dan sal hy die bekwaamheid ontwikkel om My stem te 
verneem. Spoedig sal dit in hom weerklink as 'n sagte, maar duidelik 
uitgespreekte Woord in die hart.   
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Julle almal sal hierdie vermoë in julleself kan ontwikkel, maar dan moet julle 
heeltemal wegdraai van die wêreld. Daar mag niks van buite in julle opkom, 
indien julle die stem van binne duidelik wil hoor nie. Daarom moet julle 'n 
sterk wilskrag hê om julle van die buitewêreld af te sluit en niks op julle te 
laat inwerk wat deel van die wêreld is nie. Ek moet begeer word en heeltemal 
alleen besit van jul harte kan neem, anders kan Ek nie by julle aanwesig 
wees nie en julle kan My ook nie hoor nie. Niemand kan twee here dien nie. 
As Ek spreek, moet al die ander swyg, en die een aan wie My Liefde sal 
behoort, wat in die Woord tot uitdrukking kom, moet ook My Liefde skenk en 
hom gewillig losmaak van al die wêreldse. My gawe is kosbaar en moet ook 
dienooreenkomstig waardeer word. Amen. 

Avondmaal 

4465 En julle sal My gaste wees wat Ek nooi vir die Avondmaal. Ék sal 
julle versadig en julle dors les met heerlike voedsel vir die siel, Ek sal julle 
liggame vergeestelik sodat sy stowwe ook kan deelneem wanneer die siel 
verfris word, sodat dit vinniger volwasse word, want dit is moontlik met 
mense wat doelbewus strewe na My en My Woord wil hoor. Wees My gaste en 
kom gerus na My om saam met My aan My tafel Avondmaal te neem. Ek sal 
vir julle 'n ete van hemelse kos voorberei met heerlike manna wat julle van 
krag sal voorsien, en wat geestelike voedsel vir julle siele is. Ek sal julle niks 
weier wat julle begeer nie, Ek is altyd gereed vir julle en dek die tafel met 
heerlike kos, want Ek is lief vir julle, en as My gaste wil Ek julle voorsien van 
alles wat julle gelukkig maak. Julle moet egter graag wil kom en na My smag, 
julle moet My uitnodiging met ’n dankbare hart aanvaar en julle gereedhou 
vir 'n waardige ontvangs. Julle moet julself tot My eer as Gasheer versier, 
moenie buite staan nie, maar kom in My huis in en bely daardeur dat julle 
genooide gaste is met die reg om gevoed te word aan die tafel van die Heer, 
wat aan Hom behoort, wie Sy vriende is en wat Hy daarom behandel soos 'n 
goeie gasheer, deur sy vriende te onthaal en aan hulle die heerlikste 
geskenke gee, so dikwels as wat hulle dit wil ontvang.  
Enigiemand wat hom aan My tafel vul, sal nooit weer honger en dors ly nie en 
sal altyd na My terugkom, vol verlange en begeerte na My teenwoordigheid 
en die aanvaarding uit My hand wat My Liefde hom sal bied. Hy sal 
voortdurend verfrissing daaruit kry, in sy konstante gevoel van vervulde 
begeerte sal hy salig gelukkig wees en My onophoudelik begeer. So sal My 
Woord aanhoudend na hom vloei, die brood van die hemel, wat die ewige 
lewe vir hom sal waarborg.  
Kom na die tafel van die Heer, heerlike voedsel wag vir julle, neem die 
Avondmaal saam met My, laat Ek aan julle vlees en bloed gee, sodat julle 
gevul kan word met krag. Aanvaar My Woord en luister na My wanneer Ek 
met julle praat, herken My as die mees liefdevolle God en Vader van die 
ewigheid, as julle Vriend en Broer, en ontvang uit My hand wat My groter as 
groot Liefde julle bied. Almal van julle, kom na My tafel toe sodat Ek julle kan 
voorsien met die voedsel wat julle nodig het vir julle siele, sodat Ek al dié kan 
voed en verfris wat honger en dors na My Woord, vir My vlees en My bloed. 
Amen.  
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Krag van die Goddelike woord Teenmiddel vir leed 

4468 My Liefde vir julle is onbegrens, daarom vervul Ek ook julle elke 
gebed, dog somtyds slegs op ’n manier wat julle nie direk as vervulling besef 
nie; julle word egter later bewus met welke sorg Ek aan julle gedink het. Die 
eindtyd bring nood en lyding van allerlei aard, want julle moet binne ‘n kort 
tydjie ryp word, omdat julle andersins nie die laaste moeilike beproewing sal 
kan deurstaan nie. Julle bly daarom in voortdurende bekommernis, maar julle 
moet steeds daaraan dink dat dit Ek is wat julle alles stuur of toelaat, dat Ek 
elke nood en droefenis ken, maar dat dit ook vir julle tot seën is. 
Daarom, vrees en kla nie, maar bly My in liefde toegedaan, soos ook My 
ewigdurende Liefde aan julle behoort en julle salig wil maak. Maar julle moet 
die mag van My Woord beproef en julle sal dan insien dat julle daarin ‘n 
werkende teenmiddel het vir alle leed, vir vrees en verdriet, want Ek het My 
Woord met My Krag geseën. Waarom maak julle nie gebruik daarvan nie? 
Waarom doen julle geen beroep op My Krag wanneer julle in die aardse stryd 
dreig om swak te word en moedeloos raak nie? Waarom gee julle jul nie oor 
aan Sy opwekkende uitwerking nie? Onafgebroke ontvang julle van My die 
bewys van My Liefde vir julle, julle bevind julleself te midde van ‘n groot 
genade en tog is julle so kleingelowig en wankelmoedig, so angstig en swak. 
Sou Ek iets beter vir julle kan aanbied wanneer julle in nood is, as My Woord, 
wat julle tot ewige saligheid lei? As julle egter geen aardse nood en sorge het 
nie, sou julle nie in staat gewees het om My Woord te hoor nie, want die 
wêreld sou julle gevange gehou het en julle ‘n innige verbintenis met My 
belet. Daarom, neem die probleme berustend op julle, sodat julle dan 
vergoeding uit My Woord kan ontvang, want in My Woord besit julle ‘n groot 
skat wat julle egter nog nie weet hoe om daarvoor te delf nie. 
Laat My voortdurend in die Woord tot julle spreek, neem julle toevlug tot My 
Woord. Verdiep julle in die uitdrukking van My Liefde vir julle, julle sal dan ‘n 
merkbare kragtoevoer bespeur sodat julle geen swakte, geen angs of 
moedeloosheid en geen twyfel meer sal voel nie. Julle sal dan in volle krag 
die aardse lewe bemeester en My loof en prys vanweë My Liefde en genade 
en julle sal dan energieke arbeiders vir My wees gedurende die laaste stryd 
op hierdie aarde.  
Ek sal julle begeertes seën indien julle bereid is om My te dien, laat julle wil 
egter ook werksaam word deurdat julle ook sal doen wat Ek van julle verlang. 
Steeds weer vermaan Ek julle om My Woord in julle op te neem, omdat Ek 
aan julle die krag van My Woord wil gee, omdat Ek julle wil help, maar 
daarby julle wil nodig het indien julle die ware seën van My hulp wil hê. 
Julle moet egter self worstel, omdat julle slegs daardeur tot geloof sal kom, 
tot die diepe geloof wat julle nodig sal hê om vir My getroue dienaars op 
aarde te wees. Julle moet dus wat julle van My ontvang en wat julle 
neerskryf, self in die hart oorweeg. Dit moet in julle lewend word, sodat julle 
dan ook My Woord met oortuiging kan uitdra, sodat dit nie sy werking op 
julle medemens sal mis nie, sodat ook hulle die krag van My Woord kan voel.  
Julle sal altyd in alle nood gehelp word en dit des te vroeër hoe meer julle My 
Wil vervul. Dit is egter My Wil dat julle julself dikwels in My Woord sal 
verdiep, sodat julle van My teenwoordigheid bewus word en vas in My kan 
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glo. Sodra julle ‘n diepe geloof sal hê, sal julle ook seker wees van die 
vervulling van elke begeerte. Amen. 

Opheffing van die natuurwette - Die mag van Satan aan die einde 

4472 Julle sal julleself deur My moet laat onderrig indien julle in die 
Waarheid wil vasstaan, en so sal julle ook aandagtig na My moet luister 
wanneer Ek met julle praat. Ek wil met julle praat om aan julle opheldering te 
gee, omdat julle almal nog baie dwaal en baie opheldering nodig het. Vir die 
Wetgewer van Ewigheid staan dit waarlik vry om ook die wette ongedaan te 
maak, as dit gunstig sou wees vir Sy ewige heilsplan, as siele daardeur 
gewen kon word vir die ewigheid. Ek maak egter net selde van hierdie reg 
gebruik, omdat My Wysheid van ewigheid insien hoe buitengewoon gunstig 
die uitwerking van My wette op die wen van siele vir My Ryk is en Ek daarom 
geen rede het om dit op te hef nie.  
Maar in die laaste tyd voor die einde hef Ek egter menige wette op, soos wat 
Ek dit aangekondig het deur sieners en profete, dat die kragte van die 
hemele geskud sal word, sodat die mense die tyd van die einde sal herken 
aan die aankondigings. In daardie tyd sal julle dinge meemaak, wat volgens 
die natuur onmoontlik is en wat aan die navorsers en geleerdes 'n bewys sal 
gee dat Ek die natuur lei en na My goeddunke ook onnatuurlike gebeure kan 
laat plaasvind. My teenstander sal hierdie tyd ook benut, deurdat hy sy krag 
sal uiter en ook wonders sal verrig, van ‘n heeltemal ander aard egter, omdat 
hy die mense se afval van My ten doel het en daarom homself as gelyke, 
sterk en magtig, wil voorstel. Julle mense sal nou hieraan oorgelewer wees as 
julle nie op hoogte is van My en My ewige heilsplan nie. Die Satan sal altyd 
so op julle gedagtes probeer inwerk, dat julle julself van My sal afkeer. Hy wil 
julle van alle kennis ontneem. Hy wil oor julle heers, egter nie tot seën vir 
julle nie, maar om julle te vernietig. As Ek dit egter sou toelaat, sou julle 
almal verlore gaan.  
Maar Ek beperk geensins sy mag nie, maar laat dit aan julle mense self oor of 
julle julself aan hom wil gee, of dat julle hom weier en julle by My aansluit. 
Ek veg dus ook om julle siele en wel met die Waarheid. Ek bring vir julle lig 
en laat julle dan self die weg kies wat julle wil gaan, maar Ek verlig hierdie 
weg vir julle. Ek wil nie dat julle in die donker gaan en die goeie weg nie vind 
nie. My teenstander sal egter ook ’n lig laat skyn, maar dit sal ‘n vals lig 
wees, wat julle sal verblind en in des te groter duisternis laat inbeweeg, 
sodat julle in groot gevaar sal verkeer om nie die regte weg te vind en in die 
afgrond te stort nie.  
Die Waarheid skyn egter helder en duidelik en haar bring Ek julle. Ek wil 
daarom tot julle spreek en julle moet My aanhoor. As julle onderrig is in die 
Waarheid, sal julle nooit meer My teenstander mag oor julle gee nie, want 
dan sal julle hom kan deursien en sal julle op hoogte wees van sy wese, van 
sy slegte planne en van julle lot in die ewigheid, indien julle sy prooi sou 
word. Julle moet hom vermy en in My Arms invlug, want die Waarheid sal 
julle ook My Wese toon, Wie net Liefde is vir al My skepsels.  
Ek sal dit nooit meer toelaat dat julle mense heeltemal weerhou word van die 
kennis oor julle bestemming nie. Ek sal julle nooit meer aan My teenstander 
oorlaat sonder stryd nie en hy sal hom nooit weer op die troon mag verhef, 
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sodat hy julle, My skepsels, heeltemal kan oorheers en julle met geweld van 
My kan wegdring nie. Ek sal egter nie met dwang op julle mense inwerk nie. 
Dit sal julle altyd vrystaan om julle deur My te laat onderrig, My Leer aan te 
neem en so ook in die Waarheid ingelei word. As julle egter na My luister, sal 
julle julself ook van sy mag ontworstel, want hy kan julle nie dwing nie, maar 
hy kan julle wel van hom afhanklik maak, as julle hom nie weerstand gaan 
bied nie. Ek wil julle help om weerstand te bied teen hom, deur die stuur van 
die suiwer Waarheid, want dit gee julle krag en ’n versterkte wil om julle tot 
My te wend en hom te ontvlug.  
Die mag van satan is groot en julle sal aan die einde van die tye dinge 
meemaak wat sy krag aan julle sal bewys, maar nie oor skeppings wat nog 
draers van die gekluisterde gees is nie. Hy kan dus wel op die mens inwerk, 
deurdat hy probeer om hulle met sy wil te beïnvloed en hierdie mense sal 
met sy steun buitengewone dinge kan vermag, maar sy krag reik nie bo die 
van die mense nie. Daarom tree Ek ook op die einde in die besonder op die 
voorgrond om teen sy gesag in te gaan, dit wil sê, die mense 'n bewys te gee 
van My bestaan, vir sovêr dit sonder geloofsdwang moontlik is. Ek sal 
duidelik ingryp in die wette van die natuur. Ek sal wette ophef, maar sal dit 
vooraf aankondig, soos wat Ek altyd gedoen het om die mense die Waarheid 
van My Woord te bewys en My as Skepper en Bestuurder, as almagtige God 
te openbaar, sodat hulle kan glo en weet dat die tyd van die einde 
aangebreek het.  
Ek sal Myself aankondig en openbaar wanneer My die tyd aangebreek het. 
Wat voorheen nog nooit gesien is nie, sal deur My Wil moontlik word en die 
wetenskap sal voor raaisels staan wat vir hulle onoplosbaar is. Ek sal die 
wette van die natuur ophef. Wat dit beteken, kan geen mens vir hom voorstel 
nie, omdat hulle dit nog nooit tevore ervaar het nie.  
Maar ook dit behoort egter ook tot My plan van ewigheid, dat die mag van 
Satan aan die eindtyd teenoor My Mag en Krag gestel sal word en dat die 
mense vry sal kan besluit aan watter mag hulle onderdanig wil wees, want 
nou staan menslike kragte teenoor 'n onverklaarbare bonatuurlike krag. Deur 
eersgenoemde sal verwoesting plaasvind, wat die werk van satan sal wees, 
omdat haat, liefdeloosheid, gierigheid en alle slegte luste die oorsaak daarvan 
sal wees, terwyl My aktiwiteit aan geen enkele menslike invloed toegeskryf 
kan word nie. Wie in die Waarheid onderrig is, sal dit maklik vind om te glo, 
en daarom moet julle na My toe kom. Julle moet die Waarheid van My 
afsmeek en dit aanneem as Ek dit vir julle direk of deur My bodes laat 
toekom. Amen. 

Eenwording met God – Werksame naasteliefde 

4474 Werksame naasteliefde verbind julle met My. Daarom moet julle 
dit beoefen, anders kan Ek nie in julle nabyheid vertoef nie, omdat Ek dan nie 
by julle teenwoordig is nie. Hoe lyk dit egter in die wêreld? Hoe vêr is die 
mense van My verwyder, omdat hulle sonder liefde voortleef, omdat hulle net 
hul eie welsyn voor oë het en geen ag slaan op die nood van hul medemens 
nie. Hulle is vêr van My.  
Julle mense weet nie wat dit beteken wanneer Ek nie by julle teenwoordig 
kan wees nie. Julle weet nie hoe kragteloos julle is, hoe weinig julle sal kan 
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doen vir julle geestelike ontwikkeling nie, wat tog die doel en die sin van julle 
lewe op aarde is. Julle is sonder lig en sonder krag, ofskoon julle op aarde 
magtig is en aards groot dinge tot stand kan bring. As julle nie die liefde het 
nie, is al julle strewe op aarde onbelangrik, want die dood van die liggaam 
maak aan alles 'n einde. Julle sal alles moet agterlaat wat julle op aarde vir 
julself tot stand gebring het, want slegs die werke van liefde sal julle volg na 
die ewigheid, en Ek wil julle wen vir die ewigheid.  
Ek wil dat julle julself verwarm in die strale van My son van Liefde, dat julle 
sal leef in lig en geluksaligheid, dat julle na My sal verlang en Ek sal julle 
verlange altyd kan stil. Ek wil julle tot bruid van My ryk maak en julle vir ewig 
besit. En dit alles sal julle deel wees wanneer julle in liefde werksaam is, 
sodra julle aktiewe naasteliefde beoefen en My, Wie Liefde Self is, so na julle 
toe trek. Probeer dit, wek die wil op om naasteliefde dienste te verrig. Dink 
aan My en deel gawes uit wat julle van My ontvang het en wat julle gelukkig 
maak. Laat julle naaste nooit gebrek ly as hy julle om liefdegawes vra nie.  
Skuif julle eieliefde opsy en julle sal die resultaat sien, omdat julle jul in 
gedagtes met My besighou en na die waarheid soek. Julle sal dit ook vind, 
want dan sal julle vanself in liefde lewe, omdat My nabyheid julle daartoe 
dring. Met My nabyheid maak Ek iedereen gelukkig wat ter wille van My 
Woord in naasteliefde werksaam is. Hou julle by hierdie gebod en as julle dit 
as die enigste nakom, sal dit waarlik voldoende wees om julle van My 
nabyheid te verseker. As julle jul so met My verbind, dan is julle ook gewen 
vir die geesteryk. Julle sal die gebod moet onderhou as julle gelukkig wil 
word. Julle sal mekaar moet help, in geestelike, asook in aardse nood, sodat 
Ek julle dan ook in dieselfde mate kan help. Ek kan eers nader aan julle kom 
wanneer julle My julle liefde bewys, deurdat julle julself teenoor jul 
medemens uiter. Julle is almal My skepsels. Julle is My kinders en Ek is julle 
Vader van ewigheid. Dus moet julle mekaar ook onderling so behandel sodat 
julle goed kan wees vir mekaar, sodat julle nood kan lenig en hulp kan 
verleen waar dit nodig is. Dan sal Ek voortdurend by julle teenwoordig wees. 
Julle sal bewus wees van My teenwoordigheid en op aarde al die vrede vind 
wat Ek julle beloof het. Amen.  

Drie-Eenheid van God 

4484 Julle het die gawe om julle verstand te kan gebruik en julle moet 
hierdie gawe ook benut. In aardse opsig dwing die lewe julle daartoe en julle 
gee gehoor aan die dwang sonder teenstribbeling. Dit is vir julle 
vanselfsprekend dat julle oor alles sal nadink waarmee julle in aanraking 
kom, dat julle dit sal ondersoek en daaroor peins, dus julle verstandelik 
verryk met aardse kennis. 
Julle gebruik egter julle verstand weinig of glad nie om uit innerlike aandrang 
geestelike kennis julle eie te maak nie. Julle laat julle wel van buite af vertel 
en neem dit ook dikwels aan, maar meestal sonder om julle verstand aan die 
werk te sit, sonder om dit te beproef of daaroor na te dink. Julle verwerk dit 
nie met julle verstand nie, dus gebruik julle dit nie, of julle misbruik dit 
deurdat julle dit gebruik en tot totaal verkeerde gevolgtrekkinge te kom, 
omdat julle alreeds geestelike kennis aangeneem het, sonder om dit te 
beproef. 



268 
 

Hy wat julle verstand gegee het, verlang van julle om eendag rekenskap te 
gee oor hoe julle dit benut het. Tallose mense lewe in dwaling, omdat hulle 
nie nadink oor leerstellings wat vir hulle aanleiding moet gee tot ondersoek 
nie, want dit is eenvoudig nie aanvaarbaar in die vorm wat dit vir die mense 
aangebied word nie. Julle wys weliswaar alle ondersoeke af met die 
opmerking dat julle as mens nie in staat is om ‘n ware oordeel te vel nie, 
omdat julle dink dat julle verstand alleen nie toereikend is nie. Julle moet 
egter steeds weer gesê word dat julle altyd om verligting van Gees kan en 
moet vra, om die moeilikste probleme ooreenkomstig die waarheid op te los 
en dat God alle mense wat ernstig wil, nooit Sy bystand sal weerhou nie. 
Dus is dit ook vir die mens moontlik om opheldering te kry oor vrae wat die 
verstand alleen nie kan beantwoord nie. Dit is dus noodsaaklik om God om 
steun te vra as die mens hom nie in staat voel om reg te oordeel nie. Dit is 
raadsamer as om leerstellings aan te neem wat vir die mens moeilik 
aanneembaar voorkom. Waar ‘n mens vir Waarheid moet opstaan, moet dit 
hom ook eers geheel en al duidelik gemaak word, en om hierdie rede word 
daar ook aanhoudend onderrigting van Bo na die aarde gestuur, wat lig in die 
duisternis van gees moet bring. Duisternis is oral waar die Waarheid verdring 
of versluier word, waar dwaallere versprei en deur die mense as Waarheid 
verdedig word. 
Hierdie duisternis moet deur die lig deurbreek word, leuen en dwaling moet 
deur die Waarheid verdring word en die mense moet gewys word waar hulle 
verkeerd onderrig is. Slegs die Waarheid lei tot die ewige lewe, slegs die 
Waarheid is Goddelik, terwyl dwaallere teen God gerig is. Daarom is dit 
noodsaaklik om ‘n leerstelling te belig wat deur die vyand van die siele 
verwar en geheel misvorm word, maar ingang gevind het by die mense, 
omdat hulle die gawe van die verstand nie gebruik nie en sonder ondersoek 
aanneem wat hul aangebied word, nl. die “leer van die Drie-Eenheid van 
God”. 
Hierdie leer is tog heeltemal onverstaanbaar, d.w.s. dit kan nie met die 
verstand opgeneem en begryp word nie. Dit is ‘n uitleg van die ewige 
Godheid wat onaanneembaar is, omdat dit absurd is; en dan moet die mens, 
as hy daarby wil aansluit, dit aanneem sonder nadenke, want as hy daaroor 
nadink, kan hy hom nie daarmee vereenselwig nie. 
Om die ewige Godheid in ‘n eng begrensde vorm te wil bring, is ‘n teken van 
die onvolmaaktheid van die mense wat hierdie leer aanneem. God se Wese is 
onbegrens, omdat dit Iets bomate volmaak is. So is ook Iets hoogs volmaak 
nie deelbaar nie, want volmaaktheid is ‘n toestand van die Gees, - nooit kan 
iets geestelik egter ‘n driedeling ondergaan nie. 
Daar kan dus nooit gepraat word van ‘n “drie persoonlikhede God” nie, want 
dit is ‘n ondenkbare begrip wat tot heeltemal verkeerde opvattinge kan lei 
oor die Wese van die Godheid. God die Vader, God die Seun en God die 
heilige Gees, hierdie begrippe is die rede om aan te neem dat drie persone as 
die ewige Godheid aaneensluit, dat hierdie drie dus een God vorm. Maar 
hierdie voorstelling is verkeerd. God se Wese deur hierdie drie begrippe moet 
egter vir die mense begryplik gemaak word, dan kan dit alleen geskied 
deurdat die “Vader as Liefde”, die “Seun as Wysheid” en “Gees as Krag” 
uitgelê word. Dit is ook die enigste ware uitleg wat aan die leer van die Drie-



269 
 

Eenheid van God ten grondslag lê. Die onbegrip hieroor, deur ‘n verkeerde 
uitleg, het egter die dwaalleer laat ontstaan asof daar drie persone te begryp 
sou wees in die Godheid. 
Die Gees van God, die eintlike Wese van God, kan nooit as ‘n persoon 
voorgestel word nie. Hy kan volgens menslike begrip nie in ‘n bepaalde vorm 
gebring word nie. Hy is ‘n oneindige volheid van Lig en Krag, wat deur ‘n 
Liefdeswil bestuur en gebruik word. Die Lig is God, die Krag is God en die 
Liefdeswil is God. Die een is nie sonder die ander nie, al die Goddelike bevat 
hierdie Drie-Eenheid. Die drietal is ook die teken van volmaaktheid wanneer 
Liefde, Wysheid en Krag in ‘n deur God geskape wese aanwesig en wat 
daardeur tot Sy ewebeeld geword het. Dan is dit ‘n enkel wese, egter ook 
geen vorm nie, maar iets geesteliks wat vir sy bestaan geen vorm nodig het 
nie en wat alle vorme sou oopbreek as hy hom nie eers vergeestelik het nie 
en dat Hy Liefde, Wysheid en Krag in oorvloed sou kan bevat sonder om te 
vergaan.  
En sodanige vorm was die mens Jesus, wat deur God uitgekies was om Draer 
te wees van die hele volheid van Liefde, Wysheid en Krag, om vir die mense 
as ‘n Godheid, wat die mense vir hulself kon voorstel, te dien, sodat hulle kon 
glo in een Wese Wie Self die hoogste volmaaktheid is en wat tog met die 
onvolmaakte skepsels - die mense - in verbinding staan. Hierdie vorm was 
egter slegs aards en het in ‘n sekere sin maar net ten dienste gestaan van 
hulle wat met liggaamlike oë kon sien, want die gees het geen vorm nodig 
om deur ‘n geestelike wese gesien te word nie. 
Die voorstelling: Vader, Seun en Heilige Gees, as drie aparte wesens, al is dit 
met die toevoeging “Hulle is een”, is misleidend, omdat die mense dan 
gevaar loop om ‘n skeiding aan te bring, deurdat hulle elke persoon 
afsonderlik aanroep en daardeur die besef van drie persone in hulleself 
versterk, maar die korrekte opvatting, volgens die Waarheid, oor ‘n God 
verloor - tot Wie hulle hulself alleen moet wend in alle aardse en geestelike 
nood. Selfs die mens Jesus, wat op aarde geleef het as ‘n individuele persoon 
om God in alle volheid in Homself op te neem, het Een geword met Hom, wat 
Sy hemelvaart bewys, omdat Sy liggaam homself heeltemal vergeestelik het 
en al sy substansies hul by die ewige Godheid kon aansluit. Gevolglik bestaan 
daar nie meer twee geskeide Wesens wat volmaak was nie, maar was daar 
slegs Een Godheid, Die Liefde, Wysheid en Krag wat in hoogste volmaaktheid 
was. God die Vader, - God die Seun en Sy GEES, wat die hele oneindigheid 
vul en deur Wie alles tot verwesenliking kom wat Sy Wil beslis.  
Dit is die Wese van die ewige Godheid, wat deur hierdie begrippe: Vader, 
Seun en Heilige Gees gekenmerk word. Die Wysheid - “die Seun” het van “die 
Vader” – “die Liefde” uitgegaan - en die alles deurstromende Krag het tot 
uitvoering gebring wat die Vader en die Seun beslis het, of met andere 
woorde: God is Almagtig en bomate Wys en Liefdevol. 
Hierdie opvatting is begrypliker en los die probleem van die Drie-Enige 
Godheid op die eenvoudigste wyse op. En slegs mense wat geestelik blind is, 
sal hierdie eenvoudige oplossing nie kan begryp of aanvaar nie, want hulle is 
op ‘n dwaalspoor gelei deur geestelik blinde leiers wat onverlig is en wat hulle 
nie laat onderrig nie. Amen. 
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Hemel en hel 

4488 Wie homself aan My gee, laat Ek ewiglik nie meer val nie. Maar 
wie volhard om weerstand te bied teen My, sal homself in groot gevaar 
bevind en sal die krag van My Liefde moet ontbeer en sal in sy oersubstansie 
verhard, wat 'n uitermate kwellende toestand sal wees wat Ek graag sal wil 
voorkom. Hierdie waarheid nou, wat nie vanaf die begin vir die mense 
geheim gehou is nie, het die begrip "hemel en hel" laat ontstaan, 'n 
geluksalige en 'n ongelukkige toestand, wat in die voorstelling van die mens 
ruimtelik begrens is, tot die werklike waarheid - die toestand - in die 
voorstelling deur die mense uiteindelik afgeneem het en alleen nog die plek 
bly bestaan het wat deur die fantasie in alle kleure afgeskilder is en daardeur 
is daar vir baie verkeerde gedagtes plek ingeruim, sodat die waarheid geheel 
misvorm geraak het en die mens nou nie meer weet wat hemel en hel eintlik 
beteken nie.  
Lewe en dood is hemel en hel. Vlytige, gelukkigmakende werke in die 
strelendste lig is lewe; kragteloosheid, onmag en diepste duisternis is dood. 
En elke toestand kan voortdurend hoër of laer word, toe- of afneem, totdat 
die hoogste doel bereik is, naamlik salige eenwording met My, óf die 
neerstort in die diepste dieptes, wat 'n eindelose vêr verwydering van My is. 
Onvoorstelbaar is die geluksaligheid, onvoorstelbaar is die kwelling en die 
leed van die verdoemdes wat ewighede moet smag en geen krag meer het 
om hulleself te verlos nie. Hierdie siele moet julle aan dink. 
Verkeerd is die leer dat daar geen verlossing meer uit die hel bestaan nie, dat 
daardie siele vir ewig deur My verdoem is. Nie Ek het hulle verdoem nie, 
maar hulle het self die verdoemenis gekies. Nie Ek het hulle in die diepte 
gestort nie, maar hulle het self op die diepste afgrond afgestuur. Maar My 
Liefde sal niks vir ewig in hierdie verre verwydering laat nie en daarom 
bestaan daar ook 'n verlossing uit die hel, omdat Ek ook vir hierdie wesens 
gesterf het aan die kruis en hul skuld op My geneem het, omdat My Liefde 
groter is as My toorn, as My geregtigheid.  
Ook die hel sal haar laaste slagoffer moet loslaat. Dit wil sê: ook die mees 
vaste materie sal eens opgelos word en die gees daarin sal vry word met die 
doel op te klim na die lewe. Want die hel, soos wat julle mense vir julleself 
voorstel, bestaan nie as 'n ewige brandende vuurherd nie, dit is geen plek 
wat die verdoemdes bevat nie. Die hel is 'n toestand waarvan die kwellinge 
nie beskryf kan word nie, 'n toestand wat op aarde daarmee begin dat mense 
My nie erken nie, dus met My breek en sonder die krag van My Liefde bly. 
Hulle lewe dan wel nog die liggaamlike lewe sonder My en ervaar die 
kragtelose toestand wat die verwydering van My met hom meebring nog nie 
as kwelling nie, maar sodra die liggaamlike lewe ten einde geloop het, begin 
die kwellinge, naamlik die bewussyn om totaal geen krag meer te hê nie en 
tog te bestaan. 
In die begin is daar nog die moontlikheid om in die hiernamaals die 
weerstand op te gee, indien die siel gehoor skenk aan die advies van 
wetende wesens. Maar slegs selde word hierdie moontlikhede benut en die 
siel sink steeds dieper en die verwydering van My word steeds groter. Die 
kragteloosheid neem toe tot ’n finale verharding, tot die hernude kluistering 
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in die mees vaste materie. Dan sal daar 'n eindelose lang 
ontwikkelingsperiode verbygegaan, sonder resultaat vir die vroeër in die 
materie gekluisterde en nou vrye gees, wat as mens uit eie aandrang daarna 
moet streef om vry van alle materiële kettings te word. Dat sy nou gefaal 
het, is haar vrye wil, want Ek het haar waarlik nie sonder direkte aanmanings 
en waarskuwings gelaat nie. Maar die hel het 'n veel groter aantrekkingskrag 
as die hemel en die mens streef met die grootste ywer tog weer na die 
materie wat die siel lankal oorwin het. En dit sal nou ook haar lot wees: Sy 
word weer die omhulsel van die gees wat by sy laaste wilsproef gefaal het. 
Die hel het haar poorte wyd oopgemaak en vrywillig gaan tallose siele deur 
hierdie poorte, die duisternis in. Die hel sal triomfeer. Dit wil sê: haar vors 
het getalsmatig baie sukses. Ek ontwring hom egter van al hierdie siele wat 
Ek weer invoeg in die nuwe skepping en Ek ontneem My teenstander alle mag 
oor hierdie wesens, deurdat Ek hom ook midde in die aarde kluister. Dit wil 
sê: die mees vaste omhulsel word aan hom as ketting gegee, wat hy nie kan 
verlaat alvorens hy nie weer deur die wil van die mense weer aan die mag 
kom nie, deurdat die mense weer materiële goedere sal begeer en hulself 
meer en meer van My sal verwyder. Dan sal hy weer om die siele stry en 
hierdie stryd sal toegelaat word, sodat die siele hulle kan bewys en kies vir 
My of vir hom, want sonder ’n regte besluit kan geen mens gered word nie. 
Amen. 

Avondmaal 

4492 Die eet van die brood en drink van die wyn is 'n teken van wat 
julle behoort te doen ten einde geseën te word. Julle moet brood eet en wyn 
drink, dit is om voeding te gee aan julle siele, deur die inneem van die Brood 
van die Hemel met sy Krag, deur die aanvaarding van My Woord en die 
onttrekking van Krag daaruit, dus, deur julle siele te voed met die voedsel 
wat van Bo aan julle gegee word deur My Liefde. Daardeur wil Ek aan julle 
verduidelik dat die siel net soveel voeding as die liggaam nodig het en dat dit 
op dieselfde manier as die liggaam gevoed moet word, deur die inname van 
brood en wyn. Die inname van voedsel vir die siel hang egter nie af van 'n 
uiterlike gebruik van brood en wyn nie.  
Die Avondmaal was bloot as vergelyking bedoel om aan My dissipels te 
demonstreer wat hulle nodig het en wat hulle hul medemens moet bied om 
saligheid te bereik. Dit het slegs betrekking op die lewe van die siel, en die 
feit dat die siel nie fisiese brood en fisiese wyn vereis nie, is duidelik. Ek het 
slegs julle geestelike lewe in gedagte, Ek wou slegs julle siele se lewe 
verseker en sal dus nie uiterlike formaliteite verwag waar voedsel vir die siel 
eerder in alle opregtheid vereis word nie. Julle honger en dors na My Woord 
is genoeg om tevrede te wees met die Brood van die lewe wat uit die Hemel 
kom, wat in waarheid My Vlees en My Bloed is, wat die siel se oorlewing 
verseker, wat haar deurdrenk met krag en aan haar dus die ewige lewe gee. 
Die uiterlike inname van brood en wyn kan nooit voeding vir 'n persoon se 
siel gee, as hy nie ‘n opregte begeerte vir My Woord het nie, as hy nie deur 
My gevoed wil word met die Brood van die Hemel nie, want net hy wat My 
met hom laat praat, sal na My toe kom en gemeenskap met My hou. Hy voed 
sy siel met die voeding wat haar onderhou en gelukkig maak.  
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Gevolglik kan niemand wat slegs werklike brood en wyn geniet, daarop 
aanspraak maak dat hy My gas is en voedsel vir sy siel aan My tafel ontvang 
nie. Slegs mense se halfhartigheid teenoor My Woord, het dit moontlik 
gemaak om hierdie misverstand uit My Woorde en optrede te vorm, want 
sodra die mens 'n ernstige poging aanwend om lewe vir sy siel te kry, sal hy 
outomaties die betekenis van My Woorde verstaan, en dan sal niemand ooit 
tevrede wees met net die uitvoering van 'n uiterlike daad, wat vir elke 
denkende persoon 'n figuurlike vergelyking is, wat dit in werklikheid was nie.  
Die feit dat die mense van My kerk ook in die begin die uiterlike formaliteit 
gehandhaaf het, was geregverdig in soverre dat hulle in opregte eenheid 
altyd My teenwoordigheid voorgestel het, dat hulle werklik bymekaar was tot 
My gedagtenis en My Woord aanvaar het. Ek was tussen hulle en het hulle 
met My Gees gevul, en sodoende was hulle in Waarheid My gaste met wie Ek 
Avondmaal geneem het. Ek het die Brood gebreek en dit aan hulle gegee. 
Hulle het My Woord binne-in hulself gehoor en dit beoefen, hulle het ook die 
Brood versprei.  
Hulle het mekaar ingelig oor wat Ek aan hulle geopenbaar het deur die stem 
van die Gees. Die eerste dissipels het die betekenis van die uiterlike simbool 
verstaan, maar diegene wat hulle gevolg het, het reeds begin om groter 
waarde te skenk aan die uiterlike simbool en dit is hoe dit gebly het, en slegs 
weinig het die dieper betekenis verstaan en het die Avondmaal saam met My 
geneem, want slegs weinig het innerlik met My verbind, omdat hulle die 
begeerte gehad het om My te hoor, want My Woord was so heerlik en 
kosbaar vir hulle, dat hulle gehonger en gedors het daarna, sodat Ek hulle 
kon nooi om die Avondmaal saam met My te neem, sodat Ek die Brood van 
die Hemel kon uitdeel en hulle versterk het met die Wyn van die Waarheid tot 
redding van hulle siele. Enigeen wat so intiem met My verbind is, sal altyd 
leef tot My gedagtenis, want hy sal My altyd toelaat om teenwoordig te wees, 
maak nie saak waar hy is en wat hy doen nie, so sal Ek ook altyd 
teenwoordig wees met hom as 'n gas by elke ete, hy sal My altyd onthou en 
sal My teenwoordigheid voel deur My Woord. Hy sal so gevul word deur liefde 
vir My, dat hy dit ook vir sy medemens sal vertel en hy sal deel wat hy besit, 
geestelike en aardse gawes, want hy sal gedring voel tot dade van liefde 
sodra hy in innerlike kontak met Die Liefde Self is. Dan sal sy siel 
voortdurend voeding ontvang en dit ook voortdurend uitdeel, hy sal 
voortdurend kommunikeer, hy sal in gemeenskap met My bly en ook bewus 
wees van My teenwoordigheid.  
Verstaan tog mense, die daad van die Avondmaal is nie net 'n kwessie van 'n 
oomblik waar brood en wyn uiterlik gebruik word nie; verstaan dat Ek meer 
verwag as net 'n tydelike verbintenis. Julle harte moet heeltemal voorberei 
word om My toe te laat, 'n daad van reiniging moes dit voorafgegaan het, 
wat ’n lewe van liefde vereis, en 'n liefdevolle mens sal ook 'n teken van 
wederkerige liefde begeer, hy sal begeer om My te hoor praat. en daarom sal 
hy eers gee, sodat hy uit My hand 'n heerlike geskenk in ruil daarvoor kan 
ontvang, My Woord as voedsel vir die siel, wat onontbeerlik is vir hom. En 
indien hy dit begeer, sal hy inderdaad gevoed word, hy sal My Vlees eet en 
My Bloed drink. Ek sal die Avondmaal met Hom neem en hy met My. Amen. 
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Keerpunt - Die oorlye van ‘n aardse maghebber 

4493 As die nuus oor die afsterwe van ‘n aardse maghebber julle sal 
bereik, het julle op die tydstip aangekom, wat julle die begin van die einde 
sal kan noem. Dan sal die aarde ‘n brandende stoof word, die vlamme sal 
oplaai, ongeremd sal die haat woed en die mensdom sal deur afgryse 
bevange word, want hulle sal geen uitweg meer sien uit die gevaar wat 
onafwendbaar is nie. 
Dan word julle (My dienaars) deur My aangespoor om te spreek, want 
wanneer alles in oproer sal wees, sal ‘n groot rustigheid homself van julle 
meester maak, omdat julle duidelik sal insien dat die tyd waarin Ek Myself sal 
openbaar naby is, en julle dit dus vir die mense wat na julle sal luister, 
bekend sal maak. 
Die mense sal hul van alle kante omring voel deur vyande en daarom geen 
hoop hê op ‘n vreedsame oplossing nie. Daarom sal die angs buitengewoon 
wees waar geen geloof in die Een wat alleen kan help, teenwoordig is nie. So 
sal mense slegs let op die gebeurtenisse in die wêreld. Die mens sal angstig 
trag om vir hulself te sorg en omdat hulle die groot aardse nood sien losbars, 
sal hulle angstig trag om hulself te verseker van aardse goedere, en 
aanstaltes maak om te vlug, ofskoon dit vir hulle uitsigloos skyn te wees. 
Slegs die gelowiges sal nugter bly en van hulle sal Ek My nou laat bedien om 
op hul medemens in te werk, wat in hulle ongeloof ongelukkig en vertwyfeld 
sal wees. Ek poog nog eenmaal dat die mense My kan leer ken en Ek laat My 
dienaars met hulle praat, en praat Self deur hulle Woorde van liefde en 
bemoediging. Ek waarsku hulle om nie te vlug nie en nie maar net vir hulle 
liggaamlike welsyn te sorg nie. Ek stel die uitsiglose van hulle voornemens vir 
hulle voor die gees en vermaan hulle om vol te hou en hulle lotsbestemming 
in My hande te lê en gevolglik alles sy loop te laat neem. 
Die brand sal dan ontsteek het en sal nie meer deur mense gedoof kan word 
nie, maar Ek sal hom laat uitdoof, deurdat Ek ander elemente daarteenoor 
sal plaas, deurdat Ekself diegene tegemoet sal tree wat mekaar onderling wil 
pynig. My stem sal van bo af weerklink. ‘n Natuurkatastrofe sal die aarde 
teister en die strydendes van mekaar aftrek, want daar sal hulle ‘n Mag 
tegemoet tree waarteen geeneen van die strydendes opgewasse sal wees nie. 
Die gebeure sal ‘n paar uur duur, maar ‘n totaal veranderde toestand in die 
wêreld teweegbring, volledig veranderde verhoudinge en ‘n, in die begin, 
onoorsigtelike chaos, grootste aardse nood en onbeskryfbaar baie droefnis en 
nood onder die mense. 
Julle sal dit alles egter moet verdra, want dit loop einde se kant toe en baie 
moontlikhede om te suiwer moet nog verskaf word, omdat die mense almal 
maar nog ‘n kort lewensduur sal hê en volmaak moet word in die kortste 
moontlike tyd. Die einde is naby en sodra die tyd begin, sal julle met 
sekerheid ook spoedig die laaste dag kan verwag en die laaste oordeel, sodat 
vervul kan word wat verkondig is deur Woord en Geskrif. Amen. 

Vermoë om Goddelike wysheid deur die hart op te neem 

4498 Goddelike wysheid moet uiters diep in die hart gesoek word, want 
suiwer menseverstand sal dit nie kan verklaar of verstaan, indien die hart 
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geen deel daaraan het nie. Daarom kan Goddelike Wysheid slegs ontvang 
word deur mense wat 'n diep innerlike lewe lei, wat dikwels in stilte 
terugtrek, dit wil sê, hulle gedagtes wegdraai van die wêreld, van aardse 
bekommernisse en aardse planne. Wat in hulself wegsink en probeer om die 
ryk te bespeur wat aan die anderkant van die aardse wêreld is. Sulke mense 
beloon God deurdat Hy hul insae gee in die mees verborge dinge, deurdat Hy 
hulle in sy arbeidsterrein laat inkyk, deurdat Hy hulle Sy plan van ewigheid 
bekendmaak en hulle ook die insig gee om alles te verstaan en die samehang 
te begryp. Die grootste verborgenhede probeer Hy aan hulle openbaar, 
ofskoon die begripsvermoë van die mens nie voldoende is om 'n uitputtende 
uitleg op te neem, solank hy nie so 'n graad van volwassenheid het dat hy 
met die lig van wysheid deurstraal kan word nie.  
Tesame met die vordering van die ontwikkeling van die mens neem die 
begripsvermoë egter ook toe. Dit is daarom baie moontlik om al op aarde tot 
diepe geheime deur te dring, dus om diepe goddelike wysheid sy eie te 
maak. Hierdie is dan egter ook slegs verstaanbaar vir die ontvanger self, 
terwyl sy medemens geen raad daarmee weet nie, omdat alle begrip van die 
samehang van alle skeppingswerke met die ewige Skepper by hom ontbreek. 
Tog moet die volwasse mens sy bes doen om ook sy medemens van kennis 
te voorsien, omdat die kennis van die een die ander kan aanspoor tot 
geestelike strewe, omdat daar lig gebring moet word in die duisternis wat oor 
die mensdom versprei lê, wat in algehele onkunde van geestelike waarhede 
voortgaan en die sin van hul aardse lewe nie ken nie, soos hulle ook niks 
weet oor die einddoel van elke afsonderlike mens, wat met alle ywer 
nagestreef moet word gedurende die aardse bestaan nie. Die vraag: 
"Waarvoor lewe ons mense eintlik?", staan by die meeste mense oop. Hulle 
doen ook nie die moeite om dit te beantwoord, of 'n aanvaarbare antwoord te 
soek nie. Hulle stel dikwels hierdie vraag, maar sonder om 'n ernstige 
antwoord te verlang, of diegene aan te hoor wat vir hulle 'n antwoord daarop 
kan gee. Hulle laat steeds net die verstand praat, maar nooit die hart nie. Dit 
wil sê, hulle slaan geen ag op hul gevoelens, wat vir hulle 'n duidelike 
antwoord sou gegee het nie. Hulle verdring die stem van die hart en fokus 
geheel en al op die wêreld. Dus is hulle ook nie in staat om goddelike 
wyshede op te neem wat vereis dat hulle hulleself sal afsonder van die wêreld 
nie. So bly dit donker en sonder lig in die wêreld. Slegs aan weiniges kan 
daar deur die innerlike stem opheldering gegee word. Hierdie weiniges sal 
egter gelukkig wees en bly, want hulle sal Goddelike Wysheid saamneem na 
die geesteryk, vanwaar dit haar oorsprong het, terwyl die ander in diepste 
geestelike duisternis die ryk hierna sal betree, omdat hulle die lig nie op 
aarde gesoek het nie. Amen. 

Verklaring op die teenwerping: Daar bestaan geen God wat dié 
gebeure toelaat nie 

4501 My heerskappy en werksaamheid sal steeds onbegryplik bly vir 
die mense wat nie met My verbonde is nie, want Ek kan nie aan hulle die 
beweegredes uiteensit wat My daartoe bring om die mense hulle gang te laat 
gaan wanneer hulle wil sondig nie. Alles wat Ek doen, alles wat Ek agterweë 
laat of verhinder, het sy rede wat julle mense nie weet nie en ook nie sonder 
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‘n verklaring sal begryp nie. Ek kan slegs maar die uitleg onder bepaalde 
voorwaardes gee, soos trouens alles wat gebeur aangepas is by die ewige 
ordening, waarvan Ek die Wetgewer is 
Ek sou die mense wel kon verhinder om slegte dade te verrig, Ek sou hulle 
kon straf of hulle tot stom knegte van geregtigheid maak, maar dan sal hulle 
wil nie vry gewees het nie, hulle sou nie in staat gewees het om self te wil en 
ook nie om self te kan handel nie en hulle sou dan nooit meer volmaak kon 
word nie, d.w.s. ondanks die moontlikheid om sleg te wees, die goeie te kies 
en gevolglik blyke te gee van die wil wat na My toe gewend moet wees. Ek 
laat die drifte van die mense dus sy vrye loop neem. Dat die mensdom 
homself nou vir ‘n eindelose lang tyd oorwegend laat saamsleep het om boos 
te handel, wat ‘n duiwelse invloed verraai, is maar net die bewys daarvoor 
dat die hele mensdom die vrye wil sleg gebruik, dat hulle dus die 
moontlikheid om hulself na die goeie te keer, nie benut nie en dus teen My 
wet van die ewige ordening ingaan. 
Ek sal dit egter tog doen en eers halt roep wanneer die maat van boosheid sy 
grens bereik het, as daar geen moontlikheid meer bestaan dat die mense wil 
verander nie, dat hulle wil nog ‘n ander rigting gegee kan word, dat hulle 
hulself na My, dus na die goeie, wil keer. Solank die moontlikheid egter 
bestaan dat enigiemand hom kan besin, dat hy bewus kan word van die doel 
van sy lewe op aarde, laat Ek dit toe wat mense in hulle haat en 
liefdeloosheid wil uitvoer, sodat hulle deur die uitwerking van hulle 
handelinge die bose kan insien en leer om dit te verafsku, sodat hulle 
vrywillig kan verander. 
Bowendien het die tyd aangebreek waarin die Satan groot mag sal hê. Nie 
dat hy My Mag en Krag oortref nie, maar veeleer ook dat sy laaste tyd 
aangebreek het, wat hy gebruik om sy ryk en sy mag te vergroot, omdat hy 
weet dat hy nog maar weinig tyd oor het, maar in sy geestelike duisternis en 
arrogansie glo hy dat hy My van die troon kan afstoot. 
Wie nie op hoogte is van die allereerste begin en einddoel van alles wat 
geestelik is nie, van My verlossingsplan van die ewigheid af, van die sin en 
die doel van die skepping en die sin en die doel van die lewe op aarde nie, hy 
sal ook die gedagte aan ‘n sterk teenstander van My as absurd beskou, maar 
hy kan glo dat tweërlei kragte met mekaar in stryd is, dat goeie en bose 
kragte stry om die opperheerskappy, dat die kragte nou altyd aan ‘n sterk wil 
onderworpe is, dat die wil van oudsher slegs van een Wese uitgaan. Wat hy 
die Wese noem, maak nie saak nie, dog hulle (die kragte) is werksaam in die 
oneindigheid, ofskoon hulle arbeidsveld totaal verskillend is en onbegrens 
deur My en binne perke gehou word deur My teenstander, wat ook ondanks 
sy mag van My Wil afhanklik is. Dat daar ‘n stryd gevoer word tussen goed 
en kwaad is duidelik; waarom dit gevoer word kan slegs aan die geestelik 
gewekte, die mens wat sterk na die waarheid verlang, begryplik gemaak 
word, maar hy kan te alle tye ‘n volkome ware verklaring bekom wat hom sal 
oortuig, as hy daarna streef en My daarom vra. Amen. 

“Waar twee of drie in My Naam vergader is” 

4507 Ek is met julle wanneer julle My Naam noem, solank as wat julle 
julleself met gedagtes besighou om My te bereik. Dan is Ek in julle midde. 



276 
 

Glo dit en word bewus van My teenwoordigheid wanneer julle van My praat 
en stel vir julleself voor dat Ek aan elke hart klop en vra om binne gelaat te 
word en dat julle My nie moet verwerp as julle My guns wil bereik nie. Dat 
julle ontvanklik moet wees wanneer Ek met julle wil praat deur Woord of 
Skriftuur, deur gedagtes of My dienaars op aarde, wat aan julle My Woord 
bring. As julle My Woord aanvaar, aanvaar julle My in julle hart, as julle 
daaraan voldoen, gebruik julle Avondmaal met My, want dan sal julle 
ooreenkomstig My Wil leef, wat Ek aan julle deur My Woord, met liefde, sal 
openbaar en deur julle dade van liefde julleself met My sal verenig. Julle sal 
so ‘n innige verbintenis met My tot stand bring, dat julle My sal hoor wanneer 
Ek Woorde van liefde tot julle spreek en so voeding vir julle siele gee 
wanneer Ek aan julle die Brood van die Hemel, My Vlees en My Bloed gee, 
wanneer Ek na julle in die Woord kom. 
Laat My dikwels by julle bly, laat julle gedagte na My toe dwaal en voer 
dikwels geestelike gesprekke met My, sodat Ek altyd by julle aanwesig kan 
wees, want Ek het julle die belofte gegee: “Waar twee of drie saamkom in My 
Naam, daar is Ek in julle midde”. My teenwoordigheid is tot julle voordeel, 
want Ek deel altyd My gawes uit, omdat Ek julle, My lewende skeppings, 
liefhet en julle gelukkig wil maak. Die hoeveelheid genadegawes kan deur 
julleself bepaal word, julle sal vele kan ontvang, net soos wat julle My Liefde 
kan verwerp deur julle aandag na die wêreld te draai, deur julle geestelike 
gesprekke te onderbreek en op wêreldse belange te konsentreer. Ek laat julle 
doen soos julle wil en dwing julle nie om na My te luister nie, maar julle 
beroof julleself van baie rykdom. Ek kan julle slegs soveel gee as wat julle 
vrye wil aanvaar, Ek bied julle verseker My guns aan, maar Ek sal dit nie aan 
julle opdring nie, maar julle sal My teenwoordigheid verloor wanneer julle 
wegdraai van My af, want Ek wil begeer word, voordat Ek Myself gee. 
Nietemin gee Ek nie op nie, Ek sal telkens weer My boodskappers stuur om 
die weg vir My voor te berei en Ek sal hulle volg, indien julle bereid is om My 
te ontvang en so kan julle altyd van My genade gebruik maak; julle kan altyd 
My gas wees, deur aan My te dink en die wêreld te ignoreer. Ek kan waarlik 
vir julle beter dinge gee as wat die wêreld aan julle kan gee. Daarom, laat My 
nie vergeefs klop nie, maar luister na My stem en volg haar, laat julleself 
uitgenooi word om Avondmaal met My te neem en My gaste te wees, sodat 
Ek julle fisies en geestelik met voedsel en drank kan verfris. Amen. 

Geregtigheid - Boetedoening vir Sondes - Oordeel 

4510 Die mense daag My Geregtigheid uit, want hulle sondig een stryk 
deur. Hulle is buitengewoon onverdraagsaam; hulle het geen liefde in hul 
harte nie; hulle is baie hoogmoedig, vol van sinlike begeertes; hulle het geen 
meegevoel vir die naaste nie; is vol afguns en nyd, en deur hul liefdeloosheid 
in staat tot die slegste handelinge. Dus sondig hulle teen My gebod van 
naasteliefde en teen My, Wie vir hulle hierdie gebod gegee het. 
Wie egter teen My gebod van die liefde sondig, verloor My Liefde, hy 
verwyder homself van My en word steeds harder en harder, totdat Ek hom 
weer sal onderwerp aan die oordeel, d.w.s. wanneer sy hernieude kluistering 
in die materie sal plaasvind. Dan word My Geregtigheid genoegdoening 
gegee, maar hierdie mens het oor homself reg gespreek. My Wet lê slegs aan 
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hierdie ontwikkelingsgang van die Ewigheid ten grondslag, wat met reg ‘n 
straf genoem kan word, as dit nie tegelykertyd ‘n middel beteken om op te 
voed nie, dus steeds weer My Liefde vir die geskape wese laat deurstraal en 
sy dus nooit as toorn gesien moet word nie. 
Geregtigheid skakel nooit die Liefde uit nie, maar Geregtigheid eis ook 
genoegdoening, sodat die sonde self kragteloos gemaak kan word, want My 
skepsels ly onder die sonde en kan slegs deur ‘n passende boete die lyding 
verminder of ophef. ‘n Sondige mens bevind hom dus in die oordeel, d.w.s. in 
‘n gekluisterde toestand, wat vol is van lyding. 
Hy moet genoegdoening verskaf, hy word gedwing om dit te doen wat hy as 
mens nie vrywillig wou doen nie, dus moet hy dien. Die mens raak vrywillig 
diensbaar wanneer hy die liefde in homself opwek, maar sondes en bose 
eienskappe verdring die liefde en hy trag dan om te heers, terwyl hy moes 
dien, want sy denke en handelinge is sondig. 
As daar nou in dié stadium as mens geen verandering meer te verwag is nie, 
word hy in ‘n toestand oorgeplaas waarin die gees gedwing word om dienend 
aktief te wees, om weer die vrye toestand te bereik en hy in vryheid die 
wilsproef van diensbaar wees nog ’n keer kan aflê. Hierdie ontwikkelingsgang 
is van My, slegs uit geregtigheid en nie uit toorn nie, veeleer op die Liefde 
gebaseer en steeds deur die mens self in vrye wil bepaal, sodat hy homself in 
die oordeel stort wanneer hy sondig teen die gebod van die liefde vir God en 
die naaste. Amen. 

Versorging deur engele - Dra Julle lot met berusting 

4518 Die tyd vereis dat die mense die regte weg moet soek om aan die 
dreigende onheil te ontkom, en omdat hulle swak en traag is, sal Ek hulle 
help, en omdat vele die dringendheid daarvan nie insien nie, het Ek My 
engele aangewys om daar in te gryp waar die mense wil faal. Daarom sal 
daar skynbare “toevallighede” voorkom, wat egter in werklikheid My 
beskikking is, wat dus volgens My Wil die lot van elke persoon beïnvloed. 
Die meeste mense weet egter nie dat hulle voortdurend onder beskerming 
staan van die wesens aan wie se versorging hulle toevertrou is nie, wesens 
wat dus vanuit die Goddelike Wil die lewe van elke persoon bepaal en 
sodoende, in opdrag van My, in die lewe van die mense ingryp. Ek laat egter 
tog hul vrye wil onaangetas, sodat die mens nie gedwing word nie, maar vry 
kan kies en die kant van die goeie kan kies. Daarvoor hoef hy nie meer te 
doen as sonder weerstand sy lot op hom te neem en nie te mor of te kla nie, 
want Ek weet wat vir elkeen van waarde is en in welke omstandighede sy siel 
die beste volmaak kan word, en Ek hou rekening daarmee. 
So sal elke gebeurtenis in julle lewe inmekaar vleg en dan vanself ‘n situasie 
skep wat geheel buite elke menslike berekening lê, maar wat altyd net vir 
julle beswil sal wees. Omdat julle dit nou weet, sal julle ook in alles My werk 
sien en dankbaar wees dat Ek so vir julle sorg en engele aan julle sy plaas 
wat vir julle sorg, want anders sou julle vir alle geestelike arbeid ongeskik 
gewees het. Dit geld ook vir al diegene wat vir My sal arbei, want sonder die 
hulp van My engele, sou julle ook vir julle geestelike arbeid ongeskik wees en 
julle sou jul medemens nie kon dien nie. 
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Of julle nou in vreugde of leed verkeer, julle kan altyd terselfdertyd vir My 
werksaam wees, julle kan altyd terselfdertyd My taak vervul en julle 
medemens na My toe bring. Daarom het Ek julle onder die sorg van My 
engele geplaas, wat alles vir julle doen solank julle vir My werksaam is. Slegs 
My Wil bepaal, en waarlik so, wat vir julle goed is. So kan julle alle sorge 
vergeet en rustig en vrolik julle lewensweg gaan, wat ook steeds sonskyn sal 
bring en wat nooit vir julle te moeilik begaanbaar sal wees nie, solank julle jul 
geheel-en-al aan My toevertrou, solank julle My tegemoet snel en vir My en 
My ryk werksaam sal wees. Amen. 

God is nie in dooie materie nie 

4519 Begryp tog dat Ek Myself nie smal begrens, of in ‘n spesiaal 
daarvoor bestemde houer kan ophou nie, of in aardse materie, of op 
bepaalde plekke en vasgestelde tye nie. Inteendeel, Ek is oral waar ‘n hart 
tot liefde omvorm het. Slegs ‘n liefdevolle hart kan daarop roem om My in 
haar te hê en deur My teenwoordigheid verbly wees, want My Oersubstansie 
is Liefde en dus kan Ek ook slegs bly waar liefde is. 
‘n Verganklike houer kan egter nooit ‘n draer van My ewige Gees wees nie. 
Hierdie mening is maar net ‘n gedagteproduk van geestelik blinde mense, 
wat so ‘n totale verkeerde beeld van My Wese vorm, wat wel die hele 
oneindigheid vul en dus orals teenwoordig is, maar wat Hom nooit sal ophou 
in ‘n begrensde kerk soos wat die mense geleer word nie. 
Wat dink die mensdom van My, die ewige Godheid? Van welke geestelike 
armoede getuig so ‘n geloof en hoevêr word die mense nie van die waarheid 
af gehou deur leraars wat self verkeerd onderrig is nie. 
Hoe kan ‘n Gees wat die oneindigheid beheer in een materiële vorm verblyf 
hê, ‘n vorm wat, soos die geestelik ontwaakte mens weet, die gees wat nog 
op ‘n baie lae trap van ontwikkeling staan, in haarself berg? Wanneer Ek 
egter vir die hart van ‘n mens ‘n onderskeid maak met My teenwoordigheid, 
dan stel Ek My in verbinding met die gees wat in die laaste stadium van 
ontwikkeling staan. Ek vul in ‘n sekere sin die siel met die Krag van My 
Liefde, die uitstroming van Myself. En volgens die mate van bereidheid om 
lief te hê, word die toevloei van krag vergroot en vul gevolglik die hele hart. 
Dus is Ek nou ook Self in die mens teenwoordig. Ek neem besit van hom, 
sodat hy My ook in alle oorvloed in homself sal dra. 
Wat sou My dan kan beweeg om Myself in ‘n nog dooie voorwerp, wat nog 
teen My weerspannig is, op te hou? My teenwoordigheid sou elke vorm laat 
wegsmelt as dit met My Liefdeskrag deurstroom sou word, en elke 
weldenkende mens sal die dwaasheid van hierdie denkbeeld insien en sulke 
dwaalleer verwerp. 
Die mense het meestal dom opvattinge en hulle laat hulle nie onderrig nie, 
maar hou vas aan dit wat van hulle gevra word om te glo. En hulle bewys so 
’n enorme verering aan ‘n dooie voorwerp, waaraan hulle self ‘n betekenis 
toegeskryf het – dat dit My moet voorstel, die hoogste en mees 
vererenswaardige Wese. 
Slegs ‘n suiwer mensehart wat wat in staat is om lief te hê, is die tempel 
waarin Ek My ophou en daarom is dit nie nodig om My te soek op bepaalde 
plekke, op vasgestelde tye, of in ‘n bepaalde vorme nie. Maar elke mens 
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moet hom egter gereed maak om as opnamehouer te dien waarin Ek wil bly. 
Elke mens moet van sy hart ‘n hart vol van liefde maak, dan sal Ek, as die 
ewige Liefde, My intrek by hom neem. Hy sal My dan oral en altyd kan aanbid 
en vereer en Ek sal dan altyd by hom wees, want My Gees sal so met syne 
verenig, omdat Ek Self in hom sal wees. Amen. 

Verwerping van die Goddelike Woord is ’n onmiskenbare teken 
van ’n lae geestelike vlak 

4520 Dit sê baie dat julle, My dienaars op aarde, min belangstelling 
vind wanneer julle My Woord aan mense bring as 'n geskenk van julle God. 
Julle wat geestelik ontwaak is, wat kontak maak met My in gedagte en deur 
dade van liefde, julle weet en glo dat Ek tot julle spreek, daarom bied julle 
My Woord aan as die Woord van God. Gevolglik besef julle ook hoe vêr 
mense hulself van My gedistansieer het, dat slegs weinig My as die Skepper 
van die Woord herken, dat mense nie glo dat Ek Self direk met hulle praat 
nie en hulle aanvaar dus nie hierdie onderrig nie. Hulle herken nie die stem 
van die Vader en Skepper van ewigheid nie. Dit is 'n onmiskenbare teken van 
mense se lae geestelike vlak.  
Wat julle, My verteenwoordigers op aarde, aan hulle gee word verwerp, en 
wat aan hulle gegee word in die plek daarvan deur diegene wat hulself My 
verteenwoordigers noem, selfs al is hulle nie geroep deur My nie, word 
aanvaar as die suiwer waarheid en word met ywer verdedig, wat egter 
vermors word op valsheid en leuens. Enigeen wat die suiwer waarheid ken, 
ken ook die geestelike duisternis van diegene wat My Woord verwerp, selfs al 
ag hulle hulself as gretige dienaars. Hulle het My nog nie herken nie, maar wil 
van My getuig. Hulle wil My skape lei en ken self nie die regte pad nie, hulle 
wil onderrig gee, maar is self onkundig, en terselfdertyd is hulle so arrogant 
dat hulle hul nie laat onderrig nie, selfs wanneer Ek hulle konfronteer in die 
Woord. Dus, as hulle nie My Woord herken nie, sal hulle My ook nie herken 
nie.   
Dit volg dus dat die tyd van die einde aangebreek het, want die mensdom 
kan nie teruggelei word na My deur enigiets, as hulle nie kennis neem van My 
Woord van Bo nie. Daar is geen ander manier wat Ek Self met mense kan 
praat as deur julle mond en My eie nie. Dit wil sê, diegene wat na My streef 
uit hul eie vrye wil, wat hulle gedagtes dikwels tot My hef, sal ook My Stem 
herken. Hulle sal weet watter een van hul medemense by Myne behoort, 
want diegene wat My Woord verwerp en dus vir My, is My teenstander se 
kinders, selfs al noem hulle hulself My dienaars, want My gekose dienaars 
herken My en My Woord, en is dus nou verenig met My, terwyl die ander 
hulle toenemend sal distansieer van My as hulle nie aanvaar wat Ek aan hulle 
bied as 'n spesiale geskenk van genade nie. Amen. 

Veranderinge in die Kosmos 

4521 Waar kosmiese veranderinge hulself vertoon wat die aankoms 
van ‘n natuurkatastrofe aankondig, daar sal julle ook My werksaamheid met 
sekerheid by die mens kan vasstel, deur vroeëre gegewe aanwysings, 
aansporinge en waarskuwings van allerlei soorte, deur die profetiese 
vooruitsig van mense wat God in die besonder toegedaan is en deur ‘n 
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toegeneë inwerking van die ligwesens op diegene wat hulle toegang verleen 
deur hulle wil aan My oor te gee en ‘n lewenswandel te hê wat hieraan 
beantwoord.  
Waar natuurverskynsels hulself dikwels voordoen, is die mense ook 
toegankliker vir My aanwysings en die rede is ook meestal die veelvuldige 
veranderinge van die skepping van die natuur deur juis sulke 
natuurverskynsels, waarin die gees wat hierin gekluister is, na positiewe 
ontwikkeling streef, terwyl hierdie mense ‘n meer volgsame aard het en 
vinniger tot rypheid kom. 
Maar volgens My verlossingsplan van ewigheid word skeppings van die natuur 
nou egter ook getref deur My regstreekse inwerking deur die elemente van 
die natuur, hoewel so-iets andersins seldsaam is. Die eindelose lang 
gekluisterde kragte dring aan op vrywording en het My ondersteuning. Ook 
daar word aangekondig wat in die natuur gaan plaasvind. Die mense word 
daarop attent gemaak, ofskoon hulle nie vir My aanmanings en waarskuwings 
ontvanklik is waarop Ek hulle wys nie!  
Die kosmiese veranderinge sal ook sigbaar word en sou elke mens laat 
nadink; en sieners en profete, aan wie die taak opgelê is, en wat die gawe 
het om te kan voorspel, sal opstaan om melding te maak van dit wat hulle 
gesien of gehoor het deur geestelike kontak. Vanweë die wils- en 
geloofsvryheid gaan alles hul natuurlike gang en ook kosmiese veranderinge 
word wetenskaplik verklaar en daarom verontrus dit nie die mense nie. 
Dog elke gebeurtenis, elke voorval in die natuur, kan wel op natuurlike wyse 
verklaar word, maar het steeds ‘n geestelike rede en verklaring en dit is 
belangriker om daaraan aandag te skenk as aan die suiwer natuurlike, want 
die natuurlike gevolge sal julle nie deur julle kennis kan teëhou of verswak 
nie, maar die geestelike gevolge sal julle kan benut tot julle voordeel en 
gevolglik julle rustig aan die natuurlike uitwerking oorgee. Julle is meester 
daaroor as julle glo, dus die geestelike nut van julle kennis daaruit haal. 
Dan is jy heer oor die natuur. Weet jy wat dit beteken? Om ook die elemente 
van die natuur vanuit jou wil, wat ook My Wil is, tot stilstand te kan bring, 
wanneer jy innig met My verbonde is? Ook die vrygeworde gees sal jou as 
meester erken, jy sal ook gebieder oor die natuur wees en almal sal hulself 
gewillig aan jou onderwerp. 
Julle begryp dit nog nie in sy volle diepte nie, maar wanneer julle hierdie 
graad bereik het, sal dit vir julle begryplik wees wat julle sal kan vermag met 
My Krag, waaroor julle nou onbeperk beskik. Maar hoe min mense bereik 
egter hierdie graad van volwassenheid deur ‘n diep onwankelbare geloof in 
My en My Liefde in onbeperkte oorgawe aan My. My Mag en heerlikheid sal 
egter vir hulle duidelik word en hulle sal My oor die hele wêreld roem. Hulle 
sal voortdurend namens My spreek, omdat hulle gedryf sal word deur My 
Gees, omdat hulle nie meer aan hierdie wêreld behoort nie, maar kort voor 
hulle voleinding staan. Amen. 

Tekens van die einde 

4523 Die tekens wat die finale einde sal voorafgaan, sal onmiskenbaar 
wees, maar net van belang vir iemand wat vanuit 'n geestelike oogpunt 
daarna kyk, omdat dit sal plaasvind binne die raamwerk van die natuurlike 
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wette en dus slegs erken sal word as die voorheen aangekondigde 
aanduidings van die einde, as mense self glo aan 'n einde, as hulle geneig is 
om alles wat geskep is met die Skepper te assosieer, en al die gebeure met 
Sy Wil. Gevolglik vind hulle dit maklik om te glo in God se bestuur en 
aktiwiteit, hulle weet ook dat niks self gebeur nie, maar dat alles regeer word 
deur God se Wil. Dan moet hulle egter ook weet dat die Boek van die Vaders 
geglo moet word, wat 'n einde aangekondig het sedert die begin van hierdie 
periode van verlossing. Hierdie voorspellings is bevestig en herhaal deur 
Jesus Christus, wat effektief een stadium van hierdie periode tot 'n einde 
gebring het en 'n nuwe een begin het, maar altyd met verwysing na die 
einde, na die sluiting van 'n lang tydperk van verlossing, wat nou tot ’n einde 
gaan kom.  
Om te verseker dat hierdie tydperk van verlossing suksesvol sal wees vir die 
siele, het Hy Self die daad van verlossing vervul, waardeur hulle in staat 
gestel is om vinnig te ontwikkel tot geestelike wesens wat nie meer 'n 
materiële aarde benodig nie. Daar is egter nie voldoende van die daad van 
verlossing gebruik gemaak nie. Daarom kan die aarde nog nie uitgesluit word 
as 'n plek van verlossing vir die geeste nie, sy moet weer hervormd verrys, 
indien die verlossing van die gebonde geeste moet vorder. Dus moet sy eers 
vernietig en opgelos word ten einde iets nuuts daaruit na vore te laat kom. 
Die feit dat hierdie ontwikkelingsfase beperk is, is verstaanbaar, want God 
het altyd aan die siele 'n spesifieke tyd verleen om vry te kom van die vorm, 
wat van Sy wette van ewige orde afhanklik is. Hierdie tyd het nou geëindig, 
en gevolglik moet die tekens sigbaar wees, want God sal nooit mense sonder 
enige waarskuwing of vermaning laat nie, sodat hulle nog die laaste dae ten 
volle kan gebruik vir hul siele. Selfs die langste verlossingsperiode sal eendag 
eindig. Slegs die gelowiges sal dit egter as waarheid beskou en dit is die rede 
waarom slegs die gelowiges dit sal erken en aandag gee aan die laaste 
tekens. Hulle sal weet dat hulle in die laaste dae lewe en dat hulle ernstig 
aandag moet gee aan hulle siele. Amen. 

Petrus, die rots - Lewende geloof - Die kerk van Christus 

4525 Wie aan My kerk wil behoort, moet ‘n lewende geloof hê, omdat 
Ek nie ‘n “dooie geloof” erken nie, want dit verdien nie die naam geloof nie. 
Gevolglik besit julle mense al die ware kenmerk van My kerk en ook die 
verklaring van My Woorde: “Jy is Petrus, die rots, op jou wil Ek My kerk bou”. 
My kerk is slegs gebaseer op die regte geloof. Wat is egter die regte geloof? 
Om iets as waar te ag wat nie bewys kan word nie, is julle verklaring. Dit is 
egter nie bedoel om ’n blinde geloof te wees nie, geen onbesonne 
aanvaarding van doktrines nie, omdat dit geen oortuigde geloof tot stand kan 
bring nie. Die mens moet egter die innerlike oortuiging hê, sonder bewyse. 
Dit is die ware geloof, anders sou dit slegs ‘n woordespel gewees het 
wanneer daar van geloof gepraat word. Slegs ‘n oortuigde geloof is ‘n 
lewende geloof; geen blindelings aanvaarde dogma wat bloot aanvaar word 
nie. 
Petrus het ‘n oortuigde geloof besit en daarom het Ek hom ’n “rots” genoem 
wat My kerk sou dra. Ek sal keer op keer so ‘n geloof as voorwaarde stel om 
aan My kerk te behoort, want Ek is geensins tevrede met iemand wat ’n leer 
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slegs met die mond bely, maar gebrek ly aan innerlike oortuiging nie. ‘n 
Lewende geloof is ’n voorvereiste, omdat die krag van die geloof eers duidelik 
word waar innerlike oortuiging bestaan. 
Die feit dat Ek meer van mense verwag as net ’n mondelingse erkenning, 
behoort vir elke denkende persoon voor die hand liggend te wees, anders kan 
mense allerhande onsinnige leerstellings aangebied word, terwyl daar verwag 
word dat hulle dit moet glo. Ek het dit egter onmoontlik gemaak deur My 
Woorde, waarmee Ek vir die mense ‘n riglyn voorgeskryf het - die rots Petrus 
- wat die fondament van My kerk moet wees. 
Daaruit volg dit dat julle mense dus duidelikheid moet kry oor jul sienings 
aangaande elke doktrine, en dat julle, om met oortuiging te kan glo, ‘n 
mening daaroor moet vorm en dus begryplikerwys nie elke geloofsleer kan 
aanvaar nie, en dat julle dwaalleer sal moet herken, omdat julle nie die 
oortuiging kan verkry dat wat julle veronderstel is om te glo, die absolute 
waarheid is nie.  
By ernstige nadenke sal julle heel goed in staat wees om te onderskei watter 
leer die waarheid verkondig en watter verwerp moet word. So sal julle ook 
ware aanhangers van My kerk wees en bly, as julle vanuit ‘n lewende geloof 
leef en Ek sal julle dan seën. Amen. 

Wederkoms - Die wegneming (3) 

4531 “Ek sal na julle toe kom om julle na My Ryk te bring”. Dink in ure 
van nood aan hierdie belofte en verwag dan My hulp en glo vas dat Ek sal 
kom as julle Redder, as die nood ondraaglik geword het. Vrees nie My 
teenstander nie, want Ek is Magtiger as hy wat julle in die verderf wil stort. 
Julle moet weet dat dit vir My maklik sou wees om hom te vernietig, maar 
daarmee word niks bereik nie. Sy vele aanhangers sou sy aktiwiteite voortsit, 
as hulle nie ook vernietig word nie. Dit is egter onmoontlik, omdat alles wat 
deur My Skeppergees voortgekom het, sal bly bestaan tot in ewigheid. Dit 
kan nie ophou bestaan nie, omdat dit ewige Krag vanuit My is. 
Maar Ek sal julle red uit sy mag, omdat Ek hom en almal wat aan hom 
behoort, in kettings sal plaas. Julle sal egter na ‘n ryk van vrede gebring 
word, waarin julle sal lewe net soos in ’n paradys, totdat Ek julle weer 
verplaas op die nuwe aarde, waar julle dan sal kan lewe volgens My wil. En al 
glo niemand hierdie belofte of hierdie profesie nie, tog sal dit verwesenlik 
word. Want wanneer Ek kom in die wolke, beëindig Ek die bekende natuurlike 
wette en neem julle in lewende lywe na My toe, voor die oë van julle 
medemense wat ’n prooi van My teenstander geword het. Hulle sal in 
werklikheid iets onnatuurlik beleef, waaraan hulle tans nie wil glo nie. 
Julle wat egter aan My behoort, weet dat niks vir My onmoontlik is nie. Julle 
weet dus ook dat Ek die natuurwette kan ophef of kan uitskakel, indien dit vir 
My heilsplan van ewigheid nuttig sal wees. En julle ken die betekenis en die 
doel van alle skeppings en My heilsplan van ewigheid. Dus weet julle ook dat 
elke verlossingsperiode ‘n einde het en dat julle nou staan in die laaste tyd 
voor die einde van hierdie verlossingsperiode. Daarom twyfel julle ook nie 
aan hierdie openbaringe nie, wat Ek reeds sedert die begin van hierdie 
verlossingsperiode aan Myne bekendgemaak het nie. Julle beskou dit as 
moontlik en behoort vas daarin te glo, sodat julle gevolglik in staat sal wees 
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om die moeilike tyd te oorleef, altyd gedagtig aan en met die hoop op My 
versekerde hulp en My koms van bo.  
Wat bose mense aan julle sal doen, laat Ek toe, want hulle sal hul straf 
ontvang en dit sal vir hulle voorwaar bitter wees. Hulle sal sien hoe julle 
omhoog geneem word, terwyl die dood hulle bedreig en hulle nêrens redding 
kan vind nie. Hulle sal deur die aarde verslind word en ‘n ellendige lot sal vir 
hulle beskore wees, naamlik om opnuut gekluister te word in die harde 
materie van die nuwe aarde. Julle sal egter ’n regverdige vergoeding 
ontvang. Alle swaarkry sal ten einde wees, julle sal in vryheid en vreugde 
lewe op die nuwe aarde, in ’n paradysagtige omgewing, omring deur liefde en 
in direkte verbinding met My. Want dan kan Ek dikwels vertoef te midde van 
die mense wat tot suiwer liefde geword het. 
So sien die einde dus daaruit en wat keer op keer deur sieners en profete aan 
julle voorspel is, en wat sedert die begin van hierdie verlossingsperiode 
aangekondig is, sodat die mensdom kon glo. Maar nouliks het iemand egter 
hierdie profesieë ernstig opgeneem. Die dag sal egter kom waarin alles sal 
gebeur en die laaste oordeel sal plaasvind soos wat dit verkondig is in Woord 
en Geskrif. Amen. 

Geestelike draai punt - Totale transformasie van die aarde 

4533 Julle kan dit as ‘n sekerheid beskou dat die wêreld voor ‘n 
verandering staan, geestelik sowel as aards. Die aarde self staan voor ‘n 
totale transformasie, ‘n transformasie van haar oppervlakte, asook 
breedvoerige interne veranderinge en netso moet die mense ook 
voorbereiding tref vir ‘n proses wat geestelike gevolge sal hê, omdat alles 
wat op aarde leef, mens en dier, sal ophou bestaan soos wat die hervorming 
van die aarde sal plaasvind. 
Dit is begryplik dat hierdie algehele transformasie ’n geestelike fondament sal 
hê, dat ‘n nuwe skool vir die gees geskep sal word, wat egter eers die 
vernietiging van die vorige sal vereis. Die aarde kan nie bly soos wat sy 
huidig is as sy nie doelloos deur die heelal moet wentel, te midde van ander 
skeppings en hemelliggame nie. ‘n Verandering moet plaasvind en hierdie 
daad van transformasie sal ervaar word deur daardie mense aan wie God 
genade verleen het om die laaste geleentheid te gebruik om geestelik 
volwasse te word. Want God het die laaste dae van die bestaan van hierdie 
aarde geseën deur seëning op seëning aan die mense te skenk wat beslis 
geestelike volwassenheid sou bereik teen die laaste dag. Dat die geskenke 
van genade geïgnoreer word, dat die oorgrote meerderheid mense dit nie 
verwelkom en dus nie aanneem nie, is slegs ’n bewys dat die laaste dae 
aangebreek het.  
Slegs weiniges sal in staat wees om die finale daad van transformasie waar te 
neem, aangesien hulle God se wil aanvaar en daardeur ook Sy 
verlossingsplan van ewigheid ken. Hulle sal niks oorkom gedurende die 
proses van transformasie nie, aangesien hulle weggeneem sal word van die 
aarde voor die laaste daad van vernietiging van die ou aarde. Die 
verandering sal hulle dus slegs tot so ’n mate affekteer, dat hulle hul 
omgewing sal verruil vir ‘n Koninkryk van vrede, totdat hulle teruggebring sal 
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word na die algehele hervormde aarde, as wortel van die nuwe menslike 
geslag. 
Totdat die laaste dag sal aanbreek, het die ander egter ruim geleentheid 
gehad om te verander en ook hulself te red. Want sodra hulle geestelike 
transformasie plaasgevind het, sodra die siel na God teruggekeer het, vir Wie 
hulle tot sovêr onwrikbaar teengestaan het, word hierdie siele ook aspirante 
vir die Koninkryk van die geseëndes en hoef nie langer die vernietiging van 
die ou aarde te vrees nie. Niks van die skepping van die ou aarde sal bly 
bestaan nie, ook sal geen menslike wese bly bestaan wat nie vooraf deur God 
se Liefde weggeraap is na die hemel nie. Hierdie volledige vernietiging van 
die oppervlakte van die aarde as geheel beteken ook die einde van elke 
skepsel en die moontlike transformasie van enige siel wat kon verander het, 
sal bereik wees teen die uur van hierdie laaste oordeel. Dit hang dus van die 
mens se geestelike verandering af, of hy die einde van die aardse tydperk sal 
oorleef en toegelaat sal word om die nuwe aarde as kind van God te bewoon. 
Alle mense sal nog in staat wees om te verander, maar slegs weinig sal 
daartoe gewillig wees en daarom sal die transformasie van die aarde 
plaasvind, aangesien die menslike wil nie meer die regte rigting sal gaan nie 
en die aarde nie meer haar beplande doel dien nie. Die aardse lewe is 
misbruik. Gevolglik staar die hele mensdom ’n geestelike ommekeer in die 
gesig. Dit sal egter nie op die ou aarde plaasvind nie en dit sal slegs deur 
weinig bewustelik ervaar word, terwyl die grootste deel van die mensdom 
inderdaad ‘n heeltemal verskillende ontwikkelingsfase sal betree, dus ook 
geraak sal word deur die geestelike ommekeer maar in ’n regressiewe sin, 
want hulle sal hul aardse fisiese lewe verloor en hul bestaan in ’n heeltemal 
ander vorm voortsit. “Lewe” sal ophou bestaan en ‘n toestand van “dood” sal 
die geestelike wese nou omring, omdat sy as mens gefaal het, deurdat sy nie 
die geleentheid benut het om te verander, ten einde haar siel te red nie. 
In die heelal egter, beteken die daad van transformasie ‘n heeltemal nuwe 
periode van verlossing en die beëindiging van ‘n tydperk wat hoogs 
gedenkwaardig was, omdat God Homself geïnkarneer het op aarde, ten einde 
die voorbeeld aan die mensdom te stel van hoe om van mens tot Goddelike 
wese te omvorm, wat alle mense behoort te bereik. Die aarde, wat Sy fisiese 
liggaam gedra het, sal nou die verharde geestelike substansies, die vaste 
materie, moet help om verlossing te bereik. Elke lewende ding sal ‘n 
verandering van sy uiterlike vorm moet ondergaan, alles wat gebind is in ’n 
vorm wat laer is as die menslike vlak, sal in staat moet wees om te voldoen 
aan die stukrag tot hoër ontwikkeling. As gevolg van die aarde se totale 
transformasie, sal dit inderdaad moontlik wees, aangesien die liefde van die 
Goddelike mens Jesus, die nog onverloste geestelike substansies omarm het, 
wat Hy ook onderneem het om te help met Sy daad van Verlossing.  
Wanneer hierdie tydperk van verlossing tot ’n einde kom, sal dit ook die 
einde beteken vir alle skeppings in, op en bo die aarde. Dan kan ’n 
voortsetting van ontwikkeling in die skeppings van die nuwe aarde begin vir 
alle geestelike substansie wat nog verlos moet word en wat, afhangend van 
hulle wil teenoor God, die verskillende vorme sal beset tot hul finale 
verlossing. Amen. 
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Die regte soort onderwyser - Waarheid - dwaling  

4534 Mense moet hulself in die hande plaas van 'n goeie onderwyser 
as hulle korrek geleer wil word, as hulle nie na My Self toe wil kom vir 
skoolopleiding nie. Hulle kan te alle tye direk deur My onderrig word, maar 
die kennis hieroor ontbreek hulle, sowel as die geloof. Gevolglik sal hulle die 
kennis van iewers elders moet ontvang en hoef slegs seker te maak dat die 
instrukteur die waarheid ken en in staat sal wees om hulle korrek te leer. Dit 
moet vir hulle baie belangrik wees om in die waarheid onderrig te word, 
daarom moet hulle die oorsprong van die kennis van die onderwyser 
ondersoek; hulle moet eers die verhouding nagaan wat die onderwyser met 
My het. Dus moet hulle eers in My glo as Skepper en Vader van ewigheid, 
hulle moet My innerlik erken as ’n Godheid en 'n poging aanwend om hierdie 
Godheid te leer ken.  
Dit is die eerste voorwaarde, of byna niemand sal in die geestelike kennis kan 
deurdring nie. Daar moet 'n onderskeid getref word tussen mense wat toelaat 
dat hulle onderrig word en diegene wat onderrig wil word. Eersgenoemde laat 
hulleself sonder weerstand in 'n skool indruk, hulle laat hulself opneem as 
onderdane deur onderwysers aan wie hulle hul standpunte kan oordra. 
Laasgenoemde sal egter ’n eie skool soek om kennis te ontvang, want hulle is 
ernstig oor die bereiking van die waarheid. Ek sal kom en hierdie soekers 
ontmoet en sal hulle lei na die regte onderwyser. Maar aangesien My 
teenstander ook jou siel wil hê, sal hy nie die geleentheid laat verbygaan om 
die verteenwoordigers van die dwaling oor jou pad te laat kom nie.  
Enigiemand wat die waarheid soek, sal ook by onbevoegde onderwysers 
uitkom en daarom word aanwysings vir jou gegee sodat jy sal ondersoek, ten 
einde jou toe te vertrou aan die regte onderwyser. En weereens moet dit 
gesê word dat jy moet let op die onderwyser se houding teenoor My, of hy 
My Woord geestelik verdedig, of sy lippe net My Woorde oordra, wat baie 
vinnig herkenbaar sal wees vir die ernstige soeker, aangesien die herhaling 
van die lewende woord die hart van die luisteraar ontsteek, terwyl die 
lewelose Woord uitputtend is en mense afsit om daarna te luister. Alhoewel 
iemand met 'n honger vir die waarheid, ook 'n voordeel van hierdie dooie 
Woord kan verkry, sal hy nogtans ontevrede voel met sulke leerstellings, 
sodat hy na meer sal verlang en dan moet hy aan hierdie verlange toegee en 
uitkyk vir 'n ander onderwyser.  
Maar onderwysers wat gretige debatte inspireer, wat My Woord begeesterd 
herhaal en 'n positiewe reaksie veroorsaak in mense se harte, wie se band 
met God herken kan word deur hul vriendelike en liefdevolle natuur, is ware 
verteenwoordigers van My Woord en in besit van die waarheid. Jy kan jou 
vertrouend aan hulle oorhandig, hulle sal jou korrek leer en bydra tot die feit 
dat jy gou opregte kontak sal vestig met My en sal dan deur My Gees geleer 
word, óf direk, óf verstandelik óf deur die innerlike Woord.  
Beide onderwysers kan dieselfde kennis oorsprong hê, beide kan die kennis 
deur studie opgedoen het, en tog sal hul onderrig vermoë verskil en dus sal 
hul kennis óf van die suiwerste waarheid óf deurtrek met foute wees, 
afhangende van die volwassenheid van die siel. Om hierdie rede moet julle 
altyd aandag gee aan die onderwyser se lewenswyse, in watter mate die 
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mens Christus volg, dit is tot watter mate hy deurdronge is met liefde vir sy 
naaste, wat sal sy hele natuur sal kenmerk en altyd herkenbaar sal wees, 
want liefde steek haarself nie weg nie.  
Waarheid kan altyd gevind word waar liefde teenwoordig is, omdat sy nie 
akademies verkry kan word nie, instede kan sy net verkry word, herken word 
en in besit geneem word deur die werking van die Gees, wat ’n gevolg is van 
'n lewe in liefde. En daarom sal dit altyd opgemerk kan word of 'n onderwyser 
sy eie gedagtes uitspreek of blote woorde wat nog nie die regte reaksie in sy 
hart gevind het nie en daarom nie geestelik herhaal kan word nie. Toets die 
onderwysers en kies 'n geskikte onderwyser vir julleself, want julle sal met 
beide in kontak kom. Die regtes sal julle na My lei, maar die ander sal nie 
verhoed word om julle te nader nie, want julle kan en moet vir julleself 
besluit indien julle ernstig is om die waarheid leer. Amen. 

Mense se doelbewuste verwerping van die Goddelike Woord 

4539 Dit is merkwaardig hoe min mense toelaat dat hulle geraak word 
deur die goddelike Woord, hoe min kennis hulle neem van die feit dat dit op 
'n ongewone manier aan hulle oorgedra word, en hoe dikwels hulle innerlik 
beswaar aanteken daarteen en dit in stilte of openlik verwerp. Mense is reeds 
sterk beïnvloed deur God se teenstander, wat hul oordeelsvermoë beperk en 
hulle wil verswak, vandaar dat hulle nie herken en wil erken wat hulle 
ontbreek en wat hulle kan help nie. Dit wat die heel belangrikste is, blyk 
heeltemal onbelangrik te wees vir hulle, want hulle skenk slegs aandag aan 
die eise van die liggaam en het min geestelike belange.  
Dit verklaar ook waarom die Goddelike Woord net soms as die waarheid 
herken word en haar strale van lig na die omliggende gebied stuur. Slegs 
weinig mense sal die krag van die Goddelike Woord voel wat hulle aanraak en 
sodoende geestelik volwasse word. Die Evangelie sal beslis na alle plekke 
gedra word, maar dit sal nie oral oop deure vind nie, en dus sal klein liggies 
slegs nou en dan gloei en dit sal nie die donkerte van die nag verdryf wat oor 
die aarde versprei is nie.  
Dit sal slegs helder en duidelik wees waar die lig van Bo aangesteek word, 
waar die direk aangebode Woord aanvaar word, wat ’n onoortreflike invloed 
op mense sal hê. En dit is dus nie as gevolg van die Woord self, of oor die 
aktiwiteit van God se boodskappers nie, maar eerder in die feit dat die 
Goddelike Woord nie wyer verspreiding sal vind wat nodig is vir die menslike 
ras om geestelik genees te word en om haarself voor te berei vir die Laaste 
Oordeel nie, is totaal en al te danke aan die mense se doelbewuste 
verwerping daarvan.  
Talle drade is geweef tussen hemel en aarde, net soos wat talle drade 
uitstrek vanaf die aarde self na alle rigtings toe; die nuus van God se 
buitengewone werke bereik alle plekke en kan daarom ook in alle rigtings 
versprei word, maar weer en weer bereik die drade 'n doodloopstraat en op 
grond van die respek vir die vrye wil, is dit onmoontlik om die Goddelike 
Woord oor te dra aan mense solank as wat hulle dit innerlik doelbewus 
verwerp. Daarom is dit nodig om aanhoudend te werf en te werk, en so gou 
as wat net een persoon die boodskap van bo aanvaar, sal 'n groot redding 
sending volbring wees. En God dra sy Woord oor na die aarde ter wille van 
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hierdie individuele siele, sodat hulle die pad na Hom sal vind voordat die 
einde kom, voordat die nag val en alle lig uitdoof. Amen. 

Bestaan van God - Wêreldwysheid 

4541 Die wêreldwyse vind dit dikwels moeilik om aan ‘n Godheid te 
glo, omdat sy verstand hom noodsaak om ander gevolgtrekkings te maak, 
deur kennis wat nie heeltemal met die waarheid ooreenstem nie. En reeds is 
dit ‘n verkeerde opvatting oor die vorming van die aarde wat lei tot verkeerde 
denke - en dan is dit moeilik om ‘n ewige Skepper te aanvaar; een Wese, wat 
vanweë Sy blyke van Mag, vir die mense wel duidelik herkenbaar sou moet 
wees, maar egter meestal nie deur hulle erken wil word nie. Die wetenskap 
probeer om alles te bewys - en waar dit nie moontlik is nie, gee hulle egter 
nie hul onvermoë toe nie, maar weier eenvoudig om te erken dat dit buite die 
omvang van hul navorsing lê. Dus gaan hulle uit van ‘n kunsmatige, 
verkeerde opvatting en uiteindelik word die weg na die ewige Godheid 
moeilik gevind, selfs as die wil daartoe aanwesig is. 
Elke wetenskaplike ondersoek sou moes begin het deur die bestaan van God 
duidelik te maak, wat weliswaar nie bewys kan word nie, maar wat wel met 
volle oortuiging geglo kan word. Dan sal elke ondersoek ook ‘n spoedige en 
suksesvolle verloop hê. Maar om egter eers tot die oortuigde geloof te kom, 
moet die mens allereers sy skerpsinnigheid aflê en hom aan die gevoel van 
sy hart oorgee, - hy moet alle wetenskap buite rekening laat en homself soos 
‘n kind van binne af laat onderrig, d.w.s. as waarheid aanneem wat hy vir 
homself volgens sy gevoel voorstel of begeer, - hy sal in ‘n sekere sin met 
oop oë moet droom. Dan sal daar vir hom ‘n Godheid voor die gees staan wat 
alles lei en bestuur en deur Wie hy sy kennis ontvang.  
Die begeerte wat dan by ‘n mens die grootste sal wees, is en bly om ‘n sterk 
Mag bo homself te sien; slegs die wêreldse verstand probeer egter hierdie 
wens verdring, omdat hy wat die Godheid wil verdring, ook tot die verstand 
spreek. Hy kan egter nie tot die hart van die mens spreek nie en daarom 
probeer hy des te hewiger om die verstand van die mens te beïnvloed. God 
uiter Homself deur die hart, Sy teenstander deur die verstand, behalwe as die 
hart sterker is en so die verstand na haar kant toe trek. As laasgenoemde 
egter die geval is, dan is dit ook moontlik om met die verstand in te sien dat 
daar ‘n God is, dan sal hart en verstand saam strewe na die ewige Godheid, 
dan sal die wetenskap ook op ‘n ander fondament staan, dit sal tot ander 
gevolgtrekkings kom, wat dan verseker nie meer verkeerd sal wees nie. Want 
sodra ‘n ondersoek begin word met die geloof aan ‘n Godheid, sal dit nie 
sonder sukses wees nie en die waarheid sal benader kan word, ongeag op 
watter gebied dit aangewend word. Dan sal die wetenskap en die geloof nie 
meer teenstrydig teenoor mekaar staan nie, maar hulle sal mekaar aanvul. 
Want eers dan sal die wetenskap vry wees van dwaling, wanneer dit in 
harmonie sal wees met die geloof aan God as ‘n Almagtige, Wyse en 
Liefdevolle Wese wat bo alles staan wat was, is en sal bly tot in alle ewigheid. 
Amen.  
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Volg My na 

4544 Volg My na en julle sal reeds op aarde die doel bereik wat vir julle 
van die begin af bepaal is. Julle moet moeite doen om ‘n lewe van liefde te lei 
wat julle baie naby sal bring aan die Een Wie die ewige Liefde Self is. As julle 
My lewe op aarde in gedagte sal hou en terwille van die daad van verlossing 
‘n beroep op My doen om versterking van julle wil, sal julle dit ook maklik 
vind om in liefde te leef, want Ek sal julle help en julle gereeld voorsien van 
geleenthede om julle toe te laat om volgens julle wil van liefde te lewe, 
wanneer julle die drang daarna voel. 
My lewe op aarde was slegs ‘n praktiese toepassing van onselfsugtige 
naasteliefde. Die resultaat was die eenwording van die Vader, die Ewige 
Liefde, met My, sodat Ek Sy Krag en Mag, Sy Lig en Wysheid as My eie besit 
kon gebruik. Ek was deurdring met Sy Gees, met Sy Krag en met Sy Lig. So 
was alles vir My moontlik, aangesien God Self in My gewerk het. As ‘n 
menslike wese het Ek gewys dat dit nie onmoontlik is om deur die Goddelike 
gees gevul te wees nie, dat elke mens in staat is om die wonderwerke en 
tekens te kan doen wat Ek gedoen het, dat die mens homself so kan omvorm 
dat hy, as ’n beeld van God, alle krag kan gebruik en sodoende ook kan 
verwesenlik wat hy wil. 
Volg My. Alle krag van God is tot julle beskikking. Hy plaas geen beperking 
op julle nie. Hy gee sonder beperking en julle kan alles gebruik wat Hy julle 
wil gee, omdat Hy julle liefhet. Volg My, leef ‘n lewe van onselfsugtige 
naasteliefde en julle sal volmaak word en voortdurend die liefde en seën van 
God geniet. Ek spreek tot julle as mens, net soos wat Ek op die aarde 
gewandel het, Wie ook netso die Goddelike krag deur ‘n lewe van liefde moes 
bereik en wat ook die eenwording met die ewige Godheid slegs deur liefde 
verwesenlik het. 
Ek sal julle die weg wys wat julle moet gaan om die waarheid van My Woord 
te erken. Laat julleself op hierdie weg aangespoor word deur My, bied My 
geen weerstand nie, probeer om goedhartige dade te doen en julle krag sal 
vermeerder, julle wil om lief te hê, sal gestimuleer word, want die liefde self 
is krag en wanneer julle haar beoefen, sal wat julle ookal gee, as krag 
terugvloei na julle toe. Probeer dit en laat My Woord julle harte raak, laat 
julle deur My geroep word en volg My. Ek is die Stem in die wildernis van 
julle lewe. Alles om julle dreig om te verdroog as julle nie die dorre gebied 
met die Goddelike stroom van liefde benat nie, as julle nie alle goeie instinkte 
in julle deur liefde ontwikkel en die krag in julle verhoog nie. Laat My oproep 
nie ongehoor by julle verbygaan nie, neem kennis en onthou dat Ek niks 
onmoontlik van julle verwag nie, want Ek het as mens vir julle ‘n voorbeeld 
gestel van wat liefde en die menslike wil kan vermag. Volg My en julle sal 
welgeluksalig wees en bly vir alle ewigheid. Amen. 

Vergelding - Sonde en versoening 

4547 Die God van geregtigheid sal alles herstel, en so sal die gedrag 
van die mensdom inderdaad versoening vind, maar nie altyd op die wyse wat 
julle mense as reg beskou nie. God se wysheid herken mense se swakhede, 
hul morele graad van volwassenheid en die siele se onvolmaakte toestand, 
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dus maak Hy soms gebruik van middele wat die teenoorgestelde tot gevolg 
kan hê, omdat die mens self strewe na die afgrond, so lank as wat hy 
voordeel daaruit verwag. Gevolglik moet hy eers probeer om hom vry te 
maak van die aardse drange, anders sal die onreg bly groei en God sal dinge 
al hoe meer moet balanseer, wat dui op uiters moeilike tye op die aarde en 'n 
dikwels ondraaglike lot aan die anderkant. Daar moet vir elke onreg 
versoening gedoen word, tensy die Goddelike Verlosser die skuld op Homself 
sal neem en dit verlos deur Sy kruisiging, wat egter totale toewyding aan 
Hom veronderstel, asook die wil om ‘n lewe te lei volgens Sy gebooie. In 
daardie geval sou die mens reeds 'n vlak van verbetering bereik het, wat 
hom verseker van vergifnis vir sy sondes.  
Enigeen wat nie glo in Christus se daad van verlossing nie, moet 
onvermydelik self op aarde of in die hiernamaals vergoed vir sy skuld. Die 
wêreld is egter ondenkbaar vasgevang in sonde, gevolglik is die aardse nood 
so onbegryplik groot en bring die een ongeregtigheid na die ander voort. 
Iemand wat dit herken en dit verafsku is nie meer deel daarvan nie, maar hy 
sal ly as gevolg daarvan, want elke lig-begerende persoon ervaar duisternis 
as pyn. Die uur van die oordeel is egter nie meer vêr nie en vergelding is 
onvermydelik. Daarom moet julle mense nie twyfel aan God se geregtigheid 
nie.  
Menslike wil sowel as Satan se aktiwiteite moet vrye teuels gegee word, 
sodat mense hul ware geneigdheid kan toon, sodat 'n wilsbesluit gemaak kan 
word, wat goed of sleg kan wees, en goed en boos moet dus gesien word om 
dit te ondersteun of om dit te verafsku. Moet egter nie dink dat vergelding sal 
versuim om te realiseer nie, want vroeër of later sal die dag kom wat elke 
persoon homself sal moet regverdig vir sy gedagtes, bedoelings en optrede, 
en hoe nader dit aan die einde kom, hoe duideliker sal die donker magte 
woed en dus ook die aanslag teen die regverdiges, wie terugkrimp van die 
duiwels in menslike vorm en God aanroep om geregtigheid. Vergelding sal 
egter wel realiseer. Amen. 

Val van die engele - Sonde 

4551 Dit sal ewig vir die mense ondeurgrondelik bly om te weet wat 
God daartoe beweeg het om te regeer en te werk soos wat Hy doen, omdat 
die menslike verstand nie kan verstaan watter beweegredes die basis vorm 
vir God se uitdrukking van Krag nie. Dit verstaan ook nie die verband nie, 
omdat dit slegs die gevolge kan sien en voel van wat in die oertyd in die 
geestelike ryk afgespeel het, in ’n wêreld waarvan alle sigbare skeppinge 
maar net swak afbeeldings is, waarvan daar nie eens vergelykenderwys 
gepraat kan word nie en wat slegs geskep is as gevolg van wat lank gelede in 
die Ryk van God se geskape geeste plaasgevind het.  
Hulle was die suiwerste uitstraling van Sy Krag, gevolglik was hulle ook 
magtig en sterk en hulle was hoogs volmaak. God se Wil om te skep was ook 
oorgedra op Sy skepsels, met die gevolg dat al Sy skeppende gedagtes ook 
in hulle tot uitdrukking gekom het. ’n Kreatiewe wil van ondenkbare omvang 
het dus hierdie wesens, wat nou sonder beperking aktief geword het, 
geïnspireer, m.a.w., nuwe skeppings, wat hulself oortref het, het tot stand 
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gekom. Hierdie nuwe skeppings was egter steeds weer geïnspireerde wesens, 
ook van hoogste volmaaktheid en dus tot denke in staat, en met ’n vrye wil.  
Die eerste wese wat van God uitgegaan het, het alles oortref met lig en krag, 
omdat hy uit God Self ontplooi is en het saligheid gevind in die voortdurende 
benutting van sy onbegrensde krag. Sy skeppings het vermeerder en sy 
saligheid tot ongekende hoogtes, want God het geen beperkte grense vir hom 
gestel nie. God het hom egter op die proef gestel, omdat Hy wou gehad het 
dat die wese bewus sal word daarvan dat hy ’n draer is van die krag wat van 
God uitgaan.  
Die toets het daaruit bestaan dat die wese, Lucifer, God aan sy skepsels sou 
voorhou as die Een uit wie hulle ontstaan het, sodat ook hy kon voortgaan 
om altyd bewus te bly daarvan dat hy die krag van God ontvang wat hom in 
staat gestel het om skeppend werksaam te wees. Hy moes God dus erken as 
Skepper en Bron van krag en sy saligheid sou onbeperk gewees het tot in 
ewigheid. Hy was nie net getoets oor hierdie erkenning nie, maar daar was 
van hom verwag om uit vrye wil ’n besluit te neem wat bedoel was om hom 
te verhoog van ’n volmaakte geskape wese, na ’n volmaakte wese vanuit eie 
vrye wil, sodat hy nou sy mag en krag kon gebruik as ’n waarlik goddelike 
wese binne die Wil van God.  
En Hy faal. Hy wou nie die ontvanger van krag, maar self die kragbron wees, 
en die volheid van die krag wat hom ter beskikking gestaan het, ag hy as 
voldoende bewys daarvan. Hy het homself dus wilsmatig afgewend van God, 
ofskoon `n skeiding van Hom nie moontlik was nie, omdat hy sonder God nie 
meer sou kon bestaan nie. En omdat daar deur sy wil, met gebruik van die 
krag uit God, ontelbare wesens ontstaan het, voel hy homself as hul skepper, 
in die besit van enorme krag en mag, en so maak hy hom opsetlik los van 
God, uit sy drang na hoogmoed en heerssug. Daardeur word hy sondig en 
trek hy al sy skepsels met homself mee in die sonde, wie weliswaar nou self 
nog onskuldig was, maar heeltemal onder die invloed gestaan het van hom, 
wie aan hulle die lewe geskenk het.  
God gee nou aan hulle die selfbeskikkingsreg, hulle mag die lig aanskou, 
hulle het in hul volmaaktheid ook gesien van waar hulle uitgegaan het, hulle 
kon derhalwe ook by God woon en deel hê aan Sy heerlikheid, maar dit was 
maar slegs weinig wat hulle by Hom aangesluit het, wat dus vrywillig vir God 
gekies het en wat as Sy engele voortdurend om Hom is en vir Hom werksaam 
is in die geestelike ryk. Die meerderheid egter het hulleself vrylik aangesluit 
by hul verwekker, het uit eie beweging besluit om sy wil hulle wil te maak en 
beland sodoende in 'n toestand van geestelike duisternis. Hierdie besef was 
hulle ontneem, omdat die werking van die krag afneem, sodra die wese 
homself van God verwyder. 
Maar alles was en is krag uit God, wat ewig nie verlore kan gaan nie en moet 
daarom op 'n suksesvolle weg, wat deur God se wysheid bepaal is, na Hom 
toe terugkeer. En hierdie weg is die gang deur die aardse materiële skepping, 
wat God vir die doel van die terugvoering van die eens gevalle gees laat 
ontstaan het. Deur hierdie skepping gaan die gees in ’n gebonde wil, d.w.s. in 
die toestand van “jy moet”, die stadige ontwikkelingsgang opwaarts tot by 
die stadium waar die vrye wil aan hom teruggegee word en hy nog eenmaal 
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voor die beslissing gestel word om self die mag te kies waaronder hy wil 
staan. 
Hierdie wese is belas met die sonde van die destydse opstand teen God, 
maar kan homself daarvan bevry met gebruikmaking van die krag uit God, 
wat hy eertyds verwerp het, maar hierdie krag moet hy self verwerf deur 
werke van liefde en in gebed bewustelik daarvoor vra vanaf God. Hy moet die 
vrye wil tydens die lewe op aarde op die korrekte wyse gebruik en moet 
homself weer tot God wend en Hom as Vader en Skepper van ewigheid 
erken. Dan sal hy weer binne-in die toestand van Lig tree, hy sal weer ’n 
ontvanger van krag word en sal dus weer werksaam kan wees volgens sy wil, 
wat nou ook God se wil is. Hy sal kan skep en formeer tot sy eie diepe geluk 
en daardeur vir ewig salig wees. Amen.  

Gebrekkige toestand van die mens beantwoord aan sy wil 

4553 Die feit dat Ek julle jul aardse lewe gegee het, regverdig nie die 
aanname dat Ek julle in die gebrekkige toestand geplaas het wat vir julle 
probleme op aarde veroorsaak nie. Julle almal is gevorm volgens julle wil, 
dus nie soos julle wil op aarde as mens nie, maar volgens die kenmerke van 
julle wil voor die beliggaming as mens. 
Ek het julle die moontlikheid gegee, ondanks die feit dat julle wil nie positief 
gerig was nie, om wel tot ‘n sekere vlak van hoër ontwikkeling te kom, 
deurdat Ek julle wil beperk het deur die wet van “jy moet”, en julle dienend 
werksaam kon wees en die groot afstand van My af hiermee kleiner kon 
maak. Toe gee Ek julle ‘n vrye wil, wat egter verskillend geaard is by elkeen 
afsonderlik, na gelang van sy innerlike weerstand teen My. 
Beantwoordend aan hierdie wil, is julle gevorm, d.w.s. verskillend voorsien 
van liggaamlike bekwaamhede, karaktereienskappe en gevoelens, sodat julle 
die bes moontlike geleentheid kan hê om tydens die aardse lewe tot 
geestelike volwassenheid te kom. Hierdie moontlikheid staan vir elke mens 
oop, om as volkome wese aan die einde van sy aardse lewe die geesteryk 
binne te gaan. 
Ek het julle dus nie die gebreke en swakhede gegee nie, inteendeel, julle het 
dit self saamgebring deur julle verkeerde liefde, omdat julle andersins dadelik 
in staat sou wees om dit af te lê, indien julle liefde nie verkeerd gerig sou 
gewees het nie. Julle almal dink te weinig daaraan dat julle ‘n vrye wil besit 
en dat hierdie wil aanleiding gegee het tot julle beliggaming op aarde. In 
vryheid van wil het die wesens, wie julle nou is, eens gesondig en in vryheid 
van wil moet hulle nou hul sonde insien en dit weer goedmaak, deur 
bewustelik na My te strewe teen Wie julle eens gesondig het. 
Julle mense op aarde het nou byna die doel bereik, want julle is al aansienlik 
naby aan die toestand wat eens julle bestemming was voor julle afvalligheid 
van My. Maar julle wil sal egter die uiteindelike resultaat bepaal. Julle moet 
self probeer om alle foute en swakhede, slegte gewoontes en begeertes te 
bemeester en daartoe ontbreek die moontlikheid nie om hulp van bo, krag en 
genade, te verkry nie. As julle julleself egter so liefhet, soos wat julle aard is, 
dan sal julle nooit die finale doel bereik nie.  
Ken julleself en probeer om te verander, want eens sal julle moet antwoord 
oor hoe julle die kort tydjie van julle lewens op aarde benut het. My Liefde 
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bied julle alle moontlikheid tot volkome volwassenheid, maar Ek sal egter 
altyd die vryheid van julle wil eerbiedig. Amen. 

Die leer van Reïnkarnasie  

4559 Wat julle verlang om te weet, sal aan julle bekendgemaak word, 
sodra julle jul vrae ter beantwoording aan My sal voorlê. Dit is vir alle mense 
van die grootste belang om hulle ten doel te stel om gedurende die aardse 
lewe hul siel tot voltooiing te bring, as hulle vas daarin glo dat hulle eendag 
verantwoording sal moet doen voor ‘n Regverdige God, in hoeverre hulle hul 
aardse lewe benut het. 
In ‘n geestelike opsig spoor die geloof die mens aan tot die grootste 
aktiwiteit. Dit is dus begryplik dat ‘n geloof aan meer moontlikhede van 
opwaartse ontwikkeling deur herhaalde inkarnasie, die mens onverskillig sal 
laat word oor arbeid aan sy siel. En hierdie geloof is gevaarlik, omdat dit in ‘n 
sekere sin die strewe na die hoogste moontlike sielerypheid verminder en 
bowendien ook My regverdigheid in twyfel trek. 
Want hoe sou Ek enigiemand tot verantwoording kan roep as Ek nie vir elke 
mens die herbeliggaming op aarde sou toelaat nie? Op welke manier moes 
die beloning dan wel plaasvind van hulle wat hulleself volgens My Wil tot 
liefde omvorm tydens hulle lewe op aarde, wanneer Ek die wat gefaal het, 
dieselfde geleentheid sou gee om hul een of meermale te beliggaam, met die 
doel om hulle opwaarts te laat ontwikkel. Dan sou elke mens uiteindelik 
dieselfde graad van volmaaktheid kon bereik het! 
Die ligsterkte bepaal in die geesteryk ook die graad van saligheid. Die 
ligsterkte wat die mens deur vrye wil op die aarde bereik het, sal beslissend 
wees vir die arbeidsveld wat aan hom in die geesteryk toegewys sal word, 
waar hy nou meer en meer sal kan toeneem in wysheid en krag, dus ook in 
saligheid. 
Sy aktiwiteit is die oordra van lig en krag na die wesens wat lig- en 
kragteloos is, wie dus hulp nodig het, op aarde, sowel as in die geesteryk. 
Hierdie werksaamheid is geweldig verblydend, sodat geen werksaamheid op 
aarde daaraan gelykgestel kan word nie. Daaruit volg dit dat elke wese wat in 
staat is om lig en krag aan behoeftige siele uit te deel, hierdie werksaamheid 
ook sal wil verrig, omdat sy haarself daarmee onuitspreeklik gelukkig maak. 
Want sy neem die krag van My op en is dus in ‘n sekere sin ‘n deurgee-stasie 
van My Kraguitstraling.  
Elke wese wil graag hierdie saligmakende proses deurvoer sodra sy maar ‘n 
sprankie van insig het en dus nie meer in die diepste geestelike duisternis 
verkeer nie. Dan sal die wese egter nooit meer vrywillig haar verblyf in die 
geesteryk verruil vir ‘n lewe op die aarde nie, sy sal nooit meer terugverlang 
na die stoflike omhulsel nie, want die moontlikhede om opwaarts te gaan is in 
die geesteryk ewegoed aanwesig, wanneer die wil tot liefde eenmaal ontwaak 
het by hulle wat al ‘n krieseltjie insig het. 
Om haarself te beliggaam, kan die siel wel doen, indien sy self die wil daartoe 
sal hê en daar ‘n edel motief aan hierdie beliggaming ten grondslag lê, soos 
hulpverlening aan die medemens, of die aflos van ‘n groot skuld wat 
belemmerend teenwerk om ‘n hoër graad van sielsvolwassenheid te bereik. 
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Dan is dit geen terugplaas na die aarde deur My Wil nie, maar die wil van die 
siel self sal deurslaggewend wees.  
Omdat elke siel egter nou van haar geheue ontneem word, sal so ‘n 
beliggaming aan die grootste gevaar blootgestel wees, omdat die siel 
ewegoed kan wegsink deur haar vrye wil, omdat sy, net soos elke mens, die 
ontwikkelingsgang moet aflê en haar vleeslike luste sal daar in die besonder 
na vore kom, indien sy in dieselfde verleiding kom wat haar skuldig laat word 
het in haar vorige beliggaming. 
Vergelyk die siel se werksaamheid in die geesteryk, wat haar langsaam, maar 
seker hierdie graad van rypheid sal besorg, -  teenoor die twyfelagtigheid van 
‘n geestelike sukses deur ‘n herhaalde beliggaming. Dan sal sy baie eerder 
die lot in die geesteryk kies. Maar sy bly egter tog met die aarde verbonde, in 
soverre dat sy haarself oor die siele op aarde bekommer en hulle in hul lot 
begelei. Sy sal steeds help waar sy self op aarde gefaal het, maar die 
aanname dat dieselfde siel haar weer op aarde as mens sal beliggaam, is 
verkeerd. 
Daarteenoor moet steeds genoem word dat die mens op aarde elke 
geleentheid gebied word om self opwaarts te ontwikkel, dat die toevoer van 
genade onbegrens is, dat die wil van die mens deur die Verlossingswerk krag 
kan ontvang wat alle mislukking onmoontlik maak en dat dit hom dus 
heeltemal vry staan om hierdie hoë graad van lig te bereik, en dat hierdie 
voordele nie willekeurig verwerp mag word, om dan weer opnuut daarna te 
vra nie.  
Die mens het ‘n vrye wil en sal self eendag vir die gebruik daarvan 
verantwoording moet doen. Hy sal ook die gevolge moet dra van die 
uiteenlopende soorte lotsbeskikkings wat in die hiernamaals bestaan en wat 
hy nie eenvoudig kan omseil deur ‘n hernieude beliggaming nie, want die 
gevolge hiervan is weer twyfelagtig, omdat sy geheue aan vroeër hom 
ontneem is.  
Tog is sy wil beslissend en hy sal dus beliggaam word indien hy wil. Maar 
hierdie wil is egter ‘n seldsaamheid, waarom daar dus nie van ‘n meermalige 
inkarnering gepraat kan word nie. Bowendien is hierdie leer ‘n groot gevaar 
vir die mense, indien hulle hul aardse lewensgang nie ernstig genoeg opneem 
nie, en altyd rekening te hou met ‘n herhaling, wat egter agterweë sal bly. 
Amen. 

Verstandelike kennis van wêreldse oorsprong - Waarheid - 
dwaling  

4560 Die wêreld stel My apart van mense en baie word ’n prooi 
daarvan, ten spyte van My voor die hand liggende uitdrukking van krag. Selfs 
al het hulle My herken, verlaat hulle My en dink nie daaraan dat Ek hulle 
eendag tot verantwoording sal roep nie. Maar die wêreld is nie net 
aangename aktiwiteite of materiële besittings nie. Die teenstander kan ook 
ander middele aanwend wanneer hy wil hê dat mense My moet verlaat, 
wanneer hy die waarheid van hulle wil weerhou, sodat hulle sal neig na sy 
verkeerde leerstellings.  
Dan sal hy wêreldse mense gebruik om onder die dekmantel van 'n 
deskundige te praat en die een verwar wat My Woord van bo aangebied is, 
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sodat hy nie meer in staat sal wees om dit te herken nie, want hy laat 
homself nie meer geestelik nie, - maar instede op 'n wêreldse manier 
onderrig. Dit is sy eie skuld wanneer dit sy oordeelsvermoë verswak, want 
die persoon aan wie Ek My woord oordra, word 'n geskenk van genade 
aangebied wat hy as sodanig moet waardeer. Wanneer hy iets kosbaar 
aangebied word, moet hy wegdraai van waardelose geskenke; hy moet 
sonder aarseling laasgenoemde prysgee in ruil vir My geskenk. As hy egter 
nie bereid is om dit te doen nie, dan is hy My geskenk nie waardig nie en dit 
sal weer van hom af weggeneem word.  
Daarom is die wêreld sterker, want waar leuens en dwaling bestaan, is die 
wêreld op die voorgrond. Aan die ander kant kom die waarheid van My, sy is 
afgesny van die wêreld en kan dus slegs herken word deur diegene wat geen 
verdere onderhandelinge met die wêreld het nie, dus, wie se harte 
onaangeraak bly deur die aanloklikheid van die wêreld, deur alle besittings 
van wêreldse oorsprong.  
En so behoort verstandelike kennis, wat afwyk van die suiwer waarheid, ook 
aan die wêreld, want dit het nie sy oorsprong in My nie. Vermy die wêreld en 
haar verteenwoordigers, indien jy geskenke van My wil ontvang en wanneer 
My geskenk van genade vir jou aangebied word, laat vaar alles anders, want 
dit is die kosbaarste skenking wat jy deur My Liefde kan ontvang. Jy kan 
jouself nie verontskuldig wanneer jy My geskenk geweier het nie, want jy is 
nie onkapabel om die waarheid as sodanig te herken, wanneer Ek dit vir jou 
aanbied nie, tog was jy nie bereid om dit te aanvaar nie en sal jy sodoende 
ook jou oordeelsvermoë verloor.  
En dit is julle skuld waarvoor julle julleself sal moet regverdig. Wanneer Ek 
jou nader, moet jy My nie op gelyke voet plaas met diegene wat jou niks van 
groot waarde kan aanbied nie, omdat hulle nie deur My geleer is nie. Maar as 
jy dit egter doen, dan is jy My geskenk nie waardig nie en dit sal weer van 
jou afgeneem word en waarlik nie so maklik vir 'n tweede keer vir jou 
aangebied word nie.  
Dink ernstig hieroor na en roep julleself tot verantwoording oor wat julle 
bereid sal wees om op te gee, en laat julleself gewaarsku en vermaan word, 
want julle is in gevaar om baie te verloor, net omdat julle nie dit wil verwerp 
wat waardeloos is nie, wat julle aangebied word deur die wêreld en wat 
daarom nie vir ewig kan duur nie. Amen. 

Oordra van die Goddelike Woord 

4561 ‘n Woord-vir-woord weergawe van die inligting wat julle deur die 
innerlike stem ontvang, sal altyd die grootste impak hê, selfs al is julle ook in 
staat om julle medemens self te onderrig, sal mense nogtans minder in staat 
wees om hulself doof te hou vir die direkte Woord van Bo. Om hierdie rede is 
die verspreiding van die geskrewe Woord 'n seën. Daarom sal Ek al die werk 
vir die verspreiding van My Woord seën en julle in elke opsig help, want dit is 
veral nodig dat die mense kennis neem van My buitengewone werk, wat hulle 
deur middel van die geskrewe Woord kan bevestig, indien hulle van goeie wil 
is.  
Enigeen wat dit wil verwerp, sal dit in enige vorm verwerp, maar in die 
skriftelike weergawe sal mense My Gees herken, My stem, en hulleself 
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oopmaak vir Haar werking. My Woord spreek vir Homself, geen verduideliking 
hoef bygevoeg te word nie, dit sal altyd verstaanbaar wees vir mense, want 
Ek praat Self met elke persoon, indien hy aandagtig en met 'n begeerte vir 
die waarheid dit in sy hart opneem, dit deurdink en aandag gee aan die 
gevoelens wat hy ervaar as gevolg daarvan.  
Julle mense het so baie hulpmiddele tot julle beskikking, wat alles 
genadegawes van My is om die pad na Bo vir julle makliker te maak. My 
Woord wat vir julle van Bo aangebied word, is die grootste en doeltreffendste 
middel van genade wat julle verseker omhoog sal lei, want dit word deur My 
Krag geseën. Dit is 'n direkte uitstraling van Myself, wat altyd 'n 
buitengewone uitwerking op julle sal hê. Dit hang net af van julle wil, of julle 
dit sal toelaat om ’n uitwerking op julle te hê.   
Dit is die rede waarom baie mense kennis daarvan sal ontvang, baie mense 
sal die seën van My Woord in hulself ervaar, hulle sal wedergebore word, 
hulle sal weer leef en al die lewelose verbeur, al die formaliteite verruil vir My 
Woord. Hulle sal My herken in die Woord, in My glo en leer om My lief te hê. 
Hulle sal woorde van Wysheid aanvaar wat nêrens anders vir hulle aangebied 
sal word, indien dit nie van My afkomstig is nie. Hulle sal weet dat Ek, as die 
Skepper van ewigheid, nie My skepsels vergeet het nie, dat Ek as die Vader, 
nie My kinders op hul eie sal laat nie, dat Ek almal wil help om terug te keer 
na die Vaderhuis en dat hulle My hulp dringend nodig het en dat hulle My dus 
in gebed moet nader en 'n beroep doen vir My Krag en Genade, om hulle in 
staat te stel om hulself te omvorm tot liefde en dat hulle My Wil moet ken om 
dit te vervul. Alle werk in verband met hierdie poging, sal geseënd wees, 
want die tyd is vinnig besig om uit te loop. Amen. 

Opleiding van die draers van Waarheid – Die stryd met die swaard 
van die mond 

4565 Alles wat julle van My af ontvang, is vir julle nodig om te weet, 
wanneer julle sal begin om onderrigtend werksaam te wees, naamlik om My 
te dien. Julle kennis mag geen gebrek toon nie, ofskoon julle ook nie in staat 
sal wees om alle inligting weer te gee nie, maar julle sal op alle gebiede goed 
tuis moet wees, omdat dit by al hierdie dinge daarop sal neerkom dat julle 
teenwerpinge die hoof sal moet kan bied en ook die bewys moet kan lewer 
dat julle onderrig is deur kragte wat ‘n omvangryke kennis besit waaroor julle 
duidelik tevore nie beskik het nie. Dat julle ook nou, in die besonder in die 
verstand, deur My opgelei word om die samehang te begryp, dus in 
ooreenstemming daarmee ook opheldering te gee, is ook ‘n genadegawe wat 
Ek uitdeel, wanneer die wil om My te dien, kenbaar is en ‘n regstreekse 
onderrigting toelaat.  
Julle sal julleself daarop moet voorberei dat mense julle kriskras en 
deurmekaar sal vrae stel, om enersyds julle kennis te toets of om julle te laat 
faal, wanneer mense hulle as vyande van die waarheid teenoor julle sal 
opstel. Wel beweer die teenstanders ook om na die waarheid te strewe, maar 
hulle lieg vir hulself, aangesien hulle andersins met julle sou moes saamstem, 
omdat die waarheid, as sy ernstig gesoek word, ook as waarheid herkenbaar 
is. Maar die waarheid is egter lastig vir hulle en daarom sal hulle julle afbreek 
as draers van die waarheid en probeer om julle onskadelik te maak. 
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En daarom sal Ek julle so oplei dat julle elke teenwerping sal kan weerlê, dat 
julle kennis ook die vyande sal verbaas en hulle ‘n werksaamheid van bo nie 
met oortuiging sal kan afwys nie, selfs wanneer hulle dit met woorde doen. 
Daarom herhaal Ek steeds weer die onderrigting, om julle as lewendige 
verdedigers van My woord op te lei, wat verstandelik alles sal kan motiveer 
en daardeur die teenstander sal verslaan, wie dus vir My en My ryk sal stry 
met die swaard van die mond. 
Ek sal julle bekwaam maak om te praat en wel nie net deur My Gees gedrewe 
nie, maar ook die verstand sal reageer en dan ook getuienis aflê van die 
kennis wat die Gees hom deur die hart ingegee het. Dan kan die mens wel 
oortuig wees dat Ek Sy gedagtes korrek sal stuur en hy hom dus sonder 
bedenkinge kan wy aan die oplossing van die moeilikste probleme, indien dit 
deur teenstanders verlang word, en hy sal dit self kan begryp en verklaar, 
waarvoor ‘n groot kennis nodig sou gewees het, indien dit skolastiese aan 
hom oorgebring moes gewees het.  
Ek wil julle geskik maak vir die arbeid in My wingerd en daarom sal alle 
gebiede vir julle ontsluit word. Die teenstanders sal van alle kante op julle 
afstorm en julle leerstellinge wil verwerp.  
Maar ’n goeie leraar sal egter alle teenwerpinge weerlê wat met vyandige 
opset teen hom ingebring word, ‘n goeie leraar is selfs in staat om die 
teenstander te oortuig en hy sal sy kennis steeds versprei, selfs wanneer die 
plan om dit te verwerp, oorheers by diegene wat onderrig word en hom in sy 
werk probeer hinder. 
Die waarheid handhaaf haarself en dat die waarheid haar regte verdedigers 
het, daarvoor sal Ek sorg, Wie die ewige Waarheid Self is en Wie die mense 
na die waarheid wil lei. Ek sal My dienaars op aarde uitrus met alle 
bekwaamhede, wat suksesvolle arbeid vir My Ryk sal verseker. Ek sal kennis 
aan hulle verskaf wat ‘n oortuigende uitwerking sal hê en wat as Goddelike 
Wysheid erken kan sal word deur elkeen wat ernstig ondersoek en homself 
laat onderrig. Amen. 

Vrees nie hom wat die liggaam, maar nie die siel kan dood nie 

4566 Vrees nie hom wat julle aards kan skaad nie, maar veeleer hom 
wat soek om julle siele in die afgrond in te trek. Maar julle kan hom moedig 
weerstaan, as julle My aan julle sy roep, want dan sal hy niks teen julle kan 
uitrig nie. Dan het julle ‘n Skild waardeur julle onkwetsbaar is en julle siel sal 
dan teen elke gevaar beskerm wees. 
Maar die wêreld sal julle egter erg verdruk en haar maghebbers sal trag om 
julle te vernietig, omdat hulle sal optree teen elkeen wat aan My getrou is. 
Hulle wil My nie erken as hulle Heer nie en eis daarom alle mag en verering 
vir hulself op. Julle sal dus erg verdruk word, maar kan tog onbesorg en 
onbevrees die stryd tegemoetgaan, omdat Ek, as julle Leëraanvoerder, met 
julle ten stryde sal trek en vir julle sal veg, soos wat julle vir My en My Naam 
sal stry. Daarom sal die oorwinning ook julle s‘n wees. 
Streef daarna dat julle geloof steeds dieper en meer onwankelbaar word, dan 
sal alle vrees ook verdwyn vir hom wat slegs die liggaam kan doodmaak.  
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Gee meer ag op die lewe van die siel, dan sal al die wêreldse, die verlokkinge 
en bedreiginge, julle heeltemal onberoerd laat en julle sal dan slegs volgens 
My wil leef. Wanneer die eise van die aardse maghebbers teen My Wil gerig 
sal wees, sal julle hulle herken as afgesante van Satan en julle sal alle vrees 
vir hulle verloor, want julle geloof sal julle die krag gee om te weerstaan. 
Julle sal dan geen vrees meer hê vir die wêreld en haar aanhangers nie, maar 
sal meer en meer vashou aan My, as die Een vir wie julle ontsag sal hê en 
Wie tegelykertyd deur julle bemin sal word. 
Wie egter swak in die geloof sal wees, sal angstig word en ook die aardse 
maatreëls met besorgdheid gadeslaan. By hom wat swak in die geloof is, is 
Ek nie altyd teenwoordig nie. Hy gee nog te veel aandag aan die wêreld, 
ofskoon hy dit nie begeer nie, maar hy bly nie onaangeraak daardeur nie, 
want sy beheers nog sy gedagtes en sy hou hom nog te veel weg van die 
geestelike strewe. Hy sal ook bevrees wees en sodoende deur die aardse 
geweld erg in die benoudheid gebring word. Ek wil hom egter van die vrees 
afhelp en sou hom graag wil toeroep: ‘Ek sal julle altyd tot Redder wees, as 
julle maar net heeltemal wil glo in My Liefde en My Mag.’ 
Ek vermag alles en Ek wil ook alles doen wat julle tot seën sal strek, glo dit 
en weet dat Ek steeds aan julle kant sal staan wanneer Satan se volgelinge 
julle bedreig en julle van My af wil wegrokkel. Wanneer julle bewus raak van 
My teenwoordigheid, dan sal alle angs verdwyn en sonder vrees sal julle die 
vyand die hoof bied. Deur die geloof in My sal julle sterk wees en julle sal dan 
geen vrees meer hê vir julle liggaamlike lewe nie, omdat julle weet dat daar 
geen dood bestaan vir hom wat in My glo nie, dat julle liggaam dus wel 
gedood kan word, maar nooit die siel nie en dat Ek egter ook julle liggaamlike 
lewe sal behoed solank julle uur nog nie aangebreek het nie. Amen. 

Ernstige vrae aan hulle wat onderrig en God se dienaars bestry 

4567 Julle sal ter verantwoording geroep word indien julle My dienaars 
lastig val weens hulle geestelike werksaamheid, want van My het hulle die 
opdrag en as julle hulle bestry, val julle My aan. Hulle voer slegs die opdrag 
van hulle Heer uit, dus is hulle nie verantwoordelik vir dit waarvan julle hulle 
beskuldig nie, dat hulle julle die Waarheid in julle gesig vertel, wat julle nie 
wil hoor nie en waarvan julle nog veel minder sou wil hê dat dit aan julle 
medemens oorgebring word. Ek eis rekenskap oor die doen en denke van 
julle wat self as verkondigers van die Waarheid in die wêreld erken wil word 
en tog die suiwer Waarheid bestry wat van My uitgegaan het. 
Laat die Waarheid vir julle ‘n ernstige saak wees en probeer in die eerste plek 
self in besit te kom daarvan, dan eers het julle die reg om vir die Waarheid 
op te kom en draers van dwaallere te verhinder in hulle werksaamheid. 
As julle egter self onderrig moet word en probeer om die draers van die 
Waarheid uit te skakel, as julle hulle gaan vervolg en bestry, gaan julle wese 
teen My in en laai julle ‘n groot skuld op julleself, waarvoor Ek julle ter 
verantwoording sal roep. Let op, as julle te goeder trou handel, hoe dit daar 
in die wêreld lyk: Waar vind julle die Gees van Liefde? Waar vind julle innige 
verbondenheid met God, oortuigde geloof en ware naasteliefde? Waar vind 
julle die werksaamheid van die Gees, d.w.s. Wysheid en helder insig in 
geestelike sake? Hoe verklaar julle die groot gebeure vol leed in die wêreld 
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vir julleself? Hoe los julle die groot raaisel van die skepping op? Wat weet 
julle van die Wese van God, van Sy ewige heilsplan? Wie anders as Ek Self 
kan julle die kennis daaroor verskaf deur My Gees? Waar sal julle ‘n 
werksaamheid van die Gees kan vasstel? Beantwoord vir julleself in alle erns 
hierdie vrae en ontken dan nie die verbinding tussen My en hulle wie julle 
daaroor opheldering kan gee nie. 
Neem met ‘n dankbare hart in ontvangs wat Ek julle aanbied vanuit die 
hoogte om julle tot insig te bring, en wanneer julle twyfel, ondersoek dan, 
maar verwerp nie sonder om te ondersoek nie, want waarlik sê Ek vir julle, 
Ek beskerm My dienaars en sal nie duld dat van Bo oorgebringde geestelike 
leringe kragteloos gemaak word nie, deurdat julle sal probeer om te 
verhinder dat dit aan julle medemens oorgebring word en julle hulle wat My 
Woord oorbring, sal bedreig en vervolg. Wat julle van hulle wil afneem, sal Ek 
hulle teruggee en duidelik sal julle My werksaamheid en My hulp herken.  
As julle My egter wil dien, as julle My Wil, wil vervul, wek dan eers julle gees 
tot lewe deur werke van liefde; dan eers het julle die reg om te oordeel en op 
te tree as regter oor hulle wat valse leerstellinge versprei of as valse profete 
optree. Dan eers sal julle weet hoe om die Waarheid van die dwaling te 
onderskei en ware dienaars vir My te wees op aarde, maar sal dan nooit meer 
diegene veroordeel wat julle nou as draers van die Waarheid tegemoet tree 
om My Wil aan julle bekend te maak nie. 
Onstuitbaar snel die tyd sy einde tegemoet, op hierdie aarde is daar een doel 
vir julle gestel en spoedig sal julle die tydstip bereik het, waar die 
moontlikheid om julle op aarde te ontwikkel, ten einde geloop het. Laat vir 
julle opheldering verskaf daaroor, leef nie gedagteloos van die een dag na die 
ander nie, daarop rekenende dat daar vir julle nog baie tyd oor is nie. Wees 
bewus van die groot verantwoording wat jy dra vir jou eie siel, asook vir die 
siele van julle medemens, as julle die tyd tot aan die einde goed wil benut en 
bedink dat elke dag die laaste is. Dan sal julle ywerig probeer om julle 
sielerypheid te vergroot, as julle die goeie wil volgens My Wil en dan sal julle 
nooit meer so kan dink en handel soos wat julle nou doen terwyl julle nog 
blind is in die gees, waar julle nie die Lig wil aanneem wat die duisternis van 
julle gees kan deurbreek nie. Neem My waarskuwing en vermaning ernstig 
op, sodat dit julle nie eendag bitter sal berou, wanneer dit te laat sal wees 
nie. Amen. 

Geestelike samewerking 

4570 In geestelike opsig word samewerking vereis, die een is 
aangewese op die hulp van die ander, omdat geestelike arbeid selde die 
steun van wêreldse kant sal ondervind en ‘n verbreding daarom moeisamer 
sal wees en die steun nodig het van hulle wat vanuit dieselfde gees lewe. Die 
wil van die enkeling, tot watter mate hy vir My ‘n bekwame arbeider in My 
wingerd sal wees, is deurslaggewend. Die arbeid vir My en My Ryk moet in 
volledige vrye wil verrig word, niemand mag onder druk staan om iets teen 
sy wil te moet doen nie. Hy wat egter deur sy hart gedrewe word en uit liefde 
tot My, vir My werksaam sal wees, sal die rykste seën ontvang, hy sal sy 
geestelike rykdom vergroot, hy sal vreugde skep in die skatte waarmee hy 



299 
 

arbei en hy sal homself gedronge voel om hierdie rykdom ook vir ander 
toeganklik te maak. 
Daarom sal hy voortdurend geestelike uitruiling tot stand wil bring en sal 
daarvoor mense nodig hê wat dieselfde nastreef, sodat die samewerking 
hiervan op geestelike basis verseker is. As ‘n mens wat die geestelike 
nastreef, nie sy hart kan uitstort nie, sou sy arbeidsveld beperk wees en sal 
dit hom vermoeid maak. Oral is egter mense te vinde wat daarna strewe om 
by My uit te kom en wat geestelike gemeenskap soek om My woord te kan 
uitruil, na gelang van hulle werksaamheid. Die een moet vir die ander een ‘n 
steun wees en aan ieder wys Ek die arbeid toe wat hy kan verrig, indien hy 
maar wil, maar Ek plaas nie dwang op sy wil nie, omdat die liefde vir My hom 
moet aanspoor om vir My werksaam te wees. Dra hy hierdie liefde in 
homself, dan hoef hy nie van buite af gestimuleer te word nie, dan sal dit 
hom vanself aanspoor om te werk vir My en My ryk en hy sal die rykste seën 
ontvang en vlytig vir My werksaam wees. Amen. 

Bestemming volgens menslike wil 

4573 Ek lig julle in dat julle lotsbestemming beslis gevorm word 
volgens My wil, maar sal nogtans aanpas volgens julle wil, sodat julle wil 
effektief die volgorde van al die gebeure sal bepaal, want julle wil vereis die 
nodige geleenthede om volwassenheid te bereik, ten einde julle so vinnig as 
moontlik ondergeskik te maak aan My Wil. ‘n Wil wat geheel en al aan My 
gewy is, verseker 'n persoon se volwassenheid van siel en hy sal in staat 
wees om die hiernamaals te betree as 'n ligwese wanneer sy laaste uur 
aangebreek het.  
Solank hy My egter nog weerstaan, het hy nodig om getoets te word en sal 
hy altyd en ewig opposisies hê in sy aardse lewe, tensy hy homself heeltemal 
oorhandig het aan My teenstander, wat hom in elke opsig sal help gedurende 
sy tyd op aarde. Maar hy sal egter nie plesier hê in sy maklike aardse lewe 
nie, want na sy dood sal hy duisendvoudig moet boet daarvoor. En dus kan 'n 
persoon aan wie 'n moeilike lotsbestemming toegestaan is, weet dat Ek hom 
liefhet en versorg, hy moet net altyd vertrou op My hulp en My Krag en sy lot 
nederig aanvaar en sy siel sal voordeel trek daaruit, maar die omvang 
daarvan sal eers in die geesteryk deur hom herken word.   
Waar lyding en kommer gevind kan word, dit is waar Ek self aan die werk is 
om die individu se wil te verander, dit is waar My teenwoordigheid, My leiding 
en My aktiwiteit herkenbaar is. Dus moet die geweldige lyding wat oor die 
aarde aan die gang is, nie beskou word as 'n teken van deur My verlaat te 
wees nie, maar eerder as 'n teken van My oneindige liefde en sorg vir julle. 
Ek sal nie wegdraai van julle af nie. Selfs wanneer julle julleself van My 
distansieer, sal Ek altyd poog om julle vir My terug te wen en daarom laat Ek 
julle teenspoed en armoede verduur, want julle verkeerde wil vereis dat Ek 
dit doen, indien Ek julle wil help om saligheid te bereik. Elke persoon se 
lotsbestemming stem ooreen met sy wil, wat vanaf die begin aan My bekend 
is en die omvang van die lyding wat julle sal moet verduur, kom ooreen met 
die volwassenheid van julle siele, wat ook aan My bekend is en wat Ek 
gedurig probeer verhoog. Julle kan heengaan vanaf hierdie aardse wêreld 
met verskillende grade van lig, dit word nooit beperk nie, maar Ek ken julle 



300 
 

wil en weet waar die moontlikheid bestaan om 'n hoë graad van 
volwassenheid te bereik. Dan sal Ek gebruik maak van alle middele en slae 
van die noodlot. Teenstand in die lewe, lyding en hartseer, moet as sodanig 
beskou word, want dit kan tot groot voordeel vir julle wees as julle julleself 
heeltemal aan My Wil ondergeskik maak, as julle in nederigheid alles verduur 
wat aan julle toegestaan word, want Ek is lief vir julle, julle is My skepsels en 
Ek wil julle vir My wen, vir ewig. Amen.  
 
 

Verrigting van verpligte dienste word beoordeel volgens die graad 
van liefde. 

4574 Julle sal van alle lewenskrag gebruik moet maak om rykdomme 
van onverganklike aard te verwerf, d.w.s. alles wat julle dink en doen sal die 
dienende naasteliefde as beweegrede moet hê, dan sal die heil van julle siel 
vir die ewigheid verseker wees. My eis mag vir julle onmoontlik blyk, maar 
tog verlang Ek niks wat julle kragte te bowe sal gaan nie, of wat 
onuitvoerbaar sou wees nie.  
Dink egter na oor die feit dat die daaglikse vervulling van julle pligte op 
verskillende maniere opgeneem kan word, dat julle pligmatig sal kan handel, 
sonder om die minste liefde vir jul naaste te voel, vir wie julle dus pligmatig 
ten dienste staan. Julle sal egter ook elke handeling kan uitvoer, van binne af 
aangespoor deur die liefde en dat hierdie handeling, ofskoon dit ook 
daaglikse verrigtinge is wat uitgevoer moet word, anders deur My 
gewaardeer sal word en die volwassenheid van julle siele sal verhoog. 
Die liefde is alles, sy gee aan elke daad waarde en gevolglik kan ’n mens 
absoluut pligsgetrou wees a.g.v. goeie gedrag, maar sonder liefde sal dit 
steeds net dade van die liggaam wees, wat Ek slegs wêreldse beloon, maar 
wat vir hom geen geestelike rykdom sal oplewer nie, want dit hang maar net 
af van die graad van liefde waarmee die verpligte verrigtinge uitgevoer word. 
Julle kan dus soveel meer wen as julle al jul lewensenergie vir aktiewe 
naasteliefde gebruik, sodat alles wat julle doen, gemotiveerd word deur die 
wil om te help waar hulp nodig is. 
Wat julle verplig is om te doen, waar julle vrye wil dus uitgeskakel is, is slegs 
dade vir die wêreld, ofskoon hulle ook ‘n geestelike karakter kan hê; waar 
daar egter pligte is wat vereis word, wat inderdaad werke van naasteliefde is, 
maar deurdat julle dit pligmatig uitvoer, sal julle slegs suiwer wêrelds deur 
My beoordeel word, omdat die liefde van die hart daarby ontbreek.  
Ek kyk na die hart en laat My nie om die bos lei deur vrome woorde of 
gelaatsuitdrukkings nie. Ek weet hoeveel die hart daarby betrokke is, maar 
Ek seën elkeen wat slegs uit die wil om te help, ook sy menslike verpligtinge 
nakom, wat alle verpligte arbeid met innerlike vreugde uitvoer, om die naaste 
daardeur van diens te wees en wie daardeur ook die verpligte verrigtinge tot 
‘n vrywillige aktiwiteit maak en Sy lewenskrag op ‘n wyse gebruik wat hom 
die grootste loon vir die ewigheid sal oplewer.  
Hy versamel waarlik geestelike goedere op aarde en sal nie arm in die 
geesteryk ingaan nie, maar sal inteendeel ook daar, vol van krag, werksaam 
kan wees, waartoe sy liefde hom ookal aanspoor, terwyl die vlytigste mens 
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op aarde kragteloos en arm by die poort van die dood sal staan, omdat hy 
slegs gewerk het vir die wêreld, omdat die dienende naasteliefde hom nooit 
tot sy werksaamhede op aarde aangespoor het nie, veel eerder was slegs 
wêreldse eise vervul, vanuit ‘n ywerige pligsvervulling, maar gehoorsaam aan 
die dwang en nie uit vrye wil nie. 
Daarom kan dieselfde werk en dieselfde arbeidsprestasie ‘n baie 
uiteenlopende resultaat oplewer. Dit kan suiwer wêrelds beloon word, maar 
dit kan ook onverganklike loon oplewer en aan die laaste moet julle 
gehoorsaam wees, sodat julle aardse lewe nie nutteloos sal wees nie, want 
nooit meer sal julle dit in die hiernamaals kan inhaal wat julle op aarde 
versuim het nie. Amen. 

Hulle eet en drink, net soos voor die sondvloed. 

4575 Net soos wat dit was in die tyd voor die sondvloed, so sal dit ook 
nou weer word, soos wat dit na die einde loop. ‘n Oorgrote lewenslus sal 
homself meester maak van die mense en die wêreld sal met alle 
aantrekkingskrag op hulle inwerk. Die mense sal hulself nie meer kan en wil 
beheers nie en die lewe sonder gewetensbesware in sondigheid geniet. Dit sal 
geen edele vreugde wees wat hulle begeer nie, veel eerder sal die sonde oral 
oorheers, die eieliefde sal alle naasteliefde verdring en daarom sal die mense 
sondig word, omdat hulle die naaste skade berokken om maar net te sorg dat 
die begeertes van hulle liggame vervul word. Die eiendom van die naaste sal 
nie geag word nie en dus sal daar gesondig word teen alle gebooie. In die 
toenemende lewensgenot sal die stem van die gewete verstik word en in 
volle teue sal geniet word van wat die wêreld bied.  
Die wêreld is egter die ryk van My teenstander en dus kan daar van die 
wêreld alleen maar iets slegs kom, dit kan vir die siel maar net ‘n gevaar 
beteken, want wat deur die liggaam gedoen word, moet die siel voor boet, sy 
moet betaal vir wat die liggaam verlang. Dus sal die mense skynbaar die 
geluk geniet, slegs hy wat tot Myne behoort, sal weet hoe laat dit is wanneer 
die mense hulself probeer bedwelm in die roes van genot. Dan is die einde 
baie naby, want Ek het dit al lankal vir julle aangekondig dat dit sal wees 
soos voor die sondvloed, dat hulle sal eet en drink, hulle trou en laat hulself 
in die huwelik uitgee en sal nie let op die vermaninge en waarskuwinge van 
bo nie. 
Dit sal moeilik wees om die Evangelie aan hierdie mense te predik, want waar 
hulle slegs oë het vir die aardse lewe en dit nastreef, ontbreek die begrip vir 
die geestelike lewe by elkeen en daarom lag hulle elke draer van die 
Waarheid uit, wat hulle probeer bekeer, en bespot hom. Midde in die 
vreugderoes sal die laaste oordeel egter kom. Dit sal verskriklik wees vir 
almal wat in die aardse wêreld hulle god sien, want hulle sal uit die hoogte 
neerstort, uit die vreugde in die grootste angs, hulle sal uit die hemel 
neerstort in die hel, want die wêreld met sy luste was hulle hemel, maar hulle 
sal vernietig word en die hardste gevangenskap sal die lot wees van diegene 
wat hulle vryheid op aarde verkeerd gebruik het, wat in sonde gelewe het en 
ook in sonde sal sterf. 
Behoed julle van die wêreld, want sy is ‘n groot gevaar vir julle. Sy bied julle 
nou nog wel baie begerenswaardighede, doen egter liewer afstand daarvan 
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en strewe na die hemelse vreugde wat byderhand kom, en deurstaan 
ontbering, sodat julle dan in alle volheid die vreugde van die hemel sal kan 
geniet. Behoort nie tot diegene wat slegs vir hulself lief is nie en aan die 
liggaam alle genot wil verskaf nie.   
Kort is die vreugderoes, maar daarna kom ‘n verskriklike ontwaking, net soos 
wat dit aangekondig is in Woord en Geskrif. Die mensdom is egter in groot 
gevaar, want hulle is nou al verblind deur die bedrieglike lig van die wêreld 
wat nie ophou met sy eise nie, maar steeds hoër eise stel.  
Sy stuur met rasse skrede op die einde af, sy soek die lewe en sal die dood 
vind, sy soek die vreugde en gaan haar ondergang tegemoet. Amen. 

Ek sal die Trooster na julle stuur (oënskynlike teenstrydighede) 

4580 My Gees sal julle in die waarheid lei, soos wat Ek belowe het: “Ek 
sal die Trooster na julle stuur, die Gees van Waarheid, wat julle in alle 
Waarheid sal lei en julle sal herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.”  
Wie dus hierdie gees van My in hom sal laat werk, sal ook in die waarheid 
staan en sonder beswaar alles kan aanneem wat die Gees uit My aan hom sal 
oordra. Die werksaamheid van die gees is dus die voorwaarde om in die 
waarheid te staan. 
Dink eers ernstig hieroor na en dan sal julle ook weet wat julle sal kan glo 
wat van My afkomstig is. Sodra julle My woorde in herinnering roep wat Ek 
op aarde tot My dissipels gespreek het en wat My dissipels ook tot alle mense 
gespreek het, sal julle nie kan verwerp dat julle die suiwer waarheid op 'n 
manier sal kan ontvang soos wat Ek vir julle aangekondig het met die 
woorde: “Ek sal vir julle die Trooster stuur, die Gees van die Waarheid”. 
En in My woorde het Ek vooraf gesê dat Ek My intrek wil neem by diegene 
wat hul harte vir My sal gereedmaak. Dat Ek hulle nie alleen wil laat nie, dat 
Ek Myself aan diegene wil openbaar wie My liefhet en My gebooie onderhou. 
Daaruit volg dit dus dat My openbaringe vanuit die innerlike moet kom. Dat 
Ek, wanneer Ek My intrek geneem het in die hart van 'n mens, Myself ook in 
die hart sal uiter en dat dit tot gevolg sal hê dat die mens My stem sal 
verneem deur die innerlike woord. 
En weer het julle 'n bewys dat julle dus hierdie stem sonder beswaar kan glo. 
Want Sy is die uiting van My Liefde vir Myne, wat daarom tot Myne gereken 
kan word, omdat hulle Myself in hul harte opgeneem het. Omdat Ek My intrek 
in hulle kon neem. Dus het julle nou My woord, die bekendmaking van My 
wil, die waarheid in die suiwerste vorm. Julle hoef dus nie van buite af 
onderrig te word nie, indien julle My self as julle leermeester erken en 
julleself aan My toevertrou. Daar sal dus 'n direkte omgang van julle met My 
moontlik wees. En dit sal julle vereers moet erken om volgens waarheid 
onderrig te word. Dan kan julle daarna streef om uit ’n betroubare bron die 
waarheid in ontvangs te neem.  
En julle sal ook oortuig kan glo wat aan julle oorgedra is. Want hierdie kennis 
kom nou na julle toe in 'n toestand van volle bewussyn. Ek spreek tot julle en 
julle hoor My. Ek spreek egter tot julle deur julle hart. En julle hart verneem 
My stem, maar nie julle liggaamlike oor nie, wat maar slegs die van buite 
gebragte woorde kan opneem. Indien julle My woord van binne kan hoor, dan 
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weet julle dat dit Ek Self is wat My uiter. Hoor julle daarenteen die woord van 
buite, dan sal julle die plek waar dit vandaan vandaan kom, moet ondersoek. 
Want van buite kan baie vir julle aangebied word en van buite kom ook My 
teenstander na julle toe, dus sal julle dit ernstig moet ondersoek. En wanneer 
julle dit ernstig sal ondersoek, het julle ook die wil in My, die Grondlegger, te 
vinde van dit wat julle aangebied word. As julle My dus self wil hoor praat, 
dan sal Ek sekerlik julle wens vervul. En dan sal elke woord wat aan julle 
toegestuur word, waarheid wees, as dit aan julle oorgedra word deur 
dienaars wat My toegedaan is. En dit sal vir julle 'n seker teken wees, 
naamlik dat Ek elke vraag van julle sal beantwoord wat julle aan My sal 
voorlê om te beantwoord. Julle almal sal steeds onderrig word op 'n wyse wat 
aangepas sal wees by julle graad van volwassenheid.  
Julle sal die diepste wysheid eers kan opneem wanneer julle 'n bepaalde 
graad van volwassenheid bereik het, waar julle deur die geestelike ryk ingelig 
sal kan word op 'n onverbloemde manier, wat vir julle begryplik sal wees 
wanneer julle My werksaamheid op aarde daarmee sal vergelyk, waar Ek 
steeds in gelykenisse - in beeldspraak - tot die mense gespreek het om dit vir 
hulle verstaanbaar te maak. So het ook hierdie verborge onderrigting die doel 
om die mens tot nadenke aan te spoor, sodat hy sal binnedring in die 
geestelike kennis en dit nie net oppervlakkig met sy liggaamlike ore sal 
inneem nie. Gee Ek My woord soos nou onverborge, dan word daar 'n graad 
van volwassenheid vereis om 'n korrekte begrip van My woord te waarborg. 
Inhoudelik sal daar nou geen teenstrydighede voorkom nie, sodra beide die 
verborge, asook die direkte woord van bo in onverborge vorm, dieselfde 
oorsprong sal hê nie, sodra alle onderrig dus van My uitgegaan het.  
Maar hierdie navorsing sal julle eers moet verrig, waarby julle slegs vir My 
hulp sal hoef te vra om 'n korrekte oordeel te vel. Onthou dat ook die 
teenstander werksaam is. En juis wanneer die mense hom probeer ontvlug, 
wanneer hulle na die waarheid streef om My te herken en te leer liefhê. Dan 
sal hy steeds probeer om die lig te verdoof of te verduister en sal ywerig aan 
die werk wees waar die geleentheid hom sal voordoen. Om julle mense nou 
by te staan en die werksaamheid van hierdie mag kragteloos te maak, gee Ek 
aan julle uitsluitsel deur draers van die waarheid waar onsuiwer kragte julle 
denke op 'n dwaalspoor gebring het. Wat van bo kom, is waarheid, wat van 
benede kom, is dwaling en leuen. 
Waar regstreekse geestelike werksaamheid van binne herkenbaar is, kan 
daar slegs kragte van bo werksaam wees wat My uitstraling ontvang en 
verder deurgee. Maar waar kragte in 'n vorm in die onbewuste toestand 
werk, daar word versigtigheid gebied. Want 'n willose vorm kan ook deur 'n 
duistere krag gebruik word, al is dit ook maar vir 'n kort tydjie. Maar die 
medemens bepaal dikwels self die uitlatings wat deur so 'n vorm gemaak 
word, deur hul eie gedagtes en begeertes, wat dadelik aangegryp word deur 
die kragte wat hulself nou deur so `n vorm hoorbaar uiter. Want sodra daar 
onder die toehoorders sterk wilskragtiges is, sal hul gedagtes ook 'n sterk 
invloed hê en nou - na gelang van hul waarheid - deur lig- of duistere kragte 
aangegryp word en hoorbaar tot uitdrukking gebring word. Daarom moet die 
mens, by die in ontvangs neem van geestelike leringe, homself steeds 
vrymaak van sy eie kennis. Hy moet homself deemoedig en soos 'n 
onwetende kindjie laat onderrig. Dan sal die suiwer waarheid ook na hom toe 
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vloei, want daar is geen weerstand teenwoordig wat so-iets kan verhinder 
nie.   
Vele sal hulle vererg dat daar 'n skynbare teenstrydigheid aan die lig kom, 
maar My Gees deel steeds dieselfde aan die mense mee. Dit word net nie 
deur almal gelyk verstaan nie. En selfs die wat My woord ontvang, is nie vry 
van eie gedagtes, sodra hulle hul blik op die wêreld rig en die wêreldgebeure 
in verband bring met die geestelike. Verder was My heilsplan van ewigheid 
vreemd vir die mense van die tyd waarin Ek op aarde vertoef het. En die 
verklarings wat Ek aan die mense gegee het oor die toekomstige tyd, was so 
gegee dat slegs die volledig tot liefde omvormde mens `n korrekte 
voorstelling sou kon maak van die laaste tyd, van die laaste oordeel en die 
einde. By ander het die insig ontbreek en 'n duidelike voorstelling van die 
laaste gebeure sou vir hulle geen voordeel opgelewer het nie. Want hulle het 
nog gestaan voor hulle spesiaal aangekondigde oordeel, vir die verwoesting 
van Jerusalem, wat vir die mense eweneens die afsluiting van ’n tydvak 
beteken het en dit vir hulle nader gelê het as die einde. So het die mense wel 
kennis gekry van 'n hernuwing, van 'n geestelike ommekeer, maar met die 
toevoeging, dat dit meer betrekking gehad het op die verandering van die 
mense, as op die omvorming van die aarde, omdat die kennis oor die laaste 
nie vir hul geestelike toestand bevorderlik was nie. 
Maar nou rig Ek My tot die mense wat die laaste periode op hierdie aarde 
gaan beleef. Ek wend My tot diegene wat 'n sekere volwassenheid van siel 
verwerf het en daarom ook die begrip sal hê vir dit wat gaan kom. Aan hulle 
gee Ek totale opheldering en Ek dra hulle op om hul medemens daarvan in 
kennis te stel. Maar geloof sal slegs by diegene gevind word wat juis sal 
streef na volmaaktheid en wie ook in staat sal wees om te oordeel, wie 'n 
helder gees sal hê, wie My heilsplan sal ken en daarom weet dat daar geen 
ander moontlikheid meer is as 'n totale omvorming van die aarde nie, ter 
wille van die siele wat diep geval het en tog eendag verlos moet word. Nou 
spreek Ek tot die mense van die eindtyd, maar ook vroeër was My woorde nie 
in teenspraak met mekaar nie. 
Ek het as die mens Jesus gespreek soos wat Ek dit gesien het en is daarby 
verhinder om die einde te sien soos dit sou kom. Ek het die veranderde 
mensdom gesien, maar nie die veranderde aarde nie, omdat dit God behaag 
het om die destydse mense in onkunde daaroor te laat. Dat en hoe lank die 
aarde ten behoewe van die vorming ’n blyplek van die geestelike sou bly, dat 
sy dus as aardse skepping verder sou moes bly bestaan, sou wel vir die 
mense duidelik gemaak word. Die omvorming van die aardoppervlak, betref 
die positiewe ontwikkeling van die gees wat in die materie gebonde is en die 
hernude kluistering van die gees wat as mens beliggaam was en die geloofs- 
en wilsproef nie deurstaan het nie.   
Beide begrippe was vir die mensdom nog onverstaanbaar. Hulle het slegs een 
aardse wêreld onderskei, soos wat sy bestaan het, en een suiwer geestelike 
wêreld. En die mense het slegs opheldering daaroor gekry dat die aarde, as 
materiële wêreld, nog nie uitgeskakel kan word nie en dat verdere 
ontwikkeling gedurende eindelose lang tye nog op hierdie aarde sal moet 
plaasvind. Want die aarde as hemelliggaam sal nie vergaan nie. Sy sal slegs 
na die laaste oordeel in ’n heeltemal nuwe vorm haar taak vervul, en dan sal 
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daar dus 'n nuwe ontwikkelingsperiode begin, met 'n paradysagtige toestand, 
saam met die mense wat vooraf weggeneem is, omdat hulle in die laaste 
geloofstryd hul trou aan My bewys het, omdat hulle volgehou het tot aan die 
einde en daarom geluksalig sal word in nouste verbinding met My en die 
geestelike ryk vol van lig. Amen. 

Spys en drank vir die siel - Hemelbrood 

4581 Die brood van die hemel word vir julle aangebied, niks meer 
kosbaarder kan vir julle aangebied word nie, want My Liefde self het dit vir 
julle berei en deel dit aan julle uit, soos wat dit vir julle goed verteerbaar is, 
soos wat julle in staat is om die voedsel op te neem wat julle siel tot voeding 
moet dien. Dat julle voedsel nodig het wat julle moet help om ryp te word, 
moet Ek steeds weer vir julle bekendmaak, sodat julle nie sal versuim om dit 
in te neem nie. Maar in watter vorm Ek dit vir julle aanbied, sal afhanklik 
wees van hoe julle die geestelike voedsel kan benut. Want wat julle ookal 
ontvang, mag julle nie onbenut laat nie. Inteendeel, julle moet dit gebruik vir 
julle positiewe ontwikkeling. Julle sal geen arbeid kan verrig as dit julle aan 
krag ontbreek nie. En so sal julle ook versterk moet word om die belangrikste 
arbeid te verrig, naamlik die omvorming van julle siele. En hierdie versterking 
wil Ek julle gee, deurdat Ek julle die brood van die hemel aanreik. 
Jou liggaam verlang daagliks na voedsel en drank en jy sal dit wat hy nodig 
het om homself in stand te hou, nie weier nie. Jou siel vermaan jou weliswaar 
ook daarvoor, maar slegs saggies en beskeie rig sy haar begeerte tot jou, 
sodat jy dit gewoonlik nie hoor nie en die siel dan verwaarloos om die 
liggaam des te rykliker te bedeel. En dus sal Ek haar self te hulp kom. Ek wil 
voedsel en drank vir haar gee, maar het jou toestemming daarvoor nodig, 
dat jy jouself na jou siel wend, dat jy dus die gawe wat van bo kom, ook kan 
benut volgens sy bestemming. Dan sal sy ononderbroke voedsel ontvang en 
versterking ondervind wat haar onuitspreeklik goed sal doen, waardeur sy 
ryper sal word en die doel sal bereik wat aan haar gestel is vir haar lewe op 
aarde.  
Wat Ek vir julle aanbied van bo, kan nie deur iets aards vervang word nie, 
soos wat ook geen voedsel vir die liggaam, die siel kan voed nie, want die siel 
is iets geesteliks en het ook geestelike substansies nodig as voedsel, wat nie 
vir haar deur aardse spyse gegee kan word nie. Ek moet haar Self spysig en 
sy kan ook steeds My gas wees, want Ek sal haar nooit karig toebedeel nie. 
Maar Ek kan haar niks gee indien die mens niks begeer nie, indien hy nie aan 
'n kosbare gawe van bo enige aandag wil skenk nie. En daarom is die wil van 
die mens noodsaaklik om die voeding vir sy siel uit My hand in ontvangs te 
neem. Vir die geestelike voedsel, die brood van die hemel, moet gevra word 
en as die verlange daarna aanwesig is, sal My gawe ook korrek benut word. 
Ek roep wel elkeen aan My tafel om voedsel en drank vir hom te neem, maar 
Ek vra ’n honger en ’n dors, sodat My Liefdesgawe verlangend en in dank 
ontvang kan word en die siel krag daaraan sal ontleen, sodat sy haarself 
geestelik kan ontwikkel en verander tot 'n wese wat na My lyk, sodat Ek met 
hom kan een kan word om ewig geluksalig te wees. Amen. 
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Waarskuwing om die Goddelike Woord nie te verwerp nie - “Toets 
alles”. 

4587 Waarlik, Ek sê vir julle, julle berokken julleself onmeetlike skade 
as julle nie aan My regstreekse, vanuit die hoogte gesproke Woord, aandag 
wil skenk nie, as julle julleself tevrede stel met die onderrig wat deur 
onkundige leiers aan julle gegee word, en wat julle eers sal besef wanneer 
julle My Woord uit die hoogte ter harte sal neem. Julle moet in die eerste plek 
na lig strewe, want tans verlig ‘n ware lig julle weg wat julle sal moet gaan 
om julle doel te bereik. In die duisternis rig julle jul skrede na waar julle ‘n lig 
sien opflits, maar dit is slegs ‘n bedrieglike lig wat julle van die ware weg 
aflei. Julle sal ‘n ware lig moet begeer, d.w.s. julle sal moet soek om tot ware 
insig te kom, om kennis te verkry wat ooreenstem met die Waarheid en 
daardeur ‘n ware beeld van My as die liefdevolste Vader en Skepper van 
ewigheid te kry, om dan onophoudelik na die eenwording met My, van Wie 
julle eens uitgegaan het, te strewe. Daarom sal julle in die Waarheid onderrig 
moet word. 
Maar die Waarheid kan egter slegs aan julle oorgebring word deur die Een 
Wie self die ewige Waarheid is, of van hulle wat die Waarheid direk van Hom 
Self ontvang het. Streef na hierdie enige Waarheid en wees nie tevrede met 
kennis wat nie die ewige Bron as oorsprong het nie. Ek kan hierdie 
aansporing nie nadruklik genoeg aan julle oordra om nie verby te gaan by My 
Liefde wanneer Sy Haarself aan julle openbaar en Sy julle die suiwerste 
Waarheid stuur nie. 
Toets alles en behou die beste. As ‘n gawe vir julle aangebied word as God se 
Woord, let dan op en oorweeg dit in julle hart, hoe julle julself daarteenoor 
moet opstel. Verwerp dit nie sonder ondersoek nie, besef eerder dat julle dalk 
‘n groot genadegawe kan afwys en toets dus vervolgens wat vir julle 
aangebied word. Indien julle dit dan uit innerlike oortuiging kan afwys, dan 
sal julle geen skuld hê nie, maar ‘n ernstige ondersoek moet dit voorafgaan, 
omdat wie van goeie wil is en ‘n hart het wat tot liefde in staat is, die Stem 
van die Vader sal herken wat tot hom spreek. Julle word nou hier die 
kosbaarste genadegeskenk aangebied wat My Liefde vir julle gereed gehou 
het. 
Benut dit, laat die genade op julle inwerk, luister na My Woord en leef 
daarvolgens en julle sal baie spoedig insien dat dit die ewige Waarheid is wat 
van My Self af kom en julle waarlik van kennis sal voorsien, julle sal van die 
lig in julleself bewus word en duidelik die weg na My insien, julle sal met 
oortuiging kan glo en nou ook vir My kan opkom teen die wêreld, omdat julle 
geloof nou lewend geword het, wat egter slegs deur die suiwerste Waarheid 
tot stand gebring kan word. En daarom spoor Ek julle nogmaals aan: Verwerp 
nie My dienaars wanneer hulle My Woord vir julle aanbied nie. Ek Self besorg 
aan julle hierdie waardevolste genadegeskenk, die ewige Waarheid, omdat 
julle maar net deur die Waarheid geluksalig sal kan word. Amen. 
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Werking van die Gees – Ondersoek - Bewys: redenaarsgawe – 
Waarheid – Dwaling - Boodskappers van God 

4588 ‘n Groot struktuur sal aan die wankel gebring moet word, en 
hierdie onderneming sal deur julle aangepak moet word, waarvoor Ek Self 
aan julle die opdrag sal gee, sowel as die krag om hierdie taak te volbring. 
Dwaling het ingesluip in alle plekke waar verwag is dat Waarheid daar sou 
wees, waar mense glo dat hulle die Waarheid ken en nou word dit aan julle 
oorgelaat om hierdie dwaling te ontbloot, wat julle nie in staat sal wees om 
self te doen deur die gebruik van julle verstand alleen nie. Met My hulp sal 
julle dit egter kan doen, en daarom sal julle in My Naam leer wat Ek aan julle 
verkondig het deur die Gees. Elkeen van julle sal 'n poging moet aanwend om 
My Gees te laat spreek, ten einde in besit te kom van die suiwer Waarheid. 
En as dit nie bereik kan word nie, behoort julle aandag te gee aan wat My 
boodskappers aan julle openbaar, wat weer direk deur My opdrag gegee was 
deur die stem van die Gees. Elke draer van die Waarheid sal dieselfde 
geestelike kennis handhaaf, d.w.s. elke keer wanneer die Waarheid aan 
iemand oorgedra word, sal dit altyd dieselfde resultate oplewer, want die 
gees, wat in kontak is met die Vader-Gees van ewigheid, sal dieselfde 
verkondig aan almal.   
Dus moet die oorsprong van die verskillende resultate ondersoek word. Dit 
wat van My Gees afkomstig is, sal vir ewig die Waarheid bly, wat nooit sal 
verander nie, ongeag hoe en in watter vorm dit vir julle aangebied sal word. 
Die werking van My Gees waarborg julle die suiwerste Waarheid en dus moet 
julle slegs kyk wanneer My Gees aan die werk is en waar valse profete hulself 
uitgee as My dissipels en verteenwoordigers op aarde. En julle sal maklik kan 
bepaal of die geestelike inligting, wat beweer word om waar te wees, 
bewustelik of onbewustelik aanvaar was.  
Wanneer Ek My Gees uitstort, word geen proses vertoon vir nuuskierige 
toeskouers nie, want Ek benader julle mense nie so dat julle selfs in die 
geringste mate gedwing sal word om te glo nie. Niemand sal enigiets 
buitengewoon opmerk nie, tensy hy die gawe van vlot redenaarsvermoë as 
iets ongewoons sal sien, maar in daardie geval verwys Ek as volg na My 
Woord: “Kwel julle nie oor hoe of wat julle sal spreek nie, want dit is nie julle 
wat spreek nie, maar die Heilige Gees." Dan sal julle alreeds 'n teken hê dat 
My Gees aan die werk is in die een wat dus goed spreek. As ander 
uitsonderlike tekens egter aangehaal word as bewyse, glo dan nie dat dit Ek 
is wat Myself op hierdie manier sal openbaar nie.  
Elke nou en dan sal julle dalk ook in staat wees om verskynsels waar te neem 
wat sal dui op My lewe op aarde, wanneer besondere toegewyde mense 
sodoende sal bydra tot die opwekking van hul medemens se swak geloof. 
Maar die werking van die gees verwys egter hoofsaaklik na die oordra van My 
Woord, want deur My Woord sal die mensdom in die Waarheid gelei word en 
omdat My Woord ook My Wil bekend maak, sal die vervulling daarvan weer 
die direkte werking van die gees tot gevolg hê.  
Die mensdom soek beslis die Waarheid en streef versigtig daarna, maar hulle 
neem nie die regte pad om dit te vind nie. Elke persoon dra egter die 
Waarheid in homself, elke persoon dra die geesvonk in homself, wat deel is 
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van My en wat die suiwerste Waarheid kan oordra, indien die persoon innerlik 
sal kyk en luister na die uiting van die geesvonk, na die Woord, wat dus van 
My af kom, want die geestelike vonk is My deel vir ewig. 
Verstaan tog, julle mense, julle moet innerlik kyk en nie wag vir dit wat aan 
julle gebring word vanuit uiterlike bronne nie! Aangesien julle egter nie meer 
voldoen aan die voorwaardes wat nodig is vir die werking van die Gees nie, 
aangesien julle nie meer in staat is om My Woord in julle waar te neem nie, 
dus, aangesien julle nie meer na My toe kom nie, kom Ek na julle toe deur ’n 
boodskapper na julle toe te stuur wat die uiting van sy gees hoor, My Woord, 
en hy sal julle daaroor inlig. Nou sal dit inderdaad aan julle deurgegee word 
van buite, maar as 'n onmiskenbare geskenk van Bo, wat deur enigeen 
herken sal kan word, indien hy die moeite sal doen om dit ernstig te 
ondersoek, of homself toelaat om deur sy innerlike gees gelei te word, dus 
om nie weerstand te bied wanneer My Woord innerlik ’n beroep op hom doen 
nie. 
En elke ernstige Waarheid begerende persoon sal vind dat My Woord ’n 
indruk op hom sal maak, want My Liefdeskrag tree in werking in die een wat 
na My streef as die ewige Waarheid. Dus kom Ek hom Self tegemoet en trek 
hom nader aan My as Ek nie weerstand kry nie. Daarom, neem kennis van 
die werking van die Gees en aanvaar die boodskap van die een wat in 'n 
heeltemal bewustelike toestand, die innerlike stem van die Gees hoor, want 
julle sal hom kan glo, want hy is deur My, direk deur My Gees, geleer. Pasop 
vir die valse profete want hulle noem ook My Naam, maar het geen direkte 
verbinding met My nie, hulle dink dat hulle in staat is om hul medemens te 
leer, maar het self geen kennis nie.  
Pasop vir diegene wat hul kennis ontvang op 'n manier waar Ek nie Self kan 
werk nie, want magte van benede druk in sonder om verwerp te word deur 
die wil van die ontvanger, waar die mens sy wil opgee en sy wil vervolgens in 
beslag geneem word. In 'n bewustelike toestand mag hulle wel van goeie wil 
wees, maar hul gekose weg is nietemin verkeerd. Kom na My toe, maak 
kontak met My in die gees, luister innerlik en doen met julle hele hart 'n 
beroep op My vir die werking van My Gees en julle gebed sal toegestaan 
word, julle sal in absolute Waarheid direk deur My of deur My boodskappers 
geleer word. Maar julle sal egter altyd deur My Gees geleer word en in alle 
waarheid gelei word. Amen.  

Leer van die herbeliggaming (reïnkarnasie) - Dwaalleer - 
Hemelliggame 

4590 Laat julle nie deur vermeende teenstrydighede op ‘n dwaalspoor 
bring nie. Soek die verklaring slegs daarin dat julle begripsvermoë dikwels 
ontoereikend is om iets korrek te begryp waar ‘n teenstrydigheid, wat slegs 
deur julle veronderstel word, nie hoef te bestaan nie. Dit moet vir julle 
genoeg wees om te weet dat Ek julle nooit verkeerd sal onderrig nie en dat 
Ek julle die kennis steeds so sal oordra, dat julle voordeel daaruit sal trek vir 
julle siele. 
Die leer van die “karma” is nie geskik om julle tot ‘n sterker geestelike strewe 
aan te spoor nie, dit is vêr meer waarskynlik dat dit julle sal aanmoedig tot ’n 
lou lewenswandel in die geestelike sin. Juis daarom is dit van min nut vir die 
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siel en dit het ook nie My volledige goedkeuring dat julle mense reken op ‘n 
herhaaldelike terugkeer na die aarde en daardeur nalatiger word in julle 
geestelike strewe nie. Alhoewel Ek die siel se hoër ontwikkeling in alle opsigte 
steun, en waar Ek ‘n sekere moontlikheid sien om julle siele tot 
volwassenheid te help, is Ek bereid om My toestemming te gee, maar dit 
moet altyd op grond van My wettige ewige ordening wees, maar nooit egter 
deur willekeurige geleenthede te skep nie. 
Aldus moet dit dus vir julle ook begryplik wees dat Ek julle nie sal inlig oor ‘n 
herhaalde ontwikkelingsgang op hierdie aarde, wat ‘n totale mislukking van 
julle aardse lewe veronderstel nie. Ek sou julle juis wou beskerm teen hierdie 
mislukking en daarom waarsku, vermaan en onderrig Ek julle, ten einde ’n 
mislukking te voorkom. 
Dit sou ‘n verkeerde manie van onderrig wees as Ek julle ’n ander weg in die 
vooruitsig sal stel om julle doel te bereik, terwyl julle tog die regte weg nou 
voor julle het, wat julle dus moet gaan en kan gaan deur die korrekte gebruik 
van julle wil. En as Ek julle die oneindige getal vorige beliggamings voor oë 
stel, dan is dit maar net om julle bewus te maak van julle groot 
verantwoordelikheid vir die kort aardse lewensweg. Die kennis hieroor dien 
slegs om by te dra tot ’n sterker strewe, maar nie dat julle die verkeerde 
afleiding maak en jul nalatiger word in julle strewe, in die hoop op ’n 
herhaling van ’n beliggaming op aarde indien julle nie jul doel sou bereik nie. 
My Gees sal julle sekerlik opheldering gee en as julle julleself vol vertroue na 
My wend, sal Ek julle deur My dienaars uitsluitsel laat gee tot watter mate 
julle denke korrek is.  
As julle geweet het van die oneindig vele geleenthede om tot rypheid te kom 
op die ontelbare hemelliggame in die heelal, dan sou julle nooit op die 
gedagte gekom het dat ‘n siel weer teruggeplaas sal word op die aarde nie. 
Wel sal die siel wat nog nie volledig voltooi is nie, nog vele beliggamings 
moet deurmaak waarin sy haarself steeds weer sal moet bewys om sodoende 
opwaarts te ontwikkel. Die leer van herbeliggaming van die siel berus dus wel 
op waarheid, maar dit wil nie sê dat die siel dan weer op hierdie aarde in die 
vlees gebore sal word nie. Dit dui bloot op die tallose moontlikhede van ’n 
verdere ontwikkeling op ander skeppings, waar daar vir die siel, in fisiese of 
geestelike vorm, weer ’n taak gestel word, waarvan die vervulling ’n opgang 
sal verseker.  
Wanneer ’n siel nogmaals na hierdie aarde gebring word, is dit ’n hoogs 
uitsonderlike situasie wat ’n geestelike taak veronderstel, maar dit kan nie 
veralgemeen word nie. Siele wat onvolmaak van die aarde weggeneem word, 
sal onmiddellik van mening wees dat hulle nog op die aarde lewe. Hulle sal 
hulleself in gebiede ophou waarvan hulle glo dat hulle na bomatige woeste en 
totaal onvrugbare streke verskuif is en tog sal hulle hulself op 'n ander 
hemelliggaam bevind, wat ooreenkomstig hul sielerypheid voorsien is van 
skeppingswerke van die primitiefste aard en wat daarom vir die siele ook 'n 
armoedige en moedelose verblyf beteken. Dit is 'n geleentheid vir die 
loutering van baie materieel gesinde mense wat hul neigings moet oorkom, 
om dan na gelang van hul wil, op 'n ander skeppingswerk geplaas te kan 
word om daar verder te ontwikkel. 
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Omdat julle nog te veel liefhebbers van hierdie aarde is, verbind julle aan die 
woord "herbeliggaming" ook maar net die betekenis, naamlik dat hierdie 
aarde die blyplek van 'n opnuut beliggaamde siel is, terwyl julle egter moet 
dink aan die onvoorstelbaar omvangryke skeppingswerke van My Liefde, wat 
tog maar net ontstaan het vanweë die ontelbare geeste wat die weg van 
voltooiing moet gaan en ook op die een of ander wyse sal gaan - in stoflike 
skeppings solank as wat die siel nog nie vergeestelik is nie, dus nog nie 
ontvanklik vir lig geword het nie, en in geestelike skeppings, waarin ook die 
vergeestelikte siel haarself gestadig opwaarts kan ontwikkel, waarin sy 
steeds meer sal uitkristalliseer soos wat sy haarself geskik maak vir die 
ontvangs van die uitstraling van Myself. 
Stel vir jouself die oneindigheid voor, kyk na die sterrehemel waar die 
ontelbare sterre skeppings is van My Liefdeswil, bestem vir die opname van 
siele wat nog 'n verdere ontwikkeling nodig het. Dan sal jy insien dat nie net 
hierdie aarde draer is van wesens wat opwaarts moet streef nie en dat dit 
waarlik nie nodig is om siele wat in die aardse lewe gefaal het, opnuut op 
hierdie aarde te plaas nie. Ofskoon sy (die aarde) die enigste plek vir die 
bereiking van die kindskap van God is, kan sy tog nie willekeurig meerdere 
male gekies word as plek om ryp te word nie. 
Sodoende sal die leer van die herbeliggaming op hierdie aarde dus as 
dwaalleer betitel moet word en sal bestry moet word as skadelik vir die siel. 
Want dit verswak die wil van die mense en bring ’n ernstige verandering van 
die wese in gevaar deur die vooruitsig, om die versuimde in 'n volgende lewe 
te kan inhaal tot by die uiteindelike voltooiing. Amen.  

Hou vas aan My Woord: “Kom almal na My toe” 

4599 Houvas aan My Woord en kwel julle nie en lê dit nie spitsvondig 
uit asof dit anders verstaan kan word as wat julle in die hart voel nie. Julle 
sal steeds troos en krag kan put uit My Woord en gevolglik hoef julle nie in 
angs en sorge te leef nie, inteendeel, julle sal dit te alle tye kan vermy, 
indien julle My tot julle laat spreek. As Vader van My kinders is Ek van alles 
op hoogte wat hulle besighou en wat hulle bedruk en afwagtend staan Ek 
tersyde totdat My kinders My vol vertroue sal nader en My vra om bystand. 
Ek weier hulle nie wat hulle afsmeek nie, op elke bange vraag het Ek ‘n 
antwoord gereed en Ek herhaal wat Ek gesê het toe Ek op aarde gewandel 
het: “Kom almal na My toe wat uitgeput is en onder laste gebuk gaan”. Laat 
julle nie terneerdruk deur wêreldse sorge wat hulle vanself weer in niks oplos 
nie, dink veeleer slegs aan julle siele wat steeds krag sal ontvang, wat deur 
My Woord vanuit My oorgebring word, om welke rede die opname van My 
Woord vir julle die allernoodsaaklikste is, wat julle nie agterweë mag laat nie.  
En daarom laat Ek so dikwels nood en leed oor julle kom, omdat Ek Wil hê 
dat julle van My Woord die krag sal ontleen, sodat julle siele versterk kan 
word. Ek wil dat julle ‘n ewigdurende verbinding met My sal onderhou, dat 
julle My nie buite spel plaas en die wêreld op die voorgrond laat tree nie. En 
as julle in gevaar is, nader Ek julle in die vorm van leed en teëspoed. En laat 
My dan tot julle spreek, want Ek wil Woorde tot julle spreek wat julle waarlik 
baie krag en troos sal gee en vir julle ‘n bewys moet wees van My 
teenwoordigheid, naamlik dat Ek op hoogte is van julle nood. My Liefde wil 
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net dat julle uit jul eie na My toe kom, om julle vertroue te voel, wat My 
gelukkig sal maak en Ek sal julle al My Woorde in herinnering bring wat Ek 
tot die mense gespreek het op aarde, wat geestelik en aards in dieselfde 
nood was. En julle sal My in My Woord herken, omdat julle aan die toestuur 
van krag, die Goddelike oorsprong sal bemerk en dus sal julle ook vasstaan 
in die geloof, waartoe Ek julle wil help deur My Woord. Amen. 

Toets die geeste - Daad van Verlossing – Kriteria van Jesus 
Christus  

4601 Deur die inhoud van die boodskappe kan dit maklik vasgestel 
word wie se gees geopenbaar word, en aandag moet altyd geskenk word om 
te bepaal of, en op watter wyse, die Goddelike Verlosser genoem word, want 
dit is van die grootste belang in die ondersoek van verborge boodskappe. As 
Jesus Christus erken word as Verlosser van die wêreld, dan is dit die sekerste 
waarborg dat die boodskap van bo kom, dat die gees van God spreek deur 'n 
persoon wat ontvanklik is vir Hom, Sy stem hoor en dit deurgee as Sy Woord.  
In daardie geval hoef die mens nie meer die geringste twyfel te hê nie en hy 
kan seker wees dat hy suiwerste waarheid hoor en dat hy God se wil nakom 
deur die verspreiding van hierdie Woord van bo. Dan sal hy 'n bepaalde 
graad van volwassenheid bereik het wat voorsiening maak vir 'n direkte 
oordrag van die waarheid, want die daad van Verlossing is 'n raaisel wat 
slegs onthul kan word wanneer die nodige begrip in 'n mens daarvoor 
bestaan. Slegs wanneer 'n persoon self in kontak is met die geestelike 
koninkryk, wat 'n direkte kommunikasie moontlik maak, sal hy Christus se 
daad van Verlossing kan verstaan, dit is, sal hy in staat wees om die 
probleem van “Jesus Christus – God” te verstaan en te verduidelik, want die 
wonderwerk wat Jesus Christus in 'n goddelike mens verander het, word 
gelykgestel met die geestelike aktiwiteit van hierdie persoon, al is in 'n 
onvergelykbaar mindere mate.   
Nietemin sal Jesus se goddelikheid nie meer 'n vraagstuk vir hom wees nie, 
en hy sal dit ook met oortuiging aan sy medemens kan verduidelik, omdat 
God se geestelike werking in hom plaasvind, wat bewys word uit die 
ontvangs van geestelike kennis van bo. Enigeen wat dus 'n ondersoek sal 
loods om vas te stel watter magte aan die werk is tydens so 'n oordrag, sal 
gou oortuig word van die waarheid, met voorbehoud dat hy nie ontoeganklik 
is vir die Boek van die vaders of dit verwerp nie. God sal nie sy Eie in twyfel 
laat nie en Hy sal nooit 'n persoon, wat die waarheid begeer, onkundig laat 
nie. En so het Hy die mense Self aangeraai om die geeste te toets of hulle uit 
God is al dan nie, en terselfdertyd die kriteria van waarheid en dwaling 
gespesifiseer. 
Om hierdie rede kan mense sonder aarseling die waarheid van die ontvange 
boodskappe van bo verdedig, selfs nie die geringste twyfel behoort hulle 
harte te beswaar nie, want Jesus Christus bied Homself aan as 'n toetssteen, 
want sy teenstander sal Hom en Sy menslike manifestasie nooit erken, of 
mense inlig van die verlossingsdaad van Christus nie.  
Jesus self sê: "Ek is die weg en die waarheid en die lewe.” Dus sal  
enigiemand wat saam met Hom loop, wat namens Hom sal praat, wat Hom 
sal bely, ook die waarheid sonder versuim ken en sal nie kan dwaal nie. 
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Gevolglik sal boodskappe wat betrekking het op Hom en Sy daad van 
Verlossing nooit geïnspireer word deur die teenstander nie, wat nie Sy naam 
sal noem nie. Hulle moet absoluut erken en beoordeel word as goddelike 
werke, andersins sal die geloof in God se Woord, asook in die proses van die 
werking van die Gees ongeldig wees, wat egter getuig van Hom deur die 
ontvangs van die geestelike boodskappe.  
Enigiemand wat die stem van die gees in homself hoor, sal ook in staat wees 
om alle besware te weerlê en sal slegs geloofwaardigheid vind waar die gees 
ookal kan werk, alhoewel nie so natuurlik soos met die direkte ontvangs van 
geestelike boodskappe nie. Iemand wat beïnvloed word deur negatiewe 
kragte, sal probeer om alles met 'n Goddelike aard uit te beeld as 
ongeloofwaardig, en dit is ’n teken dat God se teenstander aan die werk is 
deur te probeer om mense te verwar, want hy beveg die waarheid en sal 
graag die lig uit die hemele wil blus.  
Daarom word aan julle 'n aanduiding gegee waaraan julle slegs hoef aandag 
te gee ten einde in staat te wees om duidelik te oordeel en om die bose 
invloed te verwerp, sodat julle die waarheid in julleself kan bevestig, asook 
teenoor julle medemens. En julle sal verseker kan wees dat God Self diegene 
sal ondersteun wat vir Hom werk, want dit is Sy wil dat die suiwer waarheid 
sal versprei en sal voortgaan om te bestaan, maar dat Hy ook die kaf van die 
koring sal skei. Amen. 

Ewige verdoemenis 

4602 Gods se Barmhartigheid ken geen grense nie, God se Liefde is 
oneindig, Sy Geduld is onmeetlik en daarom kan Sy skepsels nie vir ewig 
verlore gaan nie, aangesien Hy andersins nie volmaak sou gewees het nie. 
Dit is daarom ook verkeerd om van ‘n ewige verdoemenis te praat, wanneer 
‘n denkbeeld van tyd daaronder te verstaan is, wat iets nimmereindigend 
moet omskryf, want so ‘n ewige verdoemenis sou dan moes beteken dat iets 
vir God heeltemal verlore sou wees, dat die wese wat oorspronklik van God 
uitgegaan het, dus vir goed aan Sy teenstander afgestaan is, en dus deur Sy 
teenstander van Hom af weggeneem is. In hierdie geval sou die teenstander 
egter groter moet wees as God, hy sou in ‘n sekere sin oorwinnaar wees en 
God in mag en krag oortref, wat egter nie moontlik is of ooit kan wees nie, 
want geen wese is in staat om Sy Volmaaktheid, Sy Krag en Mag en Wysheid 
te oortref nie.  
Wat uit Hom voortgekom het, bly vir ewig in Sy besit, slegs tydelik van Hom 
geskei, d.w.s. dat hy homself tot die grootste mate van Hom gedistansieer 
het vanuit eie wil. Maar ook hierdie verwydering is egter nie ’n blywende 
toestand nie, omdat die wese, om geluksalig te wees, deur die uitstraling van 
God se Krag aangeraak moet word, en as hy self nie die wil daartoe het nie, 
sal hy deur die Liefde en Barmhartigheid van God vasgegryp word, wat vir 
hom ’n toestand van geluksaligheid wil berei. 
‘n Ewige verdoemenis sou God se Liefde en Genade weerspreek, of dit sou 
beperk word, waardeur God se volmaaktheid ingeboet sou word. ‘n Hoogs 
volmaakte Wese het geen menslike swakhede nie, maar ewige toorn sou 
egter ‘n minderwaardige menslike eienskap wees, net soos ’n ewigdurende 
toestand van straf nie ’n Goddelike beginsel genoem kan word nie, want die 
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Goddelike word gekenmerk deur die Liefde. Liefde red en help egter, Sy 
vergewe, maak gelukkig en sal nooit iets vir ewig afstoot nie. 
By die teenstander van God daarenteen ontbreek hierdie Goddelike beginsel, 
naamlik die Liefde en dit sal steeds sy doel wees om die geestelike wesens vir 
ewig na benede te trek. Dit is hy wat die begrip van ewigheid by die mense 
verwar, wat probeer om God as onbarmhartig en gevoelloos voor te stel, om 
die liefde tot Hom te verstik. Hy is die een wat self geen genade ken nie en 
daarom sonder bedenkinge probeer om die siele ellendig te maak, wat hulle 
wil ontneem van alle geleenthede om geholpe te word, ten einde hulle vir 
ewig in die verderf te stort. En hy vind baie gewillige aanhangers vir sy leer 
van die ewige verdoemenis, wie almal nie vir God in Sy oneindige Liefde 
herken nie, anders sou hulle nie in staat gewees het om sy leer te glo nie. 
Die Waarheid sal egter steeds aan die mense oorgedra word en die dwaling 
fel belig word, sodat God as die mees volmaakte Wese herken en bemin sal 
word, sodat die mense hulself by Hom sal aansluit en Sy teenstander 
verafsku. Amen. 
 

Satan gaan rond soos ‘n brullende leeu - Waak en bid 

4607 Waar Ek weet dat ‘n kind in nood is, is My Liefde bereid om alle 
hulp aan te bied en Ek sal hom red uit die mag van hom wat My teenstander 
is en wie die vyand van My kinders is. Waar ‘n siel worstel en My Wil probeer 
vervul, hoef die mag van My teenstander waarlik nie gevrees te word nie, 
want Ek is vol sorge en bekommer My oor hulle wat na My toe wil deurdring. 
En Ek verlaat My kinders nie in hulle nood nie en Ek sal ‘n muur rondom hulle 
oprig waaroor niemand sal kan klim nie, tensy Ek die poort Self sal open om 
julle te lei. 
Die Satan gaan rond soos ‘n brullende leeu, soekende wie hy kan verslind. 
Dink aan hierdie Woorde en verwonder julle nie, want die tyd van die einde 
het gekom, terwyl hy weet dat hy nie veel meer tyd het nie en waarin hy met 
alle kragte sal werk aan die ondergang van My skepsele, waar hy middele sal 
aanwend wat aan hom sukses moet besorg. En Ek sê vir julle dat julle moet 
waak en bid, sodat julle nie in die hande val van die verleier nie. Hoe dikwels 
het Ek julle nie gewys op die gevare waarin julle verkeer nie, want daar begin 
‘n hewige stryd tussen die kragte van die lig en die duisternis. Julle sal almal 
die stryd aan julle lywe ervaar, maar in die besonder diegene wat ‘n 
geestelike lewe sal lei naas die aardse. Want hulle loop rond, gedagtig aan 
My en lok veral daarom die vyandelikhede van My teenstander uit en dit is 
hulle wat hy wil stop. 
Sy manier van stryd voer is dikwels suksesvol, omdat hy die swakhede van 
die mense ken en hy hulle daarin oormeester. Maar onmeetlik baie genade 
staan julle ter beskikking. Met My hulp sal julle die sege oor hom kan behaal. 
Vrees hom nie, maar tree hom moedig tegemoet, weet dat julle sterk is en 
onaantasbaar wanneer julle My liefhet en in stilte ‘n gedagte na My sal 
opstuur, sodat Ek by julle kan bly in die stryd teen hom. En hy sal voor julle 
vlug, omdat hy My nabyheid nie kan verdra nie. Julle is sterker as hy, sodra 
julle met My ten stryde trek. 
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Ek het geen deel aan diegene wat steeds uit die onderwêreld tevoorskyn kom 
nie. Ek bly by My kinders, wie hulself vrywillig tot hul Vader se beskikking 
stel, wanneer hulle Hom gehoorsaam, sodra as wat Hy Sy Wil aan hulle 
voorlê wat die arbeid in Sy wingerd aanbetref. Ek noem hier My kinders wat 
die stem van die Vader herken en wie let op Sy oproep en wanneer Ek hulle 
take gee, hulle heeltemal bereid is om hulself vir My uit te sit, dus 
onderrigtend werksaam te wees, sodra Ek hulle as onderwysende kragte 
opgelei het. 
Wie nou soos My kind aangeneem wil word, moet dan ook soos ‘n kind na die 
Vader gaan en van Hom af die aanwysinge vir homself inwin vir sy 
lewensweg. En as Ek nou vra dat My leer (van die liefde) versprei word, as Ek 
Self deur die stem van die Gees My leer na die aarde laat kom, dan moet 
hierdie leer heilig wees vir hom en hy moet haar as die suiwerste waarheid 
uit die hemele aanneem en hoogskat. Want dan sal sy ook steeds vir hom die 
beste en heiligste bly, dat hy haar nie meer sal weggee nie, omdat sy krag is 
van bo, wat onwillekeurig ook omhoog trek. Maar om My gawe op te offer, 
beteken ‘n ernstige oortreding teen die gehoorsaamheid wat ‘n kind aan My 
verskuldig is en kan gevolglik nie tot heil strek nie. En dan sal julle die 
invloed van die teenstander kan besef en julle sal julle daarteen moet 
beskerm. 
Daarom maak Ek julle opmerksaam en dui vir julle die tekens aan waaraan 
julle hom sal kan herken. Hy sal soos ‘n engel verskyn by hulle wie se geloof 
nog swak is en sal hulle verblind en hulle oë sal swakker en swakker word en 
sal uiteindelik nie meer die ware insien nie, omdat hulle al te gewillig na hom 
sal luister en hulself deur sy masker laat bedrieg. Maar hy het slegs dan mag 
oor julle, sodra julle twyfel aan die suiwer waarheid. Dan maak hy gebruik 
van julle onsekerheid en voer julle op dwaalweë. Want hy gaan rond soos ‘n 
brullende leeu, soekend wie hy kan verslind. Julle moet egter waak en bid 
sodat julle nie in sy bekoring val nie. Amen. 

Swakkes sal die einde nie meemaak nie. 

4613 Die swakkes sal die einde nie meemaak nie. Ek weet baie goed 
hoe die siel van elkeen afsonderlik geaard is, welke wil sy in haarself het en 
watter graad van volwassenheid sy besit, wat ook die maatstaf sal wees vir 
die sterkte van wil gedurende die laaste geloofstryd. Ek weet dat die laaste 
belydenis van My groot krag sal vereis, wat slegs deur weinig mense 
voortgebring sal kan word en dat hulle ‘n sterk lewende geloof sal moet hê, 
ten einde stand te hou en getrou te bly aan My. En daarom sal die poorte van 
die paradys op die nuwe aarde vir hierdie troue aanhangers en belyers 
ontsluit word, sodat hulle liefde vir My, wat hulle My tot aan die einde bewys 
het, beloon kan word. 
Maar mense met ’n swak geloof sal nie hierdie laaste stryd op die aarde 
oorleef nie. Ek sal vir hulle die gevaar afweer sodat hulle nie van My sal 
wegval nie en in die hande van My teenstander beland nie, maar sal hulle 
nog die geleentheid gee om hulle ontwikkeling in die ryk hierna voort te sit, 
wat, na die einde van hierdie aarde, vir lang tye nie meer moontlik sal wees 
nie.  
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Hulle sal nie teen die eise en inspanning van die laaste tyd opgewasse wees 
nie en suiwer liggaamlik al hulle lewensweg voor die tyd beëindig, want hulle 
sal My nie teenstaan nie, maar sal slegs die diepe lewende geloof kort wat 
hulle in staat sal stel om ware voorstanders vir Christus te wees. En daar sal 
daar vele wees wat My inderdaad sal kies, wie dus die geloof in ‘n God van 
Liefde en Wysheid in hulself sal dra, maar wie dit nie genoegsaam sterk laat 
word het dat hulle hulself onbesorg aan My kan toevertrou en vra om My 
bystand nie. Hierdie siele sal Ek van die aarde wegneem, anders sou hulle 
verlore gegaan het vir ’n baie lang tyd. 
Maar die sterkes sal My egter trou bly tot aan die einde en sal deur My 
weggeneem word voor die vernietiging van die ou aarde. Hierdie proses moet 
vir julle verstaanbaar wees en dit moet vir julle begryplik wees dat die swak 
siele nie die paradys van die nuwe aarde sal kan bewoon nie, omdat die 
paradys slegs geestelike volwassene menslike wesens sal kan dra wat My 
aanwesigheid onder hulle sal toelaat, soos wat Ek julle belowe het. Daar 
moet ‘n skeiding plaasvind van die bokke en die skape aan die einde. Die ou 
ontwikkelingsperiode sal eindig met die verbanning van die gees wat gefaal 
het in die vaste materie en sal daar ‘n nuwe tydperk aanbreek met ‘n 
volwasse menslike generasie, wat hulself al op aarde in ‘n toestand van 
geluksaligheid sal bevind, omdat hulle volhard het en op hierdie aarde 
voldoende deur My beproef was. Hierdie vlak van ’n siel se volwassenheid sal 
My aanwesigheid onder My kinders toelaat. Maar swak, onvolwasse siele sou 
nie My aanwesigheid kon verdra nie en dus sal die nuwe aarde geen geskikte 
verblyfplek vir hulle wees nie, maar nogtans sal hulle voortgaan om in die 
geesteryk opwaarts te gaan en weens hulle vroegtydige beëindigde lewe, sal 
hulle ook in die geesteryk die voorregte gebruik wat hulle sal help om 
opwaarts te gaan. Dit is die skeiding van die geeste, wat altyd verkondig was 
deur Woord en Geskrif. Amen. 

Oorwinning oor die dood deur Jesus Christus 

4614 Die wêreld is verlos van sonde. Die mense moet jubel en juig 
wanneer hulle bewus word van hierdie groot genade wat vir hulle 'n 
onuitspreeklik swaar lot in die hiernamaals sal spaar, indien dit benut word, 
wanneer daar dus in geloof aan die verlossing deur Jesus Christus gevra word 
om vergewing van die sondeskuld. Jesus Christus het die verlossingswerk 
volbring, wat so belangrik is vir alle wesens op aarde en in die geesteryk en 
die mense neem so weinig notisie daarvan en maak geen gebruik van hierdie 
ondenkbare genade nie.  
Jesus het hom laat kruisig uit liefde vir Sy medemens en het weer op die 
derde dag opgestaan uit die dood.  
Hy het die dood oorwin en Hy wil dat alle mense deelagtig wees aan die offer 
wat Sy Liefde vir die mense gebring het. Hy wil dat ook hulle oorwinnaars 
van die dood moet word. Dat hulle die dood nie meer hoef te vrees nie en 
dus die ewige lewe kan ingaan, omdat Hy die versperring afgebreek het deur 
die werk van verlossing wat nie in sy volle betekenis begryp kan word solank 
as wat die mens op aarde is nie. Hy het die dood oorwin en daardeur die ban 
verbreek.  
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Die mense wat onvry was deur die vroeëre sonde van opstand teen God, wie 
se wil onder die invloed van Sy teenstander gestaan het en wat hulleself nie 
van hom kon vrymaak nie, is nou deur die kruisdood van Christus in die 
posisie om hulleself los te maak van die teenstander van God, indien hulle 
Jesus Christus om bystand sal aanroep in elke nood, ter wille van die 
verlossingswerk wat die mens Jesus vir sy medemense volbring het. Dus is 
Jesus die voorspreker by God vir almal wat in Hom glo en hul bes doen om in 
navolging van Christus te lewe, wie dus nou werksaam is in liefde en Sy 
gebooie onderhou. Dan doen hy dit wat God hom as taak gestel het 
gedurende sy bestaan op aarde. Dan bevry hy homself van die bande van die 
dood, want om gebonde te wees aan die teenstander van God, is ‘n sekere 
dood vir die siel. Jesus het die dood oorwin.   
Hy was mens en het ook gesterf as mens, alhoewel Hy met God se Gees 
vervul was en die bitterste dood wat Hy self gekies het, ook van homself kon 
afwend as gevolg van Sy onbeperkte mag. As mens het Hy vir God die offer 
aangebied en het daardeur Sy teenstander oorwin. Onselfsugtig het Hy slegs 
gedink aan die leed en die sondeskuld van Sy medemens en Hy wou hulle lot 
verlig wat die gevolg is en was van die sonde. En God het die offer 
aangeneem.  
Hy vergewe diegene se skuld, wie Jesus as Middelaar aanroep om Sy genade 
en voorspraak. Maar om die offer aan te neem en die sondeskuld te vergewe, 
verseker die ontwaking tot lewe in die ewigheid.  
Dus bestaan daar geen dood meer nie, want na die liggaamlike dood gaan die 
siel die ligryk binne na 'n ewige lewe. Maar slegs die siele van hulle wat Hom 
erken, wat in Hom glo as God se Seun en Verlosser van die wêreld.  
Die mense moet triomfeer dat die dood nou oorwin is en dat Jesus hierdie 
werk volbring het. Want nou het die dood sy verskrikking verloor, omdat daar 
'n ontwaking is in die geesteryk, omdat die teenstander van God geen mag 
meer het oor die mense, wanneer hulle hulself oorgee aan die goddelike 
Verlosser en om Sy hulp vra, om versterking van die wil en die genade van 
die verlossingswerk, om vergifnis van die sondeskuld wat die mens 
saamgeneem het as erfenis van die eens gevalle gees waartoe hy self 
behoort het.  
Hy is verlos van hierdie sonde deur Jesus Christus. En hy sal jubel en juig 
wanneer hy die liefde van die mens Jesus voor oë hou, Wie die moeilikste op 
aarde volbring het waartoe 'n mens ooit in staat was. Amen. 

Sondes van die vaders wreek hulself op die kinders 

4618 Geslagte lank sal die sonde homself laat voel by die kinders. So is 
dit vir julle geleer en daardeur het julle dikwels in konflik gekom met die leer 
van ‘n God van Liefde en Barmhartigheid, Wie die sondaar vergewe en hom 
sy straf kwytskeld indien hy ernstige berou het. Julle kan dit nie begryp dat 
mense moet ly wat self geen skuld het nie en bygevolg die slagoffer word van 
hulle wat gesondig het teen God.  
En tog is die Wysheid en Liefde van God ook daar aan die werk, ofskoon nie 
vir julle op ‘n begryplike manier nie, speel die wese van die siel voor die 
beliggaming as mens, tog hier saam ‘n rol, wat vir haarself ‘n sondige mens 
uitgekies het vir haar verwekking in die vlees.  
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Hierdie siele word gelei deur hulle drifte, hulle is ondanks hulle eindelose lang 
ontwikkelingsgang, ondanks veelvoudige en kwellende omvormings, nog in ‘n 
uiters onvolmaakte toestand, hulle het hulle onbeheerstheid nog nie afgelê 
nie en begewe hulself nou instinkmatig na ‘n verwante mensesiel, waar hulle 
verwag om die geleentheid te kry om hulle onbeheerstheid te kan uitlewe. 
Dikwels is hulle met dieselfde verlange vervul wat die mens sondig laat word 
het, net soos wat hulle ook dikwels daarmee begin, sodra hulle in ‘n liggaam 
verblyf geneem het (moederliggaam) en die sonde dan begryplikerwys op ‘n 
nuutgebore kind die sterkste invloed sal hê, om welke rede die mens nou van 
vatbaarheid en oorerwing van slegte gewoontes praat. 
Daar kom geen so ‘n siel in ‘n liggaam wat al ‘n bepaalde graad van 
volmaaktheid bereik het nie, aangesien haar ontwikkelingsgang nie in gevaar 
gestel moet word nie, sodra sy self al vooraf haar wil te kenne gegee het om 
na God te wil strewe. Maar so ‘n belaste siel kan haarself ook baie goed op 
aarde bevry van haar gewoontes, sy kan deur ‘n aardse noodlot, waaraan sy 
skynbaar geen skuld het nie, haar eie foute en neiginge insien en poog om 
haarself daarvan te bevry en sal dan ook op elke manier genade, dus hulp 
van bo, kan ontvang om haar wil te verwesenlik. Maar meestal lewe sulke 
siele hulself uit en vergroot die sonde van die vaders, dog steeds vanuit ‘n 
sekere wilsvryheid, want dwang word nie aan hulle opgelê nie. 
Maar sy glo self om onder dwang te staan en probeer so alle 
verantwoordelikheid af te wys, sy voer nie die geringste stryd met haarself 
nie, beswyk daarom voor elke versoeking wat sy egter sou kon weerstaan 
het, maar slegs nie wil nie. Die wil is egter vanaf die begin van haar 
beliggaming geneig tot die kwade en hierdie wil het vir homself die vorm 
uitgesoek wat die draer van die siel moes word, maar wat tog nooit uitsluit 
dat die siel, nou as mens, die wil kan laat werk en homself kan bevry van die 
sonde, sodat ‘n skakel van die ketting dus gebreek kan word en ook die 
sondeskuld van die vaders, terwille van so ‘n kind, afgelos kan word.  
Want die wil van ‘n mens wat deur sy drifte gelei word, is op sigself sterk, 
slegs verkeerd gerig. Word hy egter in die regte rigting gestuur, dan kan hy 
ook oor alles seëvier en bygevolg ‘n redder van sy voorvaders word en vir 
hom die leed en die nood in die hiernamaals verklein. Amen. 

Werking van die Gees in die wakker toestand – Bewyse, redes 

4620 Dit was bedoel dat julle My Woord in die wakker toestand sal 
ontvang, want dit gee aan julle die bewys van My werking in julle deur die 
gees. Julle moet rustig in gebed innige kontak maak met My en die wêreld uit 
julle gedagtes verban, julle moet julleself heeltemal aan My oorgee en 
innerlik na My stem luister. Dan sal Sy sag en subtiel spreek met julle en 
afhangende van julle volwassenheid van siel, sal dit óf hoorbaar of geestelik 
wees, maar altyd voortkomend vanuit My en nie van julle nie. In hierdie 
voorbereide toestand sal julle nie in staat wees om die soort geestelike werk 
te doen wat ooreenstem met die inhoud van My diktate nie. Julle is dan in die 
toestand van 'n luisteraar en nie van 'n spreker nie. En die verskil is dat die 
luisteraar passief kan bly, terwyl die spreker aktief moet wees. Afhangende 
van sy toestand van volwassenheid, sal sy geestelike oor so ontwikkel wees 
dat hy My inkomende Woord sal kan verstaan, al klink dit baie saggies in sy 
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hart. Die diepte van gevoel is dus die deurslaggewende faktor vir 'n 
moeitelose ontvangs van My Woord, en gevolglik sal dit die diktaat se diepte 
van inhoud wees, wat vir hom gegee word en deur hom bedoel is vir sy 
medemens, dit is waarom julle moet onderskei tussen geestelike kennis wat 
aan jul medemens gegee word en die Woorde wat Ek aan My kinders gee as 
'n liefdevolle Vader wanneer hulle bevrees is, teenspoed ly of ‘n behoefte aan 
trooswoorde het, wat beslis 'n bewys van My medelye aan alle mense is en 
wat veral gegee word aan diegene wat My in hul nood aanroep om hulp. 
Ek sal altyd diegene antwoord wat My wil hoor en met hulle spreek deur die 
gees, soos wat Ek julle beloof het. Julle is veronderstel om My te hoor, maar 
in 'n ten volle bewuste toestand, want Ek sal My nie agter 'n vorm verberg 
wat so swak is, dat hy sy eie wil opgee en in 'n bewustelose toestand toelaat 
dat ’n vreemde wil daarvan besit neem nie.  
Ek waarsku julle voortdurend kragtig teen die gevolge van geestelike wesens 
wat hulleself op hierdie wyse manifesteer, wat 'n swak wil onmiddellik 
aangryp met hul gedagtes en dan poog om dit oor te dra aan hierdie mense.  
Maar Ek waarsku julle ook teen die voorkoming van die voor die hand 
liggende werking van die gees of om My werking in 'n persoon te ontken wat 
duidelik en in 'n bewuste toestand onthullings van bo ontvang. En Ek wil vir 
julle 'n betroubare kenmerk van My werking gee wat julle altyd moet gebruik 
om te toets. My Woorde, wat Ek tot mense op aarde gespreek het, sal so 
verduidelik word dat hulle logies gestaaf sal kan word aan elke leerling, dus 
elke persoon wat akademies kundig geword het, en die redeneringe sal 
hulself nooit weerspreek nie, want dit is My Woord, wat altyd dieselfde sal bly 
en die betekenis daarvan getuig van diepgaande wysheid.  
Enigiemand wat waarlik hierdie Woord van My binnegedring het, sal Myself 
hoor praat, dus My teenwoordigheid herken, wanneer hy My Woord lees of 
wanneer dit hoorbaar aan hom meegedeel word. En hierdie gevoel om My te 
hoor praat, is die sekerste waarborg vir My werking, en is bedoel om alle 
twyfel van die persoon te verdryf. Want Ek nader mense in die Woord, Ek 
Myself is die Woord, en diegene wat in My glo en Myne wil wees, sal My hoor. 
My Woord sal hulle aanraak soos 'n liefdevolle Vader se stem wat deur 'n kind 
gehoorsaam word en wie daarom ook deur die Vader geliefd is en wie sy 
gawe van genade sal ontvang so dikwels as wat hulle dit wil ontvang. Laat 
julle daarom gelei en geleer word deur julle gevoel, want Ek plaas dit Self in 
julle harte en valsheid sal julle nooit so beïnvloed dat julle bereid sal wees 
om dit ywerig te verdedig nie. Want Ek beskerm almal van obskure of 
misleidende gevoelens wanneer hy die opregte wil het om as My dissipel te 
werk gedurende die laaste dae, omdat Ek hierdie ware arbeiders in My 
wingerd nodig het en daarom ook aan hulle die vermoë gee om te onderskei 
tussen wat reg en verkeerd is. Amen. 

Geestelike konsentrasie - Strenge selfkritiek 

4624 Julle moet eers self vir ’n geestelike konsentrasie sorg, voordat 
julle My Woord sal kan ontvang. Dit is waarop gelet moet word, aangesien 
aardse gedagtes die toestroming van geestelike sake verhinder, hulself dus 
na vore dring en opgeneem word, dit steur diegene wat ernstig streef, maar 
net vir ‘n kort rukkie, omdat die kragte vol lig ingang vind en ‘n sterk invloed 
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van die aardse wêreld op die mens verhinder, sodat hy sy gedagtes spoedig 
weer op die geesteryk sal rig. 
Daar kan dus wel klein teenstrydighede, onnoukeurige inligting of ‘n 
onduidelike, weinig begryplike sinsbou voorkom, wat egter nie van belang is 
nie, dus nie die groot geestelike kennis op een of ander manier verlaag of 
twyfelagtig maak nie. Maar steeds moet daarop gelet word om eers dan ‘n 
boodskap as sodanig aan te sien, wanneer die geestelike verbinding tot stand 
gebring is, dat diegene wie dit ontvang het, hulself dus heeltemal vrygemaak 
het van aardse belewenisse. 
Julle staan nog te veel onder die invloed van die wêreld en daarom werk julle 
gedagtes met die materie. Die wêreld neem julle nog te veel in beslag en 
daarom kan julle julleself nie altyd vrymaak van voorstellings en gebruike 
wat geestelik niks beteken nie. Julle sal dus altyd eers uit ‘n versperring moet 
deurbreek, dus sal julle alles moet agterlaat om in die geesteryk te kan 
vertoef. En hoe vryer en meer onbesorg julle dit betree, des te meer is julle 
in staat om die skatte op te neem wat julle daar aangebied word. 
Die skeiding tussen geestelike kennis en aardse voorstellings sal vir julle selfs 
makliker word en daarom kan julle onbeswaard instaan vir die waarheid van 
dit wat aan julle oorgebring word en julle hoef geen aanstoot te neem aan dit 
wat geestelik van geen betekenis is nie. Julle sal daarom geen dwaling 
versprei nie, maar steeds weer sal julle kritiek moet uitoefen op julleself, of 
en wanneer julle voorberei is vir die ontvangs van My Woord; dus moet julle 
julleself afvra of die innerlike verbinding met My tot stand gebring is, sodat 
julle My nou Self kan hoor. 
Ek ken julle wil en hou rekening daarmee en daarom behoed Ek elkeen wat 
My wil dien en wie My vol verlange na die waarheid hieroor vra. En daarom 
kan julle sonder beswaar dit aanneem wat vir julle in hierdie vorm aangebied 
word. Amen. 

Heiland van liggaam en siel 

4626 Wat julle moet doen, is: bring al julle sorge net na My, omdat Ek 
waarlik die beste Arts en Heiland is, Wie elke siekte van julle kan wegneem, 
Wie julle gesond kan maak na liggaam en siel en julle ook ‘n ewig 
onverwoesbare lewe wil gee. Op aarde het julle nog dikwels die gevoel dat dit 
nodig is om geneesmiddels te gebruik, maar as Ek dit nie vir julle seën nie, 
as julle My seën nie daarvoor vra nie, dan sal dit hul werking mis of julle selfs 
skade aandoen. 
Ek kan elke sieke sonder uiterlike middele seën sodat hy gesond kan word. 
En Ek doen dit sodra Ek insien dat die leed nie vêrder nodig is vir hom nie, 
sodra dit sy doel vervul het en tot die loutering van die siel bygedra het. 
Want die siekte van die siel gaan gepaard met die van die liggaam en julle 
mense kan vir julleself geen begrip vorm, welke groot faktor die siekte van 
die liggaam vir die positiewe ontwikkeling van die siel beteken nie. Hoe 
dankbaar die siel eendag sal wees dat sy hierdie weg in die vlees kon gegaan 
het, wat aan haar binne ‘n kort tydjie ‘n hoër graad van rypheid opgelewer 
het. 
Daarom moet julle, wanneer julle ly, altyd net bid: “Vader, laat U wil 
geskied!”, dan doen Ek met Myne in die mate wat julle met julle s`n doen. 
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Dan kom Ek na julle toe as Heiland van die liggaam en die siel en julle 
genesing sal dan verseker wees. Dog moet julle jul siek en swak liggaam 
verdra, terwille van die krag vir julle siel. Weet dat julle siel haarself veel 
makliker positief kan ontwikkel en dat sy, as haar liggaam geen weerstand 
meer bied nie, wat hy egter in ‘n gesonde toestand steeds doen, veel meer 
na die verbinding met die geesteryk verlang. Gevolglik sal die siel deur leed 
baie beter gevorm wees wanneer sy die aardse omhulsel verlaat. 
Maar indien julle steeds van My nabyheid en My werksaamheid bewus sal 
wees, dan sal die genesingsproses aan liggaam en siel vinnig plaasvind. Julle 
hoef dan slegs vol geloof ‘n wonder te verwag wanneer julle weet dat niks vir 
My Krag en Mag onmoontlik is en dat My Liefde julle steeds wil gee en help. 
Die vaste geloof is dus die beste geneesmiddel wat nooit sal faal nie. 
Daarom, bring al julle sorge na My en julle sal daarvan bevry word. Maar 
kom met ‘n sterk en onwankelbare geloof en Ek sal dit dan nie tot skande 
laat word nie. Amen. 

Werksaamheid in liefde – Die gebruik van die krag wat God ons 
laat toekom – “Wie in die liefde bly”. 

4629 Die liefde moet steeds aan julle gepredik word, waarsonder julle 
kragteloos is en sal bly. Die werksaamheid in liefde stel julle in besit van 
krag, waaronder egter nie die lewenskrag te verstaan is, wat elke mens besit 
nie, ook wanneer hy die gebod van die liefde nie in ag neem nie. Hierdie 
lewenskrag egter stel die mens in staat om in liefde te werk, sodat hy 
homself dus ook maklik in besit van geestelike krag kan stel, waarmee hy 
dan met sy siel se positiewe ontwikkel kan slaag. Daarom moet die liefde vir 
die mense gepredik word, omdat elkeen in staat is om werke van 
naasteliefde te verrig, indien hy maar net wil. En dit moet hy gebruik om 
hom van iets te verseker voor die tyd na sy dood, waar die lewenskrag hom 
ontneem sal word, terwyl die geestelike krag, wat hy verwerf het deur 
werksaam te wees in liefde, sal bly, en hy daarmee aan sy eie voltooiing kan 
werk in die geesteryk en ook met die siele wat nog benede hom staan in hul 
ontwikkeling.  
Kom die gebod van die liefde na. Hierdie aanmaning kan nie nadruklik 
genoeg vir julle klink nie, want julle is lui en onverskillig en heg nie veel 
waarde aan My gebooie nie. Maar dat elke werk van naasteliefde die gevolg 
het dat julle nader aan My kom, dat ’n werk van liefde as te ware in lig 
ingeslote is, dat julle, indien julle liefhet, Myself na julle toe trek, is nie vir 
julle duidelik nie, andersins sou julle bewustelik gestreef het om nader aan 
My te kom en julle sou onnoemlik veel gewen het vir julle siele vir die 
ewigheid. Om werksaam te wees in liefde, is al ’n gebruik van die krag wat 
Ek aan julle gee, wat julle gegee word wanneer die wil in julle gewek word 
om 'n daad van naasteliefde te verrig. Werksaamheid in liefde is dus om 
saam met My werksaam te wees en as julle julleself indink dat Ek by julle 
aanwesig is, wanneer julle werksaam is in liefde, dan moet die verlange na 
My en die bewussyn van My nabyheid, julle daartoe aanspoor om 
voortdurend met My saam te werk.  
Julle sal niks kan bereik sonder liefde nie. Niks het waarde voor My oë sonder 
liefde nie. En al bereik julle alles op aarde en is julle in julle harte sonder 



321 
 

liefde, dan moet julle julle nie daaroor verheug nie, want dit is waardeloos vir 
die ewigheid. Dit het geen nut vir die ontwikkeling van julle siele nie, en arm 
en leeg sal julle die geesteryk binnegaan. Geen werke van liefde sal julle 
daarheen navolg nie en dit sal julle eens bitter berou.  
Maar die liefdevolle mens kan op aarde arm wees. Aardse goedere en aardse 
geluk kan hom ontsê bly, maar sy siel sal kan jubel en juig, omdat sy met My 
die aaneensluiting gevind het, omdat Ek voortdurend naby aan haar is en 
elke daad van liefde My teenwoordigheid aantoon: "Wie in die liefde bly, bly 
in My en Ek in hom." Sonder liefde is daar geen vereniging met My nie. Slegs 
die liefde verbind met My. Die liefdevolle mens pas sy wese by My oerwese 
aan, wat op sigself liefde is. Vervul met krag sal hy kan werk op aarde en in 
die hiernamaals, omdat die liefde krag is wat van My uitgaan en julle 
voortdurend in staat stel tot nuwe dade van liefde. Benut die lewenskrag en 
wees werksaam in liefde. Ek roep julle steeds weer hierdie aanmaning toe, 
want slegs die liefde sal julle verlos. Sy maak julle vry van die kettings van 
die teenstander en lewer aan julle die aaneensluiting met My, Wie die ewige 
Liefde self is. Amen. 

Die sterwende Verlosser se laaste woorde aan die kruis - Hoorbare 
Woord - Voorkoms 

4630 Dit verg 'n besonder hoë graad van volwassenheid om in staat te 
wees om My Woord hoorbaar te hoor, daarom kan Ek eers net 'n beperkte 
hoeveelheid kennis aan julle meedeel, maar wat weliswaar genoeg sal wees 
om julle in staat te stel om vir My te werk en die evangelie te verkondig aan 
ander mense. Nietemin kom die einde nader en die mensdom staar die laaste 
gebeure op hierdie aarde in die gesig.  
Mense is heeltemal onkundig en ook nie in staat om My Woord te aanvaar of 
te herken wanneer dit vir hulle aangebied word nie. In hul geestelike 
blindheid besef hulle nie meer die seën van Christus se daad van verlossing 
nie, hulle glo nie in Hom nie en sal dus hopeloos blootgestel word aan My 
teenstander se beheer, indien hulle nie hul denke en optrede gaan verander 
voor die einde nie. En om hulle geloof te laat herleef, waar dit nog moontlik 
sal wees, sal iets besonders vir die mense aangebied word wat deur Jesus 
genoem was op die aarde. Tekens en wonderwerke sal plaasvind. Die kruis 
van Christus sal sigbaar en baie duidelik in die lug verskyn, sodat die mense 
wat nie in Hom glo nie, sal skrik, terwyl Myne sal juig en bly wees en dit hulle 
geloof baie sal versterk.  
Dit sal aanleiding gee tot 'n ongewone begeerte om duidelikheid te kry, sodat 
korrekte en verkeerde aannames My dienaars sal aanspoor om in te gryp en 
mense die waarheid te leer. En hiervoor sal julle spesiale kennis benodig wat 
Ek graag vir julle wil gee, maar wat julle slegs sal kan ontvang in die 
bogenoemde toestand van volwassenheid wat die hoorbare Woord vereis. 
Hierdie kennis sal nie intellektueel oorgedra kan word nie, die geestelike oor 
en oog sal moet oop wees om in staat te wees om die indrukke wat ervaar 
was deur die sterwende Verlosser aan die kruis en wat uitgedruk sal word 
met woorde wat geen menslike oor gehoor het nie en wat gevolglik heeltemal 
onbekend gebly het vir die mensdom.  
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Die rede waarom hierdie kennis van julle weerhou is, is gebaseer op die feit 
dat daar slegs 'n paar mense is wat in staat sou wees om die diepte van 
hierdie woorde te begryp en dat dit 'n baie sterk lewende geloof deur liefde 
vereis om hulle te verstaan. Maar kort voor die einde sal daar mense wees 
wat hierdie lewende geloof deur liefde sal verkry en aan wie die betekenis 
van Jesus se goddelike Woorde verstaanbaar sal wees deur hierdie lewende 
geloof. Dit is My wil om aan hulle 'n kosbare geskenk te gee deur hierdie 
einste woorde oor te dra en daarom sal Ek 'n geskikte houer nodig hê waarin 
Ek My Gees sal kan uitgiet, naamlik 'n dienskneg op aarde wat aan My 
toegewy sal wees, aan wie Ek Myself kan openbaar, aan wie Ek Jesus se 
woorde aan die kruis duidelik en verstaanbaar sal kan deurstuur deur die 
innerlike stem, sodat hy dit sal oordra aan sy medemense en dit dus 
toeganklik sal maak vir die mensdom.  
Sodra die verskyning in die lug sigbaar raak, sal Myne na vore kom en 
namens My praat, hulle sal die kruis van Christus loof en sy woorde ontvang 
soos 'n sagte akkoord in hul harte. Maar teen hierdie tyd moet hierdie woorde 
reeds oorgedra gewees het na die aarde, dit moes deur die hoorbare Woord 
ontvang gewees het en verstaanbaar wees vir My dienaar en sal hulle 
bevestiging gevind het deur daardie gelowiges wat dit netso in hul harte 
gehoor het, maar wie dit sal beskou as gespreek van bo.  
Maar Ek sal die mense vooraf inlig, sodat hulle bewus kan wees van die groot 
wonderwerk. En enigeen wat geestelik verlig is, sal in sy siel opgehef voel en 
sal 'n geweldige vloei van krag ervaar. Ek wil hierdie krag gee aan almal wat 
hul lojaliteit aan My sal bewys gedurende die laaste dae. Ek wil aan hulle die 
vermoë gee wat hul krag so sal vermeerder dat hulle die moeilikste stryd sal 
kan verduur en volhard tot aan die einde, totdat Ek Self sal kom om hulle 
huis toe te bring na My koninkryk, totdat hulle die koninkryk van vrede 
binnegaan, die paradys op die nuwe aarde. Amen. 

Kwellings van ‘n hernieude kluistering in die materie 

4631 Met woorde kan die kwellings nie beskryf word wat ‘n hernieude 
kluistering in die harde materie vir die gees beteken nie, want dit is ‘n 
toestand wat vir die menslike verstand onbegryplik is. Die gees ervaar 
homself as werklik en tog kan hy nie sy wil gebruik nie, waarvan hy self 
bewus is as bewys van sy werklike bestaan. 
Die gees word gekluister en was oorspronklik geskape as iets wat vry kon 
werk. Daarom sal sy onmag, sy kragteloosheid en sy gekluisterde toestand 
onuitspreeklike kwellings vir die gees beteken, wat homself eerder 
wederstrewig, in plaas van gewillig maak om onder God se wil te buig. 
En die mensdom is in besit van ‘n vrye wil en gaan hierdie kwellende 
toestand tegemoet. Hulle sou nog voldoende tyd gehad het om die noodlot 
van hulle af te wend, maar hierdie toestand kan deur geen enkele 
voorstelling van mense wat weet, aanvaarbaar of duidelik gemaak word nie. 
Die geloof in ‘n vergelding en die voortlewe van die siel ontbreek heeltemal 
by hulle, waardeur ook niks met onderrig bereik sal kan word nie. En daarom 
is die nood waarin die siele van die meeste mense hulleself bevind, 
onuitspreeklik groot. 
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Die mens is nog “heer” oor die skepping. Hy staan in ‘n sekere mate bo en 
kan die skepping vir homself benut volgens sy wil. Maar eendag sal hy self 
weer ‘n stukkie skepping wees, aanvanklik ‘n dooie, onbeweeglike iets wat 
benut kan word, maar ook onbenut kan bly vir ‘n ondenkbare lang tyd. 
Eendag sal hy vêr agterstaan teen wat hy nou is. Daar sal ‘n eindelose lang 
tyd verbygaan totdat hy homself weer opwaarts ontwikkel het tot mens, tot 
die wese wat met ‘n vrye wil begaafd sal wees en wat die krag sal besit om 
hierdie wil te gebruik. 
Deur hoeveel periodes hierdie gees egter sal moet heengaan, hoeveel kwale 
dit sal moet duld en welke dinge hy in ‘n gebonde toestand sal moet uitvoer, 
kan ‘n mens nie begryp nie en daarom is dit vir hulle ongelooflik. En tog dra 
hy self die verantwoording vir die lot van sy siel na die dood. 
Nog het hy die moontlikheid om werke van liefde te verrig wat dié bittere lot 
van hom sal afwend, ook het hy die geleentheid om kennis te neem van God 
se wil deur die aanhoor van die goddelike woord. En as hy hierdie wil nakom, 
sal sy wese heeltemal verander en kan hy aanspraak maak op ‘n toestand 
van lig en op vryheid na sy liggaamlike dood. Nog kan die mens sy verstand 
gebruik en nadink oor homself, Sy Skepper van die ewigheid en sy aardse 
lewensdoel. En as hy maar net wil, sal hy ook kan glo. 
God wend Homself met Sy genade tot alle mense en gee hulle ‘n aanduiding 
om die regte rigting in te gaan en die regte weg te kies. Indien die mens 
geen teenstand daarteen sal bied nie, plaas hy homself op die regte weg en 
sal die ware doel vir hom verseker wees. 
Maar God respekteer ook die weerstand, d.w.s. Hy dwing die mens nie teen 
sy wil nie. Maar daarteenoor dra die mens ook die verantwoordelikheid vir sy 
siel en hy berei vir haar ’n lot wat uitermate kwellend sal wees. Sy sal. tot 
haar onuitspreeklike verdriet. die weg van die hernieude kluistering moet 
gaan, want die genade van God mag nie afgewys word nie, omdat dit ook ‘n 
afwysing van Sy liefde beteken. Dit is derhalwe ‘n verwydering van die gees 
van God af, in plaas van ’n nadering tot Hom, wat die bedoeling en einddoel 
van die aardse lewe is. 
In die eindtyd sal maar weinig mense die regte weg bewandel. En daarom sal 
die nood reusagtig groot wees en vereis dit dringende hulp. Daarom moet 
hierdie verskriklike lot deur die dienaars van God op aarde bekendgemaak 
word, naamlik wat die menslike siel te wagte staan, as sy haarself nie sal 
verander gedurende die laaste tyd voor die einde nie. Die einde moet steeds 
weer vir hulle voorgestel word as naby, want die tyd gaan snel heen en die 
grootste inspanning is gebiedend noodsaaklik voor die ondergang om nog 
siele te red wat sulke vermanings en waarskuwings sal aanneem en wat hulle 
wil na die goeie sal wend. Want die dag sal onverwags kom en ontelbaar baie 
mense in die verderf stort, in die dood, d.w.s. in ‘n gebonde toestand waaruit 
hulle hulself eers na ‘n eindelose lang tyd sal kan vrymaak.  
Mense, laat julle tog waarsku, want dit gaan oor die Ewigheid. Dit gaan oor 
julleself, oor julle siele wat in die grootste gevaar is en tog nog gered kan 
word, as julle van goeie wil sal wees. Amen. 
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Natuurkatastrofe en die gevolge, - die angs van die mense  

4633 In onbegryplike nood sal die mense raak wat nie glo nie, want Ek 
sal My deur natuurgeweld openbaar. Hulle sal ‘n skouspel belewe waarin 
enorme kragte ontlaai sal word en waarteen die mens totaal magteloos sal 
wees. ‘n Dodelike angs sal die mense oorval waardeur selfs Myne ontsteld sal 
word. Hulle sal egter wonderlik versterk word deur My hulp, sodra hulle hul 
gedagtes tot My wend, maar die ongelowiges sal geen enkele steun hê 
waaraan hulle sal kan vashou nie en sal daarom reddeloos oorgelewer wees 
aan die kragte van die natuur. Sommige sal wel in hul smart en in die 
aangesig van die dood tot My roep en hulle aanroep sal ook My oor bereik en 
vir hulle redding beteken, aards of slegs geestelik, dat hulle laaste uur 
aangebreek het. Hulle sal dan die “lewe” gewen het vir die ewigheid. 
Meestal sal die mense egter buite hulself van angs wees, d.w.s. dat hulle nie 
in staat sal wees tot hoër gedagtes nie. Hulle sal slegs probeer om hulself 
red, maar sal tog oral in dieselfde moeilikheid beland. Want die hele natuur 
sal in ‘n staat van sameswering teen hulle wees en alle elemente sal in volle 
aksie kom. Water, vuur, storm en lig sal hul ordening verlaat en sal 
verwoesting aanrig wat tallose menselewens sal eis en onvoorstelbaar in 
omvang sal wees. 
Dit sal maar ‘n kort gebeurtenis wees, maar sal buitengewone moeilike 
gevolge hê vir alle mense wat dit sal oorleef. Want nou eers sal die nood op 
aarde so hoog styg dat alle voorafgaande oortref sal word. Die mense sal 
heeltemal moet omskakel na ‘n ander lewenswyse en sal alles moet benut 
wat nog vir hulle oorgebly het. Hulle sal op hulself aangewese wees en sal vir 
‘n lang tyd geen aardse hulp kan verwag nie, omdat hulle afgesny sal wees 
van die res van die wêreld en die verbinding sal nie so gou weer herstel kan 
word nie. 
Die omvang van die ramp kan nie begryp word nie, maar Ek maak julle 
steeds attent daarop, sodat julle julself nie laat opneem in aardse goedere en 
dit belangrik vind en julle siele vergeet nie. Want die rypheid van julle siele 
sal deurslaggewend wees in hoe ’n mate julle die komende gebeure sal kan 
deurstaan. 
Kennisgewings van hierdie aard vind egter weinig geloof by die mense en is 
tog buitengewoon belangrik, want dit sal woord vir woord plaasvind. En elke 
dag is nog ‘n genadegawe wat julle geestelik moet benut, maar nie op ’n 
wêreldse manier nie. Want slegs dit wat julle vir julleself aan geeste 
rykdomme verwerf het, sal van waarde wees. 
Ek beloof My beskerming aan julle almal en hulp as julle in My sal glo en My 
wil dien. Word daarom nie neerslagtig oor My Woorde nie en glo dat ook die 
swaarste te verduur sal wees, indien julle julleself aan My sal oorgee en My 
sal vra om julle laste te help dra. Want Ek sal julle nie verlaat nie en sal julle 
help sodat julle sal kan volhou tot aan die einde. Amen. 

Geloofstryd - Bely voor die wêreld – “Ek sal die dae verkort” 

4635 Julle sal nog ‘n harde stryd moet deurstaan as julle My voor die 
wêreld wil bely, want daar sal van julle geëis word om heeltemal afstand te 
doen van julle aardse goedere. Julle besittings sal onteien word en julle sal 
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dienste moet verrig wat sal blyk om bo julle kragte te gaan en julle sal 
verhinder word om te doen wat julle belangrik beskou. En julle sal sonder 
rede vervolg en verdruk word en geen rus vind van die vervolginge deur julle 
vyande nie, wat tewens ook My vyande is en daarom geen wrekende hand bo 
hulle vrees nie. En julle sal verwonderd wees waarom Ek dit alles sal toelaat, 
sonder om hulle tot verantwoording te roep. Maar julle sal ook verwonderd 
wees dat al die ongemak julle nie so diep sal tref as wat dit vir die wêreld lyk 
nie, dat julle desondanks vrolik en opgeruimd sal bly en vol vertroue en hoop 
sal wees dat die uur van vergelding ook vir julle gekom het en dat hierdie 
vervolginge nou eenmaal verby is. En julle sal daarom steeds harder en 
oortuigender vir My Naam opkom en My bely voor die wêreld. En Ek sal die 
dae verkort sodat julle salig kan word.  
Dink steeds aan hierdie belofte; dat dit maar ‘n kort tydjie sal duur totdat 
julle verlos sal word uit die hande van julle beulsknegte. Dink daaraan dat 
julle by My uitverkorenes hoort en dat al julle leed beloon sal word, omdat 
julle aan My trou gebly het. En dink daaraan dat nog siele vir My en My ryk 
deur julle getuienis gewen moet word, wie op die laaste nog gered sal word, 
kort voor die ondergang van die aarde. 
En neem terwille van hierdie siele die kruis op julleself, wat weliswaar swaar 
op julle sal druk, maar wat tog draaglik sal wees, omdat Ek julle sal help en 
julle op buitengewone wyse van krag sal voorsien. Die geloofstryd sal moeilik 
wees en daarom moet julle julleself al vooraf daarop voorberei deur julle siele 
te versterk met die korrekte voeding, deur My Woord in julle op te neem en 
daarmee ook die krag waarmee Ek My Woord geseën het. Want deur die 
aanneem van die woord verbind julle julleself met My en moet julle dus met 
krag deurstroom word. Dan sal julle ook in staat wees om julle vyande 
weerstand te bied en dit vol te hou tot aan die einde, totdat Ek sal kom om 
julle te verlos uit alle nood. Amen. 

Gebed is die brug na God – Gedagtes is die brug na die geesteryk 

4638 Die brug na My is gebed. Die brug na die geesteryk is die 
gedagtes wat die ligwesens die reg gee om hulself met julle te verbind. 
Betree hierdie brug dikwels. Kom na My en hou innige tweespraak met My. 
Vertrou al julle behoeftes en bekommernisse aan My toe en maak My dus 
julle vertroueling, julle vriend en broer wat alles, vreugde en leed, met julle 
wil deel, en julle sal spoedig die kloof tussen julle en My oorbrug, omdat julle 
te alle tye 'n weg sal ken wat na My lei, omdat julle die brug gevind het wat 
alle skeiding tussen My en julle ophef. En probeer so na die geesteryk te 
kom, deurdat julle julle gedagtes laat sweef na waar julle vaderland is, waar 
julle siel eens sal vertoef wanneer sy haar aardse omhulsel afgelê het en nie 
meer op aarde sal leef nie. 
Probeer om aansluiting te kry met die geesteryk solank as wat julle nog op 
aarde vertoef, sodat die toegang nie vir julle versper word nie, want die 
bewoners van die geesteryk maak die pad vir julle vry. Hulle help julle om die 
pad te vind, dat julle nie verkeerd gaan of verdwaal in die duisternis nie.  
Die bewoners van die geesteryk omring julle voortdurend, maar kan eers vir 
julle merkbaar word wanneer julle hulle in gedagtes roep of hulle die reg gee 
om julle te help deur middel van julle wil. Elke geestelike gedagte is vir hulle 
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'n oproep, 'n bevoegdheid om hul krag op julle oor te bring en julle te help op 
die weg na bo. Julle bring nou die verbinding tot stand met die ryk wat 'n 
heeltemal ander sfeer is en wat julle nie andersins sal kan bereik nie.  
Daar is dus 'n brug van julle na daardie ryk, wat aards nie gesien en bereik 
kan word nie, maar wat tog bestaan en sy invloed op julle wil uitoefen. Bid 
tot My en stuur jou gedagtes omhoog en jou siel sal die aarde verlaat en 
nader aan die vaderland kom. Sy poog om terug te gaan na waar sy vandaan 
kom. Wel laat sy haar aardse omhulsel nog op die aarde, sy laat die materie 
agter en verhef haarself in geestelike sfere, waaruit sy nooit leeg sal 
terugkeer nie. Want sy word steeds gehelp deur wesens van die lig. Steeds 
sal sy genade en krag ontvang van My af. En Ek kom almal tegemoet wat die 
brug na My betree. Ek ken waarlik geen groter vreugde nie as die terugkeer 
van My kinders, wat eens vir My verlore gegaan het en wat nou vrywillig na 
My toe kom om by My te wees en te bly tot in alle ewigheid. Amen.  

Daar sal geen steen op die ander bly nie 

4639 Daar sal ‘n tyd aanbreek waarin alles verlore sal gaan wat 
moeisaam verkry en opgebou is. En daar sal ‘n tyd aanbreek waarin die 
mense die waardeloosheid sal insien van wat dienstig was vir die liggaamlike 
welsyn en dan sal hulle volledig “arm” wees, omdat die geestelike rykdom 
hulle sal ontbreek, wat hulle oor aardse verliese heen sou kon gehelp het. Ek 
wys julle deurlopend op hierdie tyd, want dit sal gebeur soos wat dit 
verkondig is in woord en geskrif: “Geen steen sal op die ander bly nie”. 
Maar hoe onbegryplik dit ookal mag lyk vir mense wat maar slegs wêrelds 
ingesteld is, naamlik dat daar so ‘n vreeslike vernietigingswerk deur ‘n hoër 
mag sal plaasvind, tog is dit onvermydelik. Eerstens moet dit ‘n opvoedende 
werking hê en tweedens is dit al voorsien in My heilsplan van ewigheid af vir 
die gees wat hulleself nog in ‘n lae toestand van ontwikkeling bevind en 
daardeur tot ander vormveranderinge moet kom. En dat dit die mense 
bomate swaar sal moet tref, is nodig, want hulle slaan geen ag meer op hul 
geestelike ontwikkeling nie. Hiermee word daar egter nog ‘n laaste 
aansporing vir hulle voor die einde gegee, wat hulle ook sal ignoreer, indien 
hulle nie gewillig sal wees om te verander en opwaarts wil streef nie. Die 
mense kan slegs nog maar hard aangevat word, want hulle was nie meer 
toeganklik vir sagte vermaninge nie en alles wat hulle tot dusvêr oorgekom 
het, het sonder sukses gebly.  
Daar sal egter in die komende tyd ‘n ingrypende verandering kom, sodat die 
denke van die mense onwillekeurig gelei sal word na die doel en die 
betekenis van die aardse lewe. Miskien sal daar by enkeles nog ‘n 
verandering bewerk kan word wat tot hulle verlossing sal lei. Die nood sal so 
groot wees, dat die gewilligheid om te help oral sal ontwaak waar daar nog ‘n 
vonkie van liefde in die harte te vinde sal wees. En die vonkie sal voedsel 
(wederliefde) vind en ‘n vlam word. Want wie sal wil help, sal ook helpend 
ingryp om die sware lot vir die naaste te versag, omdat hy self sal weet hoe 
smartlik die noodlot elkeen getref het. 
En hierdie hulpvaardiges sal ook deur My gehelp word, want My hulp sal kom 
wanneer daar geen ander uitweg meer gevind kan word nie, as ‘n sigbare 
teken van ‘n hoër Mag wat Homself in liefde neerbuig tot die mense om 
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Homself aan hulle te openbaar, want menslikerwys sal dit wel lyk of daar 
geen hulp meer moontlik sal wees nie. Wat egter vir die mense onmoontlik is, 
kan Ek nog altyd tot uitvoering bring en daarom sal die grootste nood ook nie 
hopeloos wees nie, want vir My is niks onmoontlik nie. Daarom sal die liefde 
tot die naaste ook weer goeie vrugte dra en dit sal weer My Liefde tot gevolg 
hê. En dit beteken bystand, genade en ’n buitengewone toevoer van krag, 
sodat Myne niks sal hoef te vrees nie. Hulle sal die nood ook nie so swaar 
voel nie, omdat hulle vol krag sal wees en Ek steeds as Helper aan hul sy sal 
staan. Want terwille van hul geloof sal Ek duidelik werksaam wees, om voor 
die einde nog die weiniges te wen wat ‘n swak geloof het, maar wie van goeie 
wil sal wees. 
En hulle sal ook versterking ervaar om die tyd van nood te kan deurstaan, 
sonder om skade te ly aan hul siele. Maar Myne sal onder My beskerming 
staan en sal hierdie tye onbesorg tegemoetgaan, want dit sal nie lank duur 
nie. Amen. 

Geestelike wedergeboorte 

4641 Die beslissende oomblik in die aardse lewe is die wil se 
geneigdheid tot God, want van hierdie oomblik af begin die siel te verander, 
effektief is dit die draaipunt, die begin van die terugkeer van die eens gevalle 
gees na God. Hoe vroeër hierdie bewustelike rigting van wil in die mens se 
lewe plaasvind, hoe groter is die volmaaktheid wat hy kan bereik voordat hy 
sterf, maar dit is ook moontlik om binne 'n kort tydjie 'n hoë graad van 
volwassenheid te bereik, indien die mens baie later besef dat hy, as God se 
lewende skepping, behoort te streef na eenwording met Hom. In daardie 
geval kan hy streef om sy siel met 'n verskerpte wil te verander en steeds 
ten volle volwasse word. En so is elke gebeurtenis in die mens se lewe slegs 
daar om 'n verandering van wil te veroorsaak, maar sodra laasgenoemde die 
regte rigting geneem het, loop die siel nie meer die risiko om in die duisternis 
af te gly nie, want God sal haar na Homself trek sodra as wat sy haar besluit 
bekendgemaak het om na Hom uit te reik. 
Hierdie wilsbesluit, naamlik die doelbewuste draai van gedagtes na God toe, 
is effektief die mens se geestelike wedergeboorte, want die siel gaan 'n nuwe 
lewe binne, sy lewe nie meer in die suiwer aardse materiële wêreld nie, maar 
dring dieper, sy soek na Waarheid en vind Haar, want God onthul Homself as 
die ewige Waarheid deur die siel wat na Hom verlang, geestelik te beïnvloed. 
So 'n wedergebore siel moet gekoester word en bewerk soos 'n swak saailing, 
sy moet aan die lewe gehou word met die ligste voeding en stadig fris en 
sterk word, totdat sy haar eie pad in die lewe kan gaan en moeiteloos die 
weg na hoër ontwikkeling gaan.  
Die verandering van wil is ’n daad van wedergeboorte, sy het daardeur die 
pad begin wat lei tot die ewige lewe, selfs al is daar nog steeds baie gevare 
en hindernisse, wêreldse versoeking en probleme, wat nogtans oorkom sal 
kan word deur 'n sterk siel. Dit is bloot 'n vraag of die siel hierdie nodige krag 
sal ontvang en of sy sal moet honger ly en dus die pad na bo moeilik sal 
aantref. Dit is weereens slegs 'n saak van die wil, maar sodra 'n wil opwaarts 
streef na God, sal dit ook deur God vasgehou word en voortdurend positief 
beïnvloed word, maar sonder dwang. Die mees effektiewe invloed is die 
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Woord van God, wat krag en lewe en voedsel vir die wedergebore siel is en 
wat help om haar volwasse te maak.  
‘n Persoon wie se siel wedergebore is, sal ook altyd ontvanklik wees vir die 
ontvangs van die goddelike Woord, deur direk daarna te luister, of deur die 
lees van goddelike openbaringe, of deur middel van geestelike aansluiting 
met die Primêre Bron van Wysheid, deur middel van bewustelike verbinding 
met die Een Wie die ewige Waarheid Self is. Hy sal homself heel dikwels in 
afsondering onttrek, dit is, hy sal homself innerlik bekyk en sy gedagtes sal 
van bo af in die regte rigting beïnvloed word. Sy siel sal voeding ontvang, 
sowel as ’n toename in lig en krag. Maar 'n persoon wie se siel wedergebore 
is, sal ook in liefde lewe, want dit is die gevolg van 'n korrek geneigde wil. En 
so sal hy volwasse word en volmaaktheid nader, wat die rede en doel is vir sy 
lewe op aarde, so gou as wat hy homself vrywillig losgemaak het van die 
krag wat hom gevange hou en waaruit 'n persoon homself moet bevry. Maar 
om dit te doen, sal hy altyd krag en genade van bo tot sy beskikking hê wat 
hy sal kan aanwend vir sy geestelike wedergeboorte. Amen. 

Geloofstryd - Die krag van die Naam “Jesus” – Die koms van die 
Heer 

4643 Terwille van My Naam sal julle moet ly. Almal wat My bely voor 
die wêreld, sal aan erge bedreigings en kwellings blootgestel wees, want die 
strewe van die mense sal wees om My Naam uit te blus, om aan die kennis 
van My aardse lewensweg ‘n einde te maak, sodat die mense die geloof in My 
verlossingswerk kan verloor. 
Maar My teenstanders sal sterk weerstand aantref by die mense wat My en 
My Naam verdedig en My luid bely voor die wêreld. En so sal daar dan ‘n 
skerp skeiding plaasvind tussen diegene wat nog glo en hulle wat My sal 
verloën. My klein skare sal op die voorgrond moet tree, indien hulle vir My sal 
wil opkom; en dan sal die lyding begin van hulle wat aan My trou sal bly tot 
aan die einde. Want die boosheid wat mense Myne sal aandoen, sal uitgevoer 
word en nooit sou Myne kon standhou as hulle nie deur My versterk sou word 
as beloning vir hulle goeie wil nie. 
Julle sal julleself moet bewys, want dit sal ‘n harde stryd wees wat oor die 
geloof gevoer sal word. Maar wanneer hierdie stryd sal begin, sal julle weet 
dat dit die laaste beslissing is voor die einde, dat julle sal moet volhard, 
indien julle salig wil word. En julle sal ook weet dat Ek in hierdie tyd steeds in 
julle nabyheid sal wees en julle met buitengewone krag sal beklee, dat Ek ten 
laaste Self sal kom om julle te red uit die grootste nood. Julle weet dus dat 
dit slegs ‘n kort tyd sal duur, want Ek het julle beloof dat Ek die dae sal 
verkort, sodat julle salig kan word. 
Hierdie kennis en die vaste onwankelbare geloof daarin sal julle die krag gee 
om weerstand te bied. Al die sware sal julle met gelykmoedigheid en 
dapperheid kan verdra, sodat julle selfs vir julle vyande ontsag sal inboesem 
en Ek sal julle beloon, omdat julle terwille van My Naam moet ly en tog aan 
My getrou sal bly. 
En wanneer julle My Naam godvrugtig uitspreek, sal dit ‘n onvoorstelbare 
kraggewende uitwerking hê en daaraan sal julle herken dat julle waarlik in 
die waarheid is. Met volle oortuiging sal julle My dan nog luider voor die 
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wêreld bely en julle sal alles berustend opneem wat die mense julle ookal sal 
aandoen, wie in diens staan van hom, wat as My teenstander julle van My wil 
verdring. Julle sal wel moet ly, maar sal tog oorwin en julle loon sal nie uitbly 
nie. Amen. 

Nuwe aarde – Belewenis van die ondergang van die ou aarde soos 
in ‘n droomtoestand - Herinnering 

4644 Soos in ‘n droomtoestand sal julle die ondergang van die ou 
aarde belewe, nadat julle weggeneem is, dus sal julle die werk van 
vernietiging sien en ook die omvang daarvan kan besef, maar sal self nie 
daardeur geraak word nie, omdat julle niks wat beswaar meer van die aarde 
met julle sal saamneem na die ryk van vrede nie, wat nou julle verblyfplek 
sal wees, totdat julle weer teruggeplaas sal word op die nuutgevormde aarde, 
waar julle ‘n nuwe lewe sal begin in voortdurende verbinding met My. 
Tog sal julle getuie moet wees van die ondergang van die ou aarde, omdat 
die kennis daaroor by julle moet bly om julle kinders en kindskinders te 
onderrig. Julle moet die herinnering bewaar van die ou aarde met haar 
skeppings, met haar geestestoestand onder die mense, met die sondigheid, 
die geloofstryd en die einde, sodat die nuwe geslag ook daarvan sal kan 
kennis neem, sodat die kennis daaroor hulle ingesteldheid teenoor My sal 
beïnvloed, net soos wat dit ook in latere tye daartoe sal moet dien om die 
mense te waarsku en te vermaan oor ‘n geestelike terugval, wat as gevolg 
hiervan, weer onvermydelik hierdie uitwerking sal hê. 
Op die nuwe aarde sal niks meer aan die ou skeppings herinner nie en dit sal 
vir die bewoners van die nuwe aarde wonder op wonder beteken wat nuwe 
skeppings met die oue sal vergelyk en aan die geluksaligheid sal geen einde 
kom nie. En soos in ‘n droom sal die ou aarde met alle aangrypende 
gebeurtenisse tydens die einde, voor hulle oë verskyn en tog nie uit die 
geheue wyk nie, omdat dit goed sal wees vir die mense om hierdie 
herinneringe op te haal. 
Wat nou nog vir die mense heeltemal onmoontlik voorkom, sal die mense wat 
My trou toegewy is, moet meemaak en diegene wat in hierdie laaste groot 
nood sal standhou vir My, sal vir hulleself die toestand van geluksaligheid in 
die paradys van die nuwe aarde oplewer, om welke rede hulle ook die laaste 
verskrikkinge net nog soos in ‘n droom sal deurmaak, omdat dit andersins 
ondraaglik vir hulle sou wees na die tyd van lyding wat die geloofstryd aan 
die einde vir hulle beteken het. Maar wie se geloof sterk is, sal vashou aan 
die hoop op My koms, om weggeneem te word en die paradys van die nuwe 
aarde opgerig te sien en hierdie geloof sal Ek nie verlore laat gaan nie. Ek 
berei waarlik ‘n lot vir hulle wat hulle volkome skadeloos sal stel van alle 
leed, want Ek sal Self onder hulle wees met My Liefde en Genade. Amen.  

God se wil: Die rigsnoer vir die lewe  

4646 Wie My woord nie as rigsnoer vir sy lewe neem nie, sy weg sal 
nie reg wees is. Want dan gaan hy teen My wil in en hy hou hom nie aan My 
gebooie wat deur My woord aan hom bekend gemaak is nie. As julle My wil 
wil nakom, moet Ek dit op die een of ander manier aan julle meedeel. En Ek 
sorg ook daarvoor dat julle die kennis daaroor kry. Dit is egter afhanklik van 
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julle wil of julle dit wil aanneem of afwys. Elke woord van My moet julle as 
riglyn dien en dit is waarlik nie moeilik om volgens My wil te lewe nie, want 
My juk is sag en My las is lig.  
Ek verlang niks van julle wat onuitvoerbaar sou wees nie, maar daar bestaan 
'n hindernis wat ook maklik oorkom kan word, naamlik jou wil wat homself 
geheel en al moet onderwerp aan My wil. En as jou wil nog nie in My wil 
opgegaan het nie, sal julle geweld moet gebruik, dan sal julle die hemelryk 
na julle toe moet trek. Dan sal julle 'n innerlike stryd moet voer om die wil, 
wat nog van My afgekeer is, te verander in 'n wil wat volledig aan My 
ondergeskik is. En dan sal dit maklik wees om alles te doen wat Ek julle deur 
My woord gelas het om te doen.  
Ek kan nie afwyk van My voorwaardes om die sielerypheid te verkry nie, 
maar Ek maak dit maklik en gee aan julle die krag om hieraan te voldoen. 
Maar julle sal daarvan moet kennis neem en julle nie innerlik teen My 
vereistes verset nie. Julle sal My gebooie julle eie voorneme moet maak. Uit 
vrye wil sal julle jul bes moet doen om in liefde te lewe en gevolglik sal ook 
alle gebooie dan vervul wees wat Ek vir julle gegee het vir die tydperk van 
julle aardse bestaan. My woord moet die grondslag van julle lewenswandel 
wees, dit is alles wat Ek van julle verlang. Maar dit beteken om kennis te 
neem van My woord. Dit vra 'n innerlike lewe, deurdat julle julleself sal 
besighou met geestelike vrae waarby julle jul standpunt sal moet bepaal ten 
opsigte van dit wat Ek van julle verlang. Julle sal daarom nie van dag tot dag 
gedagteloos kan voortlewe, indien julle die doel wil bereik nie. Julle sal 
julleself in gedagtes moet besighou met die doel van julle aardse lewe en 
julle taak en julle sal kritiek moet uitoefen op julleself in hoeverre julle die 
lewenstaak vervul het wat vir julle gestel is. En julle sal ter vergelyking dan 
steeds My woord voor oë moet hou. Want My woord gee aan julle alle riglyne 
en sal julle steeds op die regte weg wys, die weg wat na die doel voer, na die 
vereniging met My, julle God en Vader van ewigheid. Amen. 

Julle sal nog groter dinge kan doen 

4647 Die werk van die meester moet sy leerlinge altyd tot voorbeeld 
dien. En 'n ywerige leerling sal ook die doel bereik om sy meester te ewenaar 
in prestasie. En dit het Ek ook vir julle gesê: "Julle sal nog groter dinge kan 
doen." Dus bestaan die moontlikheid dat die leerling sy Heer kan oortref. 
Julle kan hierdie uitspraak wel betwyfel, maar Ek herhaal dit en voeg nog 
daarby; dat niks vir julle onmoontlik sal wees, indien julle die wil opbring om 
met My en My krag te werk nie. Selde kan 'n mens egter hierdie geloof 
opbring. Hulle sal egter in staat wees om iets bonatuurliks te verrig, maar 
slegs omdat hulle glo.  
Wanneer julle eenmaal tot hierdie diepe geloof sal kom wat berge kan versit, 
dan sal dit julle nooit aan krag ontbreek nie. Nooit sal twyfel julle oorval nie. 
En julle sal dan waarlik nog groter wees as die mens Jesus. Want Hy het dit 
gesê en Sy Woord is waarheid. Maar solank as wat die mens nie hierdie sterk 
geloof kan opbring wat alles vermag nie, solank sal ook geen mens die 
Godmens Jesus kan oortref nie, aan wie, deur Sy geloof en Sy Liefde, die 
elemente gehoorsaam was en wat alles aan Hom onderwerp het, omdat Hy 
met My werksaam was en geen beperking van Sy krag uit My geken het nie. 
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Ek Self was in Hom werksaam. Maar Ek was ook die Krag, wat sonder begin 
en sonder einde is en wat Hom daarom ook onbeperk kon uiter sonder om 
minder te word.  
Maar nou sal julle, My dissipels van die eindtyd, die bewys moet lewer van 
die woorde van Jesus. Julle sal deur 'n buitengewone sterk geloof alle kragte 
aan julle moet onderwerp en ook onbeperk werksaam wees tot My eer en My 
verheerliking en julle dus oefen in die werke wat die skool van die Heer tot 
eer strek. Julle sal voortdurend wonderwerke tot stand kan bring kragtens 
julle geloof, met gebruikmaking van die krag vanuit My. Slegs 'n sterk geloof 
is hiertoe in staat en daarom probeer Ek julle hierdie sterk geloof te besorg. 
Ek laat julle in nood beland, waaruit Ek julle na innige gebed tot My, dikwels 
op onverstaanbare wyse sal verlos. Julle moet daarin julle Heer herken en 
nou gewillig die arbeid doen wat Hy vir julle sal aanwys. En indien julle na die 
hoogste volmaaktheid streef, dan sal ook julle werke steeds meer volmaak 
word, totdat dit soos die van die Heer sal lyk.  
Jesus Christus was julle Heer wat julle onderrig en julle aangemaan het om 
Hom na te volg en wat julle die belofte gegee het wat julle tot die strewe 
moet aanspoor sodat julle iets groters sal kan volbring. Maar wie beproef 
hierdie stelling? Wie probeer die graad van liefde bereik wat ’n algehele 
eenwording met My beteken en wie dus ook onbeperkte uitstraling van krag 
sal ontvang? Waar die krag uit My werksaam is, daar is alle welslae verseker. 
En in hierdie vertroue sal die geloof ook vas en onwankelbaar wees. Die mens 
sal weet en voel dat hy gehelp word met wat hy ookal begin. En hierdie 
vertroue sal hom in staat stel om groot dade te verrig. Hy sal iets 
bonatuurliks kan volbring en dus 'n ware leerling wees, soos wat Ek hom 
nodig sal hê gedurende die laaste tyd voor die einde. Amen.  

Word soos kinders 

 4654 "Word soos kinders". Ek het welbehae in stille, deemoedige 
kinderliefde wat My vol vertroue tegemoet kom, wat behoefte het aan die 
Liefde van die Vader en by Hom beantwoording soek. "Word soos kinders". 
As julle werklik soos kinders sal voel en die pad na die Vader neem, wanneer 
julle by Hom julle toevlug sal soek, dan gaan julle die korrekte verhouding 
aan waarin julle aan die begin gestaan het en wat julle self verbreek het uit 
eie wil. Keer nou weer terug na die Vader, dan sal die ban verbreek word. 
Julle sal weer vrye kinders van God word. Julle het dan die weg na My gevind 
en sal nou in My nabyheid gelukkig kan wees. Julle sal dit lewendig in julleself 
moet voel, naamlik dat Ek julle Vader is, dat julle My kinders is wie - vanuit 
My Liefde voortgekom– ewig My Vaderliefde sal besit. Julle sal met hierdie 
gedagte aan My vrolik en rustig moet wees, deur elke nood en droefenis 
onaangeraak bly, in die vaste geloof dat julle Vader julle sal beskerm teen 
elke gevaar van liggaam en siel.  
Werklike vertroue kenmerk eers die verhouding van 'n kind tot die Vader. En 
solank julle My nie hierdie vertroue toon nie, staan julle nog nie in die 
verhouding van kind tot My nie. Dan is julle nog vêr van My verwyder en Ek 
is vreemd vir julle en nie voortdurend teenwoordig nie. Waar 'n hart vir My 
open om met My tweespraak te hou, met die begeerte om My in haar op te 
neem, om My te hoor en te voel, dan is daar geen kloof meer tussen kind en 
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Vader nie. Hy is by Hom en die Vader is voortdurend by sy kind. Die Vader 
hoor elke versoek, elke vraag, en Hy bedeel die kind soos wat dit vir hom 
nuttig sal wees. Streef dus in die eerste plek na die reg van kindskap, wat uit 
die regte verhouding met My voortvloei. Want wanneer julle My ware kinders 
word, kom baie regte julle ook toe, naamlik dat die Vader altyd dadelik vir sy 
kind sal sorg, dat Hy hom na voltooiing sal help, geestelik en aards, dat Hy 
hom sal onderrig en voed met voedsel vir liggaam en siel. Julle sal as My 
ware kinders alles van My kan verlang. Ek sal julle niks weier nie en julle 
voortdurend gelukkig maak met gawes van Liefde, wat Ek altyd vir My 
kinders gereedhou. 
"Word soos kinders". Laat alle eiedunk agterweë en kom in alle deemoed met 
liefdevolle harte na My toe en neem die oorvloed van My Liefde in ontvangs 
wat Ek aan al My skepsels wil skenk. Hierdie verhouding van kind tot die 
Vader moet nog op aarde tot stand gebring word, indien julle ware kinders 
van God wil word met alle regte tot in ewigheid. En wanneer julle julself 
eenmaal aan My oorgegee het soos ‘n willose baba, dan sal Ek julle nooit 
meer van My laat weggaan nie. Ek sal oor julle waak en alle kwade toegang 
tot julle belet, sodat julle nie meer verlore sal kan gaan vir My nie, of julleself 
aan My teenstander oorgee nie. Ek is julle Vader van ewigheid af en wag net 
vir die oomblik waarop julle in volledige kinderlike liefde julle harte na My sal 
ophef. Dan het Ek julle vir ewig herwin en julle sal vry wees. Die Vader hou 
Sy kinders nie onder dwang vas nie, want sodra hulle Hom in liefde 
onderdanig word, hulle wil nou dieselfde is. En hulle sal slegs dit wil wat My 
wil is en sal nooit meer kan faal nie. Amen.  

Aankondiging van ’n naderende oordeel - Naderende ster 

4661 Daar is aan julle ‘n naderende oordeel verkondig, maar julle 
twyfel daaraan. Julle neem My Woorde nie ernstig genoeg op nie, want 
anders sou julle, in plaas van aardse planne te maak, julleself voorberei het 
op die dag waarin My aankondiging in vervulling sal gaan. Julle weet 
weliswaar nie wanneer hierdie dag sal wees nie, maar dit moet vir julle al 
voldoende wees dat Ek, as julle Skepper en Vader van ewigheid, hierdie dag 
aangekondig het as kort voorhande. Want daarmee gee Ek julle te verstane 
dat dit tyd is vir julle voorbereiding, anders sou Ek die vermaninge en 
waarskuwings nie aanhoudend herhaal het nie, maar julle ongewaarsku 
gelaat het. 
Luister dus en glo dat die uitstel steeds korter word en vinnig verby sal wees. 
Alle aardse voorsorgmaatreëls is nutteloos, want Ek sorg vir Myne en hulle 
sal voorsien word in al hul lewensbehoeftes. Maar die ander sal niks hê 
waaraan hulle sal kan vashou nie, selfs al word hulle gesteun deur My 
teenstander, selfs as hulle in hierdie tyd met sy hulp wêreldse rykdomme 
versamel het en steeds hoër sal klim deur wêreldse eer of wêreldse wysheid. 
Want My teenstander kan hulle nie beskerm op die dag van verskrikking nie. 
Deur die kragte van die natuur sal Ek die mense tot besinning bring, sodat 
hulle weer kan dink aan hul God en Skepper en hulle aan Hom toevertrou in 
hul diepste nood. 
Alles sal ’n prooi word van hierdie kragte van die natuur en niks sal vir die 
mense oorbly as alleen dit wat Ek vir hulle wil laat behou nie. En daarom 
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moet hulle probeer om My te wen en hulleself met My te verbind deur werke 
van liefde en innige gedagtes. Hulle moet tot My spreek en dan luister na My 
antwoord, dan sal hulle ‘n baie groter voordeel daarvan hê, as wanneer hulle 
hulself besorg sal maak oor die liggaamlike welsyn of aardse rykdom en eer. 
En glo dat dit wat Ek julle al lank vooruit verkondig het, spoedig in vervulling 
sal gaan. Glo dat daar nie baie tyd meer is nie en wees nie besorg nie, want 
julle sal spoedig insien dat hierdie sorg nutteloos sal wees. 
Ek wil aan julle wat My Woord verkondig ‘n teken gee, sodat julle met volle 
oortuiging kan instaan vir My Woord. Ek wil julle laat weet dat daar ‘n “ster” 
aankom, wat die aarde deur sy snelheid besonder vinnig sal nader en dat 
hierdie gebeurtenis sal plaasvind ‘n kort tydjie voordat Ek waar sal maak wat 
reeds aangekondig is en dan sal julle ingewydes weet welke uur geslaan het. 
Handel dan volgens My wil en stel julle medemens in kennis van die komende 
gebeure en rig alle aandag daarop en verbind julleself dan met My, sodat Ek 
julle in die uur van gevaar die krag kan gee wat julle nodig sal hê. 
Vrees dus nie en glo dat Ek julle uit elke nood sal red, sodat julle julle opdrag 
kan nakom waarvoor Ek julle opgelei het, naamlik om julle medemens te 
bedien met My evangelie van die liefde, want met ‘n hongerige hart sal vele 
My Woord aanneem wat in die gebeure ongedeerd gebly het. Weet dus dat 
julle nie meer veel tyd oorhet tot die einde nie en wat Ek aanhoudend vir julle 
aangekondig het, sal die einde voorafgaan. Glo dit en berei julleself daarop 
voor, want die tyd is verby en Ek sal ook spoedig verskyn. Amen. 

Waak en bid dat julle nie in die versoeking kom nie 

4662 Julle moet waaksaam wees en bid, sodat julle nie in versoeking 
kom nie.  
Van die kant van My teenstander, wat julle van My Wil vervreem, is daar ‘n 
onophoudelike stormaanval teen julle wat My trou wil bly. Hy wend alle 
middele aan en nie in die minste sal hy skroom om julle onbekwaam te maak 
om die verbinding met My tot stand te bring nie, sodat hy ‘n maklike spel sal 
hê, sodra julle swak geword het. Hy loer vir geleenthede om julle tot ‘n val te 
bring en slegs hy wat ‘n sterk wil het, wat steeds ‘n innige gedagte na My toe 
kan stuur om hulp, sal nie voor hom beswyk nie. 
Roep My aan in elke nood van die liggaam of die siel, dit noem Ek bid en 
waaksaam wees; rig julle gedagtes omhoog waarheen hy nie kan volg nie en 
ontvlug hom verseker en begewe julle in My beskerming. Hy sal met alle 
geweld poog om julle aan die aarde te kluister, aan dit wat sy deel is en tot 
sy ryk behoort, hy sal julle van My afvallig wil maak, ontrou maak aan 
geestelike strewe, hy sal twyfel in julle saai en julle gedagtes in die war wil 
bring deur nood en verskrikkings, sodat julle die weg na My nie meer sal kan 
vind nie, sodat julle sal versink in die wêreldse en My vergeet. 
Waak en bid en maak julle los van hom wie My teenstander is en bind julle 
meer en meer aan My, julle Vader van ewigheid af wat julle waarlik iets 
mooier kan bied as hy.  
Waak en bid, want die verleier is voortdurend om julle heen en poog om julle 
te vang. Wie oplettend is, sal hom herken en sal hom kan ontvlug.  
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Wees blymoedig en vrolik omdat julle My as voortdurende Beskermer om 
julle het, tot wie julle julleself kan wend, wanneer daar vir julle gevaar dreig, 
want Ek hoor die sagste roep wat uit die hart kom en staan julle by sodat 
julle in die stryd teen hom kan seëvier. Maar wie te veel vertrou op homself 
en sy eie krag en meen dat hy My hulp kan ontbeer, sal die onderspit delf, 
want hy oorskat homself en dink nie aan die krag van die teenstander wat 
sterker is as hy nie. Met My sal julle oorwin, maar sonder My sal julle beswyk 
en aan elke versoeking ten prooi val. Maar om met My te gaan, beteken om 
My teenwoordigheid toe te laat deur gebed en werke van liefde.  
Dan sal julle gevrywaar wees teen alle inmenging van die vyand, dan is hy 
magteloos teen julle, want dan moet hy stry teen My en Ek is heelwat 
magtiger as hy. Waak en bid, dan het hy elke aangrypingspunt verloor. Hy 
sal julle vermy, omdat julle dan in die lig staan wat My nabyheid uitstraal en 
wat vir hom ondraaglik is.  
Roep My aan in elke versoeking en Ek sal steeds by julle wees. Amen. 

Wêreld wil wonderwerke sien maar sien die grootste wonderwerk 
nie 

4665 Dit sal vir julle vreemd voorkom dat Ek My nie in alle glorie 
openbaar nie, d.w.s. dat Ek My nie deur ongewone, opvallende verskynings 
kenbaar maak nie, inteendeel, eenvoudig en sonder prag en praal My slegs 
deur My Woord uiter, daar waar Ek aanwesig kan wees. Die wêreld wil 
wonderwerke sien, maar Myne sien die wonderwerke oral en herken My 
daarom ook in die eenvoudigste gewaad, omdat hulle My Gees bemerk Wie 
Haarself nie as verblindende lig bekendmaak nie, maar ‘n sagte en helder lig 
versprei wat van binne uitstraal, vanuit die hart, waar Ek Self kan vertoef. 
Die wêreld wil wonderwerke sien en sien nie die grootste wonderwerk nie. 
Want is dit dan geen wonderwerk dat julle die stem van God kan verneem 
nie, dat Ek Self met julle spreek net soos ‘n vader met sy kinders spreek nie? 
Is dit dan geen wonderwerk dat Ek Self vir julle opheldering gee oor vrae wat 
‘n denkende mens besighou en wat hy nie vir homself kan beantwoord nie? Is 
dit geen wonderwerk dat julle dieselfde Leermeester in julle dra, Wie julle in 
die suiwerste waarheid onderrig en julle wetend laat word nie? 
Julle, wie julle God in die vêrte soek, sal die wonderwerk nooit begryp nie en 
daarom ook nooit kan glo nie, want julle laat My immers nie toe in julle 
werke nie, dus kan Ek My ook nie aan julle bekend maak nie. Maar Myne, wat 
deur hulle gedagtes met My verbonde is, wat My steeds naas hulself voel, is 
onder die indruk van hierdie wonderwerk, die wonderwerk is slegs verborge 
vir hulle, d.w.s. hulle kan dit nie in sy totale diepte verstaan wat aan hulle 
voltrek word nie, omdat hulle onbevange moet bly in die verkeer met My, 
omdat hulle My as Vriend en Broeder kan toespreek en hulself aan My kan 
toevertrou, sonder om ‘n te groot vrees vir My te voel. En Ek is hulle daarom 
meer naby as diegene wat My met hulle verstand wil deurvors en My tog nie 
kan vind nie. Maar aan enigeen sal Ek ook verskyn en hulle sal dan kan 
getuig van My en My as waaragtig bestaande beskrywe en deur hulle geloof 
sal hulle ook die mense gelowig maak wat nog swak is, maar nie sonder 
geloof nie. My Woord sal vir homself spreek en My bewys aan die wêreld. 
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Die inhoud van dit wat uit die hoogte na die aarde gestuur word, is ‘n 
wonderwerk wat meer sê as elke onmiskenbare buitengewone gebeurtenis 
wat die mense as “God bewysend” sou wil verklaar. My dienaars op aarde, 
wat beskeie bly en My Woord nie in ekstase in ontvangs neem nie, wat dit 
net so eenvoudig weergee soos wat hulle dit van My ontvang het, word 
weliswaar nie innerlik opwindend getref nie, maar hulle siele ervaar die 
genadevolle ongewone belewenis en bevind hulself in die lig, selfs wanneer 
die mens dit nie as sodanig buitengewoon ervaar nie.  
Ek weet ook waarom My dienare hierdie skynbare ongevoeligheid moet hê en 
so is ook hierdie werksaamheid van My tog nie nadelig vir die siel nie, maar 
eerder voordelig. 
En laat die waarde van die bekendmakinge deur sulke gedagtes daarom nie 
vir julle minder word nie, maar weet dat Ek Self by julle aanwesig is wanneer 
julle My stem verneem en dat hierdie teenwoordigheid van My waarlik die 
grootste wonderwerk is wat weinig mense sal glo of bewustelik sal meemaak. 
Want die wêreld wil kyk en verbaas staan, maar nie stil luister en dankie sê 
vir elke openbaring wat so in die verborgenheid gegee word nie, maar dit is 
wat die oorbring van My Woord van bo vir die mense beteken. Amen. 

Die aanleiding tot God se buitengewone werksaamheid 

4670 Groot is die geestelike nood op aarde. Weer is daar ‘n lae 
geestelike vlak net soos in die tyd van My koms op aarde, want die mense is 
nie meer in staat om My stem te hoor nie. Hulle kan en wil My nie meer hoor 
nie en daarom gaan hulle sonder doel of plan op hulle aardse lewensweg, 
ofskoon hulle aardse doelwitte nastreef waarvoor hulle buitengewoon aktief 
is. Die weg tot My vind hulle egter nie meer nie en so hou hulle, hulleself 
afsydig van Hom wat hulle enigste doel behoort te wees. Hulle glo nie meer 
in My nie, omdat hulle niks meer van My weet nie en hulle voel daarom ook 
geen liefde vir My wat hulle uit hulle lae geestelike toestand kan help nie. 
Hierdie situasie kan as ‘n noodtoestand beskou word, omdat ‘n gebrek aan 
geestelike kennis ook ‘n toestand van ellende in die ewigheid tot gevolg het. 
Maar elkeen kan hierdie toestand voorkom, indien hy sy lewe op die korrekte 
manier sou benut. Ek ken die verskriklike lot van die siele en sien hoe die 
mense in hul blindheid die afgrond tegemoetgaan. Ek roep hulle vermanings 
en waarskuwings toe, Ek stuur leiers op hulle weg wat hulle na My wil moet 
terugbring, maar die wil van die mense is voortdurend op die afgrond gerig. 
Hulle laat hulle nie meer onderrig nie, maar bied weerstand teen My 
gevolmagtigdes en onttrek hulle op die manier van My sorg. 
Hulle kom selfs in opstand teen My, vir Wie hulle van ganser harte moet 
liefhê en tot Wie hulle graag sou moes gegaan het as kinders na hulle Vader. 
Maar hulle volg liewer die lokkende roepstem van die wêreld. 
Hulle kies slegs die aardse lewe en daarom kan Ek hulle nie meer bereik nie. 
Daarom kan hulle My Woord ook nie meer hoor waarmee Ek hulle vir ewig wil 
wen nie. Desondanks laat Ek die mense nie val nie en wanneer hulle nie na 
My wil luister nie, moet Ek probeer om hulle via omweë te bereik. Ek stuur 
dan bodes na hulle toe waarteen hulle nie afwysend staan nie en deur hierdie 
bodes spreek Ek dan woorde van liefde tot hulle vir die sorg van hulle siele. 
Ek wil graag na My kinders toe kom, maar hulle wil My nie aanneem nie. 
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Daarom kies Ek vir My ‘n uiterlike vorm en verberg My agter hulle wat My 
toegeneë is, maar wat omgaan met hulle wat nog vêr van My af staan. Op 
hierdie manier tree Ek met hulle in verbinding, ofskoon hulle My nie herken 
nie en maar net My bodes hoor praat. 
Kan julle mense nou verstaan wat My daartoe beweeg het om Myself op 
buitengewone wyse te openbaar deur My Woord na die aarde toe te stuur en 
tot julle te spreek via My gewillige dienaars? Kan julle die groot nood 
verstaan wat Ek wil afweer en om welke rede Ek alle middele uitbuit om 
toegang te verkry tot die mense van die wêreld? Daar is nie veel meer tyd na 
die einde toe nie, daarom is hulp dringend nodig, indien Ek My skepsele nie 
wil laat verlore gaan nie en Ek hulle kan bewaar teen ‘n herhaalde weg deur 
die hele skepping nie.  
Hierdie groot nood kan nie in sy volle omvang deur julle mense gemeet word 
nie. Maar Ek ontferm My oor die mense wat nog baie moontlikhede besit om 
hulle aardse doelwit te bereik, maar wat nogtans nie daaraan dink hoe dit 
met hulle gesteld sal wees na hulle dood nie. Ek het medelye met hulle, maar 
kan hulle nie andersins help, as met My Woord van bo nie. Ek kan hulle slegs 
onderrig en wys op hulle groot nood, maar as gevolg van hulle vrye wil kan 
Ek hulle onmoontlik dwing om te verander volgens My begeerte nie. Slegs dit 
kan Ek julle te kenne gee, dat Ek waarlik alle middele sal aanwend om julle te 
help en daarom My Gees sal uitstort oor hulle wat My sal help met die 
verlossing van hierdie mense. 
Glo dus diegene wat Ek na julle toe stuur as My bode en glo dat die 
geestelike nood reusagtig groot is, dat Ek elkeen sal aanneem wat geen 
weerstand teen My bied nie, sodat Ek hom Self kan nader en hy My kan 
herken as hy maar net wil. 
Laat My daarom help en wys My nie af nie, draai terug op julle weg en 
ontvlug die afgrond. Nog bestaan die moontlikheid daartoe, ofskoon die 
termyn wat Ek julle nog vóór die einde gee, maar kort is. Laat julle waarsku 
en volg My dienare wat Ek na julle toe stuur en herken daaraan die groot 
liefde van julle Vader, Wie julle slegs tot die terugkeer in die Vaderhuis wil 
beweeg, sodat julle salig kan word. Amen. 

Ryp word van die siele deur leed – God se sorg - Die wêreld en 
God 

4672 Wat julle tot geestelike voordeel sal strek vir julle aardse lewens 
is al van ewigheid af voorsien. Daarom kan julle alles, alle belewenisse, 
moeilik en droewig, vreugdevol en verheffend, sien as deur My opgelê, wat 
slegs julle geestelike voltooiing ten doel het. As julle vanuit hierdie 
gesigspunt die verloop van julle lewe bekyk, dan mag niks julle terneerdruk, 
beswaar of verskrik nie, want dit is alles vir julle beswil. Julle kan deur elke 
gebeurtenis ryp word, julle kan voordeel daaruit trek vir julle siele as julle 
steeds My as Diegene sien, Wie dit oor julle laat kom en julle so met My 
verbonde bly, deurdat julle steeds julle blik na Bo sal rig op julle Vader, Wie 
julle tot sy kinders wil vorm op hierdie aarde. 
Angste en sorge val weg wanneer julle dit aan My voorlê, sodat Ek julle kan 
help. Julle sal nooit alleen staan indien julle My naas julle duld nie, d.w.s. 
indien julle nie alleen wil staan nie. Indien julle My nooit sal uitsluit uit julle 
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lewens nie, indien julle julle denke, wil en handel geheel aan My toevertrou 
dat Ek dit vir julle kan doen, sodat Ek julle kan lei en julle nou slegs 
uitvoerders van My wil sal wees. Hoe sorgloos en onbeswaard sou julle 
mense nie die aardse weg kon afgelê het nie, indien julle maar net saam met 
My sou wil gaan. Maar die wêreld dring haarself dikwels soos ‘n muur tussen 
julle en My. Die wêreld is vir julle die naaste, terwyl julle My agter stel, selfs 
nog wanneer julle aan My wil behoort. Die wêreld is nog vir julle te belangrik, 
julle sien nie haar onbeduidendheid in nie, omdat julle nog midde-in die 
wêreld staan. Sodra julle My egter voor die wêreld kan plaas, sodra julle 
slaag om My steeds in die eerste plek te stel, sal die wêreld julle ook nie 
meer beswaar en ook nie meer verontrus nie. Julle sal haar spelenderwys 
baasraak en julle sal heer wees oor alles wat van die kant van die wêreld op 
julle afkom. 
Probeer dit, laat Ek vir julle sorg. Gee julleself in volle geloof oor aan My 
hoede en sorg. Vervul julle plig in die eerste plek teenoor My, d.w.s. leef 
volgens My Woord en wees ywerig besig vir My en My ryk, deurdat julle My 
wil ook aan julle medemens verkondig, deur hulle steeds te wys op hul 
eintlike bestemming en hulle aan te spoor om aan hul siele te werk, deurdat 
julle hul laat toekom wat julle van My ontvang, My Woord, wat aan hulle 
opheldering sal verskaf terwyl hulle nog in die duister voortgaan. 
Maak ook julle medemens opmerksaam dat Ek die lot van alle mense 
bestuur, dat niks sonder doel en betekenis met die mense gebeur nie, dat 
slegs die geestelike positiewe ontwikkeling die doel van elke gebeurtenis is. 
En dat alles verdra kan word, indien Ek om hulp versoek word, as Skepper en 
Bestuurder van ewigheid erken word en as Vader aanbid word vir My sorg. 
Waarsku hulle, dat hulle My nie terwille van die wêreld vergeet nie, dan sal 
die aardse lewensweg van elke mens maklik begaanbaar wees en sy siel sal 
met alles wat sy ervaar tot haar voordeel werk. Want Ek het slegs die 
voltooiing van julle siele voor oë wanneer julle deur leed moet gaan. Julle kan 
dit egter self vir julle draaglik maak, indien julle My Woord in ag neem en My 
steeds naasaan julle laat gaan. Want Ek is julle Vader en wil steeds net die 
beste vir My kinders hê. Amen. 

Die Dag en uur weet niemand nie – valse profete van die eindtyd 

4675 Wat die tyd aanbetref, sal ‘n siener en profeet nooit ‘n oordeel 
wat ophande is, kan vasstel nie, want waar dit nie vir die mense bevorderlik 
is nie, word dit nie van God af toegelaat nie.  
En daarom sal geen mens die dag met sekerheid kan voorspel wanneer daar 
‘n oordeel oor die mense gaan losbreek nie. Maar hulle moet opmerksaam 
gemaak word daarop en om hierdie rede maak God, sodra ‘n oordeel in 
aantog is, dit deur mensemond, deur sieners en profete, bekend. 
Word daar dus slegs ‘n oordeel aangekondig, dan kan daar aan so ’n 
bekendmaking geglo word; word die oordeel egter, wat die tyd aanbetref 
(dag en uur) vasgelê, dan kan hierdie profesie tereg as onjuis verwerp word. 
Dan tree daar valse profete op na wie nie geluister hoef te word nie, want 
meestal het sulke aankondiginge aardse voordele voor oë en dan word 
versigtigheid gebied. 
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As God Homself nou van ‘n mens bedien om die mense deur hom in kennis te 
stel van Sy heilsplan van ewigheid, dan sal Hy hom nie net op hoogte bring 
van Sy voorneme oor die komende gerig nie, maar Hy sal hom omvattende 
kennis gee wat aan die dienaar van God die noodsaaklikheid van ‘n oordeel 
begryplik maak, sodat hy dan die profesie met oortuiging teenoor die 
medemens met rede kan omklee. Maar al is hy hoe oortuig van die waarheid 
van die bekendmakinge, sal hy tog nooit die presiese tydstip kan aangee nie, 
want dit hou God vir Homself. 
Tog kan elke sodanige bekendmaking as volste waarheid aangeneem word en 
steeds weer sal die bevestiging daarvan uit die boek van die vaders blyk dat 
slegs dit aankondig sal word wat volledig daarmee ooreenstem. 
Daar kan daarom ook met sekerheid gereken word op die vervulling van die 
aankondiginge en die komende oordeel kan as ‘n vasstaande feit aangeneem 
word, dog sal die mensdom in die duister bly watter tyd God Self sal 
manifesteer, maar te alle tye moet hulle voorbereid wees, anders sal die 
aankondiginge wat God se Liefde die mense laat toekom, hulle doel mis en 
die oordeel sou dan skielik en onverwags oor die mense losbreek. Amen. 

Die mag van die Satan - "Waak en bid"  

4684 Groot is die mag van hom wat julle ten gronde wil rig. Hy deins 
vir geen middel terug nie en hang die mantel van geregtigheid om homself. 
Hy probeer om julle gedagtes te verwar, sodat julle nie meer in staat is om 
die regte van die verkeerde te onderskei nie. Hy wil julle omvêrwerp, hy wil 
julle tot ’n val bring, sodat julle op die grond sal bly lê en nie meer regop kan 
kom nie. 
En hy sal julle op enige manier in die noute bring, maar die meeste wanneer 
julle My as doelwit gekies het en die pad betree wat na My lei. Dan lê hy op 
elke kruising op loer en wil julle op dwaalweë voer. Hy kom onder die 
dekmantel van 'n vriend vertroulik na jou toe, waaragter jy niks verkeerds 
sien nie en hy trag om jou deur woorde en dade te wen, wat egter nie uit 
liefde voortkom nie, maar wat slegs skyn is, waaraan jy ten prooi moet val. 
Let daarop en hou steeds net aan My vas, dan sal Ek nie nalaat om julle te 
waarsku nie en sal onsigbaar langs julle gaan. Ek sal julle op die regte weg 
bring en julle die gevoel van afgryse in die hart lê, indien die verleier 
verhoudings met julle wil aanknoop onder die dekmantel van liefde. As julle 
julleself sal losmaak van die wêreld, dan sal julle maar aan weinig 
versoekinge blootgestel word. Maar hy lok julle met die wêreld en haar 
vreugdes en hy het dikwels sukses. 
Doen van alles afstand wat die wêreld julle bied en soek My, Wie julle waarlik 
goedere kan skenk wat nie te vergelyk is met aardse goedere nie. Weet dat 
agter elke aardse vreugde daar 'n verleier op die loer lê, wat julle van My 
weg wil dring en julle sy kant wil laat kies en wat die vreugdes van die wêreld 
daarvoor gebruik om julle te wen. Sy mag is groot, want daar is baie middele 
wat hom ter beskikking staan, wat suksesvol is onder die mense.  
Maar Ek bied julle slegs hierdie een: My Liefde, Wie julle wil help om 
geluksalig te word. En hierdie Liefde openbaar Haarself in die oorbring van 
My Woord, om welke rede julle dus My Woord as 'n geskenk van Liefde sal 
moet beskou, wat julle nooit mag geringskat nie en waarvoor julle daarom 
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altyd sal moet vra en dat julle Haar sal moet ontvang indien julle julle 
geestelike rykdom wil vergroot en dan ook sterk wil word in die weerstand 
teen die vyand van julle siele. 
My Woord is 'n betroubare wapen teen die aanvaller, want as julle My Woord 
teenoor hom stel, dan verloor hy alle mag oor julle en sien hy af van sy 
voorneme om julle te wen vir die hel. Maar steeds weer sal hy julle benader 
en sy truuks op julle probeer. En daarom: "Waak en bid, sodat julle nie in 
versoeking kom nie". Amen. 

Die onderwerping van die wil aan die goddelike wil  

4687 Die opgaan in My wil het onherroeplik die aaneensluiting met My 
tot gevolg. Want dan streef die mens na volmaaktheid. Hy pas homself aan 
by My oerwese en word nou My ewebeeld, sodat elke kloof tussen My en hom 
oorbrug word en hy as helder geestelike wese voortdurend in My nabyheid 
sal kan vertoef. Die opgaan in My wil beteken die opgee van die vroeëre 
weerstand, die erkenning van My Self as die hoogste en mees volmaakte 
Wese, die skikking volgens die goddelike ordening en ’n  omvorming tot 
liefde, omdat Ek die liefde as eerste voorwaarde stel om Myself aaneen te 
sluit met My skepsels.  
Die opgaan in My wil beteken verder 'n totale losmaking van My teenstander, 
wat probeer om 'n heeltemal teenoorgestelde wil op die mense oor te dra en 
die mens moet nou uit homself beslis om sy wil aan My wil te onderwerp. Dus 
het die teenstander die reg verloor om oor die mens te heers en dit het hom 
bevry uit sy kettings. 
Die opgaan in My wil stel egter ook kennis van My wil voorop en dit is weer 
die rede waarom Ek My Woord na die aarde moet stuur, sodat die mense 
kennis kan ontvang van My en My wil. Dit is dus 'n daad van liefde en 
barmhartigheid dat Ek die mense nie aan hul selfgekose lot oorlaat nie, maar 
hul lewenstaak aan hulle bekendmaak, dat Ek aan hulle die weg toon wat 
hulle moet gaan en dat ek hulle dus met My wil bekendmaak, alhoewel Ek 
aan hul die vrye keuse laat om dit na te kom of te verwerp. 
En nou is dit deurslaggewend in hoeverre die mens homself nog wil oopstel 
vir die invloed van My teenstander. Hy het self 'n vrye wil en word dus nie 
gedwing om My wil aan te neem of die van My teenstander nie - wat ook deur 
liggaamlike indrukke en gevoelens poog om by die mens gehoor te word. Sy 
hulpbronne is vermaaklikhede en vreugdes van die wêreld, maar My middel is 
'n uitstraling vanuit die geestelike ryk wat - indien dit benut word - die siel 
van die mens ook die geestelike ryk binnetrek, want die opvolg van My woord 
is as 'n onderwerping van die wil aan My wil en dus 'n digterby kom aan My, 
wat sal eindig in die algehele aaneensluiting met My. 
Die onderwerping van die wil beteken dus die nakoming van My wil, My 
gebooie wat Ek deur My woord aan die mense bekendgemaak het. Maar My 
eerste gebod lui: Wees lief vir God bo alles en die naaste soos jouself. Wie 
hierdie gebod nakom, het alles gedoen. Hy sal homself nie meer teen My 
verset nie, maar My van ganser harte erken en nie onder dwang nie. Hy het 
vir ewig na My teruggekeer, van Wie hy weggegaan het. Hy sal heeltemal 
binne My wil beweeg, wat ook sy wil is en hy ontvang as My kind en 
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erfgenaam alle regte van 'n kind en sal aldus vol van krag kan skep en vorm 
gee en ewig geluksalig wees. Amen.  

Omvorming van die aarde in 'n oomblik –Die wonder van die 
skepping 

4692 Die handeling waardeur die aarde omskep sal word, sal nie vir 
julle mense verstaanbaar wees nie, want dit sal nie in die raamwerk van 
wetmatigheid gebeur soos wat elke aardse skeppingswerk tot nou toe 
stadigaan deur 'n positiewe ontwikkeling ontstaan het nie, inteendeel, dit sal 
die werk van 'n oomblik wees; afgesien van die vernietiging vooraf, wat alle 
skeppings op die ou aarde sal raak en wat sal plaasvind voor die oë van hulle 
wat daaraan ontruk sal word en wat ook nog aanvanklik deur die mense wat 
aan die vernietiging ten prooi geval het, gesien sal kan word, soos wat dit 
volgens die natuurwet vereis word. Mense sal dus die verloop van die 
vernietigingswerk kan volg en daarom werk God nie teen hierdie wet in nie, 
terwyl die opnuut vorming 'n werksaamheid van God in die heelal is, wat vir 
geen menslike oog te siene sal wees nie en daarom het God ook geen tyd 
daarvoor nodig nie, maar kan Hy alles in 'n oomblik laat ontstaan wat die 
krag van Sy Liefde en Sy Wysheid wil realiseer.   
Die mense wat op die nuwe aarde geplaas gaan word, sal dus 'n kant en 
klaar skepping aantref, van 'n buitengewone bekoorlike veelsydigheid. 
Skeppings wat hulle oë nog nooit gesien het nie, sal hulle verwonder, te meer 
omdat hulle nog die skeppings van die ou aarde sal onthou en voortdurend 
vergelykings daarmee sal maak. Hulle sal hulleself werklik terugvind in die 
paradys, lewend en in volle harmonie met hulle goddelike Skepper en Vader, 
deur Sy Liefde versorg, gelei en onderrig in alles wat vir hulle vreemd sal 
wees. Soos 'n groot familie sal die verhouding tussen die mense onderling 
wees en die strewe van almal sal wees om die Liefde van die hemelse Vader 
te verwerf, te lewe volgens Sy welgevalle en om in dienende naasteliefde 
werksaam te wees.  
Die tydsduur van hulle afwesigheid van die ou aarde en die oponthoud na 
hulle wegneming sal hulle nie kan skat nie, want die begrip van tyd word 
hulle ontneem, totdat hulle teruggeplaas word op die nuwe aarde, om welke 
rede hulle ook geen idee sal hê in watter tydsbestek die nuwe aarde ontstaan 
het nie. Maar hulle sal ook weet dat by God niks onmoontlik is nie en sal 
derhalwe ook ’n skepping in 'n oomblik as waarskynlik beskou, om welke 
rede hulle liefde en verering vir God steeds sal toeneem en hulle 
geluksaligheid groter sal word by die aanskoue van die wonderwerke wat sal 
getuig van God se Liefde, Wysheid en Almag en Wie die mense 
duisendvoudig skadeloos sal stel vir die ellende en die leed gedurende die 
laaste tyd van die bestaan van die ou aarde. 
God beproef die mense wel swaar, maar HY beloon ook die wat tot diegene 
behoort wat die einde van hierdie aarde meegemaak het as skape van Sy 
kudde getrou en met saligheid. Salig is die wat die ergste moes verdra en 
deurstaan het en wie daarvoor die mooiste in ruil sal ontvang, naamlik die 
paradys op die nuwe aarde met die voortdurende teenwoordigheid van die 
Vader onder sy kinders, salig die wat volgehou het tot aan die einde wanneer 
God Self sal kom in die wolke om hulle te bring na sy ryk, na die ryk van 
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vrede, totdat Hy hulle teruggeplaas het op die aarde, wat waarlik 
wonderwerke sal onthul waarvan geen mens ooit sou kon droom nie, omdat 
daar op die aarde niks bestaan wat as vergelyking daarmee aangevoer kan 
word nie. Maar God se Liefde ken geen grense nie en Sy Wil om te vorm is 
onuitputlik en sal steeds weer nuwe werke tot stand bring wat al die vorige 
sal oortref om Sy kinders gelukkig te maak en hulle trou te beloon. Amen. 

Goeie Herder - Leier –sorgelose lewenswandel 

4693 Glo dat Ek langs julle stap op julle lewensweg, indien julle maar 
net van goeie wil, sal wees. Ek is die goeie Herder wat sy skape werklik 
behoed. En dus laat Ek geen van My skepsels oor aan hulself nie, maar Ek 
ontferm My trou oor elkeen afsonderlik en lei hom na die doel. Ek lei hom op 
die regte weg na die vaderland, na die huis van My Vader. En as julle dan 'n 
betroubare Leier het, waarom is julle dan nog besorg oor julle aardse welsyn?  
Niks moet julle besorg maak, indien julle weet dat Ek by julle is en op hoogte 
is van alles wat julle terneerdruk en besig hou nie. Slegs een ding moet julle 
voortdurend voor sorg, naamlik dat julle voor My sal kan staan wanneer Ek 
van julle verantwoording vra, hoe julle julle lewe op aarde benut het vir die 
welstand van julle siele. Probeer slegs daarin My welgevalle te verwerf. Dink 
aan julle siele wat Ek nie kan versorg sonder julle toestemming nie.  
Ek is voortdurend by julle, indien julle My nie self afweer nie. En steeds sal Ek 
julle so lei, dat liggaam en siel sal kry wat hulle nodig het. Ek sal die liggaam 
versorg, indien julle julle fokus rig op die welstand van julle siele. Maar wat 
julle in vrye wil aan die siel wil gee, dit voorsien Ek ook vir julle, want alle 
gawes kom van My. En as julle Vader van ewigheid af sorg Ek ook vir My 
kinders, liggaamlik sowel as geestelik. En daarom sal julle innige 
gemeenskap met My moet hê en My as julle Leier kies, dan sal Ek julle nooit 
verlaat nie en met julle die weg oor die aarde gaan, tot aan die einde. En dan 
sal julle vir geen enkele tree verantwoordelik wees nie, want dit sal My wil 
wees. En elke gebeurtenis op julle lewensweg is deur My voorsien, en die 
ingesteldheid van julle siele teenoor My, bepaal hoe julle siele volmaak sal 
word.  
Maar die bewustheid om My as Leier te hê, moet julle toelaat om rustig en 
sorgloos julle weg oor die aarde te gaan. En in elke nood van die liggaam en 
die siel hoef julle maar net vol vertroue na My te kom dat Ek julle kan help, 
sodat julle van alle sorge vry kan wees. Amen. 

Hoor van die goddelike Woord - Gedagtes 

4700 Slegs deur die innerlike Woord kan julle opheldering kry 
aangaande vrae wat aardse wetenskaplikes nie kan beantwoord nie. Daar 
bestaan wel 'n Instansie wat bevoeg is om geestelike vrae op te klaar, maar 
die weg daarheen gaan die mense selde. Daarom sal ’n antwoord ook maar 
selde ontvang word wat sal ooreenstem met die waarheid, wat tog slegs deur 
die Ene gegee kan word vir Wie niks vreemd is nie, Wie alles weet, wat ook 
hierdie kennis vir julle mense wil gee, sodat Hy herken kan word deur die 
mense, naamlik:   
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God uit Homself deur die Woord. En wie dit wil hoor, moet God se Liefde 
verwerf. Hy moet homself tot God neig, deurdat hy self alles sal doen wat 
God van hom verlang. Dan sal God so naby aan julle kom dat julle Sy stem 
sal kan verneem, want Hy openbaar Homself deur Sy Woord. Hy uiter 
Homself teenoor julle. Hy spreek met julle mense in ’n maklike verstaanbare 
taal. Hy spreek deur julle hart tot julle verstand en gaan in op elke vraag wat 
julle uitspreek of waarmee julle jul gedagtes mee besig hou. Hy antwoord 
julle. Sy Woord is dus 'n teken van die verbondenheid van Hom met julle, 
want julle sal slegs sy Woord kan verneem, indien julle met Hom sal 
aaneensluit deur middel van gedagtes, of deur werke van liefde.  
En so het God altyd tot die mense gespreek, solank as wat die aarde bestaan 
het. Maar toe was Hy slegs makliker te verstaan, terwyl sy stem nou baie 
selde verstaan word. Hierdie min mense beloon Hy egter met 'n mate wat 
onbeperk is. Hy wil aan hulle alles uitlê en motiveer, sodat hulle die verkreë 
kennis aan hul medemens kan oordra vir hul sieleheil. En sodat hulle nie 
verder sal twyfel nie, gee Hy hulle insae in Sy ewige heilsplan. En so ontsteek 
Hy 'n lig in hulle, sodat hulle ewiglik nie meer sal terugsink in die duisternis 
nie. In die Woord kom Hy nader aan die mense, wat hulleself wil laat 
onderrig. En so bly die Woord steeds die brug tussen God en die mense. Die 
mens kan dit egter slegs betree indien hy homself terugtrek van die wêreld, 
indien hy die breë weg vermy wat vir hom bekoorlik voorkom en hom lok om 
op daardie weg te begaan.  
Slegs in eensaamheid sal hy die stem van God verneem. Dit wil dus sê dat hy 
die wêreld moet vermy en sy gedagtes laat sweef in die geesteryk. Dan doen 
hy wat hy eerstens moet doen, naamlik dat hy homself verbind met God in sy 
gedagtes. Hy hou ’n tweegesprek met Hom. Hy lê aan Hom die vrae voor wat 
hom besig hou, terwyl hy sy gedagtes vrye loop gee. En hierdie gedagtes is 
al uitstralings vanuit die geesteryk. Want die mens kan niks uit homself 
voortbring nie. Sy verstand is wel in staat om die gedagtes op te neem en te 
verwerk wat hom toestroom, maar die gedagte self ontstaan nie in die mens 
nie. Die gedagte tref sy hart, maar vloei vanuit die ryk wat buite die aardse 
sfere lê.  
Die gedagte is 'n produk van die gees. Dus 'n krag wat 'n bepaalde vorm 
aanneem, sodra dit deur die verstand opgeneem word, waarin die verstand 
deur die hart beïnvloed word om werksaam te word, deurdat sy die gedagtes 
wat aan hom toegestuur word, nou vorm en 'n sekere ordening daaraan gee. 
Die werksaamheid van die verstand is die vashou van die gedagtes wat die 
hart soos golwe tref en ook geen weerklank kan vind wanneer die wil van die 
mens, deur die drukte van die lewe, die dinkwerk slegs vir wêreldse sake 
opeis en geen aandag aan geestelike strominge skenk nie.  
Maar wanneer die mens in stilte gaan en wanneer hy die wêreld die rug 
toekeer, dan tref geestelike strominge sy hart, wat hy weldadig ervaar en 
wat die mens dan gretig in ontvangs neem. Deur hierdie bereidwilligheid om 
te ontvang, vorm die Woord dan. Dit wil sê dat dit sinvol en verstaanbaar tot 
die mens se bewussyn sal kom wat God Self vir hom wil sê. Hy hoor dus Sy 
stem in die hart. Die gedagtegolwe word deur die hart opgeneem en na die 
verstand gestuur. En die mens word in staat gestel om die ontvange 
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geestelike goed ook met sy verstand eie te maak en sal dit ook verstaanbaar 
aan sy medemens kan uitlê.  
Dit is 'n proses wat op sigself eenvoudig en ongekompliseerd is. Dit sal net 
nie deur die wêreldse mens verstaan word nie, omdat hy geen begrip het vir 
gewaarwordinge van die siel nie. En daarom probeer hy vir homself die 
dinkwerk suiwer organies te verklaar. Maar waar die gedagte eintlik vandaan 
kom, is vir hom vreemd. En 'n verduideliking daaroor is vir hom 
onaanvaarbaar, omdat hy die geestelike glad nie erken nie, omdat hy slegs 
dit erken wat hy kan sien of vasgryp. Maar God gee altyd weer 'n bewys van 
kragte waarvoor die menslike verstand geen mag oor het om te verklaar nie. 
En oor alles gee Hy opheldering deur Sy Woord.  
Wie die Woord van God tot homself laat spreek, sal oor 'n omvangryke kennis 
beskik, want daar bestaan dan niks wat vir die mens vreemd bly nie. En so 
kan die mens sy kennis uitbrei. Hy kan tot alles deurdring en aan homself 
opheldering gee waaroor hy opheldering begeer. Want God stel vir die mens 
geen grense nie, sodra hy homself met die Gewer van die kennis en die 
waarheid in verbinding stel en homself deur Hom laat onderrig, sodra hy glo 
dat God Self tot hom spreek deur die hart. Amen. 

Verklaring van die stigma 

4701 In My lyding en sterwe aan die kruis is daar vir julle ‘n voorbeeld 
gegee van diepste Liefde en grootste offervaardigheid, wat sy gelyke nie het 
nie. Daar is nou eenmaal sake tussen hemel en aarde wat vir julle mense 
totaal onverklaarbaar sal blyk, omdat julle niks weet van die inwerking van 
geestelike kragte op ‘n mens wat so iets vir homself toegelaat het deur sy wil 
wat homself in die goddelike ordening opgehou het nie. En so staan julle 
dikwels voor ‘n raaisel, waarvan die oplossing egter eenvoudig is vir hom wat 
in die geestelike kennis binnegegaan het, vir diegene wat vir alles ‘n 
verklaring vind, wat aan hom deur sy gees ingegee word. 
Maar slegs selde kan so ‘n verklaring uit die geesteryk aan ‘n mens gegee 
word, omdat die direkte werksaamheid van die gees maar selde toegelaat 
word en respektiewelik aandag daaraan geskenk word. Want dikwels word ‘n 
saak as eie gedagtes aangesien, wat egter die werksaamheid van die gees is, 
maar selde kan die gees in die mens homself so duidelik te kenne gee, dat hy 
dit sal herken en dat die resultaat daarom aanvaar sal word. 
My lyding en sterwe aan die kruis was uiters pynlik vir die menslike wat My 
liggaam gevorm het en die offer van die mens Jesus het alles oortref wat ooit 
as werk van liefde op aarde kon geld. En tog neem die mensdom byna geen 
notisie meer daarvan nie, hulle het dit vergeet, omdat hulle wil vergeet. Die 
begrip van ‘n Verlosser van die mensdom is uitgewis in die harte van die 
meeste mense en maar weinig stel vir hulself die lyding van die mens Jesus 
voor, sonder om dit egter in sy diepte te begryp en te voel. 
Maar die geestelike wêreld bevind homself voortdurend onder die indruk van 
die verlossing deur Jesus Christus. Die gees wat vol Lig is, maak alles in die 
hede mee, hy ken geen tydsbesef, verlede, hede en toekoms nie en is vir die 
ligwesens een en so maak hulle telkens die kruisiging van Christus mee en 
loof en prys Hom, Wie deur Sy dood aan die kruis die hemel vir hulle ontsluit 
het, wat dit vir hulle moontlik gemaak het om God te aanskou, wat die groot 
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sonde tot niet gemaak het wat My skepsele van My geskei het deur ewighede 
heen. 
Dit spoor die ligwesens aan om die mense op die grootste Liefdesdaad 
opmerksaam te maak, wat ooit op aarde volbring was. Die diepe indruk wat 
die kruisdood van Christus steeds weer op die ligwesens maak, sou hulle ook 
aan die mense wil oorbring, maar hulle stuit teen weerstand, want die 
mensdom bevind hulle so onder die indruk van die wêreld, dat die goddelike 
Verlosser Jesus Christus alleen nog ‘n fantasiebeeld vir hulle is, dat die 
beskrywing van die werk van verlossing vir hulle slegs ‘n fabel is wat steeds 
meer en meer aan geloofwaardigheid verloor. 
Die gees wat vol Lig is, sien die toenemende verduistering op die aarde en 
poog hier en daar om ‘n liggie aan te steek, hulle poog om die mense ‘n 
geringe straling uit die geesteryk oor te bring, gedrewe deur die liefde vir die 
onverloste siele, wie as mense beliggaam, dreig om die proef van die aardse 
lewe te faal. Dog is die toegang tot die menslike hart vir die ligwesens moeilik 
te verkry, want die siel moet uit vrye wil haar goedkeuring uitspreek, ofskoon 
die liggaam nie by hierdie wilsuiting van die siel betrokke kan wees nie. 
Die siel moet in die toestand van vryheid van die liggaam, in die slaap of in 
volledige sluimering van die liggaam, die verlange toon na buitengewone 
toevoer van krag in elke vorm. Dan maak die ligwesens hulself meester van 
die siel, wat hulle ook nie opgee wanneer die liggaam weer in sy gewone 
sake in verbinding met die siel staan nie. Dan word vir die siel, van die kant 
van die ligwesens af, ‘n blik gegee in die geesteryk, wie so onder die indruk 
daarvan word, dat die indrukke van die siel ook na die liggaam oorgedra 
word. Die mens sien dus nie in die liggaamlike toestand geestelike 
gebeurtenisse met die verstand of met die oog van die liggaam nie, 
inteendeel, slegs die siel sien, wat haarself egter duidelik aan haar liggaam 
laat voel. Die siel beleef met groot innigheid die gebeure van die kruisiging 
van Christus, maar sy gee hierdie belewenis nie deur aan die liggaamlike 
verstand nie, sodat die denke van die mens dus glad nie daarby betrokke is 
nie, maar dat daar aan aan die liggaam, deur die opwinding van die siel, ’n 
letsel oorgedra word, dat die liggaam dus in die ware sin van die woord saam 
ly met wat die siel innerlik waarneem. 
Die wêreld vol van Lig probeer die gedagtes van die mense op die grootste 
misterie in die heelal te rig, op die grootste Liefdeswerk, waarsonder niemand 
verlos sou kon geword het uit die ban van die sonde nie. Die ligwesens neem 
elke geleentheid waar, waar hulle deur ‘n mens tot elkeen in sy omgewing 
kan spreek, hulle poog om opmerksaamheid te wek, ook by diegene wat 
ongelowig is en wat vir hulself ‘n natuurlike verklaring probeer gee. Hulle 
ontsteek klein liggies, wat egter tog ‘n helder skynsel versprei, as dit nie 
verborge gehou of gedoof word deur die invloed van die teenstander, wat 
alles probeer verstik wat na die verlossing deur Jesus Christus wys nie. 
Want die stryd tussen lig en duisternis word steeds hewiger, hoe nader die 
einde kom en daarom sal ook alle aanwysings toeneem. Daar sal tekens en 
wonders geskied en salig is hy wat hieraan aandag skenk en sy 
gevolgtrekkings daaruit maak. Amen. 
 
 



345 
 

Liefdevolle woorde van die Vader - Leiding 

4704 Julle sal julle steeds aan My leiding kan toevertrou en julle sal 
haar ook altyd bemerk, as julle maar net oplettend sal wees. Julle sal geen 
enkele skrede alleen gaan, solank julle My nie uit julle gedagtes tersyde skuif 
nie, solank julle julle beste sal doen om met My en vir My te lewe, solank 
julle bewustelik daarna sal streef om na My toe te kom. Sien daarom in alle 
gebeure My bestiering, My Hand en verlaat julle op My, want wie My as sy 
Vertroueling uitkies, sal in My waarlik die getrouste Vriend vind, die mees 
liefdevolle Bruidegom, die mees sorgsame Vader en Beskermer, Wie deur 
niemand op aarde vervang kan word nie, Wie daarom ook deur julle bemin 
wil wees, soos wat Hy julle liefhet. Ek wandel altyd langs julle, sodra julle My 
eenmaal tot Leidsman verkies het en Ek sal julle waarlik reg lei, wanneer Ek 
julle sorge op My geneem het en alles sal so met julle gebeur dat dit julle sal 
help om julle siele positief te ontwikkel. 
As julle die geloof lewend in julle kan laat word, dan sal julle waarlik in 
sorgloosheid en vrede julle weg oor die aarde gaan, want Ek sal vir julle sorg 
en het alles uitstekend vir julle gereël. En alles sal julle ten goede dien, selfs 
nood en leed sal voordeel vir julle siele oplewer, as julle My maar in julle 
harte sal dra, dus deur middel van gedagtes met My in verbinding sal bly en 
julle My nie sou wil verloor nie. Want slegs hierdie wil maak julle dierbaar vir 
My en wie eenmaal hierdie wil in hulleself sal hê, sal My ewig nie meer 
verloor nie en Ek sal by hom wees en voortdurend sal hy My Liefde en sorg 
voel. Nooit sal hy alleen en verlate wees nie, steeds sal hy in My die 
Vertroude vind, by Wie hy steeds sy hart sal kan uitstort en Wie steeds 
woorde van liefde en troos vir hom sal vind en Wie hom altyd met raad en 
daad sal bystaan. Amen. 

Weetgierigheid – Onbegrensde kennis 

4705 Die gebied van kennis is onbegrens. Al glo julle ook om volledig 
deur My onderrig te wees, dan is dit tog slegs minimale kennis, ofskoon dit 
voldoende is om weer julle medemens te onderrig en hulle ‘n sprankie insig 
te gee. Dog deurlopend kan julle nuwe kennis in ontvangs neem, op alle 
gebiede sou julle steeds weer iets nuuts kan kry. Steeds weer sou julle julle 
kennis kan vergroot en aan die vrae en antwoorde sou geen einde kom nie.  
Maar dit hang van julleself af hoe diep julle wil grawe in die Bron van 
Wysheid. Wie wysheid begeer, hy sal steeds sy verlange vervul en daarom 
word julle, wat onderrigtend werksaam wil wees, steeds weer aangespoor 
deur debatte van geestelike aard, sodat julle julle kennis kan uitdeel en 
daarby die tekorte in julle kennis ontdek, om in julle ‘n weetgierigheid op te 
wek wat nou bevredig kan word. 
Ek wil dat julle vra om julle te kan antwoord, Ek wil dat julle met aktiewe 
betrokkenheid sal deelneem aan gesprekke van geestelike aard, dat julle nie 
net met die ore sal opneem nie, maar hart en verstand onder die indruk sal 
laat kom, dan sal daar ook ophelderende kennis aan julle toegestuur kan 
word wat julle sal bevredig, en dan sal julle toeneem in wysheid, geloof en 
krag. Want hoe dieper julle deurdring in geestelike kennis, des te 
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oortuigender sal julle kan glo en des te nader kom julle aan My en ontvang 
julle van My krag in direkte vorm.  
Onuitputlik is die bron van kennis en onbegrens is die gebied wat alleen Ek in 
julle kan ontsluit. En al sou daar ewige tye vergaan, sal daar nooit 'n einde 
daaraan kom nie, omdat My skepping oneindig is en omdat, wat volmaak is, 
ook ewig onbegrens moet wees. Daarom kan kennis wat die geestelike 
gebied betref, nooit afgeslote wees nie, maar wat vir julle mense nodig is om 
te weet, wat vir die ryp word van die siel beslis noodsaaklik is, kan ook in 
beperkte mate vir julle gegee word, maar dit hang van julle vrye wil af of 
julle hierdie maat wil vergroot, of tevrede is met wat Ek julle gegee het. 
Steeds weer sê Ek vir julle dat julle ’n antwoord sal kry op elke vraag, steeds 
weer versoek Ek julle om dringend vrae te stel om julle dors te les om die 
kennis op hoogte te bring en steeds weer gee Ek julle geleentheid om aktief 
met julle gedagtes besig te wees, om julle steeds weer te kan onderrig 
volgens julle wil. Maar beskou julle kennis nie as afgeslote nie, glo nie dat 
julle al in die besit is van alles wat daar is om te weet nie, want die gebied 
wat jou siel nog kan deurkruis, is eindeloos, wanneer sy die wil daartoe het. 
Maar wat julle deur My gegee word, is ook voldoende om weer die medemens 
te beweeg om aan 'n God van Liefde, Wysheid en Almag te glo. En wie 
hierdie kennis in ontvangs neem, kan homself al onuitspreeklik ryk noem, 
want dit is die waarheid, en 'n korreltjie van die suiwerste waarheid weeg op 
teen 'n enorme hoeveelheid kennis wat met dwaling deurspek is en die gees 
van die mens veeleer verduister. 
Slegs die suiwere waarheid is onskatbare geestelik goedere wat die naam 
"kennis" verdien. Slegs die suiwer waarheid is ophelderend, terwyl lering wat 
met dwalinge vermeng is, steeds leemtes ooplaat, denkbeelde is wat vir die 
mens onbegryplik of ongeloofwaardig voorkom, indien hy opreg begeer om 
wetend te word. 
Maar die ware kennis gee uitsluitsel oor alles, omdat dit deur My, die Gewer 
van die waarheid, aangebied word. Die ware kennis laat egter ook steeds 
weer vrae opkom, dus sal dit steeds weer opnuut aanspoor tot vrae, sodat dit 
sal vergroot en die begeerte om meer te weet vanself in die mens moet 
ontwaak. Innerlike verlange stel die toename van die kennis voorop en 
daarom is elke nadenkende, vraende mens wat deur My wil onderrig word, 
vir My welkom. En ofskoon hy die vraag nie uitspreek nie, gee Ek hom tog 
antwoord deur My werktuig wat Ek as bemiddelaar tussen hom en My sal 
gebruik om Myself te uiter. So sal julle mense 'n omvangryke kennis in 
ontvangs kan neem, daar hoef vir julle geen onverligte gebied te bestaan nie, 
indien julle julself maar ernstig met die waarheid sal besighou en in gedagtes 
met My in verbinding tree. 
Maar Ek verlang volledige opmerksaamheid, aangesien julle andersins nie by 
magte is om My te hoor nie, aangesien Ek ook andersins weier om julle te 
antwoord, hoewel julle 'n vraag gestel het, maar sonder die ernstige verlange 
na die antwoord, wat julle bewys deur die gedagtes, wat waarlik nie My 
verborge is nie.  
Vra, so sal vir julle gegee geword, klop, so sal vir julle oopgemaak word en 
soek, so sal julle vind. Maar 'n ernstige soeke, 'n vraende gedagte en 'n 
verwagting van My antwoord, 'n luister binne-in julle, of die aanhoor van 'n 
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bemiddelaar, stel Ek as voorwaarde, dan sal julle onderrig word, julle sal 
kennis kan ontvang wat onbegrens is en wat sal ooreenstem met die volkome 
waarheid. Amen. 

Naasteliefde 

4706 In die Christelike naasteliefde lê die beweegredes vir vrede en 
eendrag, beide in die grote sowel as in die kleine. Dit wil dus sê dat volkere 
en state met mekaar in vrede sal kan lewe, soos wat die mense egter ook 
onderling eensgesind saam sal kan lewe, indien hul gedrag uitgaan van die 
beginsel van naasteliefde, as hulle mekaar slegs die goeie ten deel wil laat 
val en hulle so sal optree dat hulle leed en sorge vêr weg van hul medemens 
sal hou. Dan sal daar op aarde werklik vrede wees.  
Maar hoe vêr is die mense nie daarvan verwyder nie. Hulle krenk mekaar en 
is heeltemal meedoënloos, ofskoon hulle ook nie mekaar bewustelik skade wil 
berokken nie. Maar van liefde vir mekaar is daar niks te merk nie. En daarom 
is die groot geestelike verval ook so duidelik sigbaar. Want sonder liefde kan 
die mens ook nie geestelik strewe nie. Sonder liefde is daar geen geestelike 
vooruitgang nie. Die mense bereik nie hul doel nie. Slegs weinig laat nog die 
wet van die liefde geld, wat egter nagekom moet word, aangesien daar 
andersins geen vrede kan wees nie. 
En so moet elkeen homself afsonderlik ernstig afvra, hoe hy homself gedra 
teenoor hierdie wet. Hy moet homself afvra of hy alles doen wat in sy vermoë 
is om iemand gelukkig te maak, om leed te verlig en die nood teen te gaan 
wat vir hom duidelik is en sy hulp benodig. Die mens moet meer aan andere 
dink as aan homself, dan sal hy ook sien waaraan dit ontbreek en hulp kan 
verskaf. Die mens moet alles vermy waardeur hy sy medemens krenk, 
daarenteen alles doen waarmee hy hulle gelukkig maak. Vra julleself ernstig 
af of julle julself sal kan regverdig as daar so ’n regverdiging van julle gevra 
sou word. En julle sal baie weglatings ontdek wat 'n sonde is, wanneer jul 
medemens daardeur leed aangedoen word of gebrek ly, hetsy geestelik of 
liggaamlik.  
Help waar julle kan help en behoed julle naaste teen leed waar dit binne julle 
vermoë lê. Laat die eieliefde nooit oorheers nie. Laat nooit die naaste honger 
ly as dit met julle goed gaan nie. Dit is letterlik en ook figuurlik te verstaan, 
want ook 'n vriendelike woord, 'n glimlag en 'n nuttige daad kan jul 
medemens verkwik en versterk. Laat dit daarom nie daaraan ontbreek nie. 
Beoefen naasteliefde en julle aardse bestaan sal harmonieus verloop. Daar 
sal vrede en eendrag in en om julle wees. En as alle mense ooreenkomstig 
hierdie gebod sou lewe, sou dit waarlik ‘n paradys op aarde gewees het. Maar 
hoe lyk dit in die wêreld?  
Alle slegte eienskappe, naamlik gierigheid, haat, nyd, tweedrag, valsheid en 
eieliefde, beheers die mense. Hulle is nie vriende van mekaar nie, maar 
vyande. Hulle het geen agting vir mekaar nie, maar poog om hulself op die 
voorgrond te plaas. Hulle lê geen versagtende hand op wonde nie, maar 
slaan nuwes. En dus neem die boosheid altyd toe en stort dit die mense in 
die verderf. Die liefde onder die mense het afgekoel en dit is die einde. Want 
waar geen liefde meer is nie, word elke substansie hard. Waar die hart geen 
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liefde meer kan voel nie, daar gaan ook alle insig verlore. Dus sal ook alle 
lewe sterf, want slegs die liefde is lewe.  
Julle mense sal daarom nog wel liggaamlik kan lewe, maar geestelik is julle 
dood wanneer julle heeltemal sonder liefde is. Steeds weer word die liefde vir 
julle gepredik, laat hierdie aansporing nie vir julle ore wegsterf nie. Weet 
eerder dat dit die laaste vermanings van bo is. Weet dat daar nie baie tyd 
meer is tot aan die einde nie, maar dat julle geoordeel sal word volgens julle 
liefde. Sorg dan daarvoor dat julle die oordeel nie hoef te vrees nie. Beoefen 
julle in naasteliefde en verwerf daardeur die ewige vrede. Amen. 

Vormgeloof - Tradisionele geloof- Dwaalleer 

4707 Dit is uiters harde werk om die mense uit die tradisionele geloof, 
uit die vormgeloof, te verander tot ‘n lewende geloof, omdat die woord 
'geloof' nog nie vir hulle duidelik geword het nie. Hulle het die woord 
tradisioneel oorgeneem sonder om bewus te wees van die eintlike 
daadwerklike diepe betekenis daarvan en hang veel eerder uiterlike praktyke 
en gebruike aan in plaas van die kern, wat die onderrig van Christus is. 
Hulle het inderdaad met hul ore alles met betrekking tot Jesus Christus as die 
goddelike Verlosser gehoor en hierdie kennis met die woord 'geloof' beskryf. 
Hulle meen daardeur slegs dat hulle hulself nie teen hierdie kennis sal verset 
of dit sal verwerp as onwaarskynlik nie. Maar hulle het nog nie in besonder 
tot die detail van die Christelike leer deurgedring nie, nóg is hulle enigsins 
bewus van die betekenis van die verlossingswerk nie. Daarom laat hulle ’n 
inhoudsvolle ingesteldheid teenoor dit wat hulle geleer was, agterweë, wat 
egter nodig is om lewend te glo, dit wil sê om innerlike oortuiging te verkry 
van welke geloofsleer dan ook. 
Maar slegs ‘n lewende geloof kan tot die ewige lewe lei, omdat elke 
vormgeloof ongeskik is om die siel te verander. En alles is vormgeloof, solank 
as wat ‘n persoon nie deur ‘n diepe verlange na suiwer waarheid vervul word 
nie. Want hierdie verlange sal hom eers aanspoor om oor die ontvange 
geestelike kennis na te dink, wat dan deur innerlike oortuiging gevolg word, 
of deur bewustelike verwerping daarvan, waarvoor hy nie innerlike oortuiging 
of lewende geloof kan vind nie. En hierdie uitsorteer van die verkeerde van 
die ware moet plaasvind. Die dwaling moet van die waarheid geskei word, 
andersins kan mense geen duidelike voorstelling van God maak nie, Wie se 
Wese so volmaak is, dat alles wat van Hom getuig, ook volmaak moet wees. 
Maar misvormde lering sal nooit God se Wese openbaar nie, maar sal altyd ‘n 
vervormde beeld van God weergee.  
Maar solank mense wat ander mense wil onderrig, self nie die verskil tussen 
konvensionele en lewende geloof ken nie, solank as wat hierdie mense self 
geen kennis van die waarheid bekom het nie, juis deur die inneem van ’n 
standpunt met behulp van goddelike ondersteuning, waardeur ‘n lewende 
geloof nie bereik is nie, sal hulle ook nie die wat onderrig word, tot ’n ware 
geloof kan opvoed nie. Dit verklaar waarom tallose mense hulself gelowig 
noem, maar nog vêr verwyderd is daarvan, waarom die dwaling wydverspreid 
is en die waarheid slegs weinig instemming vind, waarom die mense baie as 
waarheid aanneem, wat hulle met ‘n ernstige wil sekerlik as dwaling kon 
herken het. Maar hulle hou vas aan die tradisie, vir geslagte lank keur hulle 
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gedagteloos en sonder bedenkinge dieselfde misvormde leer goed wat 
aanvanklik deur Jesus Christus in sy suiwerste vorm aan die mense gegee 
was en wat slegs vertroebeling en vervorming kon ondergaan, weens die feit 
dat eie denke uitgeskakel was en daar geen ag meer geslaan was op die 
afwykings nie. Voorts word die mense ook tot onvoorwaardelike aanneming 
van ’n geloofsleer verplig, sodat hulle van alle verantwoordelik onthef voel, 
en sodoende het hul geloof steeds meer star geword en ‘n dooie geloof kan 
nie geestelike vooruitgang oplewer nie. 
Die mense moet opmerksaam gemaak word op hul doodse toestand en 
daarom moet die lewende geloof steeds weer gepredik word. Hulle moet 
ingelig word dat hulle hulself nie gelowiges kan noem solank as wat hulle 
tradisioneel goedgekeurde geestelike kennis erken sonder ondersoek nie, dus 
hulleself met diepe innerlike oortuiging sal bevestig en nie alleen met hul 
mond nie, maar dat dit ook intellektuele oordenking verg. Dan sal die sluier 
van hul oë wegval, dan sal die hart en intellek nou en dan weier om iets aan 
te neem en dan eers sal die waarheid tevoorskyn kom, wat die persoon dan 
gelukkig sal maak en hom tot ‘n ywerige aanhanger sal maak. En dan sal die 
mens lewend kan glo en homself van elke uiterlike vorm bevry. Dan eers sal 
sy siel ryp kan word en eers dan kan hy ‘n lid van die kerk wees wat Jesus 
Christus op aarde gestig het. Amen. 

Onverantwoordelike eksperimente sal die oorsaak wees van die 
verwoesting van die aarde 

4708 Die goddelike wêreldordening kan nie omvêrgewerp word nie. 
Tog kan die menslike wil hom daarteen verset, maar slegs tot sy eie nadeel. 
Daar bestaan wette wat die menslike verstand nooit sal kan deurgrond nie. 
Want hulle gryp nie net in die gesteldheid van die natuur in nie, maar hulle lê 
ook ten grondslag aan die bestaan van ander skeppings, om watter rede 
hulle vir die menslike verstand nie bespeur of deurgrond kan word nie, Maar 
tog moet dit aanvaar word en mag dit nie buite beskouing gelaat word nie, 
sodat geen opponerende wette hulle laat voel nie, wat ook in goddelike 
wysheid gegee is en wat dus die ewige ordening ten doel het.  
Aan die mens is daar wel, tot op ‘n sekere vlak, 'n skepping toegeken en 
netso kan dit na alle kante ondersoek word. Maar solank die mens nog nie in 
volledige besit is van geestelike krag nie, word daar grense aan hom gestel, 
beide in die kennis, asook in die gebruik van die kragte van die aarde, wat 
altyd in 'n sekere wetmatigheid - in 'n sekere ordening - hulleself moet 
ontplooi en benut moet word. As daar geen aandag aan hierdie wetmatigheid 
geskenk word nie, en as hierdie kragte dus teen die ordening in werking gesit 
word, dan sal die uitwerking katastrofies wees en 'n algehele verwoesting van 
welke materie dan ook die onvermydelike gevolg sal hê wat die menslike wil 
nie sal kan stop nie. Want nou werk ander skeppings, ander hemelliggame, 
ook daarop in, wat met hierdie kragte in verband staan en dus word ook nog 
meer skade toegebring. Die mense skenk geen aandag meer aan hierdie 
uitwerkings nie, want hulle is sonder uitsondering die slagoffer van sulke 
verwoestings, behalwe diegene wat al in besit sal wees van geestelike krag 
en wie deur die goddelike Wil van die in gevaar gebragte wêreld weggeneem 
sal word.  
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So ’n gebeurtenis sal homself afspeel en dus die einde van hierdie aarde 
beteken. Die menslike wil sal homself aanmatig om kragte te wil ondersoek 
en sal deur eksperimente kragte in werking sit wat 'n ontsettende uitwerking 
sal hê, juis op ‘n verwoestende manier. Want dit is geen edele motiewe 
waaruit ondersoeke gedoen word nie, wat so ondenkbaar sleg sal eindig. En 
daarom weerhou God die seën wat op arbeid berus wat nie die welsyn van 
die medemens ten doel het nie. Tewens handel hulle in stryd met die 
goddelike natuurwet in soverre, dat hulle ondersoeke onderneem wat gevaar 
inhou vir menselewens, dat hulle mense as proefkonyne gebruik wat hul 
lewens moet offer. Dit is 'n sonde teen die goddelike ordening, teen die liefde 
tot God en die naaste en ook 'n sonde teen die hele mensdom, wat daardeur 
tot ondergang gedoem word. Want die kennis van diegene wat sulke pogings 
onderneem, is by verre nie toereikend nie en dus is sulke pogings nog 
voorbarig, waaroor daar egter geen twyfel bestaan nie.  
En sulke onverantwoordelike eksperimente kan nie deur God geduld word nie 
en dit sal dus terugslaan op diegene wat eksperimenteer, wat niks verder sal 
bereik as 'n totale verwoesting van alle materiële skeppings van die aarde 
nie, dus 'n vernietiging van die materie, wat in ’n geestelike sin egter die 
verbrokkeling van elke vorm en die vrylating van die daarin gebonde gees sal 
beteken. Dus sal mense hierdie laaste vernietigingsdaad op die aarde in 
werking stel en die hele mensdom sal daardeur ten gronde gaan, deurdat 
hulle versugting na roem, ‘n enorme groot vergeldingsdrang en hebsug na 
materiële goedere van die mense roekelose spekulante sal maak, wat baie 
goed sal weet dat hulle hul medemens in gevaar bring en desondanks nog 
met hul pogings sal voortgaan. Wat hulle tevore ondervind het, sal vir hulle 
genoeg aanmaning en waarskuwing gewees het om daarvan af te sien en 
daarom sal hulle handeling 'n misdaad wees wat God nie ongestraf sal laat 
nie. Amen. 

Liefdeskrag van die siel - Volmaaktheid  

4709 Die krag om die siel te ontplooi is die liefde. Waar liefde in die 
hart teenwoordig is, sal die siel haarself ook op geestelike sake rig. Sy sal 'n 
innerlike lewe lei en nie net aandag aan die wêreld skenk nie, ofskoon die 
mens midde in die wêreld leef en aan die eise daarvan moet voldoen, omdat 
die taak wat aan hom gestel is dit so verlang. Desondanks kan die mens sy 
innerlike lewe geestelik vorm gee. Hy hoef geen skade te ly weens aardse 
gewoel nie. Sy innerlike lewe kan heeltemal afsonderlik gelei word en daarom 
kan ook 'n siel heeltemal ryp word wie se liggaam homself nie van die wêreld 
kan afsonder nie. Ja, haar verdienste sal veel groter wees, want ook die 
versoekings wat so `n siel wil weerhou om geestelik te streef, is groter. Maar 
die liefde is haar krag. 'n Liefdevolle mens bring in homself dit tot ontplooiing 
wat hom met God verbind en dan trek die Liefde van God hom omhoog, want 
die liefde is die band wat nie kan skeur en wat die siel innig aan God bind. 'n 
Siel wat kan liefhê, sal nie verlore gaan nie. Want sy maak haarself deur die 
liefde los van die teenstander van God wie se kenmerk die liefdeloosheid is 
en wat alle mag verloor oor 'n liefdevolle siel. Die liefde is die goeie, 
saggeaarde in die mens wat hom steeds daartoe aanspoor om korrek te 
handel, dink en spreek en wat die medemens help in elke nood. Daarom sal 
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die liefde die mens edeler maak. Sy sal al die slegte begeertes tot die 
teendeel verander. Sy sal die mens vorm tot 'n goddelike ewebeeld soos wat 
hy in die begin geskape was, omdat die Liefde hom laat ontstaan het en uit 
die Liefde slegs die goeie kan voortkom. 
Slegs liefdeloosheid kon so ’n deur God se liefde geskape wese verander het, 
en dit was die werk van die teenstander van God, wat egter nie beslissend op 
die wese ingewerk het nie, maar alleen pogend. En die wese het uit vrye wil 
voor die versoeking beswyk. Die liefde in hom het verkoel en daardeur het hy 
in die diepte geval. Hy het onvolmaak geword en moes alle gevolge van die 
onvolmaaktheid op homself neem. En dus word hy ook kragteloos, omdat 
liefde die enigste krag is wat die wese in staat kan stel om te skep en te 
werk. Solank die wese sonder liefde is, bevind hy homself in 'n worstelende 
stadium. Sodra die liefde weer sy wese vervul, is hy ook met krag vervul, en 
hy slaag in alles wat hy wil. En so sal hy ook weer die vroeëre hoogte, die 
toestand van lig en krag in die nabyheid van God kan bereik, as hy maar net 
die liefde in homself tot ontplooiing kan bring, omdat dit hom dan nie aan 
krag sal ontbreek nie, omdat hy dan weer met God aaneengesluit het, wat 
die Liefde en die ewige Kragbron self is, uit Wie ’n volmaakte wese nou 
voortdurend gevoed word. Slegs die Liefde maak die wese geluksalig, want 
slegs die liefde lei na God. Amen. 

Geestelike uitruil van gedagtes 

4710 Julle kan ongelooflik baie wen met die uitruil van gedagtes met 
geestelik geneigde mense, indien julle die waarheid begeer, want dan sal 
kundige geestelike wesens julle gedagtes beïnvloed deur deel te neem aan 
julle gesprek en julle sal leersaam reageer. Toegegee, julle sal dan julle 
gedagtes sien as verkry deur julle eie intellek, terwyl dit in werklikheid 
uitsendings vanaf die geesteryk is, gedagtestrome wat julle ontvang het en 
behou word deur julle bewussyn.  
Geestelike uitruil van gedagtes sal altyd plaasvind indien beide persone 
geestelik streef en oor dieselfde graad van volwassenheid beskik, of dit sal 'n 
kwessie van vrae en antwoorde wees, indien die graad van volwassenheid 
verskil. Maar sulke gesprekke is altyd voordelig vir beide die kundige, asook 
die oningeligte persoon, omdat dit altyd lei tot nuwe realisering, juis as 
gevolg van die deelname van die ligwesens, wat in die meeste gevalle ook 
sodanige gesprekke begin, want hulle bring hul beskermlinge bymekaar op 
aarde, die siele wat aan hulle toevertrou is, sodat sulke gesprekke kan 
plaasvind en hulle daardeur beïnvloed kan word.  
Maar as die debatteerders mekaar opponeer, dan sal omstrede kwessies 
dikwels bepaal wie se oplossing ook die werk van ligwesens is, wat soms kan 
lei tot die verslaan van die opponent. Verder stimuleer gesprekke van 
geestelike aard mense se denke en dit is van die grootste voordeel vir die 
siel, want dan sal sy haar eie mening vorm oor elke geestelike vraagstuk en 
eers dan sal sy met intense belangstelling daaroor kan debatteer. Maar 
enigiemand wat alle geestelike gesprekke vermy, sal ook die ligwesens in die 
uitvoering van hul sorgsame werk verhoed, want hy bly ontoeganklik vir alle 
geestelike onderrig en sal nooit sy kennis verbreed nie, omdat hy nie 
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kommunikeer nie en dus nie kan aanvaar wat reg is en verwerp wat verkeerd 
is nie. Amen. 

Buitengewone genadegawe verplig julle tot die deurgee daarvan 

4715 Die genade om goddelik onderrig te word, word nie willekeurig 
aan 'n mens gegee nie, maar vereis altyd vooraf die wil om hierdie geestelike 
onderrig te gebruik, beantwoordend aan die doel daarvan. Dus moet die 
onderrig - dit wil sê die daardeur verkreë kennis - steeds deurgegee word, 
sodat ook die medemens die seën kan ontvang van wat 'n mens van bo vir 
die mense aangebied word. Dan word die genade ook werksaam by die 
mens. Dan sal sy siel ryp word. Daarom is enersyds die ontvanger van 
geestelike boodskappe in buitengewone mate begenadig, maar daar bestaan 
vir hom 'n verpligting wat hy absoluut moet nakom, anders sal die genade 
van God by hom sonder uitwerking bly.  
En so moet die kennis van God ontvang in alle rigtings bekendgemaak word. 
Dit moet versprei word. Dit moet by alle deure gebring en aangebied word, 
maar dit staan die mense vry om die boodskappers met vreugde te ontvang 
en aan te hoor, want elke uitwerking van genade vereis ’n vrye wil. Maar as 
die draers van die waarheid hul bes doen om die goddelike Woord deur te 
gee, dan sal baie deure oopgemaak word. Baie harte sal gewillig en in staat 
wees om dit op te neem. Vele kan dus deel hê aan die genadegawe en die 
siele sal ryp word. Wie aktief wil werk vir die ryk van God, sal altyd 'n 
arbeidsveld vind. En nou moet hy homself waardig betoon vir die 
onverdiende genadegawe wat hom ten deel geval het. Hy moet oral spreek 
en van die goddelike werksaamheid melding maak. Hy moet Sy Woord oordra 
aan almal wat gewillig is om God aan te hoor, maar wie nie in staat is om 
Hom regstreeks te hoor nie. En die lewende Water sal almal wat honger en 
dors is, verkwik en lawe.  
Herken so eers julle taak. Glo dat dit belangrik en betekenisvol is en dat julle 
daarom hierdie taak voorrang sal moet gee bo die aardse take. Glo dat julle 
gelei sal word en dat alles wat julle sodanig tref en beweeg, nodig is vir julle 
geestelike arbeid. Glo dat God altyd naby aan julle is en julle weë lei, dat Hy 
Self die mense bymekaarbring wat saam moet werk of saam volmaak moet 
word en beskou niks as toeval nie. Dit is alles God se beskikking, bepaal 
sedert ewigheid, omdat dit sedert die ewigheid so en nie anders as goed 
ingesien was nie. En al lyk dit vir julle nog onwerklik, die geestelike is die 
enigste werklike, terwyl al die aards wêreldse slegs skyn is, wat vergaan 
wanneer God dit wil, wat niks duursaams laat sien en kan voortbring nie, as 
die geestelike nie begin te straal en leweverwekkend werk nie.  
Wie daarvoor bestem is om vir die geesteryk werksaam te wees, sy weg sal 
altyd na die doel lei, wat verlossing van dwalende siele heet. Alles sal 
homself in sy lewe so afspeel, dat sy medemens die geleentheid gebied sal 
word om 'n blik te werp op die waarheid en dat hulle gewys sal word op hul 
taak op aarde, naamlik om hulself deur die liefde te verlos. Wie daarom in 
hierdie sin aktief is, dat hy die mense sal help om verlos te word, hy sal as 
goeie en vlytige arbeider in die wingerd van die Heer ook Sy seën ontvang, 
nou en eens in die geesteryk. Amen. 
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Gawe van die woord getuig van die werksaamheid van die Gees 

4716 Wat op hierdie oomblik aan julle geskenk word, verkondig dit en 
wees nie bang om daaroor te praat nie. Want julle word slegs gedryf deur 
julle Gees wat 'n uiting van My is. Laat alles dus op julle afkom, wat daar 
ookal teen julle onderneem word. Want alles is vasgestel in die plan van 
ewigheid en wie vir My in My opdrag werksaam is, staan onder My besondere 
leiding en sal niks anders doen as wat ooreenstem met My wil nie. Want hy 
het teenoor My al van sy wil afstand gedoen. Hy het homself in vrye wil aan 
My oorgegee. En so is hy nou My werktuig, dus slegs ’n uitvoerder van My 
wil. Die gawe om te kan praat wanneer hy vir My opkom, moet hom al 
daarvan oortuig dat Ek sy lot vir My aantrek. Want dit is genoeg bewys vir die 
teenwoordigheid van Diegene wat in hom werksaam is.  
"Ek sal by julle wees al die dae tot aan die einde." Die belofte moet letterlik 
opgeneem word, want Ek is waarlik teenwoordig in diegene wat My liefhet en 
My gebooie onderhou, wat vir My werksaam wil wees uit liefde vir My en vir 
sy naaste wat homself in nood bevind. Ek sal by julle wees en julle nooit 
verlaat nie. En al sal julle ook moet ly, omdat julle nog midde in die wêreld 
staan, omdat julle liggame nog nie vergeestelik is nie en omdat julle siele 'n 
hoë graad van volwassenheid moet verkry, twyfel dan nie daaraan dat Ek 
Self by julle is nie. Want met My wil gaan julle die weg oor die aarde, ook 
deur dorings en struikgewas, maar nooit sonder My leiding nie. En so kan 
met julle niks anders gebeur as wat My wil toelaat nie, omdat My Liefde en 
Wysheid dit as goed vir julle insien.  
Maar as julle vir My sal moet spreek, sal dit vir julle duidelik wees dat julle 
julleself onder My beskerming bevind. Want al word julle ook in die noute 
gebring deur teenstanders wat probeer om julle ongeskik te maak vir julle 
geestelike arbeid, sal julle alles kan weerlê wat hulle aanvoer en duidelik van 
My Gees vervul wees. Julle moet in My Naam spreek en julle met My en My 
ryk verbind met die diepste oortuiging. En daaraan sal julle My werksaamheid 
herken, dat daar 'n rustigheid oor julle sal kom, sodra dit daarom gaan om 
vir My en My Woord te stry, en dat julle daarom suksesvol sal stry met die 
swaard van julle mond. Want Ek is voortdurend met julle en julle gaan geen 
weg alleen nie. Amen. 

Smal, doringrige weg omhoog –Mense van die wêreld 

4717 Talle mense sal die breë weg waaroor hulle gaan kan verlaat en 
die smal weg kan neem wat na My en na hul bestemming lei. En hulle sal nog 
ryk skatte vir hulself kan versamel, alhoewel die tyd tot aan die einde maar 
kort is. Nog is daar kragtige hulp wat hul ter beskikking staan, op aarde en 
ook in die geesteryk, wat aan hulle ware leiers kan gee en aan wie hulle 
hulself sonder bedenkinge sou kon toevertrou.  
Maar slegs hulle wil beslis en solank hierdie wil nie bewustelik op My gerig is 
nie, waartoe eerstens die geloof in My aanwesig moet wees, solank die 
wêreld nog op die voorgrond staan, wat dus alle sinne van die mens gevange 
hou, gaan hulle nog oor die breë weg, wat vir hulle aantrekliker voorkom en 
wat hulle daarom nie wil ruil vir die smal onaantreklike weg nie, wat egter die 
enigste weg omhoog is. En tog sou hulle self moet ervaar dat die wêreld 
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slegs wêreldse loon kan bied, terwyl die geesteryk slegs geestelik verkry kan 
word, dus met die prysgee van die aardse wêreld. Gevolglik sal die 
lewensweg oor die aarde ontberings en beslommernisse oplewer, wat die 
mens moet verander en volwasse laat word.  
In die laaste tyd voor die einde sal die weg omhoog besonder moeilik 
begaanbaar wees. Dorings en struikgewasse sal dit dikwels onbegaanbaar 
maak en die stapper sal op hulp van bo moet staatmaak, om sonder gevaar 
bo aan te kom. En juis hierdie beslommernisse en probleme van die lewe 
moet bewys lewer dat julle op die goeie weg is. Want hy wat die wêreld 
regeer, wat julle vir hom wil wen, probeer julle al die mooi te gee, julle 
begeertes te vervul, sodat julle hom sal erken en sy ryk begeer. Daar gaan 
nie baie op die smal, moeilik begaanbare weg nie. En daaraan sal julle reeds 
die tyd van die einde herken, want alles is die wêreld toegedaan. Die mense 
leef 'n wêreldse lewe en is slegs daarop ingestel om aan hul liggame toe te 
staan wat dit wil hê.  
Maar die wat die smal weg gaan, het hul blik omhoog gerig. Hulle streef na 
die geesteryk. Deur middel van gedagtes is hulle met My verbonde en keer 
hulle die wêreld die rug toe. Hulle kyk nie na die breë, bekoorlike weg nie, 
omdat hulle dit as misleidend herken, maar hulle is ernstig van plan om hul 
ware doel te bereik.  
Daarvan sou talle mense 'n voorbeeld kon geneem het en dit beproef het, 
wat hulle 'n lewenswandel sou oplewer wat die liggaam minder sal behaag as 
die siel. En dit sou dan waarlik beter gegaan het met die geestelike 
ontwikkeling van die mense, egter ook so met hul liggaamlike gesteldheid. 
Want ook aardse nood en kwale sou agterweë gebly het, omdat die mense dit 
nie nodig sou gehad het as hulle self vir hulle positiewe ontwikkeling sorg 
gedra het nie.  
Maar die mense luister nie na welgemeende raad nie. Hulle trek niks aan van 
My Woord en My aanwysings op die nabye einde nie. En so sal die tyd 
verbygaan sonder resultaat vir die siele, totdat die dag sal kom waarop almal 
ter verantwoording geroep sal word. Amen. 

Beskermende skild van geloof – Vertrou op die beskerming van 
God 

4720 Ek gee aan julle ‘n ware geskenk en in die herkenning daarvan 
moet julle vrolik wees. Hoe kan die wêreld julle skaad wanneer Ek voor julle 
staan as ‘n beskermende skild en niks naby julle laat kom nie? Neem daarom 
julle plek in agter die skild van geloof en julle sal veilig wees teen die 
aanvalle van hulle wat dit nie goed bedoel met julle nie. Ek staan altyd aan 
julle sy, gereed om julle op die oomblik van gevaar te beskerm. En hierdie 
geloof moet so oortuigend in julle wees dat julle alle vrees en nood sal 
verban. 
EK IS met julle en verhinder dat julle nie in die ruigte vasgevang word nie, in 
die baie wêreldse obstruksies waaraan julle vrees om te beswyk nie. Kyk net 
op en roep My in julle gedagtes en julle sal nooit alleen wees nie, maar altyd 
in My teenwoordigheid wandel, sorgloos tot aan die einde van julle dae. 
Alhoewel die wêreld julle nog baie sal kwel, moet sy julle nie bevrees maak 
nie, want Ek is sterker as die wêreld en wanneer die wêreld julle verpes, 



355 
 

terwyl Ek wil dat julle vrede moet hê, sal sy nie in staat wees om julle skade 
te bring nie. Wees daarom gelukkig en vrolik en verag die wêreld, d.w.s. 
ignoreer haar en wat uit haar kom. My Koninkryk sal julle vergoed met wat 
die wêreld julle weier en om in My Koninkryk te woon is waarlik baie meer 
begeerlik, want Sy sal julle nie teleurstel nie.  
Ek is ook Heer van hierdie aardse wêreld en Ek beheer julle aardse lewe, 
maar laat hierdie sorg aan My oor en moet nie daardeur bedruk word nie, 
want die toestand van julle siele is baie meer belangrik en jy alleen moet dit 
verbeter. Ek kan julle aardse lewens in orde kry, maar julle sal julle 
geestelike lewens moet vorm volgens My wil en sodat niks julle aandag sal 
aftrek van julle werk aan julle siele nie, sal Ek die sorg van julle liggaam 
oorneem met al sy behoeftes met betrekking tot sy onderhoud en vervulling 
van aardse take. 
En omdat Ek hierdie belofte aan julle maak, kan julle julleself waarlik aan My 
toevertrou en alles wat oor julle gaan kom sal tot voordeel van julle siele 
werk. En daarom verwag Ek slegs volkome vertroue in My hulp en julle sal 
gehelp word met enige probleem wat julle mag hê, want niks is vir My 
onmoontlik nie en Ek beheer alles in die oneindigheid deur My Wil; in 
Wysheid en oorgrote Liefde, altyd tot voordeel van My lewende skeppings, vir 
wie Ek ‘n salige lot in alle ewigheid wil berei. Amen. 

Christus die hoof van Sy kerk - Lede van die ware kerk  

4721 Die hoof van die kerk van Christus bly Jesus Christus Self. 
Want hierdie kerk is op die geloof in Sy verlossingswerk gefundeer, wat die 
gemeenskap van die gelowiges insluit, dus van diegene wat hulself onder die 
kruis van Christus geplaas het en wat wil deel in die verlossing deur Sy bloed 
wat Hy vir die sondige mensdom vergiet het. Anders as hierdie geloof in Hom 
en die verlossing deur Hom, kan Sy kerk nie opgeneem word nie. En so moet 
die woorde van Jesus opgeneem word: "Jy is Petrus, die rots. Op jou wil Ek 
My kerk bou." Petrus was die mees gelowige onder Sy dissipels en hy het die 
taak van die mens Jesus herken. Hy het in Hom geglo as die Seun van God 
en Verlosser van die wêreld, alhoewel hy in oomblikke van aardse nood die 
wêreld op die voorgrond geplaas het, wat hom aangespoor het tot sy 
drievoudige verloëning. Sy geloof was daarom nie swakker nie, slegs sy vlees 
het tekortgeskiet in die angs en nood deur die gebeure rondom Jesus.  
Wie dus aan Sy kerk wil behoort, moet dus ook vir Jesus Christus erken en 
daarom sal Jesus Christus ook steeds bely moet word as teken van die 
lidmaatskap van Sy kerk. En dus sal Sy leer ook in haar bekendgemaak moet 
word, dit wil sê: Daar moet dieselfde onderrig word as wat Jesus vir Sy 
medemense geleer het. Die mense moet vertroud gemaak word met hierdie 
evangelie, omdat die kennis daarvan noodsaaklik is om ook die geloof aan die 
verlossing deur Jesus Christus te laat oplewe. Want eers die ware geloof word 
aanleidend daartoe dat die mens die regte verhouding sal aanknoop met die 
Een wat vir hom die ewige geluksaligheid verwerf het deur Sy kruisdood. 
Daarom kan aanhangers van elke geloofsgemeenskap die aanspraak laat geld 
op die lidmaatskap van die ware kerk van Christus, indien hulle maar in Jesus 
Christus en Sy verlossingswerk glo en tot Sy evangelie deurgedring het en 
hul lewenswandel volgens Sy goddelike leer van die liefde lei. Dit alleen is die 
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tekens van die kerk wat Jesus Self op aarde gestig het, dat die mense in sy 
gees sal bly en Hom nooit meer uit hul gedagtes sal verloor nie en sal poog 
om Hom na te volg in dade, woorde en gedagtes. 
Die geloof in Jesus Christus spoor die mense daartoe aan om 'n korrekte 
lewenswandel te lei, want die woorde van Jesus, naamlik Sy evangelie, is vir 
hom heilig. Hy beskou dit as God se woord en probeer om dit ten volle te 
onderhou. En daardeur wek hy die gees in homself tot lewe en die 
werksaamheid van die gees is dan die sekerste teken van lidmaatskap van 
die ware kerk van Christus. Maar hy hoef nie die uiterlike bande te hê nie, 
naamlik dit wat moet voldoen aan uiterlike formules van 'n een of ander 
tradisiegetroue manier van gedwonge lidmaatskap wat 'n mens tot die 
gemeenskap van gelowiges laat behoort nie. Want dan beteken die 
opwekking van die gees nie veel nie, maar meer die verlange na die uiterlike 
voorkoms, slegs in naam. Wie vir Jesus Christus as die hoof van die kerk 
sien, sal bewustelik op Hom afstuur. En vir hom is Sy woord die evangelie, 
die enigste weg na die doel, want die woord is die vlees en die bloed van 
Jesus. Dit is brood en wyn uit die hemel. Gevolglik moet dit ook na die hemel 
lei. Dit moet tot die nouste aaneensluiting met die goddelike Verlosser self lei 
en dus salig maak. Die Woord is dus die kern van die kerk van Christus. Die 
Woord is die leer van Sy liefde en waar dit aan die mense oorgedra word, 
daar sal die ware kerk van Christus steeds wees. En wie sy Woord sal 
opneem in sy hart en daarvolgens leef, is Sy aanhanger. Hy is lid van Sy 
kerk, wat steeds net geestelik opgevat moet word, dus nie aan aardse 
organisasies gebonde nie. Tog kan elke aardse kerklike organisasie lede van 
hierdie kerk insluit, sodra hulle aan die voorwaardes voldoen, indien hulle 
ware, gelowige aanhangers en belyers van Jesus Christus en Sy 
verlossingswerk sal wees. Amen. 

Gebrekkige geloof - Versekering van God se hulp  

4722 Berei julle voor op die groot gebeure wat Ek voortdurend 
aankondig. Maar weet dat al die leed sal verbygaan, ook wanneer julle dink 
om daaronder te beswyk. Alles sal vinnig opmekaar volg. Die gebeurtenisse 
sal in 'n stroomversnelling raak en binne ’n kort tydjie sal dit begin waarop Ek 
julle steeds weer sal wys. Maar hoe wil julle in hierdie moeilike tyd uithou, as 
julle nie gelowig na My wil opsien in ure van nood nie? 
Ek weet wat gaan kom en wil aan julle sterkte van geloof verskaf wat alles 
sal oorwin, wat daar ookal oor julle sal kom. Leun maar goed teen My aan. 
Weet dat julle nêrens op aarde die steun sal vind wat julle by My sal hê 
indien julle maar net glo nie. Ek is steeds daar vir julle. Ek hoor elke geroep, 
elke sug. Ek is op die hoogte van elke traan, van al die leed wat op julle druk. 
En Ek wil julle graag steeds maar toeroep: "Waarom vertrou julle so min op 
My, Wie julle tog voortdurend My beskerming en hulp beloof? Waarom kom 
julle nie na My wanneer julle belas is en dreig om onder die las te swig nie? 
Waarom is julle gebed nie so vol vertroue dat Ek julle kan help nie; dat julle 
in 'n sekere sin My hulp afdwing deur die krag van julle geloof nie? " 
En as julle dit ernstig wil, sal julle ook kan glo. Maar julle sal julle ernstig met 
My Woord moet besighou. Julle sal dit in julle harte moet oordink, dit wil sê, 
julle verdiep in die sin daarvan en vir julleself duidelikheid daaroor kry dat Ek 
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geen onwaarheid spreek nie, dat julle dus geheel en al die vervulling van My 
beloftes sal kan verwag. As Ek dus My hulp beloof het in alle nood van die 
liggaam en die siel, dink dan daaroor na dat Ek julle kan help kragtens My 
Almag, dat Ek julle wil help op grond van My Liefde en dat julle nie daaraan 
sal mag twyfel nie. Want dan erken julle óf nie My Almag nie óf nie My Liefde 
nie, en julle hinder My dan met die uiting van die Liefde en die Almag, omdat 
julle dan uit die regte verhouding van 'n kind tree, aan wie Ek egter verlang 
om My in My Liefde en Almag te kan openbaar. 
Waarom vrees julle die mag van die wêreld? Waarom laat julle julself deur 
aardse sorge terneerdruk, wanneer julle tog 'n Vader in die hemel het wat 
alles vir julle kan reël en ook wil reël, omdat julle Sy kinders is? Waarom het 
julle geen vertroue in Hom nie, Wie julle tog voortdurend 'n bewys gee van 
Sy heerskappy en werksaamheid, as julle maar net om julle heen sal kyk? 
Waarom staan die wêreldse soveel nader aan julle as Ek? Waarom vrees julle 
wanneer Ek tog voortdurend by julle is? En hoe wil julle dan die probleme dra 
wat die toekoms nog gaan bring? Maar Ek ken julle nood en wil dit afwend, 
sodat julle My as steunpilaar sal kan dien, wanneer alles om julle heen dreig 
om te wankel. Ek het julle nodig en wil julle opvoed tot sterk, vreeslose 
verdedigers van My leer. En Ek sal dit bereik. Dit wil sê, julle geloof sal 
onwankelbaar word en alle aanvalle trotseer. Julle sal My hulp so openlik 
ervaar, dat alle twyfel sal verdwyn, julle geloof sal sterker word en julle sal 
My dien tot aan die einde. Amen. 

Onsterflikheid van die siel – Verkeerde leerstellings 

4723 Ware verduidelikings moet aan julle gegee word, omdat valse 
leringe julle gees verduister en My skeppende beeld en kreatiewe gees 
verkeerdelik aan julle voorstel. Dit wys nóg My Liefde, nóg My wysheid en 
verhoed dus dat julle die vlam van liefde in julle harte ontsteek wat julle 
nader aan My sal bring. Verkeerde leerstellings kan lei tot ongeloof, 
verkeerde leerstellings kan alle geloof vernietig, indien dit nie reggestel word 
nie, en daarom wil Ek julle oor en oor inlig vir julle eie ontwil, omdat julle 
tewens slegs geseënd kan wees deur geloof en liefde. 
Wat is die nut van enige leer wat die onsterflikheid van die siel 
bevraagteken? Die siel is iets geestelik, terwyl die liggaam fisies is. Die 
liggaam kan sekerlik sterwe, d.w.s. doodgaan en disintegreer in sy substans, 
maar die siel, die geestelike essensie, is onsterflik. Sy moet voortgaan, sy sal 
bloot die liggaam verlaat wanneer die liggaam se taak as houer vir die siel op 
aarde uitgedien is. Sy sal die fisiese eksterne vorm verlaat om die proses van 
ontwikkeling voort te sit in die geestelike sfere, om geleidelik haar 
volwassenheid te verhoog, indien sy 'n sekere graad van rypheid op aarde 
bereik het, of, - indien haar verloop van die lewe onsuksesvol was, sy in 
dieselfde toestand van totale onvolwassenheid sal bly of sy sal in die 
duisternis neerdaal, afhangende van haar wil, maar altyd in sfere wat as 
buite die aardse materiële wêreld verstaan moet word.  
Dus sal die siel 'n toestand van dood ervaar, maar dit moet nie verstaan word 
as 'n algehele uitwissing nie, dit is bloot 'n toestand van 'n volledige gebrek 
aan lig en krag, 'n toestand van hulpeloosheid, maar sy sal altyd bewus wees 
van haar bestaan. Die siel sal nooit haar bewustheid van bestaan verloor nie, 
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dit kan slegs die gevoel van saligheid of onuitspreeklike angs vir die siel 
beteken, wat altyd in ooreenstemming sal wees met die tipe lewe wat die 
mens op aarde geleef het. Dus sal die lewe van die siel ooreenstem met haar 
lewe in die vlees op hierdie aarde. Gevolglik bepaal die werke van die vlees 
die siel se lot en plek van verblyf na haar dood, en die dag van die dood is 
die mens se Oordeelsdag, waarna die siel sal opstaan in 'n lewe van lig of 
duisternis. 
Die siel is iets geestelik wat nooit kan ophou bestaan nie, sy kan ook nie 
tydelik geblus word nie, maar sal vir ewig lewe, met die uitsondering dat 'n 
bestaan in die duisternis geen lewe genoem kan word nie, maar is ’n 
geestelike dood, ook kan dit nie 'n toestand van rus genoem word nie. 'n 
Toestand van rus tot by die Oordeelsdag is 'n verkeerde begrip, want 
onaktiewe siele sal dit ervaar as ’n persoonlike marteling, terwyl 'n siel se 
ware lewe aktiwiteit is, wat egter 'n sekere graad van volwassenheid vereis, 
wat 'n siel maklik op die aarde kan bereik, indien sy van goeie wil was. Die 
siele vertoef in die geesteryk, maar kan nogtans altyd in die omgewing van 
die aarde wees. Hulle is slegs buite die fisiese wêreld, hulle is dus nie meer 
gebonde aan 'n materiële vorm nie, maar is vrye geestelike wesens indien 
hulle verlig is, anders sal hulle in 'n toestand van duisternis wees, want die 
volledige gebrek aan krag dui ’n beperking aan vir hulle. Maar die siel kan 
nooit sterwe nie, sy sal slegs haar liggaam verlaat wanneer sy haar aardse 
leeftyd voltooi het. Amen. 

Katastrofe en die gevolge - Naasteliefde 

4724 Julle sal almal terugkeer na die toestand van die mees primitiewe 
leefwyse. Want slegs daardeur sal dit moontlik wees om julle tot dienende 
naasteliefde te bring, wat die enigste moontlikheid is vir julle verlossing. Die 
geleentheid sal nou aan alle mense gebied word om werksaam te raak in 
liefde, maar die vrye wil sal deurslaggewend wees in hoeverre van die 
geleentheid gebruik gemaak sal word. En so sal die mensdom weer aan 
homself baie spoedig verbeterde lewensomstandighede wil verskaf en na 
gelang van die wil van elkeen afsonderlik met regverdige of onregverdige 
middele, maar slegs weinig sal diensbaar wees, want die meeste sal hulleself 
laat dien en ten koste van hul medemens weer welgesteld word, al sal dit ook 
vir 'n kort tydjie wees, want baie spoedig daarna sal die einde kom.  
Maar wat die einde sal voorafgaan, is sedert ewigheid bepaal, naamlik 'n 
gedeeltelike verwoesting van ondenkbare omvang, wat groot landstreke sal 
tref en ontelbare menselewens sal eis. Vir hierdie mense sal die einde gekom 
het, maar hul dood sal die binnegaan van die siel in die hiernamaals tot 
gevolg hê. Die laaste uur vir hierdie wêreld het dan nog nie aangebreek nie, 
naamlik dat ook die poorte van die geesteryk gesluit sal word nie, maar aan 
die oorlewendes sal dan nog 'n laaste uitstel toegestaan word, naamlik 'n 
uitermate moeilike lewe op aarde, wat desondanks 'n tyd van genade 
genoem sal kan word, wat vir vele wat van goeie wil is, vergrote rypheid sal 
oplewer.  
Hierdie groot gebeurtenis sou alle mense tot nadenke moes stem en hulle 
laat soek het na die verbinding met God. Maar slegs weiniges sal hierdeur 
voordeel vir hulle siele verkry, deurdat hulle hulleself aan hulle Skepper en 
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Vader van ewigheid sal oorgee en Hom om genade en hulp vra. En aan hulle 
sal ook hulp gebied word. Want die nood sal groot wees en so algemeen, dat 
hulp van buite nie verwag kan word nie. Slegs onderling sal die mense 
mekaar kan bystaan. En in hierdie naasteliefde sal hulle kragtig gesteun word 
van bo. Hulle sal werke kan doen wat bo hulle kragte sal gaan. Maar die wil 
om te help sal aan hulle buitengewone toevoer van krag oplewer. Die wil om 
te help sal ook op hulleself 'n seënryke uitwerking hê, sodat die hulpvaardige 
mens geestelik en aards sal ontvang wat hy nou afstaan en hy sal ook 
daardeur sy eie nood ophef.  
Die krag van geloof en liefde sal duidelik sigbaar word. En elke mens sal vir 
homself sy lot ligter kan maak, indien hy aan sy naaste sal dink en nie net 
aan sy eie lot nie. Hierdie groot nood sal oor julle kom om die liefde te laat 
oplewe, omdat slegs die liefde julle kan verlos en omdat dit altyd meer en 
meer sal verkoel hoe nader die einde kom. En wie nog in staat en bereid sal 
wees om liefde te gee, vir hom sal die nood nie terneerdruk nie. Inteendeel, 
hy sal dit self bedwing kragtens sy liefde tot sy naaste.  
Tog sal daar oral groot leed wees. Die mense sal van mekaar weggeruk word. 
Hulle sal geen berigte van mekaar kry nie en aan elkeen sal die geleentheid 
nou gebied word om al hul kragte in te sit om die noodtoestand wat hul 
omgeef te verlig. En die mens sal baie kan volbring, indien hy God om 
ondersteuning aanroep en hulp vra vir ander. Maar wie sy medemens gaan 
uitbuit en probeer om homself deur sy medemens se nood voordeel te 
verskaf, sal aan die einde by diegene hoort wat deur die aarde verswelg sal 
word op die laaste dag. Hulle sal tot diegene behoort wat verdoem sal word, 
omdat hulle ware duiwels geword het, wat hul loon moet deel van hom, wat 
weer vasgeketting sal word en in die nuwe aarde verban sal word vir ’n 
eindelose lang tyd. Amen. 

My skape herken My stem - “Afweer” 

4726 Soos wat julle julleself teenoor My Woord instel, so stel Ek My 
teenoor julle in. Want dit is die Stem van die Vader wat tot julle spreek, wat 
julle sal moet herken indien julle My liefhet, dus My gebooie onderhou. Hom 
aan wie My Woord bekend gemaak word, neem dit aan as hy My liefhet, of 
het My nie lief wanneer hy My afwys, d.w.s. wanneer hy nie My gebooie 
nakom nie, want hy leef nie in die liefde tot God en sy naaste nie, andersins 
sou hy My Woord herken het as die Stem van die Vader. Dit sal vir julle dus 
begryplik wees dat Ek diegene sal seën wat My in die woord opneem, maar 
My seën onttrek van die wat My afwys, want hulle wat My Woord verwerp 
het, sal nie kan sê dat hulle My nie herken het nie. 
My skape herken My stem en wie dit herken, staan ook daarvoor in, hy sal 
heeltemal instaan vir My Woord en sal nie vrees om dit deur te gee nie. Want 
waar is ‘n kind te vinde wat geen geloof aan die woorde van sy vader heg 
nie? Ek het na Myne gekom en hulle het My nie herken nie. En nou kom Ek 
weer na My kinders, maar minder as ooit gee hulle ag op My stem, omdat 
hulle nie die ware verhouding van kind tot My het nie, omdat hulle aan die 
wêreld meer reg toeken en vir My nie veel meer oorhet nie. En tog noem 
hulle hulself gelowig. Maar Ek heg nie waarde aan hulle geloof nie, want Ek 
sien geen liefde in hulle harte nie, omdat hulle andersins My of My Woord sou 
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begeer het, of hulle sou na die sagte klank van My stem geluister het waar 
dit maar te hore is.  
Wie egter My Woord terwille van die wêreld verwerp, beskou Ek nie as My 
ware kind nie, want die Liefde van die Vader sluit waarlik al Sy kinders in, 
maar Hy wil ook deur hulle beantwoord word. Hou van My en onderhou My 
gebooie, dan sal My Woord ook vir julle vaderlik voorkom, dan sal daar ook 
geen wil om dit af te wys in julle opkom nie, dan sal julle My vol vreugde 
teenoor julle medemens bely en daarvoor sorg dra dat Ek bekendgemaak 
word. Maar as julle nie die liefde in julle het nie, sal dit niks doen vir julle nie 
en omdat dit lastig sal wees vir julle, sal julle dit afwys, duidelik in die hart, 
asook na buite toe en dan wys julle ook My Liefde, Wie in die Woord tot julle 
gekom het, van die hand, Wie julle deur die Woord ‘n bewys gee dat die 
Vader met Sy kinders spreek en deur hulle aangehoor wil word. Ondersoek 
julleself ernstig of julle kinders van die wêreld is of kinders van die Vader in 
die hemel en dink aan My Woorde: “My skape herken My stem” en wees nie 
ongelowig nie, maar gelowig. Amen. 

Gesel van die Antichris 

4728 Die gesèl van die Antichris sal wreed geswaai word bo almal wat 
My sal bely, soos wat dit vroeër ook bo My gesuis het voor My kruisdood as 
mens. Maar Ek sal dit van Myne afweer, Ek sal dit Self opvang en dit laat 
uitwerk op almal wat aan Satan behoort.  
By Myne sal sy woede goed te bemerk wees, maar solank die skild van geloof 
hulle beskut, sal hy hulle nie veel skade kan aandoen nie. Want weer staan 
Ek as beskermer voor hulle om af te weer wat ookal teen Myne onderneem 
sal word. Maar hulle sal ook die heerskappy van die Antichris herken en sal 
weet dat die einde spoedig kom en daarmee ook die uur van hul redding. En 
daardie kennis sal aan hulle krag gee wat alles sal kan verdra.  
Julle sal nie meer lank 'n vreedsame tyd hê nie, want uur na uur en dag na 
dag gaan verby en die tyd wat My Gees vir julle aangekondig het, kom steeds 
nader. Die wêreld staan voor 'n geweldige bewing waarvan die gevolge 
onbeskryflik sal wees. En of julle ookal twyfel, dit sal nie meer teëgehou word 
nie, julle sal julle spoedig moet uitspreek vir- of teen My. Want hierdie 
beslissing word ook geëis deur hom wat teen My is en sal bly; vir nog 
ewighede lank. Hy sal kom voordat Ek kom, hy sal op hierdie aarde verskyn 
deur diegene wat hom heeltemal onderhorig is, wie hy in besit sal neem en 
deur wie hy homself sal laat sien in al sy mag.  
Die mense sal hulleself in massas by hom aansluit, hulle sal hul waardering 
aan hom skenk en hulleself vrywillig aan hom onderwerp. Hulle sal aan hom 
onderhorig wees, omdat hy as mens op hulle sal inwerk en hulle verblind 
deur sy woorde en dade. Hy sal seëvier omdat almal hulleself vrywillig aan 
hom sal oorgee en sodoende sal hy groot mag hê wat hy teen My sal gebruik, 
en teen almal wat in My glo en My bely. Hy sal teen My veg, dus ook stryd 
voer teen Myne, wie My egter trou sal bly tot aan die einde.  
Die tyd van die Antichris het nou gekom, dus sal hy spoedig optree en julle 
sal dan weet dat die einde naby is. Want hy sal slegs ’n kort tydjie regeer en 
omdat hy weet dat hy nie veel tyd het nie, sal hy die hel open en al die bose 
vrylaat en hy sal op skandelike wyse daarmee saamwerk. Maar die uur van 
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sy val na die diepte is reeds bepaal sedert ewigheid, en daar sal vervul word 
wat verkondig is in woord en geskrif. Amen. 

Eksperimente aan die einde van dae 

4731 Daar is geen grens aan die mense gestel in hul handelswyse 
teenoor dit wat My skeppende Gees laat ontstaan het nie. Sodra hulle hulself 
dus aanmatig om skeppings van die natuur te wil verander, waarvan elkeen 
deur My sy bestemming het, dan is ook die ingesteldheid van die mense 
teenoor My strydig met die gesonde verstand. Hulle onderskat My Wysheid 
en My Mag en glo om dit te kan uitskakel en gevolglik sondig hulle teen My 
self, asook teen dit wat Ek geskape het. Dan word die grense wat Ek gestel 
het oorskry en die mensdom vernietig sodoende hulself, omdat die wyses en 
geleerdes verkeerde afleidings maak en die uitwerking van hul eksperimente 
katastrofale gevolge het. 
Die mense dink dat hulle alles wetenskaplik kan ondersoek wat Ek vir hulle 
verborge gehou het, vanuit die besef van hul onrypheid vir hierdie soort 
kennis. Die kern van die aarde is vir die mense nie te ondersoek nie en so sal 
dit ook bly tot aan die einde. Bowendien is kragte van reusagtige sterkte in 
hierdie kern gekluister, wat Ek gebonde hou om die bestaan van die aarde 
nie in gevaar te bring nie. Slegs van tyd tot tyd vind uitbarstings plaas vanuit 
die binneste van die aarde, waar hierdie kragte ‘n kort uitbreek toegestaan 
word om die gees, wat in staat is om hulself te ontwikkel, geleentheid te gee 
om op die aardoppervlak ‘n ander vorm aan te neem en daar sy positiewe 
ontwikkeling te kan begin. 
Hierdie kragte bevry hulle egter van hul boeie met My toestemming en 
daarom is ook die gevolge daarvan voorsien in My ewige heilsplan. ‘n 
Uitbarsting wat dus volgens My Wil plaasvind, sal ook altyd beperk bly in sy 
omvang. Maar nooit kan die menslike wil hierdie natuurkragte ‘n halt toeroep 
nie, soos wat die menslike wil egter ook nooit die aanleiding daarvan kan 
wees dat sulke kragte in ‘n natuurlike vorm optree nie, omdat geen mens hul 
oorsaak en werking kan deurgrond nie. Hierdie kragte bevry hulleself van hul 
boeie met My toestemming, derhalwe is die gevolge daarvan voorsien in My 
ewige heilsplan. 
'n Uitbarsting wat dus volgens My wil plaasvind, sal ook altyd beperk wees in 
sy omvang. Maar nooit kan die menslike wil hierdie natuurkragte `n halt 
toeroep nie. Nooit kan die menslike wil die aanleiding daarvoor wees nie, 
omdat geen mens hul oorsaak en werking kan deurgrond nie. Maar tog matig 
die mense in die laaste tyd voor die einde hulself aan d.m.v. ondersoeke wat 
diep in die binneste van die aarde binnedring om kragte wat vir hul onbekend 
is, in werking te sit, om daaruit wins te wil maak, maar hulle dink nie 
daaraan dat hul kennis en die werking van hul verstand nie toereikend is vir 
sulke eksperimente nie. 
Hulle het dus geen eerbied vir die werke van My skepping nie, hulle dring ‘n 
gebied binne wat suiwer natuurlik vir hulle geslote is en waar die eksplorasie 
daarvan, suiwer aards gesien, ‘n vermetelheid genoem kan word. Vanuit ’n 
geestelike standpunt bekyk, beteken dit egter ‘n binnedringing in die ryk van 
die laagste geeste, wie se kluistering deur My nog as noodsaaklik gesien 
word, maar wat nou wederregtelik opgehef word deur die mens, om welke 
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rede dit ook so ‘n onvoorstelbare uitwerking sal hê wanneer My ewige orde 
omvêrgegooi word. 
By hierdie manipulasies gaan dit daarom om van die kragte van die aarde 
gebruik te maak waarvoor elke weerstand sal wyk en dit daarom vir alle 
eksperimente gebruik kan word. Die mense is egter nie daarop bedag dat 
hierdie kragte in staat is om alles uiteen te laat val wat binne hul bereik kom 
nie. Hulle hou nie rekening met sodanige geweld waarteen die menslike wil 
en die menslike verstand niks kan uitrig nie. Hulle open sluise wat nooit meer 
gesluit kan word indien dit eenmaal oopgebreek is nie, want die gebied wat 
die mense nou wil betree, is vir hulle vreemd en die wette daarvan is aan 
hulle onbekend. 
Die middelpunt van die aarde is nie op hierdie manier te ondersoek nie en 
onvermydelik sal elke proefneming in hierdie rigting sy uitwerking hê en nie 
net op diegene wat eksperimenteer nie, maar ook op die ganse mensdom. 
Want die grense wat Ek gestel het, mag volgens My ewige ordening nie 
oorskry word nie. My ordening werk steeds opbouend, maar is egter nooit 
gerig op verwoesting nie, gevolglik sal elke handeling wat daarmee in stryd 
is, ook ‘n nadelige uitwerking hê. 
Die Satan self plaas hierdie gedagtes in die mense van die laaste tyd, hy 
spoor hulle tot hierdie plan aan, omdat hy weet dat die verwoesting van die 
skepping die positiewe ontwikkeling van die gees afbreek - wat hy nastreef in 
sy blinde haat teen My en al die gees wat na My op pad is. Maar ook is 
hierdie plan, ofskoon duiwels, ’n ongewilde diening. Dit is ingepas in My 
heilsplan van ewigheid. En daardeur ontstaan ‘n nuwe aarde, waarin die 
geestelike ontwikkeling weer verder sal gaan, terwyl al die duiwelse opnuut in 
die skeppings van die nuwe aarde verban sal word. Amen. 

Verdraagsaamheid op geestelike gebied 

4733 Verdraagsaamheid op geestelike gebied is misplaas, indien dit 
daarom gaan om nie die waarheid te verdedig nie, nie dwaalleer in ‘n helder 
lig te stel nie en nie teen leuens te stry nie. Dan moet die regte weg gevolg 
word. Daar mag teen die eie oortuiging in geen toegewings gemaak word 
sodra ‘n mens in My opdrag werksaam raak en hy ook deur My in die 
waarheid onderrig is. 
Die waarheid is en bly egter steeds dieselfde en as Ek Self ‘n mens onderrig, 
dan sal hy ook in staat wees om met sy verstand iets te motiveer wat hy as 
waarheid aan sy medemense wil voorhou. As die mening van die mense egter 
nie in ooreenstemming is met hierdie uitleg nie, dan mag die verdediger van 
die waarheid uit My nie uit verdraagsaamheid toegee nie, of die opvatting 
van die medemense ook goed vind teen sy innerlike oortuiging in nie. 
Dit sou ook louheid wees in die arbeid vir My en My ryk en mense die reg te 
gee om te twyfel, sowel aan die sending as aan die herkoms van die 
geestelike waarheid, wat nie met die ywer verdedig word soos wat ‘n 
goddelike genadegawe verdedig moet word nie. 
Daarom kies Ek vir My mense as “draers van die waarheid” wat ‘n sterk wil 
het, maar wie ook verstandelik vir My Woord sal kan opkom, wie nóg die 
wêreld, nóg My skynbare(valse) dienaars vrees. Ek kies vir My moedige 
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stryders, omdat hulle vir My sal stry met die “swaard van die mond”, daar 
waar die gevaar bestaan dat die waarheid misvorm word. Amen. 

Tekens van die eindtyd 

4735 Let op die tekens van die tyd. Kyk om julle heen met die oë van 
die gees en julle sal insien na watter uur julle toe leef. Julle sal besef dat die 
nag in aantog is en dat julle nog maar weinig minute lig gegee is, alvorens 
die nag gaan aanbreek. Alles dui op ‘n spoedige verval, die liefde verkoel 
onder die mense en slegs weinige dien die naaste in onselfsugtigheid.  
Merk op hoe selde die waarheid nog aangetref word onder mense, hoe blind 
hulle voortgaan sonder kennis oor hul lot wat hulle sal tegemoetgaan indien 
hulle nie verander nie. Erken aan al hierdie tekens dat die tyd om te lewe vir 
baie mense uitgeloop het, herken dat die einde naby is. Ek kan geen ander 
tydsbepaling aan julle voor die einde gee nie, julle sal self die doen en late 
om julle heen moet volg, sodat julle kan weet wanneer die dag ten einde 
loop.  
Ek maak julle daarop attent, omdat Ek nie wil hê dat julle verras word en ’n 
prooi van die laaste tyd word nie. Want dit moet vir julle gesê word, dat julle 
jul nie aan die neus moet laat lei deur die skynbare verbetering van die 
leefwyse van enkelinge nie. Dit moet vir julle gesê word, dat - wêrelds gesien 
- daar geen rede voorhande is vir 'n verandering nie, maar dat iets skielik sal 
gebeur en dat die uur van My ingryping dan gekom het, wat Ek voortdurend 
aangekondig het. Let op alles wat om julle heen gebeur en julle sal gou insien 
in watter tyd julle leef.  
Verloor nie die geloof in My en My Liefde nie, want alles wat Ek doen en 
toelaat, het die ontwikkeling van julle siele ten doel, ofskoon dit vir julle 
wreed lyk en julle nie in staat is om My daarin te herken nie. Myne kan hulle 
egter veilig voel in My beskerming. Hulle kan My hulp vol vertroue verwag in 
elke aardse en geestelike nood, want Myne hoef niks te vrees nie, wat daar 
ookal mag kom, as hulle maar net hul oë na My sal opslaan, dus voortdurend 
met My verbonde bly in gedagte en deur die daad.  
En as julle dus weet dat daar nie meer baie tyd oor is alvorens die aarde 'n 
groot ingrypende verandering sal ondergaan nie, berei julleself dan daarvoor. 
Let nie op die wêreld nie, maar betoon aan die lewe van julle siele die 
grootste opmerksaamheid. Verskaf aan julle siele geleentheid om ryp te 
word, deurdat julle om julle heen sal kyk en waar julle nood sien, helpend sal 
ingryp. Verskaf ook aan jul medemens duidelikheid oor die erns van die tyd 
en predik aan hulle die liefde, omdat slegs die liefde hulle krag sal gee om die 
lewe te verdra wat nog voor hulle lê. En toon aan hulle deur julle voorbeeld 
wat die uitwerking van 'n lewe in liefde het. Wees self sterk in die geloof en 
werksaamheid in liefde, en julle krag sal toeneem en julle sal alles kan 
hanteer wat julle opgelê sal word. Julle sal ook die moeilikste tyd deurstaan, 
omdat Ek julle sal help. En julle sal volhou tot aan die einde. Amen.  

God spreek deur die hart tot die mens 

4736 Julle sal moet doen wat julle hart julle gebied, want deur die hart 
spreek Ek tot julle, met dien verstande dat julle My stem wil hoor. Julle sal 
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dus die hart kan laat spreek, of ook die verstand. Dus sal julle aan julle 
gevoelens aandag kan skenk of ook die verstand laat heers, dus een of ander 
voordeel nastreef deur julle handeling, terwyl die hart hierdie voordeel nie 
verkry nie.   
Maar as julle wil dat Ek julle raad gee, deurdat julle My vooraf vra vir 
onderrig, dan hoef julle maar net op julle gevoelens te let en dan sal dit 
waarlik goed wees wat julle doen. Dan is julle hart die alleen oorbringer van 
My wil. En na haar stem kan julle luister. So word julle ook ooreenkomstig 
julle gevoel onderrig, dus sal julle instinktief afwys wat verkeerd is en 
aanneem wat ooreenstem met die waarheid.  
En so is ook te verklaar waarom mense wat innig met My verbind is, 
dwaalleringe deur hul gevoel verwerp wanneer dit vir hul voorgehou word. 
Dit is 'n teken dat hulle siel haar verweer teen iets wat vir haar skadelik is, 
dat sy in haar verlange na die korrekte en ware deur die Gees in haar 
gewaarsku word om nie iets onwaars aan te neem nie, dat sy haarself dus 
onbewustelik vyandig opstel en haar ingesteldheid nie verberg nie, maar 
openlik beken. Dan bring Ek Self hierdie mens daartoe dat hy homself 
afwysend uiter, omdat Ek wil hê dat dwaalleringe gebrandmerk sal word as 
verderflik vir die siel.  
Maar as die innerlike stem in 'n mens swyg, sodat hy nie die verkeerde van 'n 
handeling of leer insien nie, dan verlang hy nie na My raad nie, maar is van 
homself of sy oordeelsvermoë oortuig. Hy vra nie en kan daarom geen 
antwoord ontvang nie. Ek kan nie deur die hart tot hom spreek nie, omdat hy 
nie let op sy gevoelens nie.  
Maar die wil om af te wys sal tog in hom gewek word, as hy maar ernstig was 
om die suiwer waarheid te ontvang, wat hy egter altyd net via My en deur My 
sal kan vind. Wie die slagoffer word van 'n dwaalleer, moet die skuld by 
homself soek. Want sodra hy na die waarheid verlang, sal sy vir hom 
aangebied word. Want steeds spreek Ek deur die hart tot diegene wat deur 
My onderrig wil word, omdat Ek geen mens in dwaling laat wat na die 
waarheid verlang nie. Amen. 

Dienaars van God se weg is uitgestippel 

4739 Die weg wat julle sal moet gaan, is van ewigheid af vir julle 
uitgestippel, omdat Ek julle aangestel het om werksaam te wees vir My en My 
ryk. Sodra julle My Wil binnegegaan het, sal julle denke, wil en handelinge 
ook in ooreenstemming met My Wil wees en so sal elke weg wat julle deur 
My gaan, ook vasgestel wees, hoe julle julleself aanpas by die arbeid vir My 
ryk, dus dat hierdie arbeid van julle deurslaggewend sal wees vir die verloop 
van julle aardse lewe. Steeds word daar aan julle geleentheid gebied om julle 
taak uit te voer en steeds sal Ek julle daarheen lei waar julle nodig is, waar 
julle met sukses werksaam sal kan wees vir My ryk, indien die wil van die 
mens julle nie afwys en hy die seëninge kwytraak wat julle vir hom wou bring 
nie. 
Niks is toevallig nie en niks is willekeurig wat julle meemaak nie, want net 
soos wat alles gebeur, so is dit My Wil en daarom sal julle nooit ‘n verkeerde 
weg kan gaan vanuit eie skuld nie, maar waarheen dit lei, daarvoor is ook 
julle werksaamheid nodig, selfs wanneer die resultaat minimaal is. Ek Self 
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waak oor julle weë wanneer julle as My knegte in My opdrag wil werk. Ek wys 
aan julle die arbeid toe wat Ek vir julle nodig ag en wat julle in staat is om te 
verrig. 
Daarom sal julle elke dag sonder sorg kan begin en eindig, julle sal niks 
anders kan doen, as wat My Wil vir julle voorbeskik het nie, omdat julle self 
afgesien het van julle wil, omdat julle julle dienste uit vrye wil vir My 
aangebied het en Ek nou hierdie wil kan stuur, wat homself aan My 
ondergeskik gemaak het. Ek neem julle nie die vrye wil af nie, maar indien 
julle julleself aan My onderwerp, sal julle nou vanself, dus vanuit julle wil, dit 
doen wat Ek voorsien het sedert ewigheid. En hierdie sekerheid moet elke 
aardse sorg van julle af wegneem, want wanneer Ek julle lot bestuur, sal julle 
julleself ook onder My beskerming kan voel en seker wees van die trouste 
sorg van julle Vader, net soos wat julle egter ook alles wat julle doen, nie as 
willekeurig mag beskou nie, veel eerder die uitvoering daarvan beskou as 
deur My in julle harte geplaas en dus steeds in ooreenstemming met julle 
taak waarvoor Ek julle in diens geneem het, omdat julle julleself vir My 
aangebied het. 
So sal elke dag verloop net soos wat Ek dit wil en julle sal uit vrye wil steeds 
so handel soos wat My Wysheid dit van ewigheid as nuttig ingesien het. Dan 
is dit ook My Wil en My Gees sal julle daartoe aanspoor dat julle My Wil 
uitvoer. 
Die weg waaroor Ek julle lei is dikwels wonderlik, maar laat julle sonder sorg 
meevoer. Ek sal voortdurend langs julle gaan en sal julle nooit meer ‘n weg 
laat gaan wat tersyde sal voer nie. Maar op een ding sal julle moet let, 
naamlik dat julle steeds dit uitvoer waartoe julle hart julle dring, dat julle nie 
teen die gevoelens van julle harte in handel nie, want My Wil gee Ek aan julle 
te kenne deur die hart. Slaan daarom ag op dit wat julle wil doen en dit sal 
goed wees en vir julle sukses oplewer en die arbeid vir My en My ryk sal 
geseënd wees. Amen. 

Verantwoordelikheid vir die aanneem van dwaalleer 

4740 Die mense maak hulle te moeilik los van dit wat hulle van jongs 
af aangeleer het en wat hulle daarom nie as foutief wil prysgee nie. Sonder 
nadenke het hulle hierdie kennis aangeneem en omdat hulle geen skuld het 
aan hul opvoeding nie, kan hulle voorlopig ook nie verantwoordelik gehou 
word vir die aanneem van verkeerde leerstellings nie. 
Maar sodra hulle self hul verstand kan gebruik, is dit ook hul plig om elke 
geestelike opvatting te ondersoek volgens sy waaragtigheid. En hulle sal 
hulself moet verantwoord of hulle hul verstand laat werk het sodra hulle 
daartoe in staat was. Maar hulle mag geen geestelike opvatting as waar 
beskou sonder ondersoek nie, net soos wat hulle ook nie hulself kan 
regverdig met die rede dat hulle hierdie kennis ontvang het en dus sonder 
skuld is nie, wanneer hulle dit gedurende hul lewe op aarde as waar beskou 
het. 
Hulle vergeet dat hulle vir hul eie siel die verantwoordelikheid dra, hulle 
vergeet dat Ek hulle nie straf nie, maar dat hulle hulself straf, dus dat hulle in 
'n toestand van onvolmaaktheid vertoef, waarin hulle nooit salig kan word 
nie, maar dat Ek hulle nie uit hierdie toestand kan verlos nie, omdat hulle 
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vrye wil werksaam moet word ten behoewe van hierdie verlossing, maar dat 
hulle nie hierdie wil goed gebruik het nie, omdat hulle andersins hul verstand 
kon benut het om die geestelike opvattings te ondersoek. Hulle bly werkloos, 
hulle laat vir hulleself in 'n sekere sin iets opdring wat hulle ook kon afgewys 
het, indien hulle dit wou. 
As die mense hulle nou vir hul siel moet verantwoord, wil dit sê dat hulle hul 
skuld sal moet insien, dat hulle hul ongelukkige toestand as eie skuld en 
regverdig sal insien en hul eie versuim moet erken, hulself dus nie kan 
vryspreek ten koste van diegene wat hulle verkeerd onderrig het nie. Wel 
moet hierdie leraars hulleself ook eendag verantwoord ooreenkomstig hul 
skuld, maar wie dwaalleringe aanneem, kan nie vrygespreek word van skuld 
nie, omdat Ek aan die mens die verstand gegee het, wat hy in die eerste plek 
vir sy sieleheil moet gebruik. 
Wie nou ernstig is oor die waarheid, doen ook sy bes daarvoor en hy sal haar 
ook vind. En alle onderrig wat vir die mens aangebied word, moet ondersoek 
word, indien dit aanspraak maak op waarheid. So het ook die mens die plig 
op homself om die oorgebringde geestelike leringe met die leerstellings te 
vergelyk en met die korrekte wil om te ondersoek, sal ook korrekte resultate 
verkry word.  
Maar soos wat die ingesteldheid van die mens is, wanneer daar deur My Wil 
die waarheid aan hom gebring word, so is ook die toestand van sy siel ná sy 
dood - vol Lig of duister. Want slegs die waarheid gee lig aan die siel, terwyl 
dwaling die siel in duisternis laat vertoef, waarin sy aan die begin van haar 
weg oor die aarde as mens gekwyn het, wat sy egter heel maklik kon ontvlug 
het, indien sy haar wil korrek sou gebruik het. AMEN. 

Werk met volle oorgawe vir die koninkryk van God 

4742 Julle moet onvermoeid vir My en My koninkryk werk, dan vervul 
julle julle aardse taak ooreenkomstig My wil, en dan sal julle ook julle aardse 
lewe bemeester. Julle sal nie hoef te vrees dat julle nie julle wêreldse 
verantwoordelikhede kan nakom nie, want die aardse lewe sal slegs bysaak 
wees wanneer daar meer aandag aan die geestelike lewe geskenk sal word. 
Wees ywerig besig vir My en My ryk, dit wil sê probeer om aan jou 
medemens kennis te gee van dit wat deur My op jou inwerk. Probeer om 
hulle in waarheid te onderrig en maak hulle opmerksaam op die einde en op 
die tekens van die tyd. Bekommer julle oor die toestand van die siele van 
julle medemens en laat hulle sien hoe onbeduidend en broos die goedere van 
die wêreld is en hoe karig hulle hul siel bedink, omdat hulle nie hul taak op 
aarde ken nie. Vertel dit aan almal wie Ek op jou pad lei. Jy is deur My in die 
waarheid onderrig en is dus in staat om as voorvegter van die waarheid 
onder die mense te werk. Dit is 'n mooie taak wat Ek aan jou opgedra het en 
dit sal 'n seënryke uitwerking hê op jouself, soos ook op jou medemens, want 
die gevolge geld nie net vir die lewe op aarde nie, maar vir die ewigheid. Wy 
julself met ywer aan hierdie taak en doen alles wat gunstig is vir die 
verbreiding van die waarheid wat julle van My ontvang het. Word nie lou in 
julle arbeid vir My en My ryk nie, maar weet dat dorstige en honger siele oral 
verlangend wag op die voedsel wat julle aan hulle moet moet gee deur die 
bring van dit wat Ek julle van bo laat toekom het. 
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Dink aan die siele en dan bring julle die naasteliefde in praktyk by die mense, 
want hulle siele het behoefte aan voeding uit die hemele, hulle het spys en 
drank nodig om sterk te word vir die weg omhoog. Wees onafgebroke besig, 
want die tyd is kort om ywerig in My wingerd te werk. Die siele is in nood, 
hulle ly gebrek. Omdat daar te veel aan die liggaam gedink word en aan die 
behoeftes daarvan, word die siel vergeet. Staan daarom die siele by, rig die 
denke van die mense op die toestand van hul siel, op 'n skielike einde en op 
die lot na die dood. Neem elke geleentheid waar om geestelike gesprekke te 
voer en so die mense aan te spoor tot nadenke. En dan verrig julle die arbeid 
waarvoor Ek julle as knegte in diens geneem het en Ek sal julle seën, nou en 
tot in die ewigheid. Amen. 

Voorbidding vir geestelike welsyn 

4743 Ek wil julle almal help om salig te word, maar slegs wanneer julle 
wil eweneens daartoe bereid is, omdat Ek andersins geen vrye geestelike 
wesens kan verkry nie. Inteendeel, Ek sou slegs geoordeelde wesens kry wat 
Ek nie My kinders sou kon noem nie. En daarom moet julle wil streef na 
volmaaktheid.  
En daarom kan julle mense wel vir mekaar bid, maar elke mens moet 
afsonderlik bereid wees om die pad na voltooiing te gaan. Deur voorbidding 
kan daar slegs krag aan hom gegee word, wat egter ook deur hom afgewys 
kan word, indien hy hom verset teen die toevoer van krag, dit wil sê: indien 
hy geen ag sal slaan op die innerlike opwellende rigting van die goeie of na 
die stem van die gewete nie en omdat hy daardeur nie wil nie, bied hy dus in 
’n sekere sin weerstand teen die invloed van die geestelike ligwêreld, wie hul 
– as gevolg van die voorbidding van 'n mens - oor hom ontferm.  
Die mens het as gevolg van die voorbidding 'n sekere voordeel, deurdat sy 
gedagtes gerig sal word op sy lewensdoel, naamlik op sy geestelike 
ontwikkeling. Hy word deur middel van gedagtes deur ligwesens beïnvloed. 
Maar hoe hy daarop sal reageer, word aan sy wil oorgelaat, want dit is vry en 
is nie onderworpe aan dwang nie, om welke rede die voorbidding van 'n 
liefdevolle mens vir die geestelike welsyn van sy medemens, die ander 
persoon kan help, egter nie noodwendig moet help nie, omdat dit van die 
persoon waarvoor gebid word se wil afhang. Nogtans is liefde krag. Sy werk 
opwekkend en kan ook 'n dooie siel tot lewe wek. Die wil kan verander word 
deur liefdevolle voorbidding en redding uit geestelike nood kan dus aan 'n 
mens gebring word. Maar altyd moet liefde die beweegrede wees vir die 
voorbidding, dan sal dit nie sonder resultaat wees nie. Want die weerstand 
teen die krag van die liefde is nie blywend nie, omdat die liefde altyd die 
oorwinnaar sal wees, waarteen ook die sterkste wil nie kan standhou nie, 
omdat Liefde goddelike Krag is en alles afdwing wat Sy wil. Amen. 

Ek sal die wysheid van die wyse vernietig 

4744 Ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand 
van die verstandiges tot niet maak en sal ware kennis gee aan diegene wat 
geen wêreldse kennis het nie, maar wie aan My gewy is in liefde en geloof. 
En die wêreld sal erken dat in hierdie kennis 'n krag geopenbaar word wat die 
wêreld sal wil ontken. Die wêreldse wyse sal uit die veld geslaan wees, en Ek 
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noem ook daardie mense wêreldse wyses, wie hulle geestelike kennis 
akademies verkry het, wie dit intellektueel verkry het, en dit nie van Myself 
afgesmeek het nie. Wêreldse wyses noem Ek ook daardie verteenwoordigers 
van My leer, wat, alhoewel hulle dit ondersteun, nie genoeg geloof het om 
elke woord van My met selfvertroue te verdedig nie en daarom ook nie die 
werking van My Gees in hulle toelaat nie.  
Die kennis wat hulle besit, sal hulle nie gelukkig maak nie, maar wat Ek aan 
My kinders gee wat begeer om My Woord te hoor, as gevolg van hul lewende 
geloof, sal vir hulle ook groot vreugde gee, aangesien hulle dit herken as 'n 
gawe van genade aangebied deur My Vaderlike Liefde.  
Enigiemand wat wys lyk vir die wêreld en wie sy intellek laat spreek, is en bly 
onkundig en Ek sal hom ignoreer. Maar wanneer 'n hart My teenwoordigheid 
in die geheim erken, sal Ek aktief word en sigbaar word deur die verligting 
van hierdie persoon se gees, sodat hy wys en verstandig sal word en in staat 
sal wees om lig te werp op die dinge wat die wêreldse intellek en wysheid nie 
in staat is om te begryp nie. En Ek sal altyd ongesiens werk, maar Ek sal dan 
seker maak dat selfs diegene wie se harte nog geneig is na die wêreld, ook 
kennis sal neem van die waarheid.  
Want Ek wil hul aandag vestig op die feit dat hulle nie wysheid moet soek by 
die aardse wyses nie, maar dat die wysheid self kies om haarself op 'n 
beskeie manier aan te bied in haar strewe om mense te kontak. Wysheid 
woon nie waar daar prag en praal is nie, want Sy is Goddelik, Sy is afkomstig 
uit My en kies 'n waardige houer, wat geestelik voorberei is en wat nie aardse 
meriete nodig het om deur My gekies te word as 'n draer van die waarheid 
nie. Die wysheid van die wyses sal nie die sleutel tot die waarheid vind nie, 
die verstand van die verstandige sal dit nie soek nie, want hulle glo dat hulle 
dit reeds het.  
Die sleutel tot wysheid is en bly egter die liefde wat kan ontvlam tot 'n vuur 
in die hart van 'n eenvoudige, ongeletterde persoon, en so 'n hart sal ewige 
waarheid aantrek wat haarself dan hoorbaar bekend sal maak in sy hart en 
hom lei in waarheid in. Dan sal die persoon God herken en lief wees vir hom 
met sy hele hart en sal 'n altaar vir Hom bou, hy sal sy oorvloed van 
goddelike gawes met ander mense deel, hy sal diepgaande wysheid en die 
helderste kennis aan almal oordra aan almal wat bereid is om dit te aanvaar. 
En so sal almal wat na Hom luister, wys wees, want hulle word deur God self 
geleer, want hulle ontvang My prediking en sal reeds op aarde geseën wees 
en daarna in die geesteryk. Amen. 

Gebed in gees en in waarheid 

4746 ‘n Innige gedagte van My, 'n kort gebed in gees en in waarheid 
na My opgestuur, is verblydend vir My en sal toegestaan word, net so sal Ek 
altyd naby aan diegene kom wat in gedagtes met My kommunikeer, want Ek 
voel in kontak met hulle, omdat hulle poog om My te vind in absolute 
waarheid en daarom kan Ek My ook deur hulle laat vind. Formele gebede is 
egter nie aangenaam vir My nie, want hulle maak die gees dood, hulle word 
eentonige gesprekke waarna Ek nooit kan luister nie, aangesien slegs die 
lippe met My praat en nie die hart nie, daarom sal hierdie woorde My nie 
bereik nie, omdat hulle nie uit die hart kom nie, maar word bloot deur die 
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verstand geuiter. Enigeen wat deur My gehoor wil word, hoef nie enige 
woorde te spreek nie, want Ek weet hoe hy in sy hart voel, wat hy dink en 
voel, maar slegs sy bewuste rigting van gedagtes na My toe, neig My na die 
persoon, wie dus so sy Vader in My erken en glo dat Ek hom sal help. Hy sal 
gehelp word, terwyl 'n gebed vir ewig kan aanhou sonder om suksesvol te 
wees.   
In daardie geval is dit 'n lippegebed wat Ek veroordeel, want dit kan nooit uit 
die hart wees nie, want dit is nie 'n gebed in gees en in waarheid nie, maar 
slegs 'n formaliteit waarby alle innerlike gevoel ontbreek. Gemeentelike 
lippegebede is 'n gruwel vir My, hulle maak innige kontak met My letterlik 
onmoontlik, aangesien elke persoon verstaanbaar ander gedagtes sal hê, net 
soos wat elkeen verskillende probleme het wat egter nie aangeraak word nie, 
dus is die gebed alles behalwe 'n vertroulike gesprek met My, wat Ek egter 
nodig het om in staat te wees om aan die versoeke gehoor te gee. Slegs ‘n 
intieme gesprek met My toon 'n persoon se geloof, die vertroue in die 
versekerde hulp, wat ‘n voorvereiste is om in staat te wees om die mense te 
help. En daarom moet jy in jou kassie intrek wanneer jy wil bid, jy moet 
terugtrek binne-in jouself en My teenwoordigheid toelaat met innige gedagtes 
wat jou liefde vir My betoon. Dan sal jou gebed vir My aangenaam wees en 
dan sal jou gebed sekerlik toegestaan word. Amen. 

Teken van die nabye einde: Geestelike vervlakking –Skynbare 
toestand van vrede 

4747 'n Definitiewe teken van die naderende einde sal die geestelike 
vervlakking onder die mense wees. Slegs selde sal julle mense vind vir wie 
die geestelike ontwikkeling van hul siele die belangrikste is. Maar steeds weer 
sal julle kan vasstel dat slegs die wêreld die denke en handeling van die 
mense bepaal, dat hulle denke en strewe slegs materiële goedere geld en dat 
hulle geen begeerte na geestelik kennis sal hê nie.  
En wanneer julle dit besef, sal julle ook die noodsaaklikheid van 'n ingryping 
van My kant af moet insien, óf julle glo nie in My en in die samehang van My 
met My skepsels nie. Maar Ek maak julle weer daarop attent, dat die 
wêreldbeeld vinniger sal verander as wat julle dink.  
In die aardse gewoel word Myne ook soms onseker oor die waarheid van die 
aankondigings. Hulle wil wel glo, maar hulle word aan die wankel gebring 
deur die wêreldse mense en hul opvattings. Maar Ek behoed hulle teen die 
afval van My. Ek sal My skielik openbaar en bewys van die waarheid lewer 
aan diegene wat My liefhet deur hulle wil, wie se geloof nog swak is.   
Maar omdat die wêreld geen verbinding met die geesteryk het nie, omdat die 
vervlakking onder die mense steeds meer aan die lig kom en die kleine kring 
van Myne baie spoedig geïsoleerd van die wêreld sal staan en hul 
ingesteldheid teenoor die lewe slegs spot en veragting sal ondervind, sal die 
wêreldgebeure Myne help om hul geloof te versterk, terwyl die wêreldse 
mense, wat deur My Liefde en genade kennis geneem het van My 
aankondigings van die naderende einde deur julle, My dienaars, opmerksaam 
sal word. Ek self sal spreek, wanneer aan julle stem geen ag geslaan sal word 
nie.  
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Maar julle wat Myne wil wees, versterk julle altyd steeds meer en meer in die 
geloof. Trek julleself terug, sodat die wêreld julle nie kan beïnvloed nie. Leef 
stil en dien My met woord en daad. Werk in stilte, sodat die wêreld julle nie 
vervolg wanneer dit te vermy is nie. Die tyd is dringend en loop ten einde en 
elkeen se lot staan vas na gelang van sy wil.  
Laat julle nie mislei deur die skynbare toestand van vrede nie. Dit sal geen 
blywende toestand wees nie, want dit word baie spoedig versteur en skielik 
sal 'n stryd van die grootste betekenis begin. Alles sal in oproer wees, aards 
en geestelik sal die magte teen mekaar opruk en My ingryping noodsaaklik 
maak.  
En dan sal daar nog wel enkeles tot insig kom en hulleself by die kleine kring 
van Myne aansluit. En aan hulle almal beloof Ek My beskerming en My hulp in 
die laaste tyd voor die einde. Ek sal met al diegene wees wat met My wil 
wees en hulle sal ook van My teenwoordigheid bewus wees en daarom sterk 
in die geloof, sodat hulle sal volhou, ook in die swaarste stryd en sal aan My 
getrou bly tot aan die einde. Amen. 

Astrologie – Die lot uit die sterre 

4748 Slegs dit wat die verlossing van die gees tot inhoud het, is deur 
My Gees ter beskouing gegee, wat dus min of meer uitvoerig kennis gee van 
My heilsplan en gevolglik ook van My en My Wese getuig. 
Kennis wat buite hierdie raamwerk val, wat dus in die mens nóg die geloof 
aan My Liefde, Wysheid en Almag wek, nóg die sielerypheid van die enkeling 
bevorder, kennis wat bowendien in teenspraak is met die leer van Christus, in 
soverre dit die vrye wil van die mens ontken, dus dat die mens totaal willoos 
aan die noodlot sou oorgelewer wees, kennis wat vêrder meen dat die 
toekoms wat deur My Wysheid vir die mens verborge is, te kan ontsluier, is 
nie die werk van die Gees nie en dus ook nie volgens My Wil nie, veel meer ‘n 
middel van My teenstander om die mense van die ware kennis af te bring en 
hulle denke op ‘n dwaalspoor te lei.  
Nimmer sal mense kan deurgrond of bereken welke vorm die lewenslot van 
die enkeling sal aanneem nie, inteendeel is al hierdie dergelike bewerings 
verkeerde gevolgtrekkings of vermoedens wat wel toevallig kan klop, maar 
dan nooit op grond van berekeninge of die invloed van bepaalde sterre nie, 
inteendeel beantwoord die lewenslot aan My plan van ewigheid, waaraan die 
vrye wil van die mens ten grondslag lê. 
In die groot skeppingsruimte is daar weliswaar eindeloos baie hemelliggame 
vir die mense op aarde sigbaar, maar hierdie hemelliggame oefen nie ‘n 
bepaalde invloed op die mense uit nie, wat ook vir elkeen begryplik sal wees, 
as hy daaraan dink dat tallose hemelliggame in hulle toegewese bane 
rondgaan, dat hierdie wetmatigheid sedert ewigheid deur My Wysheid 
ingesien is as goed en korrek, dat al die hemelliggame lewende wesens dra 
ten dienste van hul positiewe ontwikkeling en dat ook hulle lot bepaal is, 
maar dit word nooit deur ander hemelliggame beïnvloed nie. Slegs suiwer op 
natuurlike wyse kan die bewoners van die aarde van atmosferiese strominge 
gewaarword, wat hulself deur die nabyheid van bepaalde hemelliggame 
openbaar, maar wat egter geen invloed op die lot van die enkeling het nie. 
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Die wetmatigheid in die hele heelal, die ewige ordening wat in My skepping 
herkenbaar is, is wel genoeg bewys van ‘n leidinggewende Mag. In dieselfde 
ordening word die ontwikkelingsgang van die wesens egter ook voltrek, 
terwille van wie die hele (materiële) skepping eers ontstaan het.  
Dat hierdie skeppings nou ‘n bepaalde invloed het op die ontwikkeling van die 
geestelike wesens is korrek, maar slegs in soverre dat dit vir hierdie wesens 
‘n voortdurende omvorming moontlik maak en sodoende ‘n langsame klim 
omhoog.  
Maar in die stadium van die vrye wil word die mens so met gebeurtenisse 
gekonfronteer, soos wat Ek dit in My Wysheid as gunstig vir die wesens 
ingesien het. Dat die hele aardse lewe haarself in ‘n bepaalde wetmatigheid 
voltrek, gee aanleiding vir die mense om verkeerde gevolgtrekkings te maak, 
hulle het hierdie wetmatigheid volgens eie denke uitgelê en nou 
gevolgtrekkings gemaak wat hulle met die lot van die mens in verband bring. 
Maar hierdie ondersoekinge stem glad nie ooreen met die waarheid nie en 
word ook nie deur My goedgekeur nie, want Ek sal steeds die vrye wil van die 
mens laat geld, ofskoon Ek die lewenslot sedert ewigheid bepaal het. Amen. 

Maria aanbidding 

4752 Al julle geestelike vrae sal beantwoord word, want dit sal help om 
opheldering te verskaf waar die waarheid van dwaling onderskei moet word. 
Maar steeds word vereis dat julle die suiwer waarheid belangrik vind. Want 
sodra die begeerte om versterk te word in julle bestaande opvattings julle 
nog oorheers, is julle nog nie ontvanklik vir die suiwer waarheid nie. Julle 
moet daarom vra en die korrekte antwoord wil ontvang. 
Die Moeder van My aardse liggaam was van ewigheid af uitgekies om Moeder 
van die Verlosser van die mensdom te wees. Sy was 'n Ligsiel wat haarself 
ten behoewe van hierdie hoë taak beliggaam het op aarde, wie dus rein en 
volmaak genoem kon word in vergelyking met haar aardse susters. Tog moes 
sy 'n moeilike lewensweg aflê om tot die hoogste saligheid in die geestelike 
ryk te kom, om 'n ware kind van God te word, om die hoogste doel te bereik, 
naamlik die volledige vereniging met My. 
Met die vervulling van haar taak verwerf sy vir haarself ook dat sy gesien 
moet word as die heiligste wese in die geestelike ryk, want sy het, deur die 
lydensweg wat sy op aarde moes aflê, tot My ewebeeld geword. Sy was deur 
die liefde tot My in 'n toestand van lyding gebring wat ook haar liggaam 
vergeestelik het. En so word sy tot 'n ligtende voorbeeld van 'n moeder wat 
vir haar kind die grootste leed gedra het. 
En tog is die goddelike verering wat aan Haar van die kant van die mense 
bewys word, nie volgens My Wil nie. Want ofskoon sy die Moeder was van My 
aardse liggaam, is sy immers in die geestelike ryk ook net 'n ligwese, wat 
julle mense vol liefde en wysheid sou wil help om die lig en die saligheid te 
bereik. 
Geluksaligheid in die geestelike ryk kan egter slegs plaasvind in die 
vereniging met My. Die vereniging met My vind egter 'n siel slegs deur 'n 
bewustelike afstuur op en 'n innige kontak met My. Dus moet Ek as die 
ENIGSTE wat begerenswaardig is, die gedagtes van hom vervul wat salig wil 
word. Hy moet die kontak met My uit vrye wil soek, onbeïnvloed deur 
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geestelike kragte. Want as hierdie kragte geoorloof was, sou elke mens hul 
invloed bespeur, omdat hul liefde oorvloedig is tot die mense wat hulle graag 
sou wou help. 
Maar die siel het uit vrye wil van My afgeval en daarom moet sy ook weer in 
vrye wil tot My terugkeer. Elke beïnvloeding van die kant van die ligwesens af 
sou 'n beperking wees van die vrye wil. Die daad van die vrye wil bestaan 
daarin dat die wil homself uit eie beweging na My sal toekeer, wat voortkom 
uit in 'n bewustelike verbinding met My. Hierdie pogings sal die ligwesens op 
elke wyse ondersteun. 
Elke verering van 'n ligwese is egter 'n verkeerd gerigte wil. Alle ligwesens is 
deur hul liefde met My verbind en hulle loof en prys My voortdurend. Maar 
van die mense wil hulle nooit enige eerbetoon vir hulself aanneem nie, omdat 
hulle besef dat Ek die Een is, WIE alleen waardig is om aanbid te word. En in 
hul ootmoedige liefde tot My, sal hulle alle eerbetoon vir hulleself afwys, 
omdat hulle goed kan sien dat dit My alleen toekom. 
Wie hom dus van die korrekte verhouding van die ligwesens tot My bewus is 
- wie se liefde tot My tot die helderste gloed ontvlam is, sal ook verstaan hoe 
verkeerd die gedagtes van die mense is wat so 'n verering aan die Moeder 
van My liggaam betuig soos wat dit nou die geval is. Hulle sal dit nou ook 
verstaan dat dit nie My Wil kan wees nie, omdat die mense vir hulself so in 'n 
sekere sin 'n "tweede god" skep, 'n wese aan wie hulle aanbidding en eer 
betoon, maar dit nie self wil aanneem nie. Want die mens moet altyd slegs 
daarna streef om die verbinding met My tot stand te bring, om reeds op 
aarde die doel te bereik. Amen. 

Voorafbepaalde aardse lewe - Grille van die noodlot - God se liefde 

4756 Elke aardse bekommernis sal tot niet gaan indien julle in My sal 
glo. Sodra julle 'n kontroleerder van jul aardse lot erken, moet julle ook seker 
wees dat hierdie Kontroleerder al die vereistes ken en dat Hy hulle in ag 
geneem het toe Hy, in Sy wysheid, elke persoon se aardse lewe bepaal het. 
Dus, alles wat met die mens gebeur, het sy oorsaak, sy rede en sy doel. Die 
doel is altyd die bereiking van geestelike volwassenheid wat egter dikwels 
sonder teenstand kan voortgaan. Teenstande is al die onaangename 
oomblikke wat die mens kortliks beskryf as grille van die noodlot. Gevolglik 
moet 'n persoon ook verduur wat hy rasioneel veroordeel, omdat dit hom nie 
pas nie. Dit is egter nodig vir 'n persoon se hoër ontwikkeling en dit sal altyd 
weer weggaan, dit sal self doeltreffend reggestel word deur My wil, alhoewel 
die persoon gewoonlik van mening is dat hy persoonlik bygedra het tot die 
verwydering van dit wat onaangenaam vir hom was.  
Alles neem sy loop volgens My ewige besluit, en as julle dus dink dat elke 
gebeurtenis in julle aardse lewe vooraf in die fynste besonderhede bepaal is, 
dat selfs julle fisiese einde van die begin af beplan is, moet julle besef dat 
julle niks kan verander nie en daarom is elke bekommernis onnodig, want 
alles moet plaasvind volgens My wil. En as julle glo in My Liefde en wysheid, 
sal julle ook weet dat alles goed vir julle is, omdat julle, as My skepsele, ook 
My Liefde besit en liefde bepaal die verloop van julle lewe om julle te leer om 
My ware kinders te word. En so moet julle julleself net aan My oorhandig, dus 
nederig verduur wat Ek na julle toe stuur, dan sal geen bekommernis julle 



373 
 

beswaar nie, want Ek sal dit van julle wegneem wanneer julle dit nie meer 
nodig sal hê nie, omdat niks wat oor julle kom, vir ewig sal duur nie, maar sal 
binnekort weer reggestel word. En as julle lyding langer duur, dan is dit nodig 
vir julle siele en dit sou net nadelig wees vir julle indien Ek julle smart 
voortydig verwyder.  
Glo in My en vertrou My, en as julle gebuk gaan onder 'n probleem, dra dit 
dan aan My op. My Liefde kan alles van julle af wegneem en sal dit doen, 
want 'n vader sal altyd so aan sy kind gee dat hy bly sal wees. Maar dan 
moet julle regtig soos kinders na die Vader toe kom. julle moet glo in My en 
My al julle liefde gee. Dan sal die doel op aarde bereik wees, en julle sal nie 
nood of lyding nodig hê om julle siele ten volle volwasse te laat word nie. 
Amen. 

Liggaam - Siel – Gees 

4757 Dit is onbegryplik vir die mense in welke verhouding liggaam, siel 
en gees tot mekaar staan en daarom is die funksie van die gees ook vir hulle 
moeilik om te verklaar. Die gees staan teenoor die liggaam, terwyl die siel 
tussen beide staan en dus as’t ware tussen die liggaam of die gees moet kies, 
maar haarself nooit na beide kan rig nie. 
Die siel is by die beliggaming as mens, die liggaam heeltemal toegewy. Sy 
beywer haarself om dus alle begeertes van die liggaam te vervul, d.w.s. die 
denke, gevoel en wil. Die siel van die mens is slegs op die liggaam gerig, 
omdat sy self nog uit materie bestaan en ook met die materie probeer 
verenig. En daarom sal die mens slegs verlange hê na materiële goedere, 
omdat dit behoort tot wat die liggaam behaag.  
Die gees kom dus glad nie tot sy reg nie, want die siel luister nie na wat die 
gees van haar verlang nie. Hy kan homself nie laat geld nie, omdat die 
liggaam nog voorrang geniet en heeltemal beslag lê op die siel, dus haar 
sinne en strewe oorheers. 
Maar die siel kan ook die waardeloosheid van aardse dinge erken en die 
liggaamlike begeertes as onbeduidend beskou. En sy kan van die lewe meer 
verlang as slegs aardse goedere, dan kom die gees tot sy reg, dan openbaar 
die gees homself aan die siel en word deur haar aangehoor. 
Dan begin die siel ‘n ander rigting inslaan en verlang nou nie meer na die 
liggaam nie, maar sal geestelike goedere nastreef. Sy laat haarself onderrig, 
d.w.s. sy neem sonder teenspraak aan wat die gees vir haar te sê het. Ja, sy 
voel haarself gelukkig en gee steeds minder ag op die liggaam, of sy probeer 
om die liggaam meer gewillig te maak vir wat die gees van die siel verlang, 
naamlik om die aardse materie op te gee en te verwissel vir geestelike 
goedere. 
Dan het die gees geseëvier oor die liggaam, want beide, gees en liggaam, 
probeer om die siel vir hulleself te wen en sodra die gees slaag om die 
begeertes van die liggaam te verdring, word hy die oorwinnaar. 
Maar wat is onder “gees” te verstaan? Gees is die goddelike in die mens, wat 
die mens as goddelike skepsel kenmerk. Gees is die band wat die mens 
verbind met die Vadergees van Ewigheid; hy is die bewussyn in die mens wat 
met die Vader van ewigheid vir ewig verbonde is. Want sodra hy in aksie 
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kom, besef die mens eers dat hy ‘n skepsel van God is, voor dit was hy as 
lewende wese net bewus van homself en het alles uit die lewe gehaal wat dit 
gebied het. 
Besef die mens egter wie hy is, dan beteken die wêreld niks meer vir hom 
nie, dan soek hy goedere van hoër waarde en dan is sy gedagtes na die 
geesteryk gewend. Dan streef hy om in verbinding te kom met Hom wat hom 
die Lewe gee, dan is sy denke korrek en sy wil en handeling ook 
ooreenkomstig die goddelike Wil. 
En dan werk die Gees uit God in die mens, waaraan die siel haarself dan 
oorgee om gelei en onderrig te word, sodat liggaam, siel en gees een kan 
word en die verbinding met God soek, want die gees dring onophoudelik op 
die Vadergees aan, met wie hy onskeibaar verbonde is en sal bly tot in alle 
ewigheid. Amen. 

Herbeliggaming – Ligwesens 

4758 Wanneer julle na die suiwer waarheid verlang, sal Ek julle nooit 
aan dwaling prysgee nie. En waar dit julle aan die korrekte kennis ontbreek 
en julle ‘n verkeerde voorstelling gemaak het, daar sal Ek Self vir julle 
opheldering verskaf, omdat Ek nie wil hê dat julle denke foutief moet wees 
nie.  
Julle is weliswaar maar ‘n kort tydjie as mens op hierdie aarde, maar tog is 
hierdie tydjie nie te kort om salig te kan word nie, want julle kan tydens julle 
aardse lewe julle wese heeltemal verander. Julle kan die eieliefde, wat in die 
begin van julle aardse lewe nog sterk ontwikkel is, totaal aflê en verander tot 
onselfsugtige naasteliefde. Julle sal daardeur ‘n graad van geestelike rypheid 
bereik wat dit vir julle moontlik sal maak om die sfere van die Lig binne te 
gaan, sodat julle dus salig kan word. 
Maar tog is die graad van saligheid in die geesteryk baie verskillend, na 
gelang van die aard van die siel, in welke mate sy geskik sal wees om die 
uitstraling van lig in haarself op te neem, wat haar direk aanroer, wat van My 
uitgaan en wat dus ook My teenwoordigheid vereis, wat ‘n vereniging met My 
beteken, wat egter slegs kan plaasvind met ‘n wese wat haarself tot liefde 
omvorm het. Sodoende sal die graad van liefde ook die graad van saligheid 
bepaal. Die mens kan dus al op aarde hierdie graad van liefde bereik en dan 
as ‘n ware kind van My van hierdie aarde skei en dan is onbegrensde 
saligheid sy lot. Hy kan egter hierdie volmaaktheid ook nog nie bereik het 
nie, maar tog deur werke van liefde op aarde, sy siel ontvanklik gemaak het 
om lig te kan ontvang.  
Dan het hy dus die aardse lewensproef deurstaan, omdat sy wil homself na 
My toe gekeer het, wat hy My deur werke van liefde bewys het. Die ligryk 
neem nou sy siel op, waar sy self nou vêrder kan ontwikkel. Maar sy sal nooit 
die graad bereik wat ‘n mens, wat op aarde ernstig na volmaaktheid gestreef 
het, kan bereik nie, omdat hierdie siel deur My vasgegryp word en My 
liguitstraling ondervind dan geen weerstand meer nie, omdat sy deur die 
liefde gekristalliseer is en My lig haar nou geheel en al kan deurstraal. 
Nou kan julle begryp dat aan hierdie graad van saligheid slegs één aardse 
lewe ten grondslag kan lê, anders sou die verdienste beperk gewees het en 
moes die loon dus verminder word. Julle moet begryp dat die verbinding met 
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My reeds op aarde gemaak moet word, in ‘n heeltemal vrye wil en met 
inspanning van alle kragte. Die saligheid van My gawe aan julle is juis vir die 
totale oorgawe aan My, wat Ek dan ook met My onverdeelde liefde beloon. 
Dit maak ook duidelik dat dit ‘n daad van onregverdigheid van My sou wees, 
indien Ek ‘n gelyke loon aan die siele sou gee, wanneer hulle die aardse lewe 
nie op dieselfde wyse benut het nie. 
Elke mens het ‘n reg op allerlei moontlikhede om tot voltooiing te kom, vir 
hom staan alle hulpmiddele ter beskikking en hy kan om genade vra, wat hy 
in onbeperkte hoeveelheid kan benut. By die korrekte gebruik van sy wil, kan 
elke mens sy doel bereik en tot voltooiing kom, omdat slegs ’n omvorming 
van homself tot liefde verlang word en elke mens kan liefde beoefen as hy dit 
maar net wil. Ek verlang van julle mense waarlik niks wat julle nie kan 
volbring nie, omdat daar vir julle tog altyd die Een ter beskikking staan, 
naamlik die hulp deur Jesus Christus, wat daarin bestaan dat die korrek 
gerigte wil versterking sal ervaar om in onselfsugtige goeie dade omgesit te 
word. Julle mense sou almal salig kan word as julle dit maar net wil, 
derhalwe moet die goeie wil ook ooreenkomstig beloon word. So ‘n siel moet 
dus in die geesteryk anders beloon word as een wat nalatig was tydens haar 
aardse lewe in die opvoeding van haarself, wat die strewe na volmaaktheid 
nie so ernstig opgeneem het nie. So ‘n siel moet begryplikerwys in ‘n ander 
graad van rypheid staan, ofskoon sy ook salig genoem kan word. Sy het 
haarself uit die duisternis opgewerk uit ‘n toestand van onwetendheid tot ‘n 
ontvangeres van lig, al is dit in ‘n mindere mate.  
Die siel kan dus in die geesteryk opstyg tot steeds groter saligheid, want die 
uitstraling van lig wat sy voortdurend ontvang, verhoog haar graad van lig. 
Daardeur word dit duidelik dat ‘n reïnkarnering op aarde, met die doel om tot 
rypheid te kom, onnodig en ook nutteloos sou wees in soverre dat die 
herinnering van vroeër van die siel ontneem moet word. Want weer sou slegs 
die vrye wil beslissend wees, wat homself egter net so goed na benede sou 
kan wend, waardeur die reeds bereikte graad van lig in gevaar sou wees. 
Daarenteen behou die siel in die geesteryk wat sy voorheen besit het en 
waarmee sy verseker met sukses kan werk. 
Die terugkeer van ‘n ligwese na die aarde om ‘n bepaalde taak te vervul, is ‘n 
daad van die allergrootste liefde en barmhartigheid, want vir ‘n vrygeworde 
siel lyk die lewe “in die vlees” ondraaglik, as sy maar ‘n glimp van insig besit. 
Maar ‘n wese wat so onvolmaak die aarde verlaat dat sy haarself in die 
diepste duisternis bevind, sal nog wel in die nabyheid van hierdie aarde wees, 
maar meestal onbewus van haar verlore liggaamlike lewe. Haar verlange na 
die materiële goedere van hierdie wêreld is nog geweldig groot, maar om so 
‘n wese weer op die aarde terug te plaas, sou waarlik nóg wys, nóg liefdevol 
wees, want haar wil sou ook nooit ‘n hoër ontwikkeling nagestrewe het nie. 
Die sug na die stoflike moet oorwin word, wat egter op aarde baie moeiliker 
is as in die geesteryk. Daar kan die wese die onwerklikheid van die materie 
besef en die vrywording daarvan beteken al ‘n begin van ‘n vooruitgang 
omhoog. 
‘n Wese wat maar ‘n swak glimp van insig het, voel homself in sy geestelike 
toestand bomate salig en hy verlang nooit meer na die kettings van die 
aardse lewe terug nie. Om ‘n sprankie insig te hê, beteken reeds om ‘n 
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geringe kennis te besit volgens die waarheid en hierdie besit maak die wese 
al salig, omdat hy met sy geestelike rykdom kan werk. Hierdie liefde spoor 
die wese dus aan om van sy besit aan die siele te gee wat in nood is, want 
elke daad van liefde vermeerder die toestroming van lig en kennis en 
verhoog die saligheid. So ‘n wese gee nooit meer sy vrye geestelike toestand 
op om na die aardse terug te keer nie wanneer hy besef dat hy in die 
geesteryk hoër op kan klim en dat sy aktiwiteit daar nodig is. 
Beliggaam ‘n ligwese homself daarenteen op die aarde, dan is dit ‘n daad van 
die grootste liefde en barmhartigheid, waartoe reeds ‘n hoë graad van liefde 
behoort. Want hier gaan dit om hulpverlening aan dwalende mense wat in 
groot duisternis van gees verkeer, wat buitengewone hulp nodig het om nie 
in die diepte weg te sink nie. 
So ‘n beliggaming kan die ligwese die kindskap van God besorg, die hoogste 
graad van volmaaktheid, wat slegs in die lewe op aarde bereik kan word. 
Hierdie siel gaan dieselfde weg in die vlees met alle bekoringe van die kant 
van die duisternis. Van haar vroeëre rypheid het sy geen enkele voordeel nie, 
maar ‘n wegsinking in die diepte is egter onmoontlik, omdat sy onder die 
beskerming van die geestelik volmaakte siele staan, wat haar wel help, maar 
haar wil tog nie dwing nie. 
Sy moet as mens worstel en stry en sy het geen enkele herinnering aan 
vroeër nie. Sy moet ‘n lewe van liefde lei om die medemens nou as leier te 
dien. Die aardse lot van so ‘n siel sal veel swaarder wees, maar sy sal haar 
doel bereik, omdat die liefde haar beweeg het om die gang oor die aarde te 
gaan. Die liefde is die krag wat alles oorwin, wat alles bereik en omdat dit die 
vereniging met die Ewige Liefde Self beteken, ook altyd by My steun sal vind. 
Amen. 

Vegetariese voedsel - Die dood van Diere 

4759 Julle sal My as julle Leraar oor alles kan vra en EK sal julle 
antwoord. Ek sal julle die korrekte begrip gee vir dit wat vir julle onduidelik is 
en dit sal vir julle maklik te verstane wees. Wie EK die vermoë gegee het om 
binne te dring in geestelike kennis, dus wie se gees Ek sal verlig, sodat hy sy 
medemense kan onderrig met dieselfde geestelike goedere, moet deur My as 
bruikbaar bevind word, hy moet homself geestelik so ontwikkel het, dat Ek 
Self met hom in verbinding kan tree deur sy wil. Maar 'n verbinding met My 
vereis 'n volledige innerlike toewyding aan My, want wie slegs vir My aantrek, 
omdat hy na My verlang, sal ook deur My vasgegryp word.  
EK het die mens geen beperkings opgelê nie, soos Ek ook nooit eise aan die 
mens stel om homself te kasty om die ryk van God te bereik nie. EK het alles 
geskape en toe Ek julle op die aarde geplaas het, het Ek julle ook die reg 
gegee om die aarde en alles wat daarop is, te benut. Toe Ek aan julle, in ’n 
sekere sin as meesters van die skepping, die aarde toevertrou het, was dit 
aan julle oorgelaat welke verhouding julle tussen julle en die geskape wesens 
wat julle omgewe tot stand wou bring. EK het julle geen gebooie gegee nie, 
EK het julle in volledige vryheid gelaat, EK het teruggetree tot op sekere 
hoogte en het julle alleen gelos met My werk, want julle moes julle wil 
beproef. Julle moes My goddelike ordening op eie aandrang binnegaan, julle 
moes daarin vertoef en moes derhalwe onbeïnvloed deur My dink en handel. 
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En so moes julle dus self die verhouding tot stand gebring het met alles wat 
julle omgewe.  
Maar die gees leef in al My skeppingswerke, dit wat julle kan sien, het julle al 
self oorwin, d.w.s. julle siele het deur elke skeppingswerk gegaan, wat vir 
haar 'n toestand van dwang beteken het en vir so lank totdat die materiële 
uiterlike vorm haar sal vrylaat. Die ontsnap van die gees uit die vorm was 
altyd 'n daad van verlossing, want die volgende vorm was altyd sagter en 
meer meegewend, totdat, na ’n eindelose lange tyd, die siel haar laaste vorm 
op hierdie aarde kon betrek. Die goeie mens doen nou onbewustelik dit wat 
die gees, wat nog in die vorm vasgeketting is, help om opwaarts te gaan, 
omdat sy siel die kwellende toestand ken en hy dit vir hom minder kwellend 
wil maak vanuit sy liefde. En so kan 'n daad bedryf word wat bevry, wat 
wreed lyk en tog nie as wreedheid beoordeel kan word nie.  
Daar moet 'n onderskeid gemaak word tussen 'n handeling wat maar net ’n 
vernietiging vanuit 'n kwade wil voor oë het en een wat vir die mens 'n 
goedlykende doel moet vervul. Verder moet daar onderskeid gemaak word 
tussen mens en dier in soverre dat die mens nooit die lewe van 'n ander 
mens mag neem nie, omdat daar op die aarde geen verdere beliggaming vir 
hom bestaan nie, omdat die aardse lewe die laaste halte vir die gees beteken 
om ryp te word, terwyl die gees in die dier nog nie die laaste omvorming 
bereik het nie, dus 'n oorgang na 'n nuwe vorm in ’n gekluisterde toestand, of 
tot mens, wat die gevolg van die doodmaak is, en wat dus 'n tree voorwaarts 
genoem kan word.  
Verder is die omstandighede maatgewend op welke manier die lewe van die 
dier geneem word. Dit moet 'n daad van liefde wees, in soverre die dier pyn 
en kwelling gespaar sal word, want steeds moet ‘n goddelike skepsel daarin 
gesien word wat My Liefde besit en alleen daarom al met sagtheid behandel 
moet word, sodat die gees daarin liefde vanaf die kant van die mense kan 
bespeur en bereid sal wees om sy lewe te offer vir die welsyn van die mens. 
Omdat hy nou die mens in waarheid diensbaar was, het hy sy aardse taak 
vervul en verkry hy 'n hoër graad van rypheid, wat aan hom die beliggaming 
as mens verseker, of dan ook 'n hoër trap van ontwikkeling in 'n ander 
lewende wese.  
Die doodmaak van 'n dier uit moedswil is 'n sonde, want dit breek 'n stadium 
van ontwikkeling voortydig af. Maar nooit kan dieselfde daad as sonde 
aangesien word, wanneer die motief daarvan hulpverlening is vir die 
medemens nie. In hoeverre hierdie hulp beantwoord aan My Wil, sal verder 
toegelig word.  
Alles wat julle eet is deur My geseën, indien julle self gelowig van hart is en 
poog om My te bereik. 'n Mens wat bewustelik op My afstuur of instinktief in 
liefde werk en daardeur naby aan My is, kan nie sondig nie. Wat hy doen sal 
reg wees in My oë, omdat hy van voornemens is om te lewe volgens My 
welgevalle. Dus sal hy ook kan eet wat hy goeddunk, sonder om homself 
liggaamlik of geestelik skade toe te bring. Hy moet net daaraan dink dat hy 
met alle voedsel geestelike substansies tot homself neem en dit sal vir hom 
duidelik wees dat die eet van vleis sy uitwerking op die siel van die mens sal 
hê (wat beantwoord aan die wese van die dier) en daarom moet die 
goedaardige dier verkies word wanneer die mens die keuse het. Wil die mens 
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egter van die genot van die vleis afsien, dan sal hy ook voldoende vervanging 
vind in die planteryk, maar steeds moet dit hom vrystaan om sy liggaamlike 
voeding te kies, want EK sal elke voeding vir hom seën wanneer hy My om 
hierdie seën vra. 
'n Oormaat is egter geensins goed nie, omdat die "ek" van die mens verdring 
word, omdat daar 'n vermeerdering van geestelike substansies plaasvind, wat 
die mens van vroeëre beliggaming (in klip - plante - en diereryk) beset en 
wat 'n belemmering in sy ontwikkeling kan beteken. In die korrekte mate 
hoef die mens egter geen ongunstige beïnvloeding te vrees nie. Maar die vis 
waarborg 'n gepaste maat, want dit bevat geen nadelige substansies vir die 
siel nie en is daarom, met die oog op die siel, die mees bevorderlike voedsel 
vir die liggaam.  
Ek gebied julle nie om enige bepaalde spyse te eet nie, soos wat Ek julle 
egter ook geen spyse verbied nie. Julle moet altyd net op die bereiding 
daarvan let, omdat die liggaamlike voeding homself sal aanpas by die wese 
van die mens, sodat in die besonder, skadelike substansies afgesonder word 
en nie meer met die siel van die mens in aanraking kan kom nie. Die mens 
sal sulke voorbereidings self tref, omdat hy van My die gevoel daarvoor gekry 
het en sodra hy op My afstuur, hy deur My onderrig sal word oor wat korrek 
en vir My welgevallig is. Amen. 

Die ware vrede van die siel - nie van hierdie wêreld 

4761 Die wêreld kan julle nie die ware vrede gee nie, want op haar is 
daar slegs rusie en stryd. Waar daar egter vrede is op aarde, daar word geen 
aandag meer geskenk aan die wêreld nie. Daar is die verbinding met die 
geestelike ryk tot stand gebring, want daar kan Ek gee soos wat Ek julle 
beloof het, naamlik die ware vrede van die siel. Solank as wat julle egter op 
aarde vertoef, sal julle oor hierdie vrede moet stry teen julleself, omdat julle 
nog kinders van die wêreld is en julle Vader in die hemel nie vra om aan julle 
die ware vrede te skenk nie. Eers deur 'n algehele afsien van die wêreld met 
haar vreugdes, kom die ware vrede julle harte binne, want dan sal julle My 
vind en niks anders meer begeer nie. Dan het julle hart stil geword in die 
liefde vir My. Dan is Ek haar doel, haar begeerte, haar hoop en haar lewe. 
Dan het die hart gevind wat sy begeer en niks in die wêreld bied haar nou 
enige vervanging nie. 
My teenstander het dan die mag verloor oor diegene wat in My die vrede van 
sy siel gevind het. En al wil die teenstander nou ook steeds weer deur die 
wêreld op haar inwerk, die vrede wat Ek aan die siel gegee het, sal sy nie 
meer opgee vir waardelose goedere of vreugdes van die wêreld nie. Voer 
daarom eers stryd teen jouself, sodat jy die vrede kan verower, sodat Ek jou 
die oorwinning kan gee, sodat 'n korrekte en ware vrede vir jou beskore sal 
wees wat jou gelukkig sal maak, omdat dit My geskenk is, My belofte wat in 
vervulling sal gaan vir diegene wat My liefhet en My gebooie onderhou. 
Amen. 
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Ware kerk - Ineenstorting van kerklike organisasies  

4768 Die einde van dae word deur ‘n tyd vooraf gegaan waarin My 
Woord aangeval sal word en ook alles wat dui op My as Skepper en 
Behoeder. Mense sal alle geloof in een God wil vernietig en dit beteken ‘n 
openlike stryd teen alles wat geestelik is. En nou sal die meeste kerklike 
organisasies en hulle aanhangers daardeur getref word, want mense tree 
teen alles op wat na buitetoe herkenbaar is as verteenwoordigend vir My Ryk 
en My leer. Daarom laat Ek mense wat voorstanders van My Woord is, buite 
hierdie organisasies opstaan, wie nou deur My aangestel is om My Evangelie 
verder te verbrei, want hulle is in besit van die volle waarheid en is daarom 
ook geskik om hulle medemens in die laaste tyd te onderrig. Want dit sal 
nodig wees om die mense in die laaste tyd in hulle geloof te versterk, of om 
hulle wakker te skud. Want nou eers sal hulle begin om na te dink oor die 
duursaamheid van die leerstellings wat so tradisiegetrou aan hulle gegee 
was. En hulle sal insien dat Ek nie met diegene is wat maar net deur die 
uiterlike kerk met My omgaan nie, hulle wat van mening is dat hulle ‘n sekere 
voorkeur het, omdat hulle aan ‘n bepaalde kerk behoort. 
Ek het wel al My kinders lief, maar sodra ‘n kind egter nie die wil van sy 
Vader vervul nie, in die sin dat hy die aan hom geleende gawe om te kan 
dink nie gebruik nie en dus verstand en hart tesame nie aanspoor om 
werksaam te wees nie, om in te sien wanneer hy leef volgens My Wil en om 
te besef wanneer valse profete hulself as My afgesante uitgee nie, verwyder 
die kind homself dan van My en hy vind moeilik weer die weg terug na My. 
Steeds laat Ek ook hierdie dwalendes My Woord toekom, voortdurend 
benader Ek hulle en probeer aan hulle kennis te gee op ‘n direkte manier, 
deurdat Ek My boodskappers na hulle toe stuur, sodat hulle vir hulle 
opheldering kan gee. Maar hulle neem geen onderrig aan nie en hulle is 
sodoende ook nie meer te verontskuldig as hulle op die verkeerde weg 
verdwaal het nie. 
En wanneer nou, op aansporing van My teenstander, hierdie mense van hulle 
kerk ontneem word, sal slegs dié mense wat nie gaan twyfel nie, die wat 
standvastig is in die ware geloof en hulleself daardeur so innig met My 
verbind het, dat Ek te alle tye naby aan hulle kan wees. Hulle sal nie getref 
word deur die harde maatreëls en brutale bepalings nie, want hulle sal weet 
waar die ware kerk van Christus te vinde is. Hulle sal net steeds yweriger vir 
My Woord opkom, ofskoon hulle ook nie van die vervolginge van hom, wat 
teen alles stry wat tot die geloof behoort, veilig is nie. 
Die tyd het nog nie aangebreek dat julle ‘n besluit moet neem nie, maar dan 
sal slegs die innerlike oortuiging vir julle die krag gee om weerstand te bied, 
sodat julle in die waarheid wandel en My Woord as bewys sal hê wat Ek Self 
aan julle gegee het. Julle en almal wat na julle sal luister en wat My wil dien, 
sal nou met groot oorredingskrag spreek en niks sal julle van stryk laat bring 
nie, want nou weet julle ook dat julle nog maar ‘n kort tydjie moet volhard 
om salig te word. Julle weet dat al die uiterlike wel kan wankel, maar nooit 
die kerk wat Jesus Christus op aarde gestig het nie, die ware kerk, wat nie 
deur die poorte van die hel oorwin kan word nie. 
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Tallose mense sal egter van die geloof afvallig word. Hulle sal dit onbegryplik 
vind dat Ek die kerk nie beskerm nie, waarvan hulle dink dat dit deur My 
opgerig is en hulle lê teenoor hulself geen rekenskap daarvan af of hulle lede 
is van die kerk wat deur My gestig is nie, omdat hulle nadenke daaroor 
verbied word. En so sal iets ineenstort wat volgens die mening van die mense 
“onoorwinlik” moet wees. Dit sal inmekaarsak soos ‘n kaartehuis, omdat dit 
mensewerk is wat nie kan standhou nie. 
Maar Myne sal hulself nie laat oorwin nie, hulle sal die geloofskrag besit wat 
weerstand bied, omdat hulle My bystand sal ondervind. Hulle sal die krag van 
My onttrek, omdat hulle vas in My glo en daarom tot My kerk behoort wat nie 
deur die poorte van die hel oorweldig kan word nie. Maar dit sal ‘n baie 
moeilike tyd wees, waarop Ek julle steeds weer wys om die wat aan My 
behoort gedurig aan te spoor om julleself voor te berei om steeds weer krag 
in ontvangs te neem deur die opneem van My Woord en die werksaamheid in 
liefde.  
Die tyd is naby waarop hierdie stryd sal begin en julle moet gewapend wees. 
Julle moet standvastig bly wanneer iedereen faal wat ‘n “skyngeloof” 
aanhang en wat dink dat hy in die waarheid staan, sonder om ooit na te 
gedink het wat om te glo en wat van hom verwag word. Hulle sal wankel en 
afvallig word van die geloof. Julle moet egter standhou en die bewys lewer 
dat die innige lewende verbintenis met My ook ‘n lewende geloof tot gevolg 
het, wat julle die krag sal gee om te volhard tot die einde. Amen. 

God duld slegte handelinge,maar keur dit nie goed nie 

4770 Wat Ek laat realiseer het, hoef nie altyd in ooreenstemming met 
My Wil te wees nie, inteendeel kan dit totaal teen My Wil gerig wees, maar Ek 
verhinder dit nie, omdat Ek enersyds die vrye wil van die mens respekteer en 
andersyds moet die verkeerd gerigte wil tot die besef kom om na ‘n beter 
insig verander te word. Maar die insien daarvan vind meestal eers plaas 
wanneer die uitwerking van die slegte handelinge, denke of spreke, ‘n sekere 
skade of verlies beteken, wanneer hulle op die een of ander manier storend 
werk. Eers dan is dit moontlik dat ’n mens homself besin om in te sien dat hy 
in stryd met My ewige ordening werksaam is. Vir die mense sou daar geen 
moontlikheid gewees het om vooruit te kom, as Ek elke slegte handeling sou 
verhinder nie, dus dat Ek My Krag van hulle sou onttrek, as hulle van plan 
was om dit uit te voer. In vrye wil moet die mens ryper word. Hy is in besit 
van lewenskrag solank as wat hy op aarde in vlees en bloed leef en hierdie 
krag moet hy vry kan gebruik na elke rigting en sy wil moet ‘n korrekte 
besluit neem. 
Dit is die geloofsproef wat julle almal sal moet deurstaan en julle is dan eers 
goed, wanneer julle die goeie kies uit vrye aandrang, hoewel die slegte groot 
voordeel vir julle sou oplewer het. En daarom sal Ek nooit ‘n daad verhinder 
nie, Ek wil en kan slegs die uitwerking daarvan voorkom, of keer teen die wil 
van die handelende mens in. En so kan iets wat deur die mens as sleg 
ingesien word, as deur My begunstig skyn te wees en tog het Ek geen 
welgevalle daaraan nie, veel eerder duld Ek dit net, maar keur dit nooit goed 
nie. 
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Tog moet die mens homself verantwoord vir alles waarna sy wil strewe, selfs 
wanneer dit ‘n seënryke uitwerking deur My Wil, sal hê. Dit is dan ‘n 
moontlikheid om ryp te word vir die siele wat slagoffers is van dade wat deur 
‘n slegte wil voortgebring was, wat Ek wel toelaat, maar nie goedkeur nie, 
solank as wat dit teen die gebod van die liefde tot God en die naaste indruis. 
Amen. 

Kerkhervormers 

4773 Gedurende alle tye was daar mense gewees wat verlang het om 
die waarheid te ken en wat My in diepe liefde toegedaan was en aan hulle het 
dit baie vinnig duidelik geword dat die suiwer leer wat van My uitgegaan het, 
misvormd geword het, want wie die waarheid begeer, sal ook die dwaling 
sien en die afwyking van die suiwer waarheid. Wie My bemin, sal My Woord 
as Goddelik herken, net soos wat hy egter ook elke dwaalleer as die werke 
van mense sal herken, want die liefde vir My en die verlange na die waarheid 
verskerp sy krag om in te sien en die vermoë om te oordeel. 
En daarom is daar ook voortdurend teen die dwaling gestry, d.w.s. steeds 
weer was daar mense gevind wat probeer het om reg te stel wat verkeerd 
was en wat daarom as hervormers opgetree het, wat bestry was deur 
diegene wat hulself nie wou losmaak van die dwaling nie en dit verdedig het 
as God se Woord. 
Ek was steeds met hulle vir sovêr Ek met hulle ten stryde getrek het teen die 
dwaling, dat Ek dus Self deur hierdie mense gespreek het tot almal wat hulle 
aangehoor het en steeds was daar mense wat dit gretig opgeneem het wat 
die eerstes hulle gebring het, wat dit aanvaar en self ywerig verdedig het. En 
so het iedere hervormer sy aanhangers gekry en so het daar “kerkskeurings” 
ontstaan, dus die kerk wat homself as deur My gegrondves uitgegee het, het 
steeds weer ‘n verandering ondergaan, omdat sy volhard het in die 
leerstellinge wat as dwaling ingesien is; en die lede wat hulself hierteen 
verset het en ‘n eie geestesrigting nagestreef het, het dus weer ‘n kerk 
gevorm wat haarself uitgegee het as My kerk. Die stigters van hierdie kerk 
was wel deur My Gees verlig, omdat hulle die waarheid uit liefde vir My 
nagestreef het. Maar hulle volgelinge het nie altyd na die waarheid gesoek of 
daarna verlang nie. Die mens wat in die waarheid vasstaan, verlang nie net 
altyd na die waarheid nie, veel eerder laat sy teensin teen die eerste kerk 
hom die tweede volg. En nou gebeur weer dieselfde. In waarheid vasstaan sal 
slegs die mens doen wat ernstig daarna soek en verlang, want aan hom 
openbaar Ek My en hy sal altyd op hoogte wees van My leer wat Ek aan die 
mense gepredik het ten tye van My lewe op aarde. My Gees sal die mense 
steeds verlig wat in die verlange na die suiwer waarheid, om verligting van 
hulle gees vra. Amen. 

Jesus se beliggaming op die aarde - Betekenis van die era 

4774 ‘n Hoogs beduidende era, wat ná die vloed begin het en wat 
effektief uniek is, kom nou tot 'n einde. Want God Self het afgedaal na die 
aarde gedurende hierdie era om aan die mense 'n veilige weg te wys, omdat 
hulle gefaal het, omdat hulle nie meer bewus was van die belangrikheid van 
hul aardse vooruitgang as menslike wesens nie en het dit nutteloos gemaak 
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wat uiters suksesvol kon wees, omdat hulle nie gebruik gemaak het van hul 
aardse lewe vir hulle siele se hoër ontwikkeling nie. God het homself as 'n 
mens op aarde gedurende hierdie tyd beliggaam. Hy het vlees aangeneem en 
het dus as 'n mens tussen mense gewoon. Hy het bereik wat mense tot 
dusvêr nie in staat was om te bereik nie, naamlik dat Hy Homself losgemaak 
het van die menslike natuur en het vrywillig na God gestreef. Dit is verkeerd 
om te aanvaar dat die goddelike in die mens Jesus hom beskerm het van 
menslike mislukkings en menslike emosies, inteendeel, Hy het dit besonder 
heftig moes weerstaan en het tog oorwin, want Liefde het Hom krag gegee 
en Sy wil was besonder sterk deur die Liefde.  
Dus het hy vir die mensdom bewys dat dit moontlik is om homself tot 'n 
goddelike wese te ontwikkel deur liefde, wat elke mens se taak is en daarom 
die betekenis en doel van die aardse lewe self is. Hy het die getuienis as 'n 
mens gegee en die Godheid het Haarself verenig met Hom, omdat Jesus, die 
man, Homself tot liefde omvorm het. Hierdie daad het dus plaasgevind in 
ooreenstemming met goddelike besluit tydens hierdie era, en die ganse 
heelal het daarin deelgeneem. Alle menslike wesens voor en na God se 
menslike manifestasie op hierdie aarde deel die seëninge van hierdie 
Verlossingsdaad, wat deur die mens Jesus bereik was namens alle wesens tot 
in die ewigheid.  
En tog sal hierdie era ook nou tot 'n einde kom, want die mensdom ignoreer 
Christus se verlossingsdaad heeltemal en vra nie vir hulp ten einde hul doel 
van die aardse lewe te vervul nie. Daar is geen ander opsie vir hierdie 
menslike ras nie, aangesien hulle die beste manier verwerp, dit is, hulle 
ignoreer dit. Dus sal 'n uiters belangrike era tot 'n einde kom en die 
betekenis daarvan sal nie herken word nie.  
Nietemin bly die daad van verlossing effektief en netso sal die seëninge van 
die verlossingsdaad nooit oneffektief word nie. Die onderrig van Christus, die 
suiwer Woord van God, sal ewigdurend wees en sal oorgeneem word na die 
nuwe era, selfs al disintegreer die ou aarde, tot die mate dat die hele aarde 
se oppervlak omskep sal word en nie een van die skeppings op die ou aarde 
sal oorbly nie. Jesus Christus, die Seun van God en Verlosser van die wêreld, 
sal die toonbeeld van geestelike ontwikkeling bly, Sy goddelike Woord sal dan 
ook weer geleer word. Dit sal toeganklik gemaak word vir die mense van die 
nuwe aarde deur persoonlike kontak met die geestelike wêreld van lig, sowel 
as met God self, wat as Vader onder sy kinders sal bly wie die weg van 
Christus geneem het en wie hulself daardeur ook in liefde verander het. God, 
die Ewige Liefde, sal met hulle interaksie hê soos 'n vader met sy kinders. En 
hierdie mense van die nuwe aarde se saligheid is gekoop deur Jesus Christus 
deur sy bloed, deur Sy dood aan die kruis. Amen. 

Swaarste straf 

4777 Om hernieud gekluister te word in die hardste materie is die 
swaarste straf wat ‘n geestelike wese kan tref wat alreeds as mens beliggaam 
was op die aarde. Die ontelbare skeppings is al ’n bewys dat ontelbare 
wesens weer hulle ontwikkelingsweg moet begin, want solank daar nog iets 
geestelik is wat nodig het om hulle te ontwikkel, sal daar ook aardse, 
materiële skeppings bestaan wat vir die gees as draers sal dien en wat die 
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ontwikkeling daarvan moontlik sal maak deur die veelsydigheid en 
verskeidenheid van vorms, na gelang van die voorkoms van harder of sagter 
substansies. Solank as wat hierdie skeppings geen einde het nie, is die gees 
nog nie verlos nie. 
Gedurende die tyd van een verlossingsperiode kan die gees homself opwaarts 
ontwikkel tot mens vanuit die hardste materie, want hierdie moontlikheid 
bestaan wel. Maar daartoe is die opgee van alle weerstand teen God 
gedurende ‘n bepaalde tyd nodig. Dit is wel moontlik, maar misluk meestal 
deur die hardnekkigheid van die gees wat aanvanklik so weerspannig is teen 
God, dat dit ewighede kan duur alvorens hierdie weerstand gebreek of 
verswak is. Hierdie weerstand is te sien in die skeppings wat vir die menslike 
oog skynbaar onveranderlik lyk vir ‘n eindelose lang tyd. Ook vir die gees in 
die skeppings wat in ‘n sekere sin die kors van die aarde vorm en ‘n 
gewelddadige oplossing deur die goddelike wil ondergaan, moet die 
moontlikheid van ’n opwaartse ontwikkeling gegee word. 
Vir die gees is een verlossingsperiode nie voldoende nie. Tog bespeur hy aan 
die einde van hierdie tydperk die opstand in die heelal en sal nou self streef 
na ‘n nuwe omvorming en die weerstand teen God word nou swakker, omdat 
hy Sy enorme Krag en Mag by homself ondervind. En God hou rekening met 
hierdie verlange en sal aan die einde van hierdie periode alle skeppings 
oplos, wat dus dan ook ‘n keerpunt beteken vir die gees wat sedert ewighede 
werkeloos en gekluisterd was in die binneste van die aarde. 
Die gees is nou tot diening bereid en word in die uiterlike vorm ingelyf wat in 
die begin maar slegs ‘n minimale werksaamheid toelaat. En so begin die 
ontwikkelingsgang nou na hoër ontwikkeling oor die aarde en lei ook verseker 
tot die beliggaming as mens, al is dit eers na ‘n baie lang tyd. Dit is ‘n nadere 
verklaring vir die verwoesting van die aarde wat binnekort sal plaasvind en 
wat al in die ewige Verlossingsplan voorsien is, want ofskoon baie 
menselewens aan hierdie vernietiging ten prooi sal val, sal dit verlossing 
beteken vir die gees wat ’n nuwe omvorming uiters verlangend tegemoet sal 
gaan. Amen. 

Weersien in die hiernamaals in die toestand van voltooiing 

4781 In die geesteryk herken die siele mekaar wat hulleself in dieselfde 
graad van rypheid bevind en in ‘n bepaalde graad van rypheid is wat 
ontvanklik is vir lig, wie dus in staat is om geestelik te kan sien, terwyl die 
siele in die duisternis mekaar nie kan herken nie, ofskoon hulle op aarde met 
mekaar verbonde was. Hulle kan wel wesens waarneem en met hulle in 
kontak tree, maar van ’n herkenning kan daar geen sprake wees nie, want 
hulle besit nie meer liggaamlike kenmerke nie en om geestelik te kan sien, 
vereis ‘n bepaalde graad van rypheid.  
‘n Ligsiel kan egter ‘n bekende siel van die aarde weer vind en haar ook 
nader sonder om egter deur haar herken te word, om welke rede die ligsiele 
ook helpend kan bystaan, maar wel verhul, sodat die ligstraling wat van hulle 
af uitgaan, geen dwingende invloed sal uitoefen op die onvolkome wesens 
nie. 
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Daarom vind sulke op die aarde onvoltooide, gestorwe siele in die geesteryk 
hulpvaardige siele wat hulle tegemoetkom, omdat liefde hulle met mekaar 
verbind, toe hulle nog op aarde was. 
Tog moet die siel haarself uit eie wil vir onderrigting en raadgewing oopstel. 
Die ware weg sal aan haar gewys word, maar sy moet dit egter nou self 
gaan. Bevind siele hulle daarenteen in so ‘n rypheidsgraad dat hulle beide 
ontvanklik is vir lig, al is dit ook van verskillende sterktes, dan sal hulle ook 
bekwaam wees om geestelik te sien en hulle herken mekaar tot hul 
onbeskryflike vreugde. En nou kom hulle byeen om gesamentlik te werk, 
aanvullend en lerend in liefde tot mekaar, wat die siel buitengewoon gelukkig 
maak.  
‘n Weersiens in die geesteryk staan dus vas, dit kan net ’n geruime tyd neem 
totdat ‘n siel in die ligsfeer kan ingaan en dan eers haar geliefdes weersien. 
Dan besef sy dat hulle haar reeds dikwels kragtig naby was as raadgewers en 
leiers op die weg na Bo.  
Die saligheid van so ‘n ontmoeting is onbeskryflik en weeg op teen die baie 
leed wat die siel eers in die hiernamaals moes verdra, voordat sy tot die lig 
gekom het. Maar waar ‘n ligsiel help deur haar liefde, daar sal die doel ook 
verseker bereik word. Want die liefde is die sterkste krag wat die nog 
onverlostes help, wat hulle ook toegang tot die geesteryk verseker, tot die 
ryk van lig en saligheid. Amen. 

Die sigbare verskyningvan die Heer 

4783 Aan diegene wat Myne is, wil Ek ‘n teken gee voordat Ek in die 
wêreld gaan ingryp terwille van die redding van die dwalende siele. Ek sal 
aan julle bewys dat al My voorspellings vervul sal word. Ek sal My laat sien, 
maar aan elkeen op ‘n ander wyse. Wie oplet, sal weet dat dit Ek is wat na 
hom toe gekom het, ofskoon Ek ‘n vorm sal kies wat homself sal aanpas by 
die omgewing en wat homself nie op ‘n ongewone wyse sal vertoon nie. Ek 
wil na elkeen van julle toe kom wat My wil dien en vir die verspreiding van 
My Woord sorg dra. Ek wil Self na julle toe kom om julle geloof te versterk, 
sodat julle die toekomende gebeurtenisse kalm kan verdra en julle 
medemens helpend kan bystaan. Want in die algemene opskudding moet 
julle, My dienaars, besonne en kalm wees om oral hulp en troos te kan 
verleen waar die nood groot sal wees en waar hulp nodig is. En wie My dan 
dadelik sal herken, sal deur My teenwoordigheid gelukkig wees. Bewustelik 
sal hy elke uiting van My ondervind as ‘n gawe van baie groot liefde en sy 
hart sal net so in liefde ontgloei. My Krag sal so op hom oorgaan dat hy 
bekwaam sal wees om alles tot stand te bring wat hy ookal wil. 
Nie almal sal My herken nie, dog vele sal bemerk dat daar ‘n buitengewone 
IEMAND teenoor hulle staan, Wie se woord hulle onvoorwaardelik as 
waarheid sal kan aanneem. Eers op die laaste sal hulle My bliksemsnel 
herken en My jubel en prys wanneer Ek hulle verlaat het en tog as ‘n 
onuitwisbare beeld in die harte agterbly by almal wat Ek met My 
teenwoordigheid verbly het.  
Sodoende sal hulle My weer in die hart vind, ook as Ek vir hulle liggaamlik nie 
meer sigbaar sal wees nie. Hulle sal voortdurend krag kan put en ywerig die 
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arbeid vir My ryk verrig wanneer Ek van Bo sal spreek en die mense daardeur 
in uiterste nood beland. 
Dan sal diegene wat Myne is, baie werk aantref en Ek sal hulle Self help. 
Ekself sal deur Myne tot almal spreek wat My wil hoor en wat die woorde van 
Myne sal glo. Ek sal tot hulle spreek en julle sal van My getuig. Julle sal van 
My verskyning vertel en hulle met lewendige woorde vertel wat julle in julle 
harte vir My voel. 
Daardeur sal julle baie wen, omdat die nood groot sal wees en die mense vir 
elke opheldering, vir elke troos en hulp dankbaar sal wees. En julle sal vir My 
en My ryk arbei, omdat julle julleself gedrewe deur My sal voel, Ek, wie in 
julle harte sal wees en wie julle nooit meer sal verloor wanneer julle My 
eenmaal aanskou het nie. 
Wie Myne geword het, laat Ek ewig nie meer los nie. Daarom sal Ek na 
diegene kom wat Myne is in die tyd vóór die einde en hulle sal My herken, 
want die liefde sal aan hulle sê wie Ek is. En na gelang hulle liefde sal wees, 
sal ook hulle saligheid wees wanneer hulle My aanskou. 
Wie My in die oë sal kyk, sal deur ‘n onvergelykbare gevoel deurstroom word, 
sodat hy in My meer as maar net ‘n mens sal herken. Wie nog swak is in 
geloof en liefde en tog uit eie wil na My streef, sal My nie dadelik herken nie, 
dog sal My Woorde hom ontroer en die vuur van die liefde in hom laat 
ontbrand. Dan sal hy My somtyds eers herken wanneer Ek hom reeds verlaat 
het, as Ek liggaamlik nie meer by hom sal wees nie.  
Ek sal as mens midde onder julle kom, maar voor julle oë sal Ek ‘n omhulsel 
kies wat Ek net so vinnig weer sal oplos om vir julle onsigbaar te wees. Want 
deur My verskyning wil Ek julle almal krag laat toekom, sodat julle aan My 
getrou kan bly en volhard. Daar sal groot krag nodig wees wat julle nie alleen 
sal kan opwek nie, maar Ek ken diegene wat Myne is en sal hulle nie meer 
aan My teenstander oorlaat nie. Glo daarom steeds aan My hulp en vertrou 
steeds daarop. 
Hoe groter die nood, des te nader sal Ek aan julle wees, julle wat My 
liggaamlik sal aanskou. Dan sal julle egter ook weet dat die uur spoedig sal 
kom waarin Ek My aan almal sal openbaar wat nie wil glo nie en tog nie 
sonder kennis is dat die einde naby is nie. Dan sal ook die tyd spoedig verby 
wees wat Ek die mense ter verlossing gegee het. En dan kom die dag van die 
einde en daarmee die laaste oordeel, soos wat verkondig is in woord en 
geskrif. Amen. 

Waarheid, daar bestaan slegs één – Die gevoelens van die hart 

4786 Dit staan julle vry by watter geestesrigting julle julself aansluit, 
maar steeds sal julle daaraan moet dink dat daar slegs één waarheid is, dat 
die verskillende geestesrigtings ook verskillende leerstellings het en dat daar 
maar een korrekte geestesrigting kan wees, om welke rede ‘n ondersoek 
onvermydelik is, wat elkeen kan uitvoer as hy maar net ernstig wil. 
Waar daar goddelike openbaringe na die aarde gestuur word, is die waarheid 
daarvan gewaarborg en daarom kan hierdie steeds as vergelyking genoem 
word. En die waarheid kan slegs daar wees waar daar ooreenstemming is 
met die leerstellings wat deur die goddelike Woord oorgebring is. Maar as 
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daar geen regstreekse openbaring as vergelyking voorhande is nie, moet God 
beslis om ondersteuning gevra word en dan sal die mens ook sekerlik ‘n 
korrekte uitleg kry, dus sal hy nou ‘n besluit moet neem ten opsigte van wat 
‘n geestesrigting aan hom voorskryf om te glo. ‘n Ernstige verlange om in die 
waarheid vas te staan en ‘n gebed tot God in gees en in waarheid, sal hom 
verseker van die ware insig oor wat waarheid en wat dwaling is. En sy hart 
sal hom self aanmoedig of waarsku, by welke geestesrigting hy hom moet 
aansluit, maar hy moet ook ag slaan op sy gevoelens en nie teen sy gevoel 
ingaan nie.  
Daar is geen geestelike organisasie op aarde wat vry is van dwaling nie, 
omdat die suiwer waarheid, wat die stigter aanvanklik beweeg het om dit uit 
te dra en die medemens daarvoor te wen, deur mense verander word. En 
daarom sal ‘n soekende mens in elke geestesrigting in twyfel raak, wat ook 
goed is, omdat hy dan self die waarheid nagaan en deur ernstige nadenke en 
verbinding met God deur gebed en werke van liefde, die gees in homself laat 
ontwaak, wat hom nou volgens die waarheid onderrig en aan hom die ware 
kennis bekendmaak. En daarom kan ‘n mens in elke geestesrigting die 
waarheid so vind, indien hy dit self sal doen. 
Die blinde moet homself toevertrou aan die siende - die Siende is God alleen 
of ‘n deur God opgewekte en ’n geestelike leier wat deur Hom onderrig word, 
wat vir die blinde waarlik ‘n egte steun kan wees, wat hom sal lei en hom ook 
kan help om lig vir sy oë te verkry, indien die blinde dit self wil. Maar ‘n 
blinde leier sal nie baie seën stig nie, want hy sal ook hulle wat aan hom 
toevertrou is, op ‘n dwaalspoor bring, alvorens hy nie self deur sy eie wil 
siende geword het nie. ‘n Blinde leier is egter hy wat sy wysheid nie uit 
goddelike openbaringe geput het nie, ‘n blinde leier is hy wat sy kennis slegs 
van swaksiende mense ontvang het en self nie daardeur verlig geword het 
nie, wie inteendeel in dieselfde duisternis sy weg sal gaan as voorheen.  
God bekommer Homself oor iedereen wat na die waarheid verlang. 
Onwetendheid, dwaling en ‘n verduisterde geestestoestand is juis daar te 
vinde waar die verlange na die waarheid nie aanwesig is nie, omdat die 
verlange ‘n voorwaarde is dat God, as die Gewer van die waarheid en die 
ewige Waarheid Self, Homself aan die mens sal openbaar, want as jy na die 
waarheid verlang, sal sy ook aangebied word. Amen. 

Waarheid. Lewenswandel van leiers en leraars is deurslaggewend 

4794 Vir julle mense is dit van die grootste belang dat julle in die 
waarheid onderrig word en dat julle julleself daarom aansluit by die 
geestesrigting wat die waarheid verteenwoordig, wie se leiers en leraars deur 
God onderrig is, wie dus die werksaamheid van die goddelike Gees in hulself 
moontlik maak.  
En julle sal steeds aan die lewenswandel van hulle wat voorgee om 
voorvegters van die waarheid te wees, die graad van waarheid herken en so 
sal julle steeds weet welke waarde aan hulle leerstellinge toegeskryf kan 
word. Daarom, let eers daarop hoe die ingesteldheid van die leiers en leraars 
van ‘n geestesrigting self is teenoor die goddelike gebooie, teenoor die 
gebooie van liefde tot God en die naaste. 
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Deur die praat alleen moet julle julleself nie laat mislei nie, inteendeel gee die 
eie realisering van dit wat hulle leer eers die deurslag. Slegs deur 
daadwerklike liefde word die mens deel van die diens van God. Want so ‘n 
lewenswandel volgens die Wil van God maak die mens ’n kandidaat vir die 
geesteryk en dus sal hulle denke ook korrek wees, want ‘n mens wat God se 
gebooie vervul, sien die waarheid in en sy oordeelsvermoë word aansienlik 
versterk deur die verligting van Gees, wat werksaam word as gevolg van sy 
werke van liefde.  
‘n Mens wie se lewenswandel dus ooreenstem met God se Wil, kan steeds 
geglo word. En as hy nou ‘n bepaalde geestesrigting voorstaan, sal hy ook vir 
God en Sy ryk werksaam wees, want God laat nooit ‘n mens wat op Hom 
gerig is en wie die waarheid wil uitdra, aan ‘n leuen skuldig wees nie. Steeds 
staan die wil van die mens op die voorgrond en na gelang hiervan, goed of 
sleg, waar of verkeerd, sorg God vir hom of wend Hy Homself van hom af. 
Die regte wil bestaan egter uit volledige deemoed en gehoorsaamheid 
teenoor God en so ’n mens sal dus nooit trag om op die voorgrond te tree 
nie. Hy sal nooit aardse voordele, nóg eer en roem, nóg aansien en enige hoë 
posisie wil bereik nie. Hy sal slegs stil en beskeie vir God dien, terwille van 
die waarheid, ook self die waarheid deurgee. Hy voel dat slegs die waarheid 
na God lei en hy sou uit liefde tot sy medemens ook graag vir hulle tot God 
wil bring. Hulle wat onderrig, moet deur God self onderrig wees, maar slegs 
die liefde lewer aan hulle hierdie buitengewone voorreg en juis daarom moet 
elke mens in liefde lewe wie geestelike kennis as waarheid, - as ’n regstreeks 
kennis wat ontvang is van God – sal herken.  
Waar julle dus die liefde mis by iemand wat homself ‘n dienaar van God 
noem, wys ook daar sy geestelike goedere af, want dit is nie van bo nie. Dit 
is ’n bedrieglike werk van die Satan, wat onder die dekmantel van vroomheid 
poog om dwaling te versprei, wie altyd ‘n goeie bodem vind waar die liefde 
ontbreek. Daarom, ondersoek en vra God om bystand sodat julle oordeel 
korrek kan wees, maar neem nie iets aan as julle nie die sekerheid het dat dit 
die woord van God is wat regstreeks oorgebring is en ontvang is uit die 
hoogte nie. Ondersoek alles wat julle aangebied word onder die aanroep van 
God en behou die goeie. So wil God dat Sy Gees in julle werksaam word. 
Amen. 

Salige lot van ryp siele en die toestand van onvolmaaktheid in die 
hiernamaals 

4801 Julle sal ‘n salige lot verkry in die huis van My Vader. Daar sal 
julle alles aantref wat julle vreugde sal gee indien julle siele suiwer is en vry 
van aardse verlangens, as sy ryp sal wees vir die geestelike ryk. Maar 
waaruit hierdie salighede bestaan, naamlik die vreugdes vir ‘n suiwer 
vergeestelikte siel, dit sal julle mense eers kan begryp wanneer julle strewe 
op aarde op geestelike goedere gerig sal wees, wanneer die aarde met haar 
besit nie meer in staat is om julle te bekoor nie. 
Wie homself oorgee aan geestelike genietinge, sal vir sy siel verruklike 
vreugde berei. Die geestelike genietinge sal die gevoel van die siel net so 
beroer as wat aardse genietinge die liggaam beroer, sodat sy dus bomate 
gelukkig sal wees, omdat sy geen enkele aardse verlange meer sal hê nie. 
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Net soos op aarde ervaar die siel ook in die hiernamaals die skone en net 
soos op die aarde ken sy ook die geluksgevoel, maar in ‘n mate waarmee 
niks vergelyk kan word nie. Want haar verlange gaan direk uit na ‘n 
vermeerdering van geestelike besittings en hierdie verlange word ook vir die 
siel vervul. Sy kan onvoorstelbare skeppinge aanskou en hoor en daaruit 
skep sy gedurig wysheid en krag. Sy verkeer in die bekoorlikste omgewing 
waar niks op aarde mee vergelyk kan word nie, omdat aardse skeppinge in 
vergelyking daarmee maar arm en gebrekkig is. En daarom ontbreek dit die 
mense aan krag om vir hulleself die wondere van God se liefde voor te stel 
wat Hy Sy kinders wil laat aanskou. En omdat alle wesens met gelykgesinde 
siele verbonde is, word hierdie saligheid aanmerklik verhoog en die lig 
voortdurend sterker. 
Die toestand in die hiernamaals van die onvolkome wesens kan wel beskryf 
word, omdat dit nie baie anders is as op die aarde nie, deurdat die siele 
hulself dikwels lewend waan op aarde vir ‘n lang tyd. Soos wat die mense op 
aarde in die materie lewe en nie kan begryp hoe geestelike strewende mense 
hulself so van die wêreld kan terugtrek en tog gelukkig kan wees nie, so lewe 
ook hulle hierbo beskrewe in die geesteryk met dieselfde verlange na die 
materie, waaraan dit vir hulle in soverre voldoen word, dat die vervulling 
daaraan hulle nie meer gelukkig kan maak nie, totdat hulle hulself na ‘n lang 
tyd daarvan begin losmaak, wanneer hulle die waardeloosheid daarvan 
insien. Maar die geesteryk van die lig met sy bewoners is vir hierdie wesens 
geslote, want dit is ‘n ander wêreld waarvan hulle nog geen begrip het nie. 
Hulle sou ook nie daarin kon bestaan nie, omdat die volheid van lig hulle sou 
verteer. 
Daar is egter altyd ligwesens onder hulle, wat sonder om herken te word, 
hulle onderrig en poog hulle wil te beïnvloed, om hulle los te maak van 
aardse begeertes en iets hoër na te streef om na ‘n dikwels baie lang tyd ook 
in die ligryk te kan ingaan. Daar kan siele met dieselfde graad van 
onvolmaaktheid in die hiernamaals kom wat verskillende tydsduur nodig 
gehad het om tot rypheid te kom, na gelang van die vermoë van hul hart om 
lief te hê, wat soms in die geesteryk vinniger verander as op aarde. Maar 
daar is ook diegene wat ‘n baie lang tyd nodig het om hulle gebreke en 
ondeugde af te lê. Maar steeds is dit vir hierdie onryp siele heel bekende 
beelde wat hulle te siene kry, terwyl die siel in die ligryk heeltemal 
onbekende dinge te siene kry en die aanskoue en hoor daarvan onvermoede 
saligheid teweegbring en waar die wondere geen einde het nie. Want die 
belofte van Jesus sal vervul word: “Wat geen menslike oog ooit gesien en 
geen menslike oor ooit gehoor het, het Ek berei vir hulle wat My liefhet!” 
Amen. 

Die rede vir die Wederkoms van Jesus 

4802 Eertyds moes Ek na die aarde afdaal, want die mense, My 
skepsele, het deur hulle eie skuld in die grootste nood beland en My 
Vaderliefde wou hulle nie ten gronde laat gaan nie. Bowendien het My 
teenstander homself so teen My verhef in soverre dat hy My skepsele volledig 
beheer het, wie hy wel met sy wil, maar met My krag, verwek het. In ’n 
sekere mate het hy hulle die vryheid van wil ontneem, deurdat hy My 
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skepsele so verswak het, dat hulle hul vrye wil nie korrek kon gebruik nie, 
dus soos wat dit vir My welgevallig sou wees nie. 
Daarom wou Ek My swakke skepsele help in hulle oorgrote nood. Dit was 
geen nood wat net hulle aardse lewe betref het nie, dit was ‘n nood wat ewig 
sou duur as Ek hulle nie te hulp sou kom nie. Ek het medelye met My 
skepsele gehad, ofskoon hulle hulself in vrye wil van My afgewend het. Dat 
hierdie wil egter soseer verswak was en hulle hulself deur My teenstander 
laat beheers het, was slegs die gevolg van ‘n gebrek aan liefde. 
Die Liefde is ‘n Krag wat die wil die moontlikheid gee om hom teen die 
aanvalle van die vyand van die siel te verdedig. Waar die Liefde is, bestaan 
daar geen gevaar om ‘n prooi van die teenstander te word nie, want waar die 
Liefde is, is ook Ek teenwoordig. Maar die mense was sonder enige liefde in 
die tyd van My geboorte op aarde, behalwe die weiniges na wie toe Ek gekom 
het om hulle te help, sodat hulle nie in die algehele liefdelose omgewing ten 
gronde sou gaan nie. En tot hierdie weiniges het Ek na die aarde afgedaal, 
want hulle was erg in die nood gebring en het tot My in hulle nood geroep.  
Maar hulle geloof het swak geword en niemand het meer ‘n sodanige 
verbinding met My, hulle Skepper en Vader van ewigheid af gehad nie, sodat 
Ek My hoorbaar aan hom kon uiter nie. Waar nog enigsins liefde was, het die 
geloof ontbreek en My teenstander het verskriklik huisgehou, want sy 
optrede het nog die weiniges ontneem van die geloof in My, aan My Liefde, 
Wysheid en Mag. Daarom het Ek Self na die aarde gekom en ‘n menslike 
liggaam het My opgeneem, omdat Ek die mense as mens te hulp wou kom. 
Ek wou aan hulle bewys dat ‘n mens My kon nader en homself met My kon 
verbind, indien hy sy wil deur die Liefde versterk en dan bewustelik die vyand 
van sy siel, naamlik My teenstander, bestry. 
My liggaam was suiwer menslik, maar was deur ‘n Ligsiel bewoon van wie 
ook in die begin elke herinnering aan vroeër weggeneem was, totdat die 
vereniging met My deur die Liefde plaasgevind het. Toe eers herken die Siel 
Haarself en Haar taak. Deur die Liefde het die mens Jesus Hom met My 
verbind, want die Liefde is Krag, Sy is My Oersubstansie, Sy is die goddelike 
wat alles deurdring en Wie daarom ook die mens Jesus tot ‘n goddelike Wese 
omvorm het wat vol Krag, Wysheid en Mag moes wees. Sodoende het Ek dus 
die vorm betrek nadat Sy Haarself deur die Liefde tot ‘n woning vir die Ewige 
Godheid gevorm het. Julle mense sal hierdie verborgenheid moeilik kan 
begryp, solank as wat die liefde nog by julle ontbreek, maar waar die liefde 
is, is daar is ook lig en kan Ek Self werk en julle gees verlig. Ek het na Myne 
toe gekom, maar hulle het My nie herken nie. Ek wou My aan hulle openbaar 
en moes daarom klaarheid aan hulle skenk oor waarom hulle in die duister 
was, waarom hulle My nie herken het nie en waarom hulle in groot gevaar 
was. 
Daarom het Ek die mense deur die Mens Jesus onderrig. Ek het aan hulle My 
Woord gebring wat hulle self nie meer kon hoor nie, maar wat die mens Jesus 
gehoor het, omdat Hy deur Sy Liefde, My in Homself teenwoordig wou laat 
wees. My teenwoordigheid het beteken dat julle mense ook My stem verneem 
het, dus kan julle My slegs verneem indien julle julleself omvorm tot liefde en 
deur hierdie liefde My teenwoordigheid toelaat. En wanneer julle hierdie liefde 
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in julle sal hê, sal julle sterk wees en hoef julle ook nie meer My teenstander, 
wat julle wil verderf, te vrees nie. 
Daarom moes Ek na die aarde neergedaal het, omdat hierdie kennis by julle 
ontbreek het, maar Ek wil dit weer vir julle gee. En daarom kom Ek ook nou 
weer na Myne, want weer is die nood groot, weer herken die mense My nie. 
Weer het My teenstander ‘n sterk mag oor hulle en slegs weiniges roep na My 
om hulp. Ek verhoor hulle egter en is in hul midde wat Myne wil wees. Ek 
skenk aan hulle My Woord. Ek vertoef egter net nie liggaamlik onder hulle 
nie, maar werk in die Gees, soos wat Ek belowe het. 
Maar Ek sal na die aarde toe kom en Myne kom haal en bring na My ryk, 
want die aktiwiteit van My teenstander neem hand oor hand toe en dit is tyd 
dat hy weer gekluister word. Dit is tyd dat die bokke van die skape geskei 
word, dit is die tyd van die einde soos wat dit geskrywe staan, dat Ek sal kom 
in die wolke om te oordeel die lewende en die dode. 
Wie in die liefde bly, by hulle sal Ek aanwesig wees en hulle hoef die laaste 
oordeel nie te vrees nie, want vir hulle sal Ek weer die Verlosser wees uit die 
diepste nood, die Redder wat sal kom van Bo, wanneer Satan dink dat hy sy 
spel gewen het. Maar dan sal hy met kettings gebind word, sodat vrede oor 
die mense sal kom wat van goeie wil is. Amen. 

Beliggaming van vele Ligwesens aan die eindtyd 

4803 Die aardse wêreld dien ook die ligwesens tot voltooiing. Want die 
aardse wêreld gee die meeste geleenthede om kindskap van God te verkry, 
wat 'n ligwese slegs deur 'n lewe in die vlees op hierdie aarde sal kan bereik. 
Maar die gang oor hierdie aarde as mens vereis dan nie die positiewe 
ontwikkeling in die "jy moet" toestand nie, maar 'n ligsiel kan haarself direk 
in die vlees laat verwek, om die vrye wilsbeslissing af te lê, waar sy dikwels 
harde beproewinge opgelê word. Ligsiele daal steeds weer neer na die aarde 
en heel in die besonder in die laaste tyd voor die einde word baie sulke 
beliggamings toegestaan, omdat juis hierdie moeilike tyd van die aardse 
bestaan die hoogste graad van rypheid waarborg en ook omdat die dwalende 
mense geestelike leiers nodig het, wat slegs sulke as mens beliggaamde 
ligwesens kan wees.  
Jesus Christus was ook so 'n Ligsiel, wat 'n enorme groot en heilige Taak op 
Homself geneem het, wat die moeilikste vereistes aan die wil van 'n mens 
gestel het. Sy Siel was wel volmaak toe Hy hierdie aarde betree het, maar 
tog het hierdie graad van lig geen invloed op die aardse bestaan van die 
Mens Jesus gehad nie, anders sou Sy taak – naamlik die verlossing van die 
mensdom - sy waarde verloor het. Dit was uiters moeilike vereistes wat as 
sodanig aan hierdie Mens gestel was. Hy moes, net soos elke ander mens, 
die liggaam met sy wense en begeertes oorwin, wat buitengewoon sterk in 
Hom ontwikkel was en wat dus buitengewone selfbeheersing en tug vereis 
het. Sy Siel moes baie groot versoekings weerstaan; dit was 'n voortdurende 
stryd wat die Mens Jesus in Sy jeug teen Homself moes gevoer het. En 
daarom was Sy Liefde, die sagmoedigheid en die geduld baie hoër te 
waardeer as die van 'n sagte mens sonder begeertes, wat niks hoef te oorwin 
nie, omdat niks of weinig hom aanlok nie. 
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Hierdie Siel van die Lig het vanaf die allereerste begin Haar Missie en Haar 
weg oor die aarde geken, toe die nood van die mensdom dit geverg het. Dus 
het Jesus op 'n tydstip na die aarde gekom waarin die onbeheerstheid onder 
die mense die oorhand gekry het en die mense nou juis 'n voorbeeld gegee 
moes word, dat en hoe dit moontlik was om die onbeheerstheid baas te raak.  
Alles, ook die moeilikste, vermag die Liefde deur Haar Krag. Daar bestaan 
niks onoorwinlik vir 'n mens wat in die liefde leef nie. Die liefde self is die 
krag en kan dus ook die vrye wil tot ongehoorde krag maak, sodat alles 
moontlik vir die mens kan wees. Wanneer daar aan die tyd van die einde 
buitengewoon baie beliggamings van ligsiele op aarde plaasvind, dan word 
aan hulle almal 'n taak opgedra wat liefde en wilskrag vereis. Maar al hierdie 
siele het dieselfde taak, naamlik om die goddelike Woord onder die mense te 
versprei. Want deur wetende siele word die kennis op aarde aan hulle 
ontsluit, respektiewelik in herinnering gebring. En dit spoor hulle aan om die 
kennis deur te gee aan hul medemense wat in geestelike duisternis 
voortgaan. En dus is dit 'n kenmerk van diegene wat van bo is, dat hulle 
ywerig deel sal hê aan die verspreiding van die goddelike Woord, maar let 
wel: Van die Woord wat sy oorsprong in die geesteryk het.  
Die leer van die Liefde wat Jesus Christus op aarde verkondig het, was die 
deur God Self deur Jesus gesproke Woord en sal dit ook bly tot in alle 
ewigheid. En van hierdie leer van die Liefde sal en moet altyd melding 
gemaak word waar 'n mens vir God wil opkom. Beliggaamde Ligsiele vind 
slegs in die verbreiding van hierdie goddelike liefdesleer hul geluk op aarde 
en hulle is die ware verteenwoordigers van God op aarde. Wat buite hierdie 
leer geleer word, is mensewerk. Wie daarvoor opkom, is nie afkomstig uit die 
ryk van die Lig nie; baie eerder is die ryk van die duisternis hul vaderland. En 
ligsiele sal altyd die begeerte hê om teen sulke leringe op te tree, wat in die 
eindtyd buitengewoon dikwels sal voorkom. Amen. 

Baie moeisame weg omhoog – Aardse beloning 

4804 Julle lewenslot is dit wat julle tot verlossing strek. Die opvoeding 
van ‘n mens tot kind van God sal altyd ‘n lydensweg wees, wat gegaan moet 
word met ‘n wil wat na My gewend moet wees tot aan die einde, sodat Ek 
julle kan opneem in My ryk, sodat Ek julle aan My Hart kan druk om julle trou 
te beloon. 
En so moet die siele van die Ligryk ook hierdie weg gaan, indien hulle 
beliggaming op aarde die resultaat moet oplewer terwille waarvan hulle die 
beliggaming aangegaan het. ‘n Lewe op aarde sonder teenspoed en lyding 
beperk ook die moontlikhede om ryp te word en is slegs vir diegene beskore 
wat geen aanstaltes maak om geestelike rykdom te vergaar nie, wie dus 
slegs aardse doelwitte nastreef, wie hulle aan My teenstander verkoop het, 
wat aan hul wêreldse ondersteuning gee om hul siele te verloor. 
Beny daarom nooit mense wie in alles slaag en ‘n luukse aardse lewetjie 
geniet en wie weinig beproewing het om te verduur nie. Weet dat hulle siele 
vanaf die begin van hul beliggaming tot aan die einde byna geen vooruitgang 
sal boekstaaf nie, dat hulle wel lewe, dog ten prooi geval het aan die 
geestelike dood, dat hulle dus op aarde al die loon ontvang vir dade wat nie 
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die liefde as stimulant gehad het nie, en hul medemens nie in hul nood 
gehelp het nie. 
Niks bly die mens onbeloon nie, dog wee, wanneer slegs aardse loon verleen 
word. Armsalig sal hierdie mense na hul dood die hiernamaals binnegaan en 
groot sal hulle nood en duisternis daar wees. Verdra alles wat julle opgelê 
word en vermeerder julle geestelike goedere, wanneer aardse nood op julle 
druk, sodat julle in die geesteryk beloon kan word en geen gebrek daar hoef 
te ly nie. Weet dat slegs ‘n weg vol dorings julle na die doel kan lei, dat dit 
die ware weg is wat baie moeisaam en steil omhoog voer. En as die weg 
gelyk is, vra vir ‘n vinnige opwaartse gang en om krag om elke moeilike weg 
te kan gaan. En kyk nie vol afguns na diegene wat hul aardse lewe kan 
geniet nie, want eens sal hulle bekla word, terwyl julle nog die regmatige 
loon in vooruitsig het, wat Ek Self aan julle sal gee wanneer julle My ryk sal 
binnegaan. Amen. 

Kloof en Brug - Hernieude Kluistering – Kring van stromende 
Liefde 

4807 Die kloof tussen My en die mensdom word steeds groter, want 
voortdurend word die aantal van hulle wat oortuigend in My glo, minder. 
Voortdurend word die krag van My “verteenwoordigers” op aarde swakker, 
wat wel in My Naam spreek, maar geen verspreiders van die suiwer waarheid 
is nie. 
Steeds meer mense raak afvallig van die geloof en wend hulle tot hom wat 
My teenstander is. Hulle wend hulleself tot die wêreld, wat sy ryk is en 
vergroot so die afstand na My wat hulle tydens hulle aardse lewe moes 
verklein het. Hulle verwyder hulle van My en vergroot die kloof wat hulle van 
My skei. Maar dit gaan slegs tot by ‘n sekere grens, want as die grens 
oorskry word, waar die krag van My Liefde hulle nie meer bereik nie, verhard 
die geestelike in die mense weer tot vaste substansie. Maar solank die aarde 
nog bestaan, word die afvallige mense ook nog deur die verbintenis van My 
stromende liefde omvat. Want as hulle daarbuite tree, sal dit die uiteenval 
van die vorms beteken, naamlik die vrylating van die geestelike wat hulle in 
hulself berg. Dit sal die dood van mense, asook van diere beteken, dit sal ‘n 
ontbinding van die skepping en ‘n hernieude vormgewing daarvan beteken. 
En geen wese kan hom ongestraf van My verwyder nie, want hy verloor sy 
lewe wanneer hy My verloor. Dus moet hulle wie in die lewe wil bly, ook na 
My streef en My soek. Hy moet probeer om na My toe te kom om sodoende 
die kloof tussen My en homself kleiner te maak.  
Maar waar geen geloof in My is as Vader en Skepper van die ewigheid nie, 
daar is ook geen weg oor die kloof nie, want die brug wat tot My voer is 
onsigbaar. Slegs die geloof maak ook die brug sigbaar, want die geloof in My 
is ook die aanleiding om na My te roep. Die geloof in My voer ook tot die 
gebed en dit is die sekerste brug na My toe. 
Tallose mense loop by hierdie brug verby. Ook hulle wat die “leier” wil wees 
vind dikwels self nie hierdie brug nie, omdat hulle woorde sonder lewe is. 
Omdat hulle op weë gaan wat nie as brug kan dien nie, weë wat altyd weer 
na die uitgang terugvoer, omdat dit woorde is wat nie tydens die gebed uit 
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die hart kom nie en daarom ook nie My Oor bereik nie. Die brug, wat die 
enigste weg is wat oor die kloof na My toe voer, word dus nie betree nie.  
Eendag sal hierdie brug egter ook nie meer daar wees nie, want as Myne 
daar oorgegaan het, sal dit vir die ander te laat wees. Dan sal elke weg 
afgesny wees en dan is daar geen redding meer vir hulle wat agtergebly het 
nie. Dan sal die afgrond hulle verswelg, dan sal die aarde hulle opneem, dan 
sal alles wat nie die weg omhoog gegaan het nie, die diepte opsoek en weer 
harde materie word. Amen. 

Genade is onbeperk – Geen bevoorregting van die enkeling 

4813 Die mate van genade wat julle wil aanneem sal julle altyd ten 
deel val, dit wil sê, wat julle werksaam by julle wil laat word. Ek is altyd 
bereid om genade uit te giet oor elke mens, maar nie almal wil haar in 
ontvangs neem om hulself oop te stel vir die genadestroom en daarin te 
swem nie. Hoe dikwels word julle omvou deur My genade, hoe dikwels giet 
Ek nie My genade oorvloedig uit oor die aarde nie. En elkeen het die reg om 
daarvan te besit.  
Maar My genadegawe word maar selde waardeer as 'n geskenk van My Liefde 
met die grootste resultaat. En daarom is die ontwikkeling van die mense op 
aarde so verskillend. Daarom is daar soveel vlakke van volwassenheid. En 
daarom bly baie mense onder, terwyl ander tot die hoogste hoogte opklim, 
omdat steeds meer genade vir hulle wink, hoe hoër hulle klim.  
My Liefde omvat al My skepsels en daarom skenk Ek nie karig aan één nie. 
Hulle kan almal van My neem soveel as wat hulle wil, maar hulle wil nie veel 
hê nie. Dit wil sê, slegs weiniges het die waarde van My genade ingesien en 
verryk hulself daarmee, omdat hulle nie beperk word in die in ontvangs neem 
van genade nie, omdat hulle voortdurend aan hulself werk en dus ook die 
genade werksaam laat word.  
Tog dring Ek My genade aan niemand op nie. Ek gee ook aan diegene wat dit 
nie uit hulself begeer nie. Ek bied haar vir hulle aan, maar dan moet die wil 
van die mens eers bereid wees om My geskenk aan te neem, anders bly dit 
heeltemal sonder uitwerking, asof hulle in werklikheid geen genade ontvang 
het nie.  
Dat die toevoer van genade maar by min mense baie duidelik is, mag 
daardeur nie afgelei word dat Ek hierdie mense buitengewoon bevoordeel nie 
en dat hulle ooreenkomstig My keuse bestem is om iets groots tot stand te 
bring en Ek hulle daarom met genade oorlaai nie. Die wil van hierdie mense 
was bereid om My genade werksaam te maak tot My eer. Daarom kon hulle 
ook mateloos put uit die bron van genade wat My Liefde vir elke mens 
ontsluit het.  
Maar wie van My genade wil gebruik maak, kan op aarde alles bereik wat 
hom geestelik ten doel gestel is. Want om My genade te ontvang beteken om 
niks sonder My te doen nie, om elke hulpverlening van My af te smeek en te 
bewerkstellig en voortdurend onder My besondere beskerming te staan. Hy 
leef in My genade. Ek sien hom met welgevalle aan, want sy gedagtes soek 
My dikwels, met die wete dat Ek sy getrouste vriend en Vader is, wat hom 
ryklik beloon met genadegawes. 
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Geen mens op aarde hoef sonder genade klaar te kom nie. Dit wil sê: Ek is 
altyd tot hulp bereid waar My hulp nodig is, want My erbarming en My Liefde 
gaan uit na al My skepsels wat Ek wil help om salig te word. Wie My genade 
aanneem sal geluksalig word, maar wie haar verwerp, sal vir ewige tye 
reddeloos verlore wees, omdat niemand sonder My hulp die geestelike dood 
kan ontsnap nie. Amen. 

Hiernamaals, omstandighede daar 

4820 Sodra julle deur die poort van die dood gegaan het, sal julle nie 
meer julle aardse houer voel nie, maar sal maklik en vry kan beweeg, julle 
sal nie verhinder word om te gaan waar julle wil nie, julle sal op geen manier 
gedwing word nie. En tog kan hierdie toestand ook pynlik wees vir julle, 
naamlik wanneer julle julleself in duisternis bevind, wanneer daar geen lig is 
en julle nie in staat is om iets te kan sien nie. Hierdie geestelike blindheid 
word gekoppel aan volledige hulpeloosheid en ‘n swakheid van wil wat nie sy 
traagheid kan afskud nie. Daarom sal julle nie deur enigiets uiterlik 
waarneembaar beïnvloed kan word nie, maar daar kan nog ‘n beperking in 
julleself wees wat julle sal verhinder om te lewe, d.w.s. om aktief te werk 
ooreenkomstig die wil van God, wat alle lig-ontvanklike siele kan doen 
wanneer hulle die aarde verlaat en waar hulle in ‘n koninkryk geplaas word 
waar hulle steeds groter wordende prag kan aanskou. 
Om in hierdie pragtige koninkryk te woon, is ontsaglik salig vir die siele van 
die dode, want hulle sal alle wêreldsheid, moeilikheid, ellende en 
onvolmaaktheid agterlaat en sal deur die liefde verenig word met geestelike 
wesens wat vol van liefde, wysheid en krag is. En die siel sal nou daaraan 
deelneem, ewige nuwe ontdekkings sal haar geestelike sinne betower, sy sal 
skeppings van uitsonderlike pragtige vorme aanskou wat nie met aardse 
skeppings vergelyk kan word nie. Ook sal sy nie meer aan tyd en ruimte 
onderworpe wees nie, sy sal kan bly waar sy wil en sal selfs in die verlede 
sowel as ook in die toekoms kan beweeg. Sodra die siel volmaaktheid bereik 
het, dit wil sê sodra sy die koninkryk van lig ingegaan het, is sy nie meer 
onderworpe aan die wet van tyd en ruimte nie. 
Maar selfs daar verskil die graad van lig, wat steeds groter stimulasie 
bevorder en ook die wesens verenig om te werk met gekombineerde krag. 
Om aktief te wees in liefde is ook die belangrikste wet in hierdie koninkryk en 
om hierdie rede help die ligwesens mekaar in volmaakte harmonie, deur 
geluk te gee en ook te ontvang. Hul voortdurende inspanning gaan egter oor 
die siele wat in duisternis is, wat hulle weet uiterste ontbering ly en wie hulle 
deur onderrig wil help.  
Daar is geen impuls van lewe in die gebiede van geestelike duisternis nie, die 
wesens is totaal apaties, indien hulle nie van vurige woede brand nie, dors na 
wraak en in voortdurende geveg met mekaar is nie. Laasgenoemde neem ‘n 
eindelose tyd totdat hulle kalmeer en in ‘n toestand van traagheid verval. En 
slegs dan kan hulle deur die ligwesens gehelp word. In teenstelling met 
hierdie, is die onvolmaakte wesens hoofsaaklik vol selfsugtigheid en daarom 
ontoeganklik vir onderrig betreffende die gebod van liefde. Nogtans, as 
gevolg van die oneindige geduld van die ligwesens, word hulle nooit moeg 
om te help nie, sodat daar byna altyd geestelike vooruitgang sal wees nadat 
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die wesens hul wrede instinkte verwerp het en nie meer probeer om mekaar 
in stukke te skeur nie. Die toestand van traagheid is te alle tye die inleidende 
toestand van opwekking uit die slaap en dit vereis slegs liefdevolle 
ondersteuning, sodat hierdie wesens ook ‘n skynsel van lig sal ontvang en 
begin om te sien. Maar dikwels sal dit ‘n lang tyd neem, omdat vrye wil ook 
voorkeur kry in die geestelike koninkryk en wat nie gedwing mag word indien 
die wese geluksaligheid wil bereik nie. Amen.  

Duiwels in die eindtyd en ongeloof - Geloofstryd - Die koms van 
die Heer 

4825Skrikwekkend sal die ongeloof wees in die laaste tyd voor die 
einde, waarin die mens slegs nog aardse gewin sal najaag en nimmer aan 'n 
God sal dink nie. Die mense sal mekaar oor en weer bedrieg en poog om te 
mislei, hulle sal terwille van die materiële, alle slegte instinkte ontwikkel en 
geen gewetensaak daarvan maak om aan hul naaste skade te berokken, 
indien hulle maar net self voordeel daarvan kan hê nie. Hulle sal probeer om 
hul besittings te vermeerder, ja, al hulle denke sal daarop gerig wees. Maar 
hulle sal God vergeet en sal nie aan Hom glo nie en sal Hom daarom ook nie 
vrees nie; hulle sal nie eens glo aan 'n komende verantwoording en straf vir 
hul sondes nie en sal daarom sondig sonder bedenking of vrees vir `n Regter.   
Aards sal dit goed met hulle gesteld wees, omdat hulle ondersteun sal word 
deur God se teenstander, wat hulle tot steeds groter begeerte na die 
materiële sal aanspoor. Waar die geloof aan God dus ontbreek, het Satan 
groot mag; daarom is hierdie ongeloof baie gevaarlik vir die mense, want 
hulle sal hulle ondergang tegemoetgaan. 
En waar die geloof ontbreek, is daar ook geen liefde nie, want slegs sy kan 
die geloof lewend maak. Waar die liefde ontbreek, is die mense geestelik 
blind, hulle weet niks en wat hulle glo hulle weet is verkeerd. ’n Diepe 
duisternis is oor die mensdom uitgesprei, daarom gaan die aarde haar einde 
tegemoet. Aards gesien is daar geen nood nie, want die mense lewe in 
welstand, op die weiniges na wat nog 'n vaste geloof het en wie deur die 
wêreld vyandig bejeën word. Hul sal weliswaar vir 'n kort tyd 'n harde lot 
beskore wees, maar hulle sal aan die welstand van medemense wat sonder 
geloof is, die onmiskenbare teken van die einde herken - omdat dit vooruit 
aan hulle gesê was, sodat hulle kan standhou in hierdie nood, wat die gevolg 
sal wees van hul geloof. 
Wanneer die tyd aangebreek het waarin die Satan heers, sal ook die einde 
nie meer vêr weg wees nie. Want daar is ook aangekondig dat die wêreld aan 
die einde vol duiwels sal wees. En die mense wat geen geloof het nie, sal 
hulle as duiwels gedra en daarom 'n bittere stryd met die gelowiges verklaar. 
Maar dan sal die koms van die Heer ook nie meer vêr wees nie. Dan kan elke 
dag die einde bring, omdat die Heer sal kom wanneer die nood so groot sal 
wees dat die gelowiges dink dat hulle gefaal het, wanneer satan sal dink dat 
hy sy spel gewen het, wanneer die ongeloof so sterk toegeneem het dat die 
gelowiges vir hulle lewens moet vrees. Dan egter sal die Redder van Bo 
verskyn; Hy sal kom in die wolke om Syne tuis te bring na die ryk van vrede 
en sal dan op aarde 'n laaste oordeel hou. 
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Dan het die einde gekom waarin satan geboei sal word, en saam met hom 
almal wat aan hom onderdanig was. En dan sal daar 'n nuwe aarde ontstaan 
wat maar net deur diep gelowige mense bewoon sal word wat aan God 
getrou gebly het in die laaste geloofstryd en wie nou hulle loon sal ontvang, 
naamlik 'n lewe in die paradys op die nuwe aarde. Amen. 

Liggaam en siel in harmonie 

4826 Die liggaam moet versorg word om sy krag te bewaar en 
daardeur vir sy taak geskik te bly, sodat hy die siel met haar positiewe 
ontwikkeling kan help. Die liggaam moet dus nie heeltemal verwaarloos word 
nie, omdat die geordendheid ook 'n wet van My is - en alles tot ordening 
behoort wat 'n bevorderlike en opbouende uitwerking het.  
Die mens het wel die opdrag gekry om homself los te maak van die materie 
en haar te oorkom, deurdat die hart haarself daarvan vrymaak - dus om nie 
meer deur aardse materiële sake beheers te word nie. Tog moet die liggaam 
in 'n sekere harmonie met die siel staan. Hy moet aan die siel innerlike rus 
verskaf, wat hy kan doen as hyself ook tot rus gekom het, as daar in sy 
behoeftes voorsien is en hy hom aan die vereistes van die siel kan wy.  
Die liggaam kan wel eise stel wat 'n materialistiese denke verraai en wat 
daarom nooit voortgekom het uit My wet van ordening nie, maar dan is hy 
ook nie in harmonie met die siel nie. In so 'n geval sal die siel, indien sy 
alreeds die kennis besit om haarself teen hierdie verlange te verweer, nie die 
begeertes van die liggaam nakom nie, ofskoon hy nie van sy begeertes wil 
afsien nie. Dan staan siel en liggaam in 'n stille stryd teenoor mekaar. Dan 
word die liggaam maar swak deur die siel beloon totdat hy tevrede is met die 
toestaan van klein versoeke, tot hy hom aangesluit het by die begeertes van 
die siel. Hulle het dan weer die korrekte orde binnegegaan en hy sal dan ook 
in hierdie toestand goed voel, omdat hy homself nou sien as begunstiger van 
die siel.  
Dan kan daar ook groter eise toegestaan word, omdat die gevaar dan nie 
meer bestaan dat die liggaam die siel sal oorheers en hy homself so na die 
wêreld toekeer dat hy die siel heeltemal sal verwaarloos nie. Die liggaam 
mag nooit die siel beheers nie, die stoflike wêreld mag nooit op die voorgrond 
tree nie. Die siel moet bepalend wees en moet deur die liggaam in haar 
begeertes en strewes ondersteun word. Dan kan die vermindering van laste 
ook vir die liggaam gegee word en elke verlange kan dan vervul word, want 
dan stel die liggaam nooit vereistes wat vir die siel nadelig sal wees nie. So ‘n 
siel sal dan ryp word, omdat sy voortdurend daarna streef om met My in 
harmonie te lewe, My welgevalle te verwerf en steeds nader aan My te kom. 
Maar aan die vreugde van die wêreld sal sy argeloos verbygaan.  
Ek wil die mense op aarde ook vreugde besorg, maar eers wanneer die 
vreugde geen gevaar meer vir die siel sal inhou nie. Wanneer dit egter die 
geval sal wees, kan slegs Ek beoordeel. Daarom beloon Ek julle liggame 
dikwels karig, andersyds berei Ek vir die mense wat My trou toegedaan is, 
stille vreugdes om My Liefde aan hulle te toon wat steeds gelukkig wil maak. 
Amen. 
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Tekort aan Maaiers in die oestyd 

4828 Ten tye van die oes sal daar baie arbeiders benodig word en 
daarom is elkeen welkom wat sy dienste vir My aanbied. En elkeen sal 
volgens sy bekwaamheid op die plek geplaas word waar hy kan werk en sy 
diens vervul volgens sy vermoë. Ek wys niemand af nie, omdat die werk voor 
die einde dringend is en Ek ook nie genoeg maaiers sal hê, wanneer die tyd 
van die oes gekom het nie. Maar hulle wil en hulle trou moet hulle My skenk, 
hulle moet as deugdelike knegte vir hul Heer opkom en Sy aanwysings in 
ontvangs neem om altyd vanuit die vaste wil daarvolgens te handel en om 
sodoende getroue dienste vir My te verrig. 
Maar hulle moet nie net My Wil uitvoer nie, maar dié Wil ook tot hulle eie 
maak, d.w.s. hulle moet self daarvan oortuig wees dat die medemens slegs 
deur hul arbeid gehelp sal kan word. Hulle geestelike arbeid moet dus nie net 
meganies of in My opdrag uitgevoer word nie, maar dit moet vir hulleself 
vreugde gee, omdat hulle dan sal insien dat die werk alleenlik resultate vir 
die siel oplewer. Alles wat My knegte vir My en My ryk doen, moet vanuit die 
volste oortuiging wees, moet met ywerige toewyding en in liefde uitgevoer 
word, dan eers is hulle ware dienaars, hulle wat Ek vir My uitverkies het om 
vir My besig te wees. 
Wie sy opdrag slegs gedwonge uitvoer, sal geen seën oes nie, hy sal nie die 
regte leier vir die blindes kan wees nie, omdat hyself nie siende is nie. Om 
My te dien beteken om in liefde vir die medemens werksaam te wees, om 
hulle geestelik en liggaamlik te help in hul nood. Want dit doen Ek vanuit My 
Liefde, dog My dienaars moet dit in My plek doen, hulle moet My 
verteenwoordig, dus die Wil van hul Heer vervul as Hy Homself nie kan uiter 
vanweë die mense, wat Myself nie sal kan verdra in hul nabyheid nie, vanweë 
die onvolmaakte toestand van hulle siele. En tot hulle moet Ek deur 
mensmonde spreek en daarvoor moet ywerige dienaars om hul monde aan 
My te verleen, sodat Ek tot die eerstes kan spreek wanneer hulle My Woord 
nodig sal hê. 
Daar is baie arbeid in My wingerd en daar is nog baie onbewerkte akkers, dit 
is menseharte wat ontvanklik gemaak moet word vir die suiwer saad, vir die 
evangelie wat van My uitgegaan het en die mense na My toe moet 
terugbring. Wie dus My evangelie versprei, wie aan sy medemens 
opheldering verskaf en hom in staat stel om My Woord aan te neem, wie 
hulle harte toeberei het tot liefde en hulleself dus vir Myself ontvanklik maak, 
die is My kneg en verrig vir My die regte dienste. Hy sal reeds op aarde 
geseënd wees en eenmaal ook in die geesteryk, want hy help met die redding 
van baie siele van die ewige dood. Hy versprei lig en verlig so die weg na My, 
die weg na die ewige lewe. Amen. 

Jesus, bely Hom voor die wêreld 

4831 Bely My openlik en huiwer nie om My Naam openlik uit te spreek 
wanneer julle standpunt teenoor geloof en teenoor My gevra word nie, want 
hierdie belydenis met die hart trek My na jou sy. En dan sal alle vrees van 
jou wegval en sal jy openlik en sonder skroom spreek oor geloofsake, oor My 
leer, oor My werksaamheid by en in jouself en ook oor die toekoms. Jy werp 
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dan 'n muur neer, die muur van stilswye, waaragter hulle baie kan verberg 
en wat daarom geskik is om die waarheid te verbloem. Spreek sonder vrees, 
waar dit ookal mag wees, want Ek self lei jou daarheen waar jy opgeroep 
word om vir My op te kom. Dit sal nie meer lank neem alvorens die wêreld 
julle, wat nog glo in 'n God en in 'n lewe na die dood, sal bespot nie. Want 
die wêreldse mense val steeds meer af en alles wat vir hulle nie sigbaar of 
tasbaar is nie, is vir hulle onwerklik. Daar sal 'n openlike vyandskap van 
hierdie wêreldse mense vorm ten opsigte van die gelowiges, wat as 
voortdurende teiken vir aanvalle, hulleself skaars teen vyandelikhede sal kan 
beskerm. Maar dit moet julle nie bang maak nie. Dit moet so gebeur, want 
die tyd is vervul waarin 'n skeiding moet plaasvind tussen Myne en die 
aanhangers van My teenstander wat probeer om alle geloof in My te 
onderdruk en aan wie hulle gebonde is. Weet egter dat Ek self by julle sal 
wees, in die gees asook sigbaar waar dit nodig is.  
Weet dat julle veel sterker is as die ander, al mag hulle julle ook in aantal 
oortref, want as Ek aan julle kant sal stry, sal julle nooit oorwin kan word nie. 
Maar julle sal openlik en sonder vrees vir My moet opkom, sodat die vyand 
kan besef Wie julle van krag voorsien, want dit sal duidelik sigbaar wees dat 
julle buitengewone hulp ondervind. Spreek net My Naam in volle geloof uit 
wanneer jy bedreig word. Stel My Naam teenoor jou aanvallers. Roep My met 
jou hart en jou mond en vrees geen aardse mag nie, en aan almal wat van 
goeie wil is, wat van My wil is, sal Ek krag verleen soos wat Ek dit beloof het. 
In die Naam van jou Goddelike Verlosser het jy 'n wapen wat waarlik nie 
oortref kan word nie, omdat diegene wat in die eindtyd die geloof in My sal 
hê, al My liefde sal besit.  
En wie My sal bely voor die wêreld, bewys My ook sy onwankelbare geloof en 
oor hom bekommer Ek My in die besonder. Julle sal baie spoedig daartoe 
gedwing word om te bely of om af te wys. Word dan nie bang vir die 
wêreldse mag nie, maar dink net aan My woorde: ‘Wie My voor die wêreld 
bely, dié sal Ek ook voor My Vader bely’. 
Jy sal gedwing word om te besluit vir Jesus Christus of teen Hom. Kom dan 
met vreugde vir Hom uit, want slegs deur Jesus sal jy by My kan kom. Slegs 
deur die geloof in Sy verlossingswerk en Sy hulp sal jy nader aan My kan 
kom, by die Vader, wie se Liefde Haar met almal wil verenig soos wat Sy 
Haarself verenig het met Jesus wat deur Sy grote liefde die wêreld verlos van 
die sonde. Amen. 

Stem van die gewete – Die gebod van die liefde - Kennis 

4833 Wat vir julle op aarde nodig is om jul doel te bereik, laat Ek julle 
in ruime mate toekom, sodat die heeltemal ryp word van die siel nie vir julle 
onmoontlik sal wees nie. Maar Ek weet ook sedert ewigheid wat die mate van 
genade vir elkeen afsonderlik is wat hom van nut sal wees. Gevolglik weet Ek 
ook watter hulpbronne hom sal dien en hoe hy homself hierop sal instel. 
Daarom ook die verskillende soorte lotgevalle in die lewe, maar tog lei alle 
paaie egter na die doel, na die laaste voltooiing, indien die mens hulle 
bewandel en daarna streef om opwaarts te gaan.  
Die lewe op aarde bestaan vir elkeen uit 'n ander besigheid wat vir hom 
suksesse of mislukkings laat oplewer. Die mees verskillende beroepe lei tot 
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ywerige mense wat op aardse sukses bedag is en wie dus, beantwoordend 
aan hul suksesse, ook verskillende vereistes aan die lewe stel, wat egter 
meestal gaan oor die welbehae van die liggaam. Maar die aardse strewe 
lewer geen positiewe geestelike ontwikkeling vir hulle nie, daarom is dit dus 
heeltemal onafhanklik van die lewensomstandighede en die bekwaamheid 
van 'n mens.  
Om geestelik vooruit te gaan, is slegs 'n lewenswandel volgens My wil nodig. 
En hierdie lewenswandel kan elke mens lei, arm of ryk, vernaam of 
eenvoudig, jonk of oud, intelligent of beperk in sy kennis. Ek het in die hart 
van die mens 'n vermaner geplaas, sodat elkeen uit homself sal weet wat 
goed of kwaad is, omdat hy presies sal weet wat die uitwerking van elke 
handeling op homself is. Wie homself by hierdie vermaner sal hou, wie dus 
na die stem van sy gewete sal luister, sal ook op die regte pad gaan wat na 
die doel lei.  
Maar die stem van die gewete word eers ontwikkel deur die opvoeding. Deur 
onderrig, deur die opneem van My Woord, kortom, deur kennis wat aan 
elkeen van julle oorgedra word deur die evangelie wat aan julle verkondig 
word deur woord en geskrif. Die evangelie maak My wil aan julle bekend, wat 
in één gebod saamgevat word: "wees vir God lief bo alles en jou naaste soos 
jouself." Wie hierdie gebod nakom, leef in My ordening en sy geestelike 
vooruitgang is verseker. Hy kan ook sonder diepere kennis wees, maar tog 
word sy siel ryp. Hy kan egter ook kennis van My af in ontvangs neem, want 
die mense word so in gedagte gehou soos wat hulle die toegekende genade 
wil gebruik.  
Wie baie wil uitdeel, sal baie ontvang. Wie egter tog net leef, maar dit in My 
ewige ordening, sal op aarde ook onkundig kan wees. Maar hy sal nie sonder 
geestelike goedere wees nie, want hy sal in die helderste lig staan, dus 
wetend en vol van krag wees wanneer hy sy liggaamlike omhulsel aflê.  
Daar is geen besondere kennis nodig om volmaak te word op aarde nie, maar 
slegs die wil om onbaatsugtige naasteliefde te beoefen. En dit kan elke mens 
doen, wie na meer streef, wie sal luister na die vermaner in sy hart, wie My 
Wil nakom omdat hy voel dat hy My slegs welgevallig is wanneer hy uit eie 
beweging goed sal wees vir sy medemens. Wanneer hy aan My en aan die 
naaste die liefde betuig wat Ek van hom vra. Daarom het Ek die gebod van 
die liefde as vernaamste gebod vir die mense gegee. Amen. 

Die ware voor God geldigeHuwelik 

4834 Vir huweliksgemeenskap word die seën van God absoluut vereis, 
anders is die huwelik wel op aarde, maar nie in die hemel geldig nie. Wie op 
aarde deel in die ongeloof aan ‘n Skepper en Behouer van alle dinge, naamlik 
in die God en Vader van alle ewigheid, kan nie aanspraak maak op die seën 
van God nie. Hy erken God nie en dus erken God ook geen bondgenootskap 
nie, al is dit op aarde volgens wet gesluit, dit wil sê dat dit aan alle 
formaliteite voldoen wat nodig is vir 'n huweliksluiting. Eers wanneer albei 
voor God verskyn en Hom vra om hul verbond te seën, wanneer albei God as 
hul Heer erken, op Wie hulle in liefde afstuur, kan hulle ook van Sy seën 
verseker wees, want God is aanwesig waar Hy verlang word. Hy is in ’n 
sekere sin getuie van 'n verbinding wat gebaseer is op die liefde vir mekaar. 
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En so is dit wel verstaanbaar dat slegs weinig huwelike aanspraak daarop kan 
maak as geldig voor God geslote, want ook 'n kerklike handeling vervang nie 
hierdie vervulling van die voorwaardes wat deur God gestel word nie, want 'n 
kerklike handeling kan ook voltrek word by mense wat hulle sonder liefde 
verbind, ter wille van aardse voordele, waartoe God nooit as te nimmer sy 
seën sal gee nie.  
Die huwelik is 'n heilige instelling, wat deur God beskik is tot voortplanting 
van die menslike geslag, sowel as tot die gemeenskaplike rypwording van die 
siele wat mekaar in liefde toegedaan is. Maar die huwelik is nie te beskou as 
'n verbinding wat as ’n saketransaksie aangegaan kan word of net om 
sinlikheid te laat botvier of om aardse voordele te verkry nie. Die huwelik is 
ook geen toestand wat na willekeur afgebreek of verander kan word nie. Wat 
voor God regmatig verbind is, dit wil sê waarvoor God se seën afgesmeek is 
in ’n eensgesinde wil, bly ook ewig voor God verbonde en kan aards slegs 
deur die dood ontbind word en 'n tydelike skeiding deurmaak.  
Maar meestal verbind sulke huweliksgenote ook in die geesteryk en streef 
hulle daarna om gesamentlik omhoog te gaan. Die aaneensluiting van 
geestelik gelykgesinde siele is beide op aarde asook in die hiernamaals die 
hoogste saligheid en doel. En wie hom ook eenmaal in liefde verbind het, bly 
ook verbonde tot in alle ewigheid. Maar sulke ware, voor God geslote 
huwelike kom slegs selde voor. En daarom is daar op aarde so selde diepe 
geluk en geestelike ooreenstemming te vinde, omdat die mense in hul 
sinlikheid die eersgenoemde nie ag nie, maar tevrede is met suiwer 
liggaamlike simpatie, wat egter nooit 'n diepe liefde genoem kan word nie en 
ook nooit sal bly bestaan nie. Slegs die wie God se Seën innig afsmeek, gaan 
'n ware, voor God geldige huwelik aan en hulle siele lewe in harmonie tot by 
hul liggaamlike dood en ook tot in ewigheid. Amen. 

Vergelding – Versoening - Ewige orde - Vergifnis deur Christus 

4837 Daar bestaan vergelding op hierdie aarde vir alle dade, beide 
goed en sleg, julle kan nie sondig sonder straf nie, net soos julle nie iets 
goeds kan doen sonder beloning nie, maar nie vrees vir straf of die 
verwagting van beloning moet julle lei om ’n bose óf 'n goeie daad te doen 
nie. Suiwer liefde vir julle naaste moet julle verhoed om hom te benadeel, 
julle moet hom eerder help, dus bereid wees om hom van diens te wees, julle 
moet goed doen ter wille daarvan en die bose verafsku omdat dit boos is. Dit 
is My wil en dit stem ooreen met My ewige orde, dit is die wet van die gees 
en dus ook die aardse koninkryk, naamlik om in My ewige orde te lewe om 
gelukkig te wees, en enigiemand wat hierdie wet van orde nietig verklaar, sal 
in 'n ellendige toestand beland en sal dienooreenkomstig geoordeel word, wat 
beteken hy sal aansluit by die geestelike wesens wat My wil opponeer, wie 
dus ook My orde verontagsaam. Die wese sal in staat wees om sy fout te 
besef, as hy wil en sal ook die geleentheid kry om op te maak daarvoor. Maar 
dit sal 'n buitengewone sterk wil verg sodra die wese vertrek het vanaf die 
aarde, terwyl hy dit op aarde baie makliker kon herken het, asook versoening 
gedoen het vir sy verkeerde dade.  
Nietemin, volgens goddelike geregtigheid moet versoening gedoen word vir 
elke verkeerde daad, en julle mense moet dit oordink terwyl julle op aarde 
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leef. Dit is waarom liefde voortdurend aan julle verkondig word, dit is die 
rede waarom die Evangelie, die leer van Christus, toeganklik gemaak is vir 
julle, sodat julle dit sal heroorweeg en julle verkeerde dade sal erken en 'n 
poging sal aanwend om daarvoor te vergoed deur goeie dade, sodat julle 'n 
poging sal aanwend om 'n lewe van liefde te leef, wat is en vir ewig die wet 
van My ewige orde sal bly.  
Daar is vergelding, en julle kan julleself gelukkig ag as julle alreeds op die 
aarde toegelaat word om te vergoed, want dit is baie moeilik om aan die 
anderkant van julle skuldlas ontslae te raak, so moeilik dat julle 'n 
onbegryplike lang tyd nodig sal hê daarvoor, terwyl julle op aarde verlossing 
kon gekry het in die Een wat gesterf het vir julle sondeskuld. Maar dit vereis 
altyd die besef van julle skuld en die wil om daarvan ontslae te raak deur 'n 
regverdige versoening of deur die hulp van Jesus Christus, Wie julle moet 
aanroep vir die vergifnis van julle skuld, maar dit vereis dat julle dit self sal 
verag en die vaste wil sal hê om te verbeter en My wet van ewige orde binne 
te tree om 'n lewe van liefde te leef volgens My wil. Amen. 

Geloofstryd - Verwysing na groot nood - Aanmaning 

4838 Daar sal nie meer ’n lang termyn vir julle gegee word nie, dit 
moet julle weet. En julle sal die kort tydjie nog bewustelik moet lewe, omdat 
dit vir julle nog 'n tyd van genade sal wees waarin julle julleself sal kan 
voorberei en krag kan versamel vir die komende tyd wat al julle krag sal 
opeis. Laat julle nie mislei deur die skynbare rus en die toestand van vrede 
nie, want vandag of môre sal dit verander en geskok sal julle die gedrag van 
die mense sien aan wie julle uitgelewer is. Julle sal so 'n vinnige terugkeer 
van die voorgaande nood nie wil glo nie en vol afgryse sal julle die 
wêreldgebeure volg. Maar glo dat daar vir julle maar net een hulp bestaan, 
wanneer julle julself tot die Ene sal wend, wat Heer is oor alles, wat julle ook 
in die grootste nood in Sy beskerming kan neem en aan wie julle julleself sal 
moet toevertrou, indien julle gedurende die moeilike komende tyd wil uithou 
en standvastig wil bly in die stryd wat julle oor die verlossing van julle siele 
sal moet voer. 
Julle sal nog veel kan bereik, indien julle die tyd van rus benut om julle 
geloof te versterk, God se Woord in ontvangs te neem en geestelike rykdom 
te versamel. Want vinniger as wat julle dink, sal die groot nood oor julle kom, 
wat sal dreig om julle te oorweldig, indien julle nie krag van bo sal afsmeek 
nie, waarvoor julle sterk in die geloof sal moet staan om in gees en in 
waarheid te kan bid. Julle het te alle tye die moontlikheid om met God in 
verbinding te tree en sal dit moet benut, voordat dit te laat is. Want wanneer 
die nood oor julle sal kom, sal julle moeilik die regte gedagtes kan opneem. 
Rig daarom nou julle blik omhoog, roep na Hom wat julle sal hoor in elke 
nood en Wie julle wil help en kan, indien julle net vol vertroue na Hom sal 
kom. Laat julle ernstig aanmaan om Hom nie te vergeet nie, sodat Hy julle 
ook nie sal vergeet as julle Hom nodig het en op Sy hulp aangewese is nie. 
Die tyd is baie kort. Benut dit daarom en versamel krag wat God aan julle 
gee deur sy Woord. Amen. 
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Kerklike gebooie 

4840 Ek het vir julle geen besondere voorskrifte gegee oor hoe julle 
ingesteldheid moet wees teenoor die kerklike gebooie wat deur mense gegee 
word nie. Alles wat julle uit vrye wil doen, word deur My gewaardeer. Alles 
wat julle egter uit dwang verrig, uit vrees vir straf, of ook uit gewoonte, het 
vir My geen waarde nie. Wat mense julle laat doen, daarvoor moet julle ook 
deur mense betaal word. Nooit moet mense egter ‘n beloning van My in die 
vooruitsig stel, wat Ek self nie beloof het nie. Ek kan nie iets goedkeur wat 
heeltemal in stryd is met My Wil nie, omdat Ek die vrye wil vir die mens 
gegee het, - wat egter aangetas word deur gebooie wat afkomstig is van 
mense, want ‘n gebod is ‘n dwang wat die gebruik van die vrye wil uitsluit. Ek 
het aan die mense slegs één gebod gegee, naamlik die gebod van die liefde, 
wat die grondwet is en wat nageleef moet word, indien julle nie teen My 
ewige ordening wil ingaan nie.  
En tog is die gebod van die liefde ‘n gebod, wat die wil van die mens in 
vryheid laat. Daar bestaan geen dwang wat hom tot naasteliefde verplig nie. 
Die mens word ook nie deur My gestraf as hy die gebod van die liefde nie 
nakom nie, maar hy bestraf homself, omdat hy die enigste middel 
verontagsaam wat vir hom die verlossing beteken uit ‘n situasie waar hy deur 
eie skuld in ’n gebonde toestand verkeer. Ek het aan die mense die gebod 
van die liefde gegee, wat uit vrye wil nagekom kan word of ook nie nagekom 
kan word nie.  
Maar die mense voeg nog gebooie daarby wat Ek nie kan goedkeur nie, want 
dit word nie gedra deur die liefde tot die medemens nie, maar dit is slegs 
maatreëls om hulle mag te versterk, aangesien die onderhouding van hierdie 
gebooie ‘n voorwaarde is om tot ‘n organisasie te behoort wat die reg vir 
hulself opeis, om die ware kerk van Christus te wees. Daarmee plaas hulle 
die mense nou onder dwang en wat nou glo dat hulle hulself besondig as 
hulle hierdie gebooie nie hou nie. Daarom kom hulle nou hierdie gebooie 
noukeurig na en rig hul hele aandag daarop.  
Terwyl hulle My gebod van die liefde verontagsaam. 
Die liefde kan haarself slegs in vryheid ontplooi. Liefde en dwang is 
teenstrydig met mekaar. En daarom kan Ek ook in die vervulling van kerklike 
gebooie, geen liefde tot My herken nie, solank as wat dit tradisioneel 
nagekom word as ‘n getuienis teenoor die gesag wat sulke gebooie 
uitgevaardig het. Bowendien is hierdie gebooie ook nie geskik om die liefde 
tot My te laat ontvlam nie, omdat dit My voorstel as ‘n Wese wat behep is 
met menslike swakhede, wat gehoorsaamheid, eerbied en erkenning vereis, 
terwyl Ek maar net bemin wil wees. In My Oë is niks sonde nie, behalwe dit 
wat in stryd is met die liefde tot My en die naaste. Hulle wat die kerklike 
gebooie pligmatig onderhou, sal geen verdienste van My kry nie, omdat dit 
hulle gebooie is wat julle moet nakom.  
Die vrye wil moet egter uit liefde kies vir My en daarom het die mense geen 
gebooie nodig nie, behalwe Myne wat Ek self aan hulle gegee het, in die 
besef van die seën wat daaruit sal voortkom vir elke mens wat dit sal nakom. 
Amen. 
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Ware dissipels - Hoe die dwaalleer ontstaan het 

4842 My dissipels was deur My Gees verlig en daarom het hulle korrek 
onderrig. En wanneer hulle mense vir My en My ryk gewerf het, kon hulle nie 
anders praat as wat Ek hul in die mond geplaas het nie, wat My Gees dus aan 
hulle geopenbaar het. En hulle het dus dieselfde geleer as wat Ek Self op 
aarde tot die mense gepredik het. Hulle het die mense in My Naam onderrig, 
hulle het in My plek gespreek en sodoende het hulle die suiwer evangelie aan 
die mense verkondig soos wat dit My wil was.  
En steeds sal diegene wat op dieselfde wyse deur My Gees verlig is, ook hulle 
ware opvolgers wees, want slegs hulle sal die waarheid praat, hulle alleen sal 
My ware verteenwoordigers op aarde wees.  
Wie egter nie deur My Gees verlig is nie en tog preek, sal nie die suiwer 
waarheid uitdra nie. Want ‘n mens in wie My Gees nie werksaam is nie, sal 
die waarheid verdraai, hy sal My Woord, wat Ek eens gespreek het, verkeerd 
uitlê. Hy sal dwaling verkondig, ofskoon hy deur studie, kennis sy eie gemaak 
het en nou dink dat hy bekwaam is om sy medemense as leraar te onderrig.  
Die eenvoudigste verklaring hiervoor is egter: Waar My Gees nie kan werk 
nie, daar is die gees van My teenstander werksaam en dit natuurlik op ‘n 
wyse wat in stryd is met die waarheid. En daaruit volg dit hoe maklik dit 
moontlik was dat My suiwer leer misvorm geword het en nou in ‘n verwronge 
vorm vir die mense aangebied word.  
Om My gesproke Woord geestelik te begryp, soos wat Ek wil hê dat dit 
begryp moet word, vereis ‘n werksaamheid van die gees in die mens. Dit 
vereis ‘n verligte denke en ‘n lewenswandel heeltemal volgens My wil. Hierdie 
lewenswandel bestaan egter nie uit die vervulling van kerklik opgelegde 
gebooie nie, maar slegs in die vervulling van My gebooie, naamlik die gebooie 
om God en die naaste lief te hê.  
‘n Lewe in die liefde maak die mens geskik as opnamehouer van My Gees en 
slegs so ‘n mens is bekwaam om sy medemens te onderrig. Hy alleen het die 
insig van die geestelike betekenis van elke Woord van My en hierdie insig is 
onvoorwaardelik nodig om die growwe dwaling wat die mense in My Woord 
gemaak het, te herken. 
Hierdie kennis wat dus deur My Gees aan ‘n mens gegee word wat My wil 
dien, gee hom die bevoegdheid om te onderrig en dan vind elke onderrig ook 
plaas met die bystand van My Gees. Wie vir My werk, sal nie iets uitspreek 
wat nie volgens My Wil is nie, want Ek wil dat die waarheid vir die mense 
gegee word.  
Daarom beheers die gees van onwaarheid egter die mense, omdat My Gees, 
wat die waarheid wil oorbring, Haarself nie meer kan uiter aan hulle wat van 
mening is om die opvolgers van My dissipels te wees nie, wie dus die 
leraarsamp uitoefen en tog self nie met die Gewer van die Waarheid in 
verbinding staan nie. Hulle lê wel My Woord uit, maar die geestelike sin 
daarvan is heeltemal onbekend aan hulle. Hulle leer wat hulle vaders hul 
geleer het. Sonder om na te dink, neem hulle hierdie lering aan en 
onbekommerd gee hulle dit ook vêrder, sonder om daaraan te dink dat hulle 
ook eendag vir elke woord sal moet verantwoording doen.  
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Hulle is dus self geestelik blind, blinde leiers van hul medemens. In plaas 
daarvan om hulle na die waarheid te bring, lei hulle die mense steeds vêrder 
van die waarheid af weg. Hulle hou ‘n leer as die “leer van Christus” voor, 
wat Ek nooit as te nimmer op aarde verkondig het nie. En dit gebeur slegs 
omdat hulle op die letter afgaan en die ware sin nie begryp nie, omdat My 
Gees hulle nie kan verlig nie. Hulle soek nie die Waarheid nie, omdat hulle 
dink dat hulle Haar besit. Sodoende soek hulle My nie en daarom kan Ek hulle 
nie in aanraking bring met die Waarheid nie. Want as hulle My sou gesoek 
het, sou hulle ook in die liefde gelewe het en My ook herken het, want Ek 
openbaar My aan elkeen wat in My glo en My gebooie onderhou. 
Wie My volgeling wil wees, moet My navolg soos My apostels. Hy moet lewe 
in onbaatsugtige naasteliefde, omdat sy gees in hom sal ontwaak, omdat hy 
deur die liefde die verbinding sal maak en dan kan hy self deur My onderrig 
word soos wat daar geskrywe staan: “Julle moet slegs deur My onderrig 
word”. My Gees sal hom in die waarheid intrek en eers dan sal hy My ook op 
aarde kan verteenwoordig. Amen. 

Samestellingvan die Siel – Miniatuur skepping 

4845 Die siel van die mens is ‘n samestelling van onvoorstelbare talle 
miniatuur skeppings. Sy is effektief 'n samestelling van skeppings wat haar 
vorige beliggamings was, sodat sy ’n hele werk van God se skepping genoem 
kan word wie Sy oneindige liefde, wysheid en almag in die menslike siel 
gedemonstreer het. Die mens het geen idee dat hy die hele skepping in sy 
siel huisves nie, maar wanneer, na die dood van sy liggaam, hy in staat sal 
wees om homself in die geestelike koninkryk te aanskou, sal hy God aanskou 
met uiterste eerbied en liefde oor die wonderwerke wat hy weer binne-in 
homself sal vind. Die sielesubstansie van elke beliggaming gedurende hierdie 
proses van ontwikkeling is versamel en die individuele stowwe van die 
menslike siel het dus deur die hele skepping beweeg en vertoon nou 'n 
ongelooflike veelsydigheid. Eers dan sal dit duidelik word hoe groots God se 
skeppingswerke is, en sy Grootheid, Sy liefde, wysheid en almag sal so 
duidelik sigbaar word, dat alle lewende skeppings in eerbied en liefde voor 
God sal gereedstaan, Wie sulke onmeetbare geluk aan Sy lewende skeppings 
bring deurdat hulle van Hom en van Sy krag bewus sal word. Maar die siel 
vereis egter 'n sekere mate van volwassenheid om in staat wees om haarself 
te aanskou, daarom is dit een van die salighede wat behoort tot die 
koninkryk van die lig. Aanskoue van die siel is deel van Jesus se belofte dat, 
“geen oog nog gesien het, geen oor nog gehoor het van die dinge wat Ek 
voorberei het vir diegene wat My lief het nie”. Dus kan die siel alle gebiede 
ondersoek, sy kan dit aanskou wat sy nog nooit voorheen gesien het nie, 
maar wat onteenseglik teenwoordig is in die skepping, en sy sal bewus wees 
van die feit dat hierdie wonders nooit sal eindig nie, dat nuwe formasies 
voortdurend sal verskyn en tog sal sy nooit moeg word om hierdie skeppings 
te aanskou nie, instede sal sy toenemend meer wil sien en sal dus ook 
toenemend saliger raak.  
Die siel is iets onsigbaar vir menslike sintuie en sy kan dus ook nie verstaan 
word nie. Vir die persoon op aarde is sy iets geestelik, in die geestelike 
koninkryk, maar in stede is sy die essensie, sy is dit wat die geestelike 
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skeppings lewend maak, sy is die ware lewende wese in die geestelike 
koninkryk, omdat sy deurdring word met die krag van God. En so vind sy 
weer in haarself elke gedagte van God wat Hy in 'n vorm formeer het deur Sy 
wilskrag. Elke skeppingswerk is 'n gedagte van God wat gemanifesteer het. 
En so is die menslike siel 'n enorme skeppingswerk in die miniatuur. Tog is 
dit 'n twyfelagtige konsep vir die mense op aarde, dit is iets waarvan hulle 
nie heeltemal oortuig is dat sy bestaan nie en wat hulle nooit wetenskaplik 
kan bewys nie. Aardse mense beskou die siel as 'n niks of 'n twyfelagtige 
voorwerp, maar in der waarheid is sy egter die mees wonderbaarlike 
skepping wat getuienis aflê van God se liefde, wysheid en almag, wat hom 
verheerlik in die geestelike koninkryk, wat ewig is en wat aanleiding gee om 
God voortdurend te prys deur almal wat in die koninkryk van die lig woon en 
wat geseënd is. Amen. 

Verwysing na die komende tydvan stryd 

4846 Luister en glo dat julle mense ‘n verskriklike tyd tegemoetgaan. 
Dit sal elkeen persoonlik affekteer, ofskoon dit makliker sal gaan met hulle 
wat My in hulle harte sal dra, wie dus hulle lewens leef met hul oë na Bo 
gerig. Hierdie tyd sal ’n swaar las wees vir iedereen, want dit sal selfs meer 
teenspoed bring wat byna te veel vir julle sal wees om te dra. Julle sal tot in 
julle diepste wese geskok word, want julle sal uiterlike en innerlike teenspoed 
ervaar, sodat julle julleself na My sal wend, sodat julle uiteindelik die weg na 
My kan vind, julle God en Vader van Ewigheid. 
Dit is die laaste middel wat Ek voor die einde sal gebruik. As dit nie sal help 
om julle te verander nie, diegene wat julle verbind het met die wêreld, sal 
niks in staat wees om julle meer te red nie, want dan sal julle vir goed aan 
My teenstander verslaaf wees en sal sy lot moet deel, naamlik om gekluister 
te word aan die einde van dae. Julle het net 'n klein tydjie oor tot dan, en 
gedurende hierdie kort tydjie sal Ek julle herhaaldelik nader om julle te red 
van ondergang, ten einde julle tot julle sinne te bring, alvorens dit te laat sal 
wees.  
Neem hierdie boodskap wat ek vir julle stuur deur My dienaars op aarde 
ernstig op en pas julle lewe daarvolgens aan, en wanneer julle gekonfronteer 
word met die groot teenspoed, onthou dat dit binnekort gevolg sal word deur 
die einde, wat Ek ook aangekondig het. Dan moet julle elke dag gereeld 
gebruik deur kontak te soek met My; ignoreer alle aardse sake en bid tot My 
in gees en in waarheid, doen 'n beroep op My genade, wat ek waarlik nie van 
julle sal weerhou nie. Ek sal julle gebede verhoor, Ek sal julle oorlaai met 
seëninge en sal aan julle krag en 'n sterk geloof gee, sodat julle kan volhard 
tot aan die einde. Amen. 

Die proses van Jesus se koms - Opvaring 

4847 My terugkeer, My koms aan die einde van die wêreld, word 
betwyfel deur daardie mense wie se geloof nie heeltemal ferm is nie. Tog kan 
hulle, indien hulle maar net oplet, ook die waarheid van My Woorde aan die 
besonderhede van hierdie eindtyd herken en ook My teenwoordigheid 
waarneem.  
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“Ek sal by julle bly tot aan die einde van die wêreld”.  
Hierdie woorde alleen moes al voldoende gewees het om vir julle ‘n ware 
beeld te laat vorm van My wederkoms. Omdat Ek nie liggaamlik onder julle 
vertoef nie, moet julle dus die betekenis van My Woorde geestelik verstaan. 
Ek sal geestelik vertoef onder Myne tot aan die einde van die wêreld, want Ek 
sal by hulle gedurende elke uur en op elke plek wees vanaf My Hemelvaart, 
want Ek het gesê:  
“Ek sal by julle bly.”  
En sodoende was Ek altyd geestelik by Myne en sal by hulle bly tot aan die 
einde van tye. Ek het egter ook die mense ingelig oor My wederkoms, oor My 
koms in die wolke. Dus moet hierdie wederkoms verstaan word dat die 
mense in staat sal wees om My te sien, net soos My dissipels My kon sien toe 
Ek opgevaar het na die Hemel. Geestelik is Ek egter altyd by julle mense, 
indien julle waardig is vir My teenwoordigheid. Maar Ek sal liggaamlik 
terugkeer, wel nie in My aardse liggaam nie, maar wel sigbaar vir hulle na 
wie Ek wil terugkeer. Maar aangesien Ek My wederkoms aangekondig het, 
kan julle mense dit met sekerheid verwag, indien julle My woord glo en deel 
is van hulle wie die finale einde sal ervaar.  
Ek het hierdie belofte nie sonder rede gegee net voor My Hemelvaart nie, 
want Ek het die geestelike vlak van die mense gedurende die laaste dae 
vooruit gesien. Ek het ook die ontsaglike nood van die gelowiges gesien wat 
aan My getrou wil bly en wie onder ekstreme druk geplaas sal word. En Ek 
het hulle stryd gesien, die moeilikste stryd wat die mense terwille van My 
Naam sal moet stry. Ek het hulle wil gesien en hulle groot gevaar om vas te 
staan te midde van duiwels. Om hierdie rede het Ek My persoonlike hulp aan 
hulle beloof, wat Ek inderdaad ook sal verleen wanneer die tyd sal aanbreek. 
Ek sal Self na Myne toe kom en hulle bystaan gedurende die laaste stryd en 
so sal vele My ook mag aanskou, want Ek sal teenwoordig wees waar die 
nood ontsaglik groot is en waar My Eie My sal nodig hê. Hulle sal My as mens 
van vlees en bloed sien, dog nie vanuit ‘n vrou gebore nie, want Ek sal van 
Bo kom en sal My omhul met ‘n sigbare vorm vir julle, sodat julle My sal kan 
verdra, sodat elkeen wat My sal aanskou, deurdring sal word met krag en 
hulle sal die laaste stryd op aarde deurleef. 
Maar dan sal Ek in die wolke kom om Myne huis toe te bring na die koninkryk 
van vrede. Hierdie koms sal presies so plaasvind soos My opvaart na die 
Hemel, maar net omgekeerd as wat My hemelvaart plaasgevind het. Ek sal in 
stralende lig, maar deur wolke omhul, om vir julle sigbaar te kan wees, na 
die aarde afdaal en Myne versamel, ten einde hulle te red uit die grootste 
nood en verdrukking, gedeeltelik afkomstig van die demone van die 
onderwêreld, asook van die vernietigingswerk waaraan alles ten offer sal val 
wat leef in, op en bo die aarde.  
Maar hierdie koms in die wolke sal egter slegs sigbaar wees vir hulle wat deel 
van Myne is, want die aanhangers van My teenstander sal nie in staat wees 
om My te sien nie. Dit sal ‘n geestelike wederkoms wees, asook fisies 
waarneembaar, maar slegs deur hulle wat geestelik wedergebore is, wie ‘n 
diep en lewende geloof sal hê en wie dus My volgehoue teenwoordigheid sal 
erken tot aan die einde van die wêreld, sowel as My sigbare wederkoms, 
want hulle was geleer deur hulle harte, die geesvonk in die mens en hulle 
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behoort daarom aan diegene by wie Ek sal vertoef tot aan die einde van tyd. 
Hulle glo dat Ek sal terugkeer en Ek sal hulle geloof nie beskaam nie. Amen. 

Sieners en profete van vroeër - Beelde - Ooreenkomste 

4851 Die wêreldse mense sal in hul onkunde oor geestelike sake nooit 
kan deurgrond wat sieners en profete gedurende vroeëre tye in My opdrag 
uitgespreek het nie. En daarom sal ook slegs weinig mense die diep 
geestelike sin van die profesieë verstaan. Maar min mense sal weet in watter 
tyd hulle vervul sal word. 
Vanaf die begin van hierdie verlossingsperiode het Ek die mense verwysings 
na die einde gegee, na die misbruike gedurende die tyd van die einde, na die 
duiwels se werksaamheid en die stryd teen die gelowiges. Ek het hulle dit laat 
sien. Egter nie die natuurlike uitwerking van die wil van die mense wat 
volledig van My afgewend is nie, maar hierdie komende gebeurtenisse was in 
beelde gegee, wat die mens self nie in staat was om uit te lê nie. En ook vir 
die sieners en profete self was die betekenis verborge. 
Maar geen van die beskoue beelde was sonder betekenis nie, omdat die 
sieners en profete godvrugtige mense was wat My toegedaan was, wie Ek 
daartoe bestem het om as waarskuwers en vermaners op te tree onder die 
mense van alle geslagte tot aan die einde. 
Wie ernstig daarna sal streef om 'n lewenswandel te lei wat aan My 
welgevallig is, sal ook deur nadenke, rakende die beelde, nader aan die 
waarheid kom. Maar dit is slegs vir 'n gewekte Gees moontlik om dit korrek 
uit te lê. Ek sien die tyd vooruit. Ek ken alle misbruike vanaf die begin. Ek 
ken die ontwikkeling van die mense, aards en geestelik. Ek sien alle 
onvolkomenhede, die verblinding onder die mense. Ek ken die hardnekkige 
verwerping van die waarheid en die triomf van die dwaling, wat ’n lang tyd 
sal seëvier, omdat die voorwaarde daarvoor gegee was in die verhouding van 
die mense teenoor My, omdat hulle meestal kinders van My teenstander is, 
wat verkeerde weë gaan en daarom blind is vir die waarheid, terwyl die 
dwaling sonder beswaar deur hulle aangeneem en verbrei sal word. 
In die geestelike wêreld het sulke gesindhede en die daaruit voortkomende 
gebeure 'n uitwerking van verwronge beelde, soos wat alles geestelik 
ooreenkomste het. En so het die sieners uit daardie tyd die verloop van die 
gebeure in die eindtyd in sulke beelde gesien wat hulle as mens waarlik 
ontstel het, hulle wie se siele goedaardig was en wie vir My goed was as 
siener en profeet vanweë hul nederigheid. Dit was nie aan hom gegee om sy 
visioene en drome te verklaar nie, omdat Ek wou hê dat dit wat hy gesien 
het, ondeurgrondelik sou bly tot aan die einde. Maar sy visioene moes 
bewaar bly vir latere geslagte om steeds weer soekende en strewende mense 
aan te spoor tot nadenke. En daar sal ook aan die eindtyd slegs weinig wees 
wat helderhorend en heldersiende sal wees en wat die visioene van My ou 
profete wel sal verstaan vanuit hul besef van die lae geestelike vlak van die 
mense en die nabyheid van die aangekondigde einde. Vir hulle sal Ek die 
Gees verlig, sodra dit nodig raak dat hulle aan hulle medemens opheldering 
daaroor moet gee. En as hulle dan in My opdrag sal spreek, sal hulle ook die 
suiwer waarheid verkondig. Want hulle sal nie praat alvorens hulle die opdrag 
gekry het nie. En vanaf daardie oomblik sal hulle self in alle duidelikheid die 
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betekenis daarvan insien, wat andersins vir die medemens onbegryplik was 
totdat Ek Self die sluier sal oplig; totdat vervul sal word wat vroeëre sieners 
en profete voorspel het in My Wil. Amen.  

Hand oor hand toename van sonde 

4853 Die sonde sal hand oor hand toeneem en die mense sal sonder ‘n 
verantwoordelikheidsgevoel losbandig lewe in genot en sonde, want die 
Satan regeer die wêreld en die mense is aan hom gebonde. En gewilliglik 
luister hulle na sy influisteringe, swak en sonder weerstand beswyk hulle voor 
sy versoekinge, hulle vervul hul begeertes van hul liggame en het vir niks ‘n 
afsku nie, want die sonde lok hulle en so sink die mense weg in hulle verderf. 
Hulle gaan hulle einde tegemoet. 
Wie op die gedrag van die mense let, sal ook weet watter uur geslaan het, 
naamlik dat die aarde ryp is vir haar ondergang en dat die mense die doel 
van hulle lewe vergeet het en dus voor die afgrond staan. Die Satan het hulle 
volkome in sy mag en hulle bied hom geen weerstand meer nie, want hulle 
erken hom as hulle heer en doen wat hy van hulle verlang. In hierdie sonde 
sal die mense verstik, in hierdie sonde sal hulle ondergaan, want te midde 
van die genietinge van hulle lewe sal hulle hulle einde vind soos wat dit 
geskrywe staan. 
En daarom roep Ek die mense toe: Julle sal almal eendag verantwoording 
moet doen vir julle denke en handelinge en woorde, julle sal almal geoordeel 
word volgens julle wil en julle dade. Val nie in die sonde nie, hou julle rein en 
verafsku die bose, sodat die sonde nie julle verderf word nie, sodat dit julle 
nie in die afgrond intrek nie. Stomp die “vermaner” in julle nie af nie, luister 
na die stem van die gewete wat julle waarsku teen elke bose gedagte en elke 
bose handeling. Let op haar stem en gee gevolg daaraan, stap nie ligtelik oor 
die sonde heen nie, maar dink aan Hom wie julle eenmaal sal oordeel, Wie 
regverdig is en elke sonde straf omdat sonde versoening vereis. 
Laat julle nie verlok word deur die prikkelinge van die wêreld nie en vervul 
nie elke verlange van die liggaam nie, want dit verlei julle tot sonde. Hou 
julle rein en dink daaraan dat julle julleself nie voor My oë sal kan staande 
hou wanneer julle in sonde val en dit nie verafsku nie. 
Bevry julle van die satan wat julle verlei indien julle hom geen weerstand 
bied nie. Die sonde het groot mag oor julle en daarom moet julle julleself 
behoed daarvoor, want daardeur verkoop julle julleself aan My teenstander 
en verwyder julle julleself van My en dit beteken ewige verderf vir julle. 
Amen. 

Oral weerklink die stem van God – Die erns van die tyd 

4861 Julle leef in ‘n buitengewoon ernstige tyd en julle word ook 
voortdurend daarop gewys, omdat dit nie oor die aardse ontwikkeling van 
wêreldgebeure gaan nie, maar oor die geestelike ontwikkeling van die mens. 
Julle moet leer om in te sien dat die mense in gevaar is en dat hulle in die 
aangesig van die nabye einde staan. 
Julle sal self moet toegee dat ongewone gebeurtenisse julle gedagtes op 
geestelike probleme sal instel en julle sal ook moet toegee dat die 
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aanwysings oor die einde ooreenstem met alle voorspellings rakende die 
einde. Daarom moet julle hierdie voorspellings ook in ag neem en dankbaar 
dink aan Hom, Wie julle waarsku en vermaan. Julle moet dus elke aanwysing 
ernstig opneem en insien dat al die aardse gebeure in verband staan met die 
ontwikkelingsproses van die mensdom.  
Julle moet weet dat elke gebeurtenis slegs ‘n middel is om die mense aan te 
spoor tot siele-arbeid, sodat hy vrywillig na God sal streef. Hierdie tyd is 
daarom so ernstig, omdat die gevolge van die aardse lewenswandel vir die 
mens van die allergrootste belang is, want die versuimde of verkeerd 
gebruikte tyd kan nie meer so gou ingehaal word nie, terwyl die 
verantwoording niemand gespaar bly nie. 
Alle vermaninge en waarskuwings is dus slegs op so ‘n manier moontlik dat 
dit geen dwang tot geloof sal beteken nie. Dit wys wel op die einde en op die 
Skepper en Behouer van alle dinge, maar bewys niks. Daarom is daar slegs 
weinig mense wat in hierdie tekens die daaropvolgende einde sal herken en 
hulle nou, bewus van die geestelike nood, hulself geheel aan God sal 
toevertrou. En hierdie weinige moet spreek van God en Sy ryk en moet 
probeer om hul oortuigde geloof tot die medemens oor te bring en hulle sal 
te alle tye in verbinding moet bly met hul Vader van ewigheid. Hulle moet die 
vermaninge en waarskuwings aanvaar, om dit dan deur te gee aan hulle wat 
nog vêr van God verwyder is. 
Wie dus oë het om te sien, die moet ook kyk en wie ore het om te hoor, moet 
ook luister, want oral weerklink die stem van God en oral kan Sy werk 
bevestig word. Oral word die gedagtes van die mense vanuit die Hoogte 
beïnvloed, maar hul wil bly vry. En op geen mens oefen God dwang uit nie, 
selfs nie as ‘n buitengewone belewenis die ingryping van God laat sien nie. 
Die afstand tot die einde word steeds kleiner en die aantal tekens van die 
eindtyd sal steeds groter word. Vir elke mens word die geloof daardeur 
makliker gemaak, want as sy wil goed is, sal hy hom nie doof hou vir hierdie 
aanwysings nie. 
God werk met Sy genade oral in die wêreld en oral flits klein liggies op 
waarvan die straal deurdringend kan wees, as dit nie deur die mens self 
verduister word deur sy onwilligheid om hom aan die werking van hierdie 
strale oor te gee nie. Geseënd is hy wat so ‘n ligstraal volg en dus die tyd van 
die einde nie in geestelike duisternis hoef deur te bring nie. Want hy sal dan 
met sekerheid die regte weg volg wat tot die doel voer, wat tot Sy God voer, 
sy Vader van ewigheid. Amen. 

God se openbaring 

4866 Maak oop julle harte vir die stem van die Een Wie met julle wil 
praat en neem kennis dat Hy van 'n mens gebruik maak, want Hy kan 
Homself nie direk aan julle vertoon nie. Maar aanvaar ook dat Sy Woord tot 
julle gerig is, en julle immers almal wil bevoordeel: Ek is altyd by julle in die 
gees, selfs tot aan die einde van die wêreld. En dus sal julle altyd in staat 
wees om die stem van My Gees te hoor indien julle hierdie woorde van My 
glo, en deur julle geloof ook daarvan oortuig is dat Ek met julle 
kommunikeer. Daarom moet julle innerlik luister om in staat te wees om My 
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stem te hoor, en dit verg afsondering en ’n terugtrekking in julleself, 'n 
private dialoog met My in alleenheid.   
Maar wie van julle maak voorsiening om My te hoor? Wie se geloof is so sterk 
dat hy bewus is van My teenwoordigheid en wanneer hy in die stilte van sy 
hart met My praat, ook 'n antwoord verwag? Dié van julle wat julself 
godsdienstig noem doen dit nie, en daarom twyfel julle oor die feit dat Ek My 
openbaar. Daarom kan julle My nie hoor nie, want enige twyfel maak die 
aanhoor van My stem onmoontlik. Slegs weinig mense luister innerlik met 
kinderlike geloof, dus kan Ek Myself aan hulle openbaar en hulle inlig van wat 
julle moet weet oor My en My wil.  
Maar die meeste mense loop egter verby hierdie weiniges, hulle herken nie 
die Vader se stem aan sy kinders nie, hulle toon min belangstelling in die 
openbarings wat van bo na hulle toe kom, hulle laat hulleself nog minder toe 
om gestimuleer te word deur gretig die gevolge van geloof en liefde na te 
volg en om die groot verborgenheid van goddelike liefde te ervaar, want elke 
openbaring is 'n bekendmaking van My Wese, van My heerskappy en 
aktiwiteit en My groter as groot liefde. En daarom kan Ek nie nader aan 
hierdie mense kom nie, want hulle kan My nabyheid nie voel nie, want hulle 
herken My nie.  
Die woorde "Ek is met julle al die dae tot aan die einde van die wêreld” 
beteken vir hulle niks nie, hulle verstaan nie wat dit beteken nie, hulle ken 
nie die betekenis van My teenwoordigheid en die heerlike geskenk wat die 
gevolg is van My teenwoordigheid nie. Hulle verstaan nie My Woorde nie en 
wil nie eens leer om dit te verstaan deur middel van sigbare bewyse nie. Ek 
openbaar Myself aan die mense as EK IS Wie teenwoordig is, indien hulle My 
wil hoor.  
Die ewige Godheid kom nader aan Haar skepsels en laat Haar krag in hulle 
invloei in die vorm van woorde. EK IS die Woord Self, daarom moet My 
teenwoordigheid ook duidelik wees deur die Woord, deur die oordra daarvan. 
En so het julle mense die bewys dat Ek bestaan, want Ek daal neer na julle 
mense toe in My Woord. Verstaan dit en moenie daarby verbygaan wanneer 
Ek julle pad kruis in die vorm van My Woord nie. Aanvaar dit as absolute 
waarheid wat nog ongerep is, want dit ontspring direk vanuit My, want My 
Woord is die helder lewende water wat vloei vanuit die Bron, sodat julle 
julleself kan verfris om die pelgrimsweg op hierdie aarde suksesvol te 
bewandel, ten einde die doel te bereik wat die hoogtepunt van julle aardse 
lewe sal wees, ten einde nader te kom aan My en te word wat julle in die 
begin was, kinders van My Liefde wat kan skep en formeer en ondenkbaar 
gelukkig sal wees. Amen. 
 

Naasteliefde – Wie is julle naaste 

4868 “Wat julle vir die geringste van My broers doen, dit het julle vir 
My gedoen”. En daardeur bewys julle vir My julle liefde vir My en vir julle 
naaste. Want 'n daad van naasteliefde is ook ’n bevestiging van julle liefde 
teenoor My en sal julle veel meer verryk as wat julle opgegee het. Wie is julle 
naaste? Elke behoeftige mens wat julle nader met 'n versoek om hulp is julle 
naaste, ongeag of hy vra en of dit onuitgesproke bly. Want julle sal self weet 
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wanneer julle hulp noodsaaklik en sinvol sal wees, sodra die vonk van liefde 
in julle opvlam en julle geraak word deur julle medemens se nood.  
Maar julle kan in oorvloed lewe en 'n daad van naasteliefde doen sonder om 
enigiets af te staan, maar dit sal nie so beskou word wanneer die liefde by 
julle ontbreek nie, wanneer julle help om van 'n lastige smekeling ontslae te 
raak of om voor julle medemens uit te blink nie. Daar is so baie motiewe wat 
'n persoon kan aanspoor om hulp te verleen, maar Ek heg slegs waarde aan 
'n daad van barmhartige naasteliefde wat deur die hart aangespoor word. En 
julle sal ervaar dat wanneer die liefde in mense se harte verkoel, hulp vir 
ander mense georganiseer word en wat nou in ’n sekere sin meganiese werke 
van liefde word, wat wel mense se nood kan verlig, maar wat nie sal geld as 
werke van naasteliefde of as vervulling van My gebooie van liefde nie, en kan 
daarom dus geen verlossing bring nie. Die linkerhand moet nie weet wat die 
regterhand doen nie. Dit moet ’n gawe in stilte wees. Dog kan materiële 
gawes alleen nie net as werke van naasteliefde beskou word nie. Alle ander 
vorme van hulpverlening, elke liefdevolle blik en elke goeie woord kan as 
liefdeswerk gewaardeer word, indien dit vanuit die hart kom.  
Mense se geestelike nood en sielenood is dikwels nog groter as hul aardse 
nood en daar sal julle hulp moet bied deur bemoedigende woorde en 
vertroosting in hulle leed, deur hulle geestelike op te bou, deur die oordra 
van My Woord en hulle teruglei na die geloof waar dit nodig is. Dit alles val 
onder die gebod van naasteliefde, en Ek verwag slegs 'n sagte en 
deernisvolle hart en julle sal My gebod van die liefde vir My en julle naaste 
vervul en ook liefde in julle naaste se hart laat ontwaak, sodat hulle daardeur 
ook op die regte weg gelei kan word. Dan sal julle 'n dubbele beloning 
ontvang. Julle moet egter nie help ter wille van die beloning nie, maar slegs 
uit liefde vir My en dan sal al julle dade geseën wees. Amen.  

Wedergeboorte - Werking van die Gees 

4869 Laat My gees in julle werk en julle sal die waarheid ken, want die 
werking van die Gees sal dit vir julle waarborg. Dan sal Ek julle gedagtes Self 
reg lei, Ek sal julle inspireer met die regte gedagtes, Ek sal My Gees op julle 
uitstort. Dit hoef nie altyd duidelik te wees nie, d.w.s. 'n buitengewone 
aktiwiteit soos die direkte oordrag van My Woord van bo nie, in plaas daarvan 
kan die werking van die Gees ook op 'n heeltemal natuurlike wyse plaasvind, 
indien 'n persoon voldoen aan die vereiste voorwaardes wat Ek stel om in die 
mens te werk. Hy moet slegs dit wil hê wat reg is en welgevallig vir My leef, 
dit wil sê, hy moet slegs My wil vervul, wat manifesteer in dade van liefde, 
dan is sy gees reeds wakker en die gees in hom, wat in kontak met My is, sal 
hom leer om korrek te dink, sodat hy die waarheid sal ken en hy sal dus ook 
in staat wees om te herken en te onderskryf wat korrek is. Hy sal ook 
heeltemal oortuig wees om korrek te dink, maar hy sal hierdie vermoë aan 
homself toeskryf en nie aan My werking in hom nie, totdat My dienaars hom 
sal inlig oor die werking van die gees in die mens. Hy sal dit inderdaad 
verstaan, maar slegs wanneer Ek Self effek in hom sal hê deur die gees, 
anders sal hy sodanige onderrig as ongeloofwaardig verwerp.  
Sodra My Gees aktief kan raak in 'n persoon, sal hy ook gewen wees vir die 
ewige koninkryk, want dit is reeds 'n daad van geestelike wedergeboorte, 'n 



412 
 

daad van verlossing van die gevange staat. Dan sal die gees die persoon lei 
en hom sonder twyfel na die doel lei, naamlik na die ewige lewe. Indien 'n 
persoon dus doelbewus na My sal streef, indien hy vas in My sal glo, indien 
hy 'n lewe van liefde sal leef en aandag sal gee aan sy innerlike gevoelens, sy 
gedagtes en sy steeds groeiende kennis, dikwels sonder enige uiterlike 
invloed, kan hy ook sekerlik aanvaar dat sy gees tot lewe gewek is en dat 'n 
neerdaling in die afgrond in nie meer gevrees hoef te word nie. Dan sal sy 
gedagtes ooreenstem met die Woord van bo waarmee Ek al die mense graag 
wil voorberei vir hierdie proses, sodat hulle 'n direkte verbinding met hulle 
ewige Vader kan hê, sodat hulle kennis kan ontvang oor My heerskappy en 
aktiwiteit in die heelal, sodat hulle kan leer om My as hulle Skepper en Vader 
lief te hê en dus sodoende ’n kontak met My te bewerkstellig, sodat Ek die 
waarheid aan hulle kan oordra waardeur hulle geseën kan word. Amen. 

Vereniging met God - die mens se doel 

4871 Julle doelwit moet die vereniging met My wees. Weet julle wat dit 
beteken om één te wees met julle Vader van ewigheid? Om te kan skep en te 
formeer soos Hy in krag en wysheid en in staat te wees om onophoudelik 
werksaam te wees vir die onvolmaakte gees? En om vir ewig geluksalig te 
wees? 
Julle afgelope lewe sal vir julle soos ‘n moeilike droom voorkom, wat julle 
egter nie meer sal bangmaak nie, maar dit sal julle slegs die liefde van die 
Skepper vir Sy skeppings laat besef, wat julle deur oneindige stadiums van 
groei begelei het waarin julle ryper moes word. En die besef wat julle nou in 
die ligryk sal hê, sal julle vervul met dankbaarheid en vol liefde sal julle na 
My opsien, Wie nou naby aan julle is en Wie vir julle matelose geluksalighede 
berei het. 
Om met My verenig te wees, beteken om volmaak te wees soos julle in die 
begin geskape was, voordat julle sondig geword het. Om hierdie 
volmaaktheid te bereik, is die hoogste doel van die mens op aarde, omdat dit 
‘n voorwaarde is vir ‘n geluksalige lewe in die lig. En die enigste manier om 
dit te bereik, is die Liefde, Wie alles wat onvolmaak is, verteer en Wie ‘n lig-
ontvanklike en goddelike siel omvorm sodat sy My uitstraling in haarself kan 
opneem en - wanneer sy daardeur geraak word, - onbeskryfbare 
geluksaligheid sal ondervind. Die oordrag van My Liefde op hierdie wese is 
die toonbeeld van geluksaligheid en dus ‘n voorreg van die volmaakte wat nie 
meer van My geskei kan word nie, maar wie ten volle met My verenig is. 
Hierdie oordrag van krag omvat egter al die ander, naamlik die insig in die 
waarheid, lig en krag, sodat die wese dus in die wysheid sal staan en die krag 
wat hom toestroom goed sal benut, sodat hy dus volgens die wil van God kan 
skep en lewe gee aan sy geskapene. So kom die wese tot volle reg van 
kindskap, hy ken geen begrensing nie, hy is op hoogte van alles en sy krag 
stel hom in staat om werksaam te wees volgens My wil, wat nou ook sy eie 
wil is, sodat elke aktiwiteit die wese genoeë verskaf, omdat hy vir My 
werksaam is en die rykste beloning vind in My Liefde. Hierdie wese sal vurig 
verlang na My Liefde en Ek vervul sy verlange voortdurend en sy 
geluksaligheid sal geen grense ken nie.   
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Die eenwording met My kan slegs deur liefde bereik word, omdat die liefde 
die doeltreffendste vuur is wat alle harte laat smelt en alle onsuiwerheid 
louter en alle troebelheid helder maak. Liefde is die oplosmiddel en 
terselfdertyd die bindmiddel. Sy verbreek die druk van die onvryheid, die 
kettings van sonde en smee ‘n band tussen die skepsel en My, wat vir alle 
ewigheid onlosmaaklik sal bly. En wie eenmaal hierdie band met My gevorm 
het, sal ook met My verbonde bly, want sodra die krag van My Liefde hom 
eenmaal deurvloei, word hy onvermydelik My eiendom wie Ek nooit aan My 
teenstander sal afstaan nie. Elkeen wie daarin slaag om hom van My 
teenstander los te maak, het reeds in My besit oorgegaan en het hom as My 
kind bewys en kan nou voortdurend in die nabyheid van die Vader vertoef, 
Wie hom nooit weer uit Sy teenwoordigheid sal verban nie. Amen. 

Gebed in gees en in waarheid 

4872 ’Julle moet in gees en in waarheid bid’. Dit veronderstel ‘n ware 
geloof in My vooraf, vir Wie julle in die gebed aanroep en Wie julle moet help. 
Dus moet julle glo dat Ek bestaan, dat Ek die Mag het om julle te help en dat 
My Liefde julle wil help. Hierdie vaste geloof sal julle ook die korrekte woorde 
of gedagtes laat vind, waardeur julle julleself met My in verbinding kan stel. 
Julle spreek dan met My vanuit julle hart, - dit is geen gebed van die lippe 
nie, - dit is ‘n ware samespraak met My, want julle vertrou julle sorge en 
node aan My toe en verwag ‘n antwoord deur die daad. Julle vertrou dus op 
My dat Ek julle sal verhoor. Wanneer julle hierdie toestand van vertroue op 
My hulp tot stand gebring het, sal julle nie anders as in gees en in waarheid 
kan bid nie en Ek sal julle verhoor.  
Hoe kan ‘n mens egter in gees en in waarheid bid deur gebruik te maak van 
aangeleerde woorde wat saam met ander mense se lange gebede, wat nóg 
van aandag, nóg van innigheid getuig, omdat die hart geen kennis het wat 
die mond uitspreek nie. Hoe kan julle mense verwag dat Ek welgevalle sal hê 
aan so ‘n gebed wat alles is behalwe ‘n vertroulik gebed van ‘n kind tot sy 
Vader. So simpel en eenvoudig soos die woorde van ‘n kind moet julle gebed 
wees, sodat Ek by julle aanwesig kan wees en julle My barmhartigheid kan 
ervaar. 
Wie so tot My spreek, hom hoor en verhoor Ek, omdat Ek aan julle die belofte 
gegee het: “Bid en vir julle sal gegee word, klop en vir julle sal oopgemaak 
word.” Maar Ek vind geen genoeë aan die verering met die lippe nie, want Ek 
kyk slegs in die hart wat niemand kan verberg nie. En waar die hart stom is, 
gaan Ek verby en nóg My Liefde, nóg My Almag gee die mens blyke daarvan 
dat Ek hom gehoor het. Ek wend My af van diegene wat onophoudelik bid, 
maar wie se gedagtes geensins deel het aan wat hulle met die mond 
uitspreek nie. Want almal wat so bid, ken My nog nie, omdat die regte insig 
in Myself hulle sprakeloos en vol ontsag sou laat word en in diepe deemoed 
innige woorde laat stamel, wat Ek baie goed verstaan, omdat die hart dit 
gespreek het, wat steeds die verbinding met My tot stand bring en wat My sal 
aantrek. 
Slegs selde styg gebede in gees en in waarheid na My toe op en daarom kan 
Ek ook maar selde ‘n gebed vervul, ofskoon daar baie biddende mense op 
aarde is wat hulself in nood bevind. Maar My ware kinders bid met hul hart 
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en sal daarom steeds sukses hê, want ‘n ware geloof waarborg hulle die 
vervulling van wat hulle vra. En ‘n ware geloof hou Ek altyd in stand. Amen. 

Die geestelike keerpunt is geen ommekeer nie; maar ‘n hernieude 
kluistering 

4875 ‘n Ontwikkeling omhoog is nie meer op hierdie aarde moontlik 
nie. Selfs op dieselfde hoogte bly die mense nie staan nie, maar sink steeds 
dieper na benede. Hulle dryf oewerloos weg en verwyder hulleself so vêr van 
My dat hulle kragteloos deur die aardse lewe gaan en waarom dit ook 
heeltemal nutteloos is. Daarom is daar ook ‘n groot verandering nodig om die 
wegsinking van die gees in die mensdom te stop, om ‘n nuwe weg te baan 
wat weer omhoog sal voer. 
Julle mense is nie bekend met My Verlossingsplan nie, behalwe die weiniges 
aan wie Ek Myself openbaar. Maar julle kan kennis daarvan verkry, indien 
julle julleself met hierdie vraag sou besighou, waaraan al die gebeure om 
julle heen ten grondslag lê. Julle vrae lui egter anders. Julle vrae het slegs 
betrekking op aardse voordele, op die middele om groot wins te behaal in 
aardse goedere. Julle brei julle kennis slegs uit op daardie gebied en laat al 
die geestelike dinge buite beskouing. Julle sal egter daarom ook verras wees 
oor wat daar in die komende tyd gaan gebeur, julle sal geen verklaring 
daarvoor vind, indien julle dit verstandelik wil oplos nie. 
Die kennis van My Verlossingsplan sou egter alles vir julle verklaar. Die 
kennis van My Verlossingsplan van die ewigheid laat julle alles met ander oë 
sien en julle verantwoordelikheidsgevoel sou gewek word, omdat julle die lot 
van julle siele na die dood bepaal deur julle lewenswandel. Daar sou daarom 
nog van ‘n klein oplewing gepraat kan word, ofskoon ook maar weiniges dit 
ernstig neem wat aan hulle deur die wetendes as verklaring aangebied word. 
En daarom beëindig Ek ‘n ontwikkelingsperiode en laat ‘n nuwe begin. 
Dit is wel as ‘n keerpunt te sien, maar nie as ‘n ommekeer, of as ‘n skielike 
opbloei in die ontwikkeling van die gees nie. Dit is veel eerder ‘n totale 
mislukking enersyds en die skepping van heeltemal nuwe 
ontwikkelingsmoontlikhede andersyds. Wat in die ou ontwikkelingsperiode 
gefaal het, begin weer sy ontwikkelingsgang in die diepste diepte, dit sit dus 
nie ‘n afgebroke louteringsproses voort nie. Juis daarom is die tyd vóór die 
einde van hierdie periode ook so uitermate belangrik, want dit bepaal die lot 
van onuitspreeklik baie siele tot lewe of dood. ‘n Voortbestaan van hierdie 
aarde sou in geen geval vir hierdie siele bevorderlik wees nie, omdat hulle al 
lankal die verbinding met My verbreek het. Hulle is dus heeltemal sonder 
geloof en in so ‘n toestand kan hulle ook nie die genade benut wat hulle ‘n 
geestelike vooruitgang sou kon verseker nie.  
En tog word daar aan die einde nog elke poging aangewend om die 
afsonderlike siele te red, dus om hulle op hulle bestemming opmerksaam te 
maak. Maar hulle kan geen ondersteuning teen hulle wil in verkry nie en hulle 
wil streef steeds na benede, want hulle laat hulle uitsluitlik lei deur die 
materie, waarin die gees is wat nog op die laagste vlak van ontwikkeling 
staan. Maar Ek hou steeds rekening met die wil van die gees, want hy sal dit 
ten deel val wat hy begeer. 
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Sodoende word die harde materie weer die omhulsel van diegene wat al die 
laaste stadium van ontwikkeling bereik het en die siele van die skepsels wat 
hulle heeltemal van My verwyderd het, word opnuut gekluister in die 
skeppings van die nuwe aarde. En hierdie ontsettende lot moet altyd vir die 
mense voorgehou word, steeds weer moet hulle in kennis gestel word van My 
ewige Verlossingsplan, omdat dit die tyd van die einde is, omdat elke mens 
van die groot verantwoordelikheid bewus moet word wat hy teenoor sy siel 
het, sodat hy die laaste tyd nog kan benut tot redding van sy siel, indien hy 
die wil daartoe sou hê. 
Hy moet weet dat die einde kom en wat die einde vir sy siel beteken. Hy 
moet weet dat daar geen uitstel meer is nie, maar dat vervul sal word wat 
sieners en profete aangekondig het sedert die begin van hierdie 
verlossingsperiode; naamlik dat die einde onherroeplik kom en daarmee ook 
die laaste oordeel waar beslis sal word oor lewe en dood, oor lig en 
duisternis, oor loon en straf, oor hel en verdoemenis, Paradys en saligheid. 
Amen. 

Kruisweg van Jesus. 

4876 Wie My wil navolg, sal ‘n eensame weg gaan en dit sal nie deur 
julle medemens begryp word nie, soos wat dit My ook ten deel geval het, 
ondanks die liefde wat Ek aan My medemens geskenk het. Wie My wil navolg, 
moet sy kruis op homself neem, soos wat Ek dit gedoen het, ofskoon My 
ewige liefde vir geen enkele mens die kruis so swaar sal laat word het soos 
wat dit vir die mens Jesus was nie. Die mens moet dit dra, net hy kan die las 
enige oomblik verminder, indien hy My om hulp aanroep. Ek neem dan sy 
kruis op My skouers en dra dit vir hom en saam met My word alles ligter, 
saam met My sal hy nie meer eensaam wees nie, Ek begryp hom te alle tye 
en deel alles met hom, lyding en vreugde. Hy kan steeds saam met My in 
stilte sy weg op aarde bewandel en hy sal daarom sy kruis as draaglik ervaar 
en homself in oorgawe binne sy lot skik. 
Ek het die leed van die hele mensdom op My skouers geneem toe Ek 
voortgeskry het met die kruisdood voor oë en het onnoemlike liggaamlike 
lyding moes dra. Vir almal wat My in die toekoms wou volg, het Ek die 
moeilike weg gegaan, wat geëindig het met die dood aan die kruis. As mens 
het Ek onnoemlik gely, sodat die leed van die mense verminder kon word. Ek 
het deelgeneem aan die leed van die totale mensdom en het vir hulle die 
kruis gedra. En wie My liefhet, sal My navolg. 
Dit was slegs weiniges, vergeleke met die totale mensdom waarvoor Ek 
gesterf het, slegs weiniges wat My smart gedeel het, hulle het met My en vir 
My gely. Hulle het ook hulle kruis gedra, omdat hulle My nagevolg het, want 
die liefde tot My het hulle al die leed dubbel laat voel. Maar hulle liefde was 
soos balsem vir My wonde wat die wrede mense My toegebring het. Hulle 
liefde het My wil versterk om vir die mense te ly en hulle te help deur My 
kruisdood.  
Baie het My op die weg na die plek van die teregstelling gevolg, dog weiniges 
het deelgeneem aan My smart. Baie mense op aarde lewe losbandig maar 
slegs weiniges volg My na. Ek het vir alle mense aan die kruis gesterf, maar 
slegs weiniges neem My offer aan en maak gebruik van die verworwe 
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barmhartigheid. Slegs weiniges volg My na en tog kan die mense slegs salig 
word deur My na te volg. Elkeen moet sy kruis op homself neem en My 
offergang na Golgota gedenk, wat byna te swaar was vir ‘n mens en My laat 
beswyk het. Die liefde van ‘n mens het My egter gehelp, waar Ek as mens 
byna begewe het. En Ek het die offer gebring, Ek het die beker van die lyding 
leeggedrink tot die laaste druppel.  
En wanneer julle mense moet ly, dink dan aan My Woorde: Wie My wil 
navolg, moet sy kruis op homself neem. Weet dat alle lyding wat julle in 
oorgawe vir My wil dra, vir julle as kruisgang toegereken sal word, wat vir 
julle verlossing en bevryding van alle skuld beteken. Weet dat julle op aarde 
is om vry te word van skuld, waarvan julle as mens die omvang nie kan meet 
nie, ‘n skuld waarvoor Ek wel gesterf het, om dit te verminder, wat ook 
elkeen van julle egter moet help aflos, vir sovêr julle die krag daartoe besit, 
indien julle wil deelneem aan die verlossingswerk wat My Liefde begin het 
met My kruisdood. Aan julle mense is slegs ‘n ligte kruis opgelê, omdat Ek die 
swaarste las van julle afgeneem het, maar heeltemal sonder leed kan julle 
nie bly om julle na Hom toe te dryf nie, Wie julle altyd wil help, Wie julle 
moet navolg, sodat julle ewig salig kan word. Amen. 

Onbereikbaarheid van God – Herkenning van Sy fundamentele 
natuur 

4877 Geen menslike gees kan My begryp, solank as wat hy nie met My 
verenig het nie, naamlik met My Ewige Vadergees. En hierdie vereniging met 
My is ‘n daad van die grootste bereidwilligheid om in My Wil in te gaan, dit 
vereis dus die omvorming tot My fundamentele natuur. Slegs wat een geword 
het met My, kan My herken, anders is dit bloot geloof en nie volkome besef 
nie. 
Die menslike gees is wel tot insig in staat, maar nooit uit homself nie, 
inteendeel slegs in die aaneensluiting met My. Hy dra ‘n vonk van My ewige 
Vadergees in hom, dit is ‘n deel van My wat van My uitgegaan het en 
onophoudelik met My in verbinding staan, maar wat eers deur die wil van die 
mens in die toestand gebring word waarby hy in werking kan tree. En hierdie 
wil moet homself nou aan My onderwerp, dan kan die geesvonk in die mens 
aktief word. Maar dikwels gaan daar ‘n lang tyd verby alvorens die mens deur 
sy wil die gees in homself opwek en hierdie tyd het dan vir ewig verlore 
gegaan.  
In die toestand van onwetendheid is die aardse weg vir die mens fataal vir 
die siel, want sy sal dan slegs leef vir die wêreld, sy sal nog nie die sin en die 
doel van die aardse lewe begryp nie, sy het nog nie met die gees in haarself 
in kontak gekom nie en is daarom volkome blind. Eers die ontwaking van die 
geesvonk in die mens sal die siel se positiewe ontwikkeling beskerm, haar 
vervolmaking, want die ontwaakte gees sal die siel oorreed om haarself af te 
wend van die wêreld en na die gees se stem te luister en wanneer hierdie 
dag aangebreek het, word die duisternis verdryf deur lig en die gees sal die 
siel opheldering gee oor My Wese, oor My werksaamheid en oor My 
voortdurende sorg vir My lewende skepping. Dan sal die gees haar lei na die 
waarheid, hy sal kennis aan haar verskaf wat nie van buite bronne af 
meegedeel kan word nie, aangesien dit vir haar heeltemal onbegryplik 
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aangebied sal word, of sy sal nie in staat wees om dit te begryp nie. Dan sal 
die gees die siel voortdurend aanspoor om met My te verenig en aangesien 
die gees deel is van My, wil hy ook die siel in homself intrek, dus sal die 
vereniging met My ook die siel se doel word. 
Eers by ‘n bepaalde graad van volwassenheid begin die mens waardering te 
kry vir My fundamentele Wese en selfs dan sal hy nooit in staat wees om dit 
in Sy hele diepte te deurgrond nie. As mens begryp hy dit nie en selfs ’n 
ligwese, staan nog op ‘n verre afstand van My, maar tog is hy deurstroom 
van My krag en is daarom uitermate salig. Dit is onmoontlik om My 
fundamentele Wese totaal te deurgrond, want Ek oortref alle wesens van lig 
en krag en is sodoende onbegryplik vir alle wesens, selfs wanneer hy die 
hoogste graad van volmaaktheid bereik het. Want as Ek deurgrond sou kon 
word, dan sou Ek nie oneindig gewees het nie, nóg in volmaaktheid, nóg in 
krag. Maar juis hierdie onbegryplikheid vul ‘n ligwese met saligheid, sodat hy 
na My kan opsien en My steeds dieper sal liefhê, sodat hy voortdurend met 
verlange na My sal streef en hy sal altyd vervulling ervaar van sy begeerte. 
Die feit dat Ek onbereikbaar is vir die wese, sal sy liefde meer intens maak 
omdat, in die bewussyn van My onbereikbaarheid, hy My Liefde as die 
grootste geskenk sal beskou. 
Maar andersyds is My lewende skepping onskeibaar met My verbind. Sy 
selfveroorsaakte onvolmaaktheid, sy teenstrydige toestand tot My 
fundamentele Wese, beperk nie My Liefde daarvoor nie en sal My ewiglik 
nooit daartoe bring om dit te verloën, dus My daarvan te skei nie. Hoe 
onbereikbaar Ek ookal vir die wese is, is dit nogtans in verbinding met My, dit 
behoort aan My, omdat dit vanuit My krag voortgekom het en is dus ‘n 
fundamentele deel is van My. En hierdie toestand van saamwees sal nou sy 
bekroning vind in die bewustelike eenheid deur die wese. Deur sy afstuur op 
My, plaas hy hom in ‘n toestand van geluksaligheid, omdat, om My Liefde te 
voel en dit dan as geluksaligheid te ondervind, moet die wil van die wese 
onvoorwaardelik tot My gekeer wees. Daar mag geen enkele weerstand meer 
in die wese oorbly nie, hy moet na My toe wil kom, ten einde deur My 
omhoog gehef te word en hierdie omhoog hef, hierdie na-My-toe-trek, is ‘n 
nimmereindigende toestand tot in ewigheid.  
Die wese sal nooit die laaste doel bereik nie, maar sal geleidelik nader aan 
My kom, want hierdie sekerheid sal nog vir julle mense op aarde onbegryplik 
wees. Maar helaas, die geluksaligheid van die wese bestaan in ‘n 
voortdurende verlange en vervulling. ‘n Wese wat totaal bevredig sou wees, 
sou geen verlange meer kon ondervind nie en sal daarom ook die vreugde 
van vervulling mis. Maar Ek wil hê dat My kinders te alle tye na My sal 
strewe. Ek wil aanhoudend aan hulle gee en wil daarom ook aanhoudend 
begeer word. En dus, as die finale doel, sal Ek die wesens stimuleer tot die 
hoogste liefde en grootste verlange maar sal altyd bo My lewende skeppings 
staan, nie uit ’n gebrek aan liefde nie, maar juis as gevolg van My oorgrote 
Liefde, want Ek wil ‘n onophoudelike vreugde berei, omdat My Liefde tot in 
ewigheid nooit kan ophou nie. Amen. 
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Voorloper van Jesus aan die Einde 

4878 Uit julle midde sal iemand voortkom wat van My sal getuig, 
voordat Ek sal kom in die wolke en as julle van hom hoor, dan sal julle weet 
dat die einde naby is. Hy is één van die reinstes, hy is vol liefde en goedheid 
en is daarom innig met My verbonde. Hy sal vir julle mense ‘n trooster en 
vriend wees, ‘n bevryder uit die nood van julle siele. Hy sal ‘n helder gees hê 
en sal van die eindoordeel weet, daarom sal hy die mense vermaan en 
waarsku in My Naam. Hy sal ‘n stryder wees vir My en My Ryk en sal volle 
insig hê. Hy sal dus ook weet waar die suiwer Waarheid aanwesig sal wees. 
Daarom sal hy uit die geledere kom van hulle wat My leer van bo ontvang en 
hy sal deur sy lewenswandel en sy naasteliefde self van bo onderrig wees, 
omdat hy nog uiteindelik ‘n taak sal moet vervul, naamlik om My Voorloper te 
wees voor My Wederkoms, want die tyd sal vervul word en die voorspellings 
van die profete sal in vervulling gaan. Daarom moet hy ook kom vanuit die 
wat uit die Ligryk neergedaal het na die aarde om My ontwil, om My aan te 
kondig by die mense wat in die hoogste nood en verdrukking sal verkeer.  
Hy sal van My getuig, want sy stem is My Stem en wie hom aanhoor, sal My 
aanhoor. Tog sal hy nie lank onder julle mense vertoef nie, want voordat julle 
hom sal herken, sal hy al in julle midde vertoef en My teenstander sal hom 
vervolg en julle teen hom aanhits. Hy sal van die Liefde spreek, maar die 
mense sal hom in haat aanhoor. Hulle sal hom vervolg en sy lewe bedreig, 
maar Ek weet hoe om hom te beskerm totdat sy uur aangebreek het. Want 
hy moet sy taak volbring, hy moet vir My ‘n wegbereider wees, hy moet My 
kleine kudde opbeur en onderrig oor die spoedige Koms van die Heer. 
En wanneer hy sal optree, sal daar nie veel meer tyd oor wees nie. Sy 
woorde sal hard tref en die traes en besluiteloses uit hul sieleslaap opwek, 
want hy is die spreekbuis en deur hom wil Ek My nog eenkeer duidelik uiter. 
En weer sal hy ‘n Roepende in die woestyn wees wat slegs teruggekeer het 
omdat Ek aan die einde ‘n sterk krag nodig sal hê. ‘n Krag wat van bo sal 
kom om julle mense te help. Maar die wêreld sal hom haat en sal alle 
middele aanwend om hom onskadelik te maak, ofskoon hy maar net goed sal 
doen en die goeie sal verkondig. 
Maar die wêreld is in duisternis versonke en elke geestelike lig is uitgedoof. 
Daarom sal daar op aarde ‘n helder “lig” opgaan en alle ligdraers sal olie gaan 
haal sodat ook hulle ligte weer helderder kan brand, die lig wat die wêreldse 
mense sal probeer uitdoof. En almal wat in die ware geloof staan, sal hom 
herken as die Voorloper van My tweede neerdaling. En hulle sal weet dat die 
tyd vervul is en dat Ek nou verwag kan word en saam met My die laaste 
oordeel. En hulle sal sy woorde self ter harte neem, want hulle sal voel dat 
dit Ek is wat deur hom spreek, dat Ek Myself deur hom, wat My bode is, 
aankondig, soos wat dit bepaal is sedert Ewigheid.  
Maar hy sal dit moeilik vind by die mense wat die wêreld sal aanhang en wat 
niks van sy vermanings en waarskuwings sal wil hoor nie. Hulle sal nie 
huiwer om hom te probeer doodmaak nie, ondanks die feit dat hy homself vir 
alle mense hulpvaardig betoon en vele ook sy hulp sal aanvaar. Hulle sal hom 
wil verhinder om sy taak te voltooi, maar Ek sal hom nie vroeër na My Ryk 
toe neem, alvorens hy My weg voorberei het nie. Nie voordat hy My koms 
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verkondig het aan almal wat daarna verlang om My te aanskou en wie se 
geloof hy sal versterk omdat hy slegs sal uitspreek wat hy deur die innerlike 
woord van My ontvang het, deur die gees wat op 'n buitengewone wyse in 
hom sal werk. Amen. 

Vervulling van voorspellings deur sieners en profete 

4879 Dat My Woord vervul sal word, sal julle spoedig ervaar, want die 
tyd waarvan Ek steeds weer deur sieners en profete verkondig het, het 
aangebreek. Hulle almal het My Woord verkondig, dus spreek hulle slegs uit 
wat Ek tot die mense wil spreek. En omdat Ek die profete en sieners gebruik 
as My sprekers, daarom kan hulle maar net deurgee wat Ek Self bekend wil 
maak. 
Dit is dus seker dat hierdie voorspellings vervul moet word, want My Woord is 
die waarheid. Dit is egter vir die gelowiges meestal onbekend wanneer My 
voorspellings vervul sal word en daarom word hulle nie ernstig opgeneem 
nie. Die mense glo dat dit eers vir die toekoms is wat lank tevore vir die 
mense voorspel is. Hulle weet nie wanneer die tyd vervul sal wees nie en glo 
ook nie dat hulle midde in hierdie tyd lewe nie. Hulle glo en dan glo hulle 
weer nie, hulle wys die voorspellings nie heeltemal af nie, maar wil tog nie 
glo dat dit vir die teenswoordige tyd geld nie. En daarom bly hulle lou in hulle 
siele-arbeid. 
Maar Ek sê steeds weer vir julle dat julle nie meer lank tyd het om te besin, 
indien julle nie verras wil word nie. Julle vertoef nog net ‘n kort tydjie op 
hierdie aarde en die onus lê by julle of julle wil behoort aan die bewoners op 
die nuwe aarde. Maar dan moet julle vas en onwankelbaar glo dat die einde 
voorhande is en julleself ook op die einde voorberei. Julle moet lewe volgens 
My wil en sal dan ook ervaar in welke uur julle leef. Julle sal dan geen tyd 
mors nie en julle sal weet welke lot daar vir die mense beskore is. En sodat 
julle nie behoort tot die ongelukkiges wat die einde moet vrees nie, moet 
julle by My aansluit en alles wat aan die wêreld toebehoort, die rug toekeer. 
Wanneer julle egter sonder geloof lewe, sal julle maar net Ag, slaan op die 
wêreld en sal nie die erns van die uur insien nie en julle sal dan vir ‘n lang 
tyd verlore gaan. Ek kan julle maar net waarsku teen die einde en julle 
vermaan tot liefde, maar Ek kan julle nie dwing om hierdie kennis te glo nie. 
En daarom verkeer julle in groot gevaar, omdat julle nie glo dat die einde 
naby is nie, ofskoon dit steeds weer deur sieners en profete aan julle 
verkondig word. Tog sal julle My Liefde voortdurend ervaar, om julle 
gedagtes op die einde te rig. Maar My Liefde laat julle soms smartlike weë 
gaan om julle blik van die wêreld af te trek. My Liefde spreek tot julle deur 
My dienaars, want My Liefde wil julle red. Maar Sy laat julle altyd die volle 
vryheid toe om in My Woord te glo en dit aan te neem. Amen. 

Groot droefheid vóór die einde 

4883 Die mensdom sal in groot droefheid beland, waar hulle ookal mag 
wees, wanneer die laaste nood aanbreek wat die einde sal voorafgaan. Elke 
nasie sal leed en verdrukking ervaar, gedeeltelik veroorsaak deur die 
menslike wil en gedeeltelik deur die invloed van die natuur, of deur 
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noodlottige gebeurtenisse. Maar oral sal die mense geleentheid hê om 
hulleself in diens van naasteliefde te stel. Want oral waar nood is, kan dit 
versag word deur mense, wat deur hulle liefde wil en kan help. 
Alle mense sal deur leed getref word, uitgesonderd hulle wat krag van 
benede ontvang, wie se harte so verhard sal wees dat hulle vir die 
teenstander van God geval het en wie met buitengewone mate deur hom 
gebruik sal word. Die kontras tussen die goeie en die bose sal oral sterk na 
vore kom en sodoende sal ‘n geestelike stryd ook oral gevoer word vir die 
siele van die mense, voordat die einde sal kom.  
Daarom sal die eindtyd, deur geestelike invloed, alle neigings in die mense 
opwek en sowel die goeie asook die bose sal ooglopend merkbaar wees. 
En daardeur sal ‘n duidelike skeiding te siene wees, want die goeies sal hulle 
van die boses afsonder en tog in haat vervolg word, waardeur die 
verdrukking van die goeie, dus die op God gerigte mense, steeds groter sal 
word. Dit sal ‘n buitengewone groot nood beteken. 
Die woorde van sieners en profete wat hierdie droefnis aankondig het voor 
die eindtyd, sal oral toepassing vind. Slegs die beweegredes vir die droefnis 
sal nie oral dieselfde wees nie. Maar oral sal hulle die geeste skei en daaraan 
sal die tyd van die einde herkenbaar wees. 
Die aarde en die geesteryk sal die doel van die strewe van die mense wees. 
En wie die wêreld met haar goedere vir hulle as doel stel, sal vir die 
geesteryk verlore wees, want hulle huldig die wêreld en dus ook hom wat die 
wêreld regeer en dit sal merendeels van die mense wees wat hul blikke na 
die wêreld gerig hou, want die geesteryk het maar weinig aanhangers. Dit is 
maar ‘n kleine kudde gemeet aan die hele mensdom, wat bewustelik of 
onbewustelik na God streef, naamlik die wat van goeie wil is en die bose 
verafsku. Daarom sal die aantal mense wat na geestesrykdom streef, steeds 
kleiner word. 
Hulle sal deur hulle medemens bespot en uitgelag word totdat die duiwelse in 
die mensdom deurbreek en die duiwelse sodanig tot uiting kom, dat mense 
vyandig sal optree teen almal wat aan God getrou bly en standvastig in die 
geloof is. En dan begin ‘n droefnis soos wat die wêreld nog nooit tevore 
beleef het nie. 
Oral sal die bose die oorhand kry en die goeie sal onderdruk word, oral sal 
die bose swelg en die goeie gebrek ly. En ten laaste sal ook die lewe in 
gevaar wees van hulle wat aan God getrou sal bly, want hulle sal geen goeie 
beskerming hê nie, omdat die mense die wette sal verander. Die reg sal nie 
meer aangeneem word nie, slegs die mag van die sterkste sal daarom nog 
geld en hierdie mag is by hulle wat hulleself deur hulle gesindheid aan Satan 
gewy het. Vir die tydelike lewe sal hulle deur hom begunstig word, want 
daarvoor verkoop hulle hulle siele aan hom. Hulle maak hulle daardeur tot 
meesters oor die swakkes, van wie hulle alles sal ontneem wat hulle aards 
nodig het, want “hulle sal deur Satan aangepor word om al hierdie bose dade 
te doen”. 
Die droefnis sal so ‘n omvang aanneem, dat die gelowiges ’n buitengewone 
kragtoevoer nodig sal hê en ook sal verkry, sodat hulle nie sal beswyk in die 
laaste stryd nie, wat egter maar ‘n kort tydjie sal duur. Want dit sal verkort 
word terwille van die weinige uitverkorenes, sodat hulle nie swak sal word 
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deur die aansien van die ellende in eie geledere, sowel as die luukse lewe 
vanuit die kringe van die teenstander nie. 
Want dan sal daar vir hulle verlossing van Bo kom, soos wat dit verkondig is. 
Dan sal die Heer Self kom in die wolke en redding bring aan almal wat aan 
Hom getrou gebly het. 
Dan sal die droefnis beëindig word en ‘n nuwe lewe op aarde sal begin. Die 
getroues van God sal hulle loon ontvang, net soos wat die kinders van Satan 
gestraf sal word. - Want die regverdigheid van God verlang vereffening. En 
dit sal dus gebeur soos geskryf staan, God neem Syne na Hom toe en plaas 
hulle in ‘n Ryk van vrede. Hy sal ‘n streng oordeel oor alle sondaars hou en 
hulle sal ontvang wat hulle verdien. En die nood op aarde sal tot ’n einde 
kom. Amen. 

Verspreiding van die openbaringe 

4885 Daar is ‘n bepaalde tyd gestel om vir My en My ryk te werk en dit 
moet julle volgens julle vermoë gebruik. Wat aan julle van bo deur My gegee 
word het daarom slegs waarde indien dit versprei word, omdat Ek nie tot één 
mens alleen spreek nie, maar deur een mens tot almal wat My wil hoor. Julle 
moet dus My Woord leer ken en dit vereis totale toewyding van julle krag en 
julle wil. 
Oral het Ek sieners en profete laat opstaan sodat daar aan die mensdom 
melding gemaak kan word van die erns van die tyd en van die komende 
wêreldoordeel. Wanneer daaraan geglo word, berei die mense hulle ook voor. 
Maar Ek kan niemand dwing om te glo nie, dit is heeltemal ‘n saak van die 
vrye wil, om welke rede daar ook van My kant af vêrder niks kan gebeur nie, 
behalwe om Myself steeds weer te openbaar aan hulle wat My openbarings in 
ontvangs kan neem, vanweë hulle wil en hulle lewenswandel. 
Daarom sal hierdie openbarings ook maar net deur diegene aanvaar word 
wat ook self ‘n lewe van liefde lei volgens My Wil. Hulle sal ook weet watter 
waarde om aan My openbarings toe te ken en hulle sal streef om vir die 
verspreiding sorg te dra. 
Waar ‘n wil is, is ‘n weg. Dit wat elke keer onderneem word om My en My 
werksaamheid aan die mense bekend te maak, om hulle van die ewige 
ondergang te red, om hulle in kennis te stel van die onafwendbare wat op die 
mensdom afkom, dit seën Ek. En elke moontlikheid kan benut word, die 
verspreiding kan op velerlei maniere gebeur, steeds sal My seën daarop rus, 
omdat dit dringend nodig is dat die mense kennis neem van My Woord, wat 
vir julle suiwer en onverdraaid uit die hoogte gegee word. Nie verniet spreek 
Ek deur My Gees tot die mense nie, nie verniet kies Ek vir Myself die 
bevoegde mense deur wie Ek kan werk in die gees nie. Hulle arbeid mag nie 
as lou en onverskillig beskou en behandel word nie, want altyd is Ek die Een 
wat julle mense op julle onverskilligheid wys. 
Wie My Woord het, moet dit vêrder dra. Wie dit van hulle ontvang, moet ook 
eweneens daarmee werk, sodra hy dit as My Woord herken het. Wie dit nie 
herken nie, die behoort nie tot Myne nie, maar hy moet daaroor nadink, want 
eendag sal daar van hom rekenskap geëis word oor hoe sy ingesteldheid was 
teenoor die genadegawe waarmee Ek hom in aanraking gebring het. 
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En so moet elke dag benut word en daar moet geen dag verbygaan sonder 
geestelike arbeid nie, dit geld in die besonder vir diegene wat wil deelneem 
aan die verlossing van dwalende siele. Vanuit My word alle ondersteuning aan 
hulle gegee wat dus ‘n verspreiding van die suiwer waarheid moontlik maak. 
En daarom moet alles waarmee My dienaars gekonfronteer word, bekyk word 
vanuit die sin van die arbeid vir My en My ryk, want Ek bring Myne bymekaar 
sodat hulle kan saamwerk vir My in die laaste tyd voor die einde. Amen. 

Berou van die siele wat die goddelike genadegawe afgewys het 

4887 Die siele wat Ek deur My Woord benader het, bevind hulle in 
groot geestelike nood, omdat hulle dit egter nie aangeneem het as die Stem 
van die Vader nie. Want die vermoë om dit in te gesien het, het hulle gehad, 
slegs die wil tot ernstige ondersoek, het by hulle ontbreek. Eens sal hierdie 
siele egter tot insigte kom en dan sal hulle berou baie groot wees, omdat 
hulle nie die kosbare genadegeskenk van My benut het nie en hul selfverwyte 
sal hulle kwel soos wat hulle nie nou eers kan bedink nie.   
Wie nou My genadegawe aangebied word, is in ‘n sekere sin geroep tot 
geestelike werksaamheid, omdat Ek die rypheidsgraad van die siel ken van 
hom wie Ek wil help om omhoog te kom. Hy sal in staat wees om te begryp, 
sodra hy bereid sal wees om in die waarheid te lewe. Hy moet dus nou kies, 
naamlik om die ewige waarheid tegemoet te gaan, of om die wêreld in te 
gaan. Nou hang dit van sy eie wil af welke weg hy gaan kies. Hy kan enige 
van die twee weë gaan, maar as hy uit homself die verkeerde gaan, moet hy 
self daarvoor verantwoording doen. Die siel voel dit onbewustelik aan en 
verkeer daarom in moeilikheid, ofskoon die verstand van die mens sulke 
bedenkinge wil verdryf.  
Dit is groot geestelike teenstrydighede waarmee die siel en die verstand nou 
teen mekaar afspeel en salig is die mens wanneer die siel die verstand nog 
kan oortuig van sy dwaling voordat dit te laat is, dus voordat die siel die 
aardse omhulsel verlaat. Maar gaan sy die geesteryk binne in ‘n toestand van 
duisternis, dan brand die lig wat haar moes verlig soos ‘n vuur in haar. Want 
die bewussyn dat sy deur eie skuld in die duisternis verwyl, bly haar ook in 
die toestand van onwetendheid by, omdat die lig haar ontneem is, wat My 
Liefde en genade vir haar wou ontsteek het. Sy leef dan in groot pyn, 
verlangend na hierdie genadegawe, wat nie meer aan haar geskenk kan word 
nie, omdat sy dit eenmaal versmaad het. 
Weliswaar kan sy van die kant van die ligwesens gehelp word, maar die siel 
herken hulle nie as bringers van die lig nie. Dog word die vrye wil van die siel 
op ‘n ander wyse op die proef gestel, sodat sy weer ‘n keuse het: Óf om die 
ligsiel te volg, wie homself weliswaar nie laat herken nie, maar wat haar 
helpend wil bystaan, óf om weer in haar strydhoofdigheid te volhard en die 
hulp van die ligwesens af te wys.  
Soos wat die mens nie op aarde gedwing word om die lig aan te neem wat 
van Bo na die aarde neerstraal nie, so is ook die wil van die siel in die 
geesteryk deurslaggewend hoe haar ingesteldheid is teenoor die hulp wat My 
ewige Liefde haar altyd ten deel laat val om haar opwaarts te lei. 
Op aarde het sy My oorgrote genadegawe ontvang in My Woord, wat die 
geestelike rypheid met sekerheid vir haar sal gee. En daarom is dit 



423 
 

onverantwoordelik om geen ag te slaan op My Woord nie, wat haar van bo 
aangebied word en haarself onverskillig of heeltemal negatief daarteenoor 
instel. Begryplikerwys moet dit ‘n siel ten seerste beklem wanneer sy geen 
aandag geskenk het aan die sekerste middel om die ewige lewe te bereik nie 
en nou in ‘n betreurenswaardige toestand in die geestelike gebiede vertoef, 
waar duisternis en onsaligheid heers. 
Maar dit was haar vrye wil, want sy het vir haarself deur haar wil hierdie 
erbarmlike toestand geskep en moet dit nou verdra, of weer uit vrye wil ‘n 
verandering nastreef, dus om elke geleentheid te benut wat My Liefde en 
erbarming nog aan hierdie siel in die hiernamaals verskaf, sodat sy tog nog 
opwaarts kan gaan en in die ligryk kan ingaan, al is dit ook ná ‘n eindelose 
lang tyd. Slegs haar wil besorg vir haar die lot in die ewigheid. Haar wil wek 
die siel tot lewe, maar kan ook die aanleiding wees tot die geestelike dood. 
Amen. 

Verwysing na die einde 

4889 Daar is vir julle nog 'n kort tydjie gegee. Steeds weer sê Ek dit vir 
julle, want julle geloof is swak en julle wil nie insien dat julle in die eindtyd 
leef en My waarskuwings en aanmanings gevolglik aan julle gerig is nie. Maar 
julle moet dit glo, want dit hang van julle geloof af in hoe ’n mate julle die 
laaste tyd sal benut vir julle siel en haar vordering. Wat julle sonder geloof 
doen, doen julle slegs vir die wêreld. Maar sy sal vergaan en al julle moeite 
sal tevergeefs gewees het. Alle goedere sal vergaan en daar sal niks vir julle 
oorbly waarvan julle nut vir die ewigheid sal hê nie. Slegs dit wat nie van 
hierdie wêreld is nie, sal vir julle bly; slegs die skatte wat julle geestelik 
versamel het, sal vir julle behoue bly. Glo dus aan 'n nabye einde, dan sal jy 
nie meer besig en werksaam wees vir hierdie wêreld, vir die liggaam en sy 
behoeftes nie. Veel eerder moet jy jouself eerstens oor die toestand van jou 
siel kwel, dat sy sal verbeter, en sodat jy sal werk vir jou ewige lewe.  
Die wêreld hou jou weg van hierdie werk af. Die wêreld probeer om julle te 
boei met aardse vreugde en verlokkinge van allerlei aard. En steeds sal die 
vervulling van aardse begeertes 'n verslapping van geestelike arbeid tot 
gevolg hê, dus ’n verlies van geestelike skatte wat blywend sal wees. Daarom 
waarsku Ek julle teen die wêreld. Skenk nie meer aandag daaraan as wat 
nodig is vir julle aardse bestaan nie. Soek haar nie. Inteendeel, vermy haar 
waar dit maar moontlik is. Ken aan haar geen ander waarde toe as dat sy ‘n 
nodige middel is vir julle rypwording op aarde en laat haar nie oor julle 
seëvier nie, maar streef daarna om hoog bo die wêreld te staan. En julle sal 
dit kan doen, sodra julle die geloof in julle lewend laat word, naamlik dat die 
einde naby is.  
Weet dat Ek Self tot julle spreek, julle God en Vader van ewigheid. En weet 
dat elke Woord waarheid is, omdat Ek dit vir julle sê. En sorg daarom slegs 
vir die huidige dag en bekommer julle nie oor môre nie. Want dit is nuttelose 
sake waaroor julle julleself besorg maak, terwyl slegs een ding belangrik is, 
naamlik om geestelik ryp te word en julleself geestelik voor te berei op die 
ewigheid. Hierdie sorg moet julle altyd eerste stel, dan sal julle geen einde 
hoef te vrees nie. Julle sal dit rustig en kalm tegemoetgaan en voorbereid 
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wees op My koms aan die einde van die tyd wat nog aan julle verleen is om 
julself te verlos uit die boeie van die Satan. Amen. 

Beloning van 'n lewe van liefde, ’n salige lot aan die anderkant 

4890 Aan diegene van julle wat My wil geag het op aarde, sal 'n salige 
lot toegestaan word. Ek verwag niks anders van julle as dat julle julleself op 
die aarde gedra soos julle Vader se kinders nie, dat julle mekaar sal liefhê en 
mekaar sal help soos ware ware kinders van dieselfde Vader sal doen. Geen 
ander gebod word aan julle deur My gegee nie, want ware liefde sluit alles in, 
vanuit ware liefde ontspring dit wat lei tot eenwording met My.  
Gevolglik is ware liefde al waarna julle moet streef op aarde. Julle natuur 
moet haarself omvorm tot liefde, sy moet weer word soos sy eens was toe sy 
vanuit My, die ewige Liefde, ontstaan het. Dan kan julle weer in julle ware 
tuiste woon, in die koninkryk van lig, in My teenwoordigheid en verlig deur 
My krag, wat ewige saligheid vir julle sal beteken. ‘n Salige lot word aan julle 
toegestaan, indien julle My wil respekteer. Maak dus My wil julle eie, lewe in 
My en met My, en My wil sal ook julle s’n wees.  
Om te lewe volgens My wil, is al wat Ek van julle verwag. Maar iemand wat 
leef volgens My wil, kan nie anders as goed wees nie, en dus is goedheid van 
hart ook die bewys dat 'n persoon in My wil ingegaan het, dat hy 'n ware kind 
van sy Vader is.  
En Ek waak oor My kinders met liefde en sorg, en gevolglik sal hulle sonder 
bekommernis deur hul aardse lewe kan gaan, sodra hulle voel hulle is My 
kinders en dig verenig raak met My deur liefde, wat die mens kenmerk as My 
kinders. Wees goed vir mekaar, ondersteun mekaar in elke teëspoed, probeer 
om alle lyding op 'n afstand te hou en te help waar moontlik. Bewys julle as 
My kinders, en julle Vader se liefde sal julle ewige beloning wees. Amen. 
 

Geestelike wedergeboorte  

4893 Ek wil almal wat van goeie wil is help om die geestelike 
wedergeboorte te bereik, want die ewige lewe, die toestand van vryheid en 
krag, die toestand van saligheid, begin eers met die wedergeboorte. Alles wat 
nog in materie is, alles wat nog versmag en onder dwang is, is nog steeds 
verslaaf en swak en mors slegs sy lewensenergie om materie te vermeerder. 
Maar die siel wat haarself egter losmaak van materie, begin om haarself te 
bevry en beweeg in 'n ander sfeer in, alhoewel sy steeds op die aarde woon. 
Die siel wie haar ware doel begin herken, begin 'n ander verhouding te vestig 
met My, haar Vader en Skepper van die ewigheid, 'n verhouding soortgelyk 
aan die oorspronklike verhouding, alhoewel nog in 'n primitiewe vorm. Sy 
begin wegstreef van die een sfeer na die ander koninkryk, sy beweeg in 'n 
ander voorheen onbekende wêreld in. Sy word wedergebore. En hierdie 
wedergeboorte vind duidelik plaas wanneer geestelike strewe die plek inneem 
van aardse strewe, wanneer die wêreld met haar eise nie meer eerste kom 
nie, maar waarvan slegs kennis geneem word vir sovêr as wat dit die behoud 
van die aardse liggaam aanbetref.  
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Geestelike wedergeboorte is die gevolg van 'n intieme geestelike eenwording 
met My deur opregte gebed en dade van liefde. Ek word gemotiveer om 'n 
siel te benader, die oomblik wanneer sy na My soek, die oomblik wanneer sy 
na My streef. In daardie geval word haar aandag op My gefokus en die doel 
van die aardse lewe is bereik, want 'n verandering van wil het plaasgevind, 
wat ook 'n verandering van natuur te weeg sal bring, 'n assimilasie met My 
fundamentele aard, wat liefde in Haarself is. Die siel tree 'n geestelike lewe 
binne en begin dus geestelik opwaarts gaan, wat sekerlik bereik sal word 
indien sy My hand sal neem en haarself toelaat om deur My getrek te word.  
Ten einde geestelike wedergeboorte te bereik, moes die siel haar aardse 
begeertes begrawe het, sy moet nie meer gevange gehou word deur haar ou 
dop, deur drange wat daarop gemik is om die liggaam te behaag nie. Sy 
moet sonder huiwering in staat wees om te verwerp wat die wêreld haar 
bied, want sy kan nie in die aardse en die geestelike wêreld gelyktydig wees 
nie. Die toetrede tot die geestelike wêreld kan slegs plaasvind wanneer sy die 
aardse wêreld heeltemal oorwin het. Dit is na alles die siel se lewe en nie dié 
liggaam s’n wat opnuut moet begin nie.  
Die liggaam kan sekerlik nog steeds op die aarde wees, maar moet homself 
nou onderwerp aan die wil van die siel, dus sal sy voortgesette lewe op aarde 
nou bepaal word deur die siel. Ek wil almal help wat van goeie wil is om die 
geestelike wedergeboorte te bereik. En My hulp aan 'n mens is in die eerste 
plek om hom te help om homself te bevry van die materie. Toegegee, dit 
beteken dikwels My pynlike ingryping, maar dit is steeds net bedoel vir die 
redding van sy siel, sodat sy sal leer om uit te styg bo die materie, sodat sy 
'n ander lewe sal soek, 'n lewe met ewige besittings, sodat sy sal streef na 
die koninkryk wat haar ware tuiste is, waar sy vry sal wees van alle boeie en 
vol van lig en krag wees, waar sy salig gelukkig kan wees vir alle ewigheid. 
Amen.   

Word wakker, julle slapers 

4895 Word wakker, julle slapers en rig julle tot arbeid, want die dae is 
min wat nog vir julle beskore is tot aan die einde. Alle trae en nalatige arbeid 
sal homself wreek en slegs hy wat vlytig is en sy arbeid in ware erns uitvoer, 
se siel sal die seën ontvang wat ‘n ewige lewe sal beteken, terwyl alles wat 
faal, aan die dood gewy sal word.  
Word wakker, julle slapers en kyk om julle heen en julle sal die veranderings 
bemerk wat die naderende einde aankondig. Julle mag niks as toeval beskou 
nie, maar julle moet weet dat daar niks is wat sonder rede oor julle sal kom 
nie en dat julle daarom aandag sal moet skenk daaraan. Gee julle nie oor aan 
niksdoenery nie, want dit sal slegs julle ondergang oplewer, in plaas van 
redding uit die nood, wat nie te verloën is nie en slegs hy wat onophoudelik 
werksaam is, kan dit teengaan. Maar julle werksaamheid moet daaruit 
bestaan dat julle julleself verryk met kennis en dit dan aan julle medemens 
deurgee, dat julle vir julleself die vrae sal stel wat slegs Ek vir julle kan 
beantwoord en dat julle My daarom sal vra om julle te onderrig. En dan sal 
Ek julle deur middel van gedagtes die regte antwoord gee en julle aanspoor 
om slegs dit uit te voer wat Ek julle aanraai deur die stem van die hart, dus 
sal elkeen wat van goeie wil is, kennis verkry oor dit wat hy moet doen en dit 
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wat hy moet uitlaat om vrede vir die siel te verseker. Hy sal wakker wees en 
bly en nie slapend in die hande van die versoeker val nie, want hy slaap nie 
en hy is voortdurend daarop uit om siele in sy nette te vang, wat die mens 
nie sien en herken nie, wat soos slaapdronkes voortgaan en sekerlik sal val, 
omdat hulle hulleself nie daarteen beskerm nie. 
Daar is ‘n veilige weg, weliswaar smal en doringrig, waaroor ‘n opgaan 
sonder gevaar verseker is, dog vind die nog slaapdronke mens dit nie, hy 
gaan ‘n afgrond tegemoet en is in die grootste gevaar wanneer hy nog nie 
vooraf wakker geword het en na ‘n betroubare weg gesoek het nie. En die 
dag is kort, spoedig sal die nag aanbreek en wie dan nog nie die veilige weg 
gevind het nie, sal verlore gaan, hy sal reddeloos in die afgrond stort. 
Wie die tyd nie benut tot aan die einde nie, behoort by die trae slapers wat 
hul arbeid nie ernstig opneem nie en daarom aan die einde verwerp sal word, 
die wat hul doel nie kon bereik nie, omdat hulle hulself nie laat vermaan en 
waarsku het deur My dienaars nie, wie Ek elkeen op sy weg stuur, sodat hulle 
diegene kan lei wat ‘n verkeerde weg gaan, sodat hulle nooit sonder hulp aan 
die verderf prysgegee sal word nie, maar sodat hulle steeds na My in 
veiligheid gebring kan word. Amen. 

Voorloper – die beliggaming van Ligwesens 

4899 Ek stuur die Evangelie na die aarde en wanneer julle dit van bo af 
ontvang, is dit suiwer en nie deur die menslike wil vervals nie. Ek weet dat 
dit nodig is, omdat talle mense My nie kan vind nie, omdat hulle nie in die 
waarheid onderrig is nie en daarom beliggaam Ek Myself in die gees van hulle 
wat My Wil dien. Dat die waarheid in sy suiwerste vorm na hulle toe sal kom, 
is ’n lang erkende noodsaak deur My Liefde en Wysheid en dit alleen gee vir 
My aanleiding om die ontvanger van die waarheid van bo te beskut teen die 
invloed van onrein geeste, wat sy denke sou verwar en die toesending van 
die waarheid sou wil belemmer.  
Wie dus ’n ontvanger is van My Evangelie wat Ekself op aarde geleer het, 
waarvoor Ek weer aan My dienaars op aarde die opdrag gee om dit te 
versprei, kan gerus wees dat hy in die waarheid sal wees en dat hy as My 
dissipel van die eindtyd die mense kan leer sonder om bevrees te wees dat 
hy dwalinge by die onderrig sou kan inmeng. En vanuit hierdie sekerheid 
moet hy invloed uitoefen op almal wat sy weg kruis. Hy moet homself beskou 
as My spreker en in My opdrag steeds dit uitdra wat hy van Myself ontvang 
het, wat as gewaarwording in hom na bowe kom, omdat dit die suiwer 
waarheid is. 
Talryke ligwesens is op hierdie oomblik op die aarde beliggaam, omdat die 
groot geestelike nood ook buitengewone hulp vereis, wat slegs deur hierdie 
ligwesens verleen kan word. Hierdie ligsiele is meestal geestelike leiers, dus 
staan hulle deur ‘n lewenswandel na aan My Wil en in noue kontak met My en 
hulle kan My leringe dus direk ontvang en aan die mense oorbring. Hierdie 
wesens besit ‘n graad van rypheid wat ‘n afdaling na die dieptes onmoontlik 
maak. Hulle gaan derhalwe ook altyd in die grootste deemoed en 
onbaatsugtigheid deur die aardse lewe en trag slegs om My Ryk na die mense 
toe te bring, sonder om self daarvan nut te hê, slegs met die bedoeling om 
My te dien en om die mense te help. 
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Daarom kan so ‘n ligwese wat deur My na die aarde toe gestuur is, homself 
ook meermale beliggaam, indien die geestelike vlak van die mense dit 
noodsaak. Maar steeds is hierdie beliggaming ‘n voortdurende diening tot aan 
die einde, want My Wil in hierdie wesens is oorheersend. Hulle maak hulself 
vrywillig aan My onderdanig en kan daarom hulle graad van rypheid op aarde 
ook nie meer verloor nie. Nooit sal laer geeste oor so ’n wese wat as mens 
beliggaam is, mag hê nie en nooit sal hy onder hulle bose invloed beswyk 
nie.  
Nooit kan ‘n reeds volmaakte gees dus op aarde faal nie, d.w.s. sy taak nie 
vervul nie. Dit kan wel vir die mense lyk asof ‘n taak onderbreek is deur ‘n 
skielike terugroep na die geesteryk, of deur menslike vyandige maatreëls wat 
sy aardse lewe voor die tyd beëindig. Maar daarvan weet Ek sedert ewigheid 
af en gryp nog steeds nie met My mag in om die wil van die mense onvry te 
maak nie. Sy verlossingswerk word egter voleindig en alles sal so plaasvind 
soos wat dit in My heilsplan van ewigheid bestem is. 
Ook die mees volmaakte geeste uit die Hemel sal hulself tydelik beliggaam 
om ‘n geestelike vooruitgang onder die mense te bereik, want sonder sulke 
hulp sou die mense te swak gewees het vir teenstand. En dan kan die dooies 
ook uit hulle grafte verrys en die wat volledig blind is in die gees kan deur ‘n 
helder verligte bliksemstraal van bo wakker geskud word en siende word. 
Dan sal dit egter die tyd van die einde wees waarin ook My Wederkoms 
verwag kan word, wat ook steeds deur sieners en profete aangekondig word. 
Voordat Ek egter sal kom, sal die “grootste Lig” op aarde straal, maar in die 
eenvoudigste gewaad. Die “Lig” sal nogeens van My getuig, soos wat hy dit 
gedoen het voor My optrede in die vlees op hierdie aarde, alvorens Ek aan 
die mense, vir wie Ek die Evangelie gebring het, onderrig het.  
Hy was My Voorloper en sal dit ook nou weer wees. Julle mense sal hom aan 
sy spraak herken, want hy sal dieselfde woorde kies en van My getuig soos 
wat hy dit destyds gedoen het. Sy gees sal slegs na die aarde toe kom om 
die Wet te vervul, derhalwe moet hy My voorgaan in die volste insig van sy 
herkoms en sy opdrag. 
Hy sal alles deursien en sal ook sy aardse lot ken waaraan hy homself egter 
nie sal onttrek nie, want dit is ook deel van die verlossingswerk waaraan hy 
sal deelneem, uit liefde vir die onverlostes. Hy weet dus dat die taak eers 
met sy dood vervul sal wees en hy het geen ander verlange nie, as die 
uiteindelike vereniging met My, sy Heer en Meester, sy Vriend en Broer, sy 
Vader van die Ewigheid. Wanneer hy sal verskyn, is die einde naby, want Ek 
sal hom spoedig opvolg en My aankondiginge waar maak. 
My Wederkoms is die laaste fase voor die algehele vernietiging van die aarde 
met alles wat leef en dan sal vervul word soos wat dit geskrywe staan: Daar 
sal ‘n nuwe hemel en ‘n Nuwe Aarde ontstaan, waarin Ek midde onder Myne 
sal wees, waar slegs een Herder en een kudde sal wees, omdat almal wat 
lewe met My verbind sal wees en hulself sal oopstel vir My verblyf onder 
hulle. Dan sal alle mense op die Nuwe Aarde My kinders wees tot wie Ekself 
sal kom as Vader, om aan hulle te gee wat hulle salig sal maak. Amen. 
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Die benutting van die krag van die Goddelike Woord  

4902 Versterk julle met My Woord wat vir julle ‘n lafenis sal wees in 
tye van die grootste nood, soos wat dit julle egter ook al vooraf krag en 
versterking sal gee vir julle wil en julle geloof. Neem in oorweging dat My 
Woord 'n direkte skenking is van My aan julle en dat My gawe waarlik die 
grootste doeltreffendheid moet hê. Dink verder daaraan dat Ek Self met My 
Woord by julle is, dat julle die ewige Liefde Self in julle harte sal opneem 
indien julle My Woord in ontvangs neem.  
Julle benut die krag van My Woord veels te min, anders sou julle nooit swak 
en moedeloos gewees het nie, aangesien daar andersins geen sorge op julle 
sou druk nie en julle altyd vrolik en opgewek julle weg oor die aarde kon 
gegaan het. Julle gee julleself veels te min oor aan die werking van My 
Woord. Julle verdiep julle nie graag in die betekenis van die Woord nie. Julle 
gedagtes dwaal te dikwels af na die aardse wêreld, waarvoor julle nooit 
beangs hoef te wees, indien julle maar net julle geloof wou versterk nie, 
waartoe My Woord julle sal help.  
Verdiep julle herhaaldelik in My Woord en laat Ek so tot julle spreek in elke 
noodsituasie van julle lewe, in beide vreugdevolle sowel as in droewige ure. 
My Woord sal 'n krag in julle instraal, wat julle alles sal laat verdra of julle sal 
dit wat op julle druk, minder voel.  
Maak julle harte steeds bereid om My op te neem, Wie in die Woord na julle 
toe wil kom om julle te versterk en te vertroos. Ek wil Voortdurend met My 
Liefde by julle wees, maar as julle die deur van julle harte vir My sluit, 
deurdat julle julself op die wêreld rig, sal julle ook swak wees en so bly, 
omdat daar vanuit die wêreld geen krag vloei wat julle siele kan verkwik nie.  
Slegs My Woord is spys en drank vir julle siele. My Woord is ware voedsel, 
wat julle voortdurend aan jul siele moet verskaf, indien julle My met die 
Woord in julle wil opneem. Maar om My Woord op te neem beteken nie om 
dit net te lees of met die ore in ontvangs te neem nie, want dan sal julle geen 
krag voel nie. Dan sal dit werkeloos bly, want dan is dit slegs leë letters 
waarin Ek nooit kan wees nie.  
Verbind julle innig in gedagte met My en begeer om My te hoor. En laat My 
dan tot julle spreek en julle sal My teenwoordigheid bespeur aan die krag wat 
julle toestroom met elke Woord van My. Julle sal voel dat Ek tot julle spreek 
en julle sal gelukkig wees, want die besef van My teenwoordigheid sal julle 
met rus en vrede vervul, met 'n innerlike geluk wat julle alles sal laat verdra 
wat ter wille van julle siele en ook ter wille van julle medemens oor julle 
toegelaat word. Verdiep julle in My Woord en die werking van My Woord sal 
nie uitbly nie. Amen. 

Aanmaning om standvastig te bly in die geloof 

4904 Julle sal vir alles beloon word wat julle om My ontwil sal moet 
verduur. Bly daarom standvastig en dink steeds daaraan dat die liggaam wel 
van julle afgeneem kan word, maar nie die siel nie, dat mense wel die 
liggaam kan dood, maar dat die siel nie deur haar vyande gedood kan word 
nie. Bly standvastig in die geloof in My as God se Seun en Verlosser van die 
wêreld, want hierdie geloof wil mense van julle afneem, mense wil My 
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wegdring uit die gedagtes van die mense en dit sal hulle bereik deur 
meedoënlose maatreëls, wat gemik sal wees om hulle wat swak van geloof is, 
te laat wankel. 
Vertrou dan tog net op My, Wie julle sal bystaan in elke aardse nood en julle 
ook teen die maatreëls kan beskerm as Ek dit goeddink. Versterk julle geloof, 
laat dit so standvastig word dat julle vir julleself niks aantrek wat die wêreld 
aan julle wil doen nie. Dink aan My Woorde: Ek wil julle vir alles beloon wat 
julle om My ontwil sal moet ly. Wanneer julle geloof sterk is, sal die 
maatreëls van die aardse maghebbers julle nie raak nie, dit sal julle nie 
bangmaak nie, omdat julle in My julle Heer sien, Wie Sy kinders in Liefde met 
sorg omring en hulle behoed teen die vyand van hulle siele. 
Deur hom aangespoor, sal die wêreld julle erg in die noute bring, maar julle 
sal haar kan weerstaan as julle julleself maar net by My sal aansluit, indien 
julle My in die stryd teen die vyand na julle toe trek, Wie waarlik aan julle sy 
sal stry om ook die sege oor hom te behaal. Julle sal hom nie mag vrees nie 
en sal openlik van My en My Naam getuienis moet aflê, want julle mag nie 
swyg nie, julle sal moet spreek waar mense My wil doodswyg. 
Ek het julle nodig, sodat julle van My kan getuig wanneer die mense vrees 
om My te bely.  
Dan moet julle My werke in julle en My bestemming vir julle verkondig, dan 
sal julle aan hulle die bewys moet lewer wat standvastigheid in die geloof kan 
vermag, julle mag nie vrees vir julle lewens nie, wat geen waarde sal hê as 
julle julle siele verkoop het nie, julle moet inteendeel ook bereid wees om 
julle lewens te gee en om dit in te ruil vir ‘n heelwat heerliker lewe in die 
geesteryk. 
Maar eers wanneer dit My Wil is, sal julle van die aarde af weggeroep word, 
want teen My Wil sal mense julle geen leed kan berokken nie.  
En daarom roep Ek julle toe:  
Hou vol en bly standvastig tot aan die einde, glo in My belofte dat Ek in die 
grootste nood sal kom om julle te red en julle na My toe te roep, weg uit die 
plek van verderf, uit die ryk van die duiwel.  
Verwag My en vrees nie, want My Woord sal vervul word wanneer die tyd 
daarvoor aanbreek. Ek sal myne waarlik nie in die hande van My teenstander 
laat val nie. Ek kom julle haal om julle te bring na ‘n ryk van vrede en salig 
sal dié wees wat sterk is en volhard tot aan die einde. Amen. 

Proses van die oorbring van die Woord van bo 

4907 Neem My Woorde aan as die suiwerste waarheid en herken My 
ook altyd as die bron en verspreider van dit wat in die diktaat tot julle kom. 
Kyk na die aard van die neergeskryfde. Kyk, dit het woord vir woord 
ontstaan, maar sonder dat daar vooraf in julle gedagtes ’n sin gevorm was. 
Hierdie kenmerk moet alle twyfel van julle ontneem, sodra so-iets in julle 
opkom.  
Die werking van gedagtes kan nie vergelyk word met hierdie manier van 
skryf nie, omdat gedagtes gewoonlik 'n rigting ingaan wat die wil van die 
mens daaraan voorskryf. Dit wil sê: die mens self stel vir hom 'n onderwerp 
voor die gees, voordat hy verstandelik, deur ywerig na te dink, homself 
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daarmee besig hou, terwyl 'n geestelike diktaat, 'n ware bekendmaking van 
bo, alle dergelike nadenke uitskakel, omdat die onderwerp vir die mens 
onbekend is en in ’n sekere sin eers gegee word aan die begin van die skryf 
van die diktaat. Dat die mens gedurende die skryf al denkend kan verstaan, 
is nog geen rede om te veronderstel dat hy self dinkwerk verrig het nie. 
Inteendeel, hy ontvang eers dit wat hy neerskryf.  
Die mens wat My opreg wil dien, plaas Ek voor geloofs- en wilsbeproewinge. 
En Ek sal hom altyd aan versoekings blootstel, waarmee hy homself moet 
bewys. Dit wil sê: Hy moet homself steeds weer in vrye wil na My rig, indien 
hy die geloofsproef wil deurstaan. Maar die krag van My Woord beskerm hom 
teen versaking, sodra hy homself nie aan die uitwerking daarvan sal oorgee 
nie. Maar steeds kom die vraag by julle op, wat kan julle dan egter as My 
Woord beskou.  
Ek spreek altyd tot julle, wanneer julle My wil hoor. Dit alleen is 
deurslaggewend, naamlik of die verlange van julle harte betrekking het op 
die hoor van My stem. Sodra julle My wil hoor, spreek Ek ook tot julle. Die 
gedagte dat Ek My sou kon terugtrek en My krag van julle weerhou, is 
verkeerd. Want Ek weet waarna julle harte verlang en waaroor julle kennis 
begeer. En dus antwoord Ek julle ook op onuitgesproke vrae, en dit waarlik 
net volgens waarheid. Maar of julle die antwoord korrek gaan verstaan, of 
julle dit sal opneem ooreenkomstig die waarheid, of self 'n ander uitleg gee, 
staan julle volkome vry, maar dit moet altyd in aanmerking geneem word dat 
My Woord ewige waarheid is. Maar wie sal julle dit verhinder, as julle My 
Woord vir julself na willekeur uitlê, omdat die wil julle daartoe aanspoor? Tog 
bly My Woord onveranderd in sy betekenis. En julle sal self ook die regte 
betekenis en die betekenis daarvan leer begryp en insien dat julle slegs die 
suiwerste waarheid ontvang en dat julle net in ontvangs neem wat deur My 
Liefde na julle toe kom, want Ek beskerm elkeen teen dwaling, elkeen wie My 
wil dien en van goeie wil is. Amen. 

"Ek self is die woord"- Evangelie van die dissipels 

4909 Verdiep julle in hierdie evangelie wat Ek julle van bo laat toekom 
(Hierdie boodskappe aan Bertha Dudde: die vertaler) en julle sal insien dat 
dit dieselfde is as wat My dissipels neergeskryf het, die wat dit in My opdrag 
gedoen het. Steeds is dit Ek wat tot julle mense spreek wanneer julle My 
Woord in ontvangs neem, waar dit ookal is. Ek het deur My leerlinge tot die 
mense gespreek en spreek ook nou nog, omdat My Liefde nie beperk is nie 
en gevolglik is My Woord ook nie beperk nie. Dus hou die uitstraling van My 
Liefde wat deur My Woord tot uitdrukking kom, nooit op nie, wat wel vir julle 
mense begryplik sal wees, indien julle weet wat My Woord oorspronklik was. 
Ek Self is die Woord. En dit moet vir julle al die bewys wees dat Ek Myself nie 
vasgelê het in letters nie en dat My Woord altyd en ewiglik aan die geestelike 
toegestuur sal word wat hulle as mens op die aarde beliggaam het. Wel bly 
My Woord ewiglik dieselfde, omdat dit as die enige waarheid vanuit My nooit 
verander kan word nie, maar julle mense verander dit deur julle eie wil. Julle 
gee My Woord 'n ander betekenis, solank as wat julle nog nie deur die gees 
verlig is nie. En slegs daarom moet Ek steeds weer My suiwer Woord na die 
aarde bring, sodat My Woord vervul sal word: “Hemel en aarde sal vergaan, 
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maar My Woord sal bly bestaan tot in alle ewigheid”; My Woord, wat die 
suiwer evangelie uit die hemele is wat steeds weer vir julle getuienis moet 
aflê van My en My Liefde.  
Solank julle mense nog onvolmaak is, sal julle niks volmaak laat soos wat dit 
is nie. Veeleer sal julle steeds probeer om dit te verander, juis deur julle 
onvolmaaktheid. Dit is 'n natuurwet, dat niks so suiwer bewaar bly sodra as 
wat dit in 'n onsuiwer omgewing kom nie. En die menslike wil is veel meer op 
die onvolmaakte gerig en sal steeds poog om dit omlaag te trek wat bo hom 
staan. Tog is dit die vrye wil wat van My af onaantasbaar bly, sodat dit dus 
onvermydelik is dat Ek My leer nooit suiwer sal kan behou nie. Maar steeds 
weer stuur Ek die suiwer leer na julle toe wat daarna verlang. 
Nooit sal mense bewus raak van die misvorming van My oorspronklik suiwer 
leer, wat nie self die diepste verlange na die waarheid gehad het nie. Anders 
sou die dwaling nie so uitgebreid gewees het nie. En hulle neem ook nie dit 
aan wat hulle in liefde deur My aangereik word nie, want hulle is blind van 
gees. Hulle hou by die letter en is onaangeraak deur die gees van My Woord. 
Nooit sal Ek tot so ’n uiterste gaan en nooit sal Ek ophou om die mense die 
uitstraling van My ewige liefde te laat toekom nie. En daarom sal Ek nooit 
ophou om self in die Woord na die mense neer te daal nie, wat Ek julle beloof 
het met die woorde: “Ek sal by julle bly tot aan die einde van die wêreld.” 
Wanneer Ek dus self by julle wil vertoef, dan sal julle My ook moet kan 
verneem. Want Ek is lewe, Ek is krag en dus ook die Woord van ewigheid wat 
lewe en krag, lig en liefde tot uitdrukking bring. Vir julle mense wil Ek nie die 
verre God wees wat julle in My sien nie. Ek wil vir julle 'n Vader wees, steeds 
naby en altyd bereid om aan julle woorde van liefde te gee indien julle dit wil 
verneem. Soos wat Ek eens tot die mense gespreek het toe Ek op aarde 
gewandel het, soos wat Ek tot My dissipels gespreek het na My hemelvaart, 
in wie Ek in die gees verder gewerk het soos voorheen op aarde, so wil Ek 
ook steeds tot die mense spreek as My kinders. Ek wil aan hulle woorde van 
liefde en wysheid oordra om My aan hulle bekend te maak as God, Skepper 
en Vader van ewigheid. En daarom sal Ek nooit ophou om in die Woord by My 
mensekinders te wees nie. En Ek sal aan hulle slegs dieselfde oordra wat ook 
My leerlinge as evangelie van My af ontvang het, omdat dit die suiwer 
waarheid is wat behoue moet bly, ook wanneer hemel en aarde sal vergaan. 
Amen. 

Teengestelde ontwikkeling is nooit die Wil van God nie – 
Herbeliggaming - Omgekeerde proses - Hernude kluistering – 

ligwesens 

4913 'n Omgekeerde proses vind nou plaas, wel aan die gang gebring 
deur My Wil, maar deur menslike wil self beskik. Dit kan as 'n daad van 
teengestelde ontwikkeling gesien word, wanneer al die gees wat as mens 
beliggaam is, weer in die vaste materie gekluister word, dus as 'n daad deur 
My Wil teweeggebring, terwyl Ek tog slegs, volgens My ordening van 
ewigheid, 'n voortskrydende ontwikkeling bevorder. Maar ook hierdie daad 
kan dieselfde beginsel laat sien wat op My ordening gebaseer is. Want die 
gees het deur menslike wil in die diepte geval, waaruit Ek dit weer oor 'n 
langdurige weg omhoog lei. Daar het dus 'n terugval plaasgevind, egter nie 
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deur My Wil nie, maar deur die menslike wil, terwyl My Wil weer die positiewe 
ontwikkeling moontlik maak en daar dus 'n nuwe genesingsproses begin na 
die einde van hierdie aarde; 'n genesingsproses wat onnoemlik smartlik sal 
wees en waaraan geen einde blyk te kom nie en wat tog die enigste middel is 
om die gevallenes weer te help om opwaarts te gaan.  
Wat My verlossingswerk dus nie volbring het nie, moet hierdie proses tot 
stand bring. Wat maklik moontlik was, moet uitermate moeilik beveg word, 
omdat die strewe nie daarop gerig was nie, naamlik die verlossing uit die 
vorm, die vrywording van die gees en die opwekking uit die nag na die lig. Ek 
het dit vir die mense maklik gemaak deur My kruisdood, maar die mense 
neem My gawe van genade nie aan nie. Ek het die leed op My skouers 
geneem, maar hulle wys My hulp af en daarom moet hulle die leed op hulself 
neem en dit vir ’n eindelose lang tyd dra. Hulle het al vêr na bo gevorder en 
stort hulle self in die diepte in. En My Liefde en Erbarming verskaf nuwe 
moontlikhede aan hulle om weer die hoogte te bereik.  
Met 'n reuse tempo het die proses van positiewe ontwikkeling weer in ’n 
omgekeerde rigting gegaan. Die mens het na alle voorafgaande trappe van 
ontwikkeling in die kort tyd op aarde in vrye wil teruggeval en weer daar 
beland waar hy vir ondenkbare lang tyd gelede was, naamlik by die materie 
waarna hy met al sy sinne streef en wat dus ook sy lot sal wees. Maar steeds 
moet dit duidelik gemaak word dat My Wil nooit hierdie agteruitgang 
veroorsaak het nie, maar die menslike wil self. En My Wil gryp nou eers in, 
deurdat hulle My wil teengegaan het en word nou in die vaste materie, wat 
die gevallene gees bevat, 'n dienende bestemming toegewys, sodat die gees 
weer stap vir stap omhoog kan klim; egter in gebonde wil, omdat dit 
andersins nie moontlik sou wees nie.  
En gevolglik word My Wil weer kenbaar en ook, dat Ek slegs 'n positiewe 
ontwikkeling begunstig, maar dat van elke negatiewe ontwikkeling, die 
menslike wil die beweegrede is. Daarom is die gedagte absurd dat iets, wat al 
ryp geword het, 'n agteruitgang in ontwikkeling meemaak deur My Wil, dat so 
'n wese dus, wat homself al uit die materiële omhulling bevry het en 
binnegegaan het in die geestelike sfere, deur My Wil weer 'n liggaamlike 
omhulling kry, Wie dan terselfdertyd die bewussyn van vroeër van die wese 
afneem, en veroorsaak dat hy weer 'n wilsproef moet aflê, wat hy alreeds 
eenmaal deurstaan het, maar nou egter in vrye wil sou kon faal. Om homself 
positief te kan ontwikkel het so ‘n siel, wat die wilsproef deurstaan het, geen 
nuwe beliggaming as mens nodig nie, omdat daar in die geesteryk altyd baie 
geleenthede sal wees om ryper te word. Maar indien 'n siel nie die wilsproef 
deurstaan het nie, dan sal sy nog baie minder op die aarde teruggeplaas 
word, omdat die terugplaas dan deur My Wil sou moet plaasvind, maar nou 'n 
handeling teen My ewige ordening sou wees, omdat Ek slegs voortdurende 
vooruitgang, maar geen stilstand of agteruitgang begunstig nie. 
As daarenteen die daad van beliggaming van 'n siel op die aarde deur My Wil 
toegelaat is, dan beoog sy nie die bereiking van 'n versuimde graad van 
rypheid nie, maar slegs die vervulling van 'n nuwe taak, ten behoewe van die 
mensdom wat in geestelike nood is, wat wel aan die wese 'n hoër graad van 
rypheid kan gee, maar dit nie as beweegrede het nie. Siele wat hulleself op 
aarde beliggaam, kan wel al 'n sekere graad van rypheid hê wanneer hulle 



433 
 

van ander sterre afkom om op aarde tot die hoogste rypheid te kom. Vir 
hierdie siele beteken dit egter geen terugplasing in 'n reeds oorwonne 
stadium nie, wat egter die geval sou wees indien 'n siel, wat eens ’n bewoner 
van die aarde was, uit die geesteryk weer na die aarde teruggeplaas sou 
word, met die doel van 'n van positiewe ontwikkeling. Tewens sou dit nie vir 
so 'n siel tot seën wees nie, omdat die herinnering aan vroeër weer van haar 
afgeneem sal word en sy gevolglik die vroeër verkrygde insigte nie sou kon 
benut nie, maar uit vrye wil - net soos die eerste keer - sou moet besluit, wat 
tog ook na 'n algehele val na benede sou kon lei.  
Wie daarna streef om opwaarts te gaan, sal ook in die geesteryk voldoende 
geleentheid vind om hoër te gaan. Wie nog aanstuur op die aarde, is nog in 
haar ban en sal nooit deur My teruggeplaas word nie. Wie homself egter in 
die lig bevind en uit liefde vir die onverlostes na die aarde wil afdaal, aan 
hom word hierdie herbeliggaming toegestaan, maar dit kan nooit as te 
nimmer 'n terugsink na die diepte tot gevolg hê nie, omdat die siel van bo 
kom en ten spyte daarvan dat sy nie haar herkoms ken nie, voldoende krag 
besit om weerstand te bied teen alle verleiding op aarde. Want 'n wese van 
die lig sal Ek nooit meer laat val nie. Hy sal altyd sy taak volbring, ofskoon hy 
ook altyd in vrye wil handel en op aarde leef. Maar sy wil is en sal op My 
gerig bly, omdat hy ook die liefde in hom het wat My herken en My ewig nie 
meer wil verloor nie.  
En so sal wat opwaarts wil gaan, ewig deur My bygestaan word; wat na die 
diepte verlang, sal nie deur My gehinder word nie. Maar steeds is My 
grondbeginsel die positiewe ontwikkeling, wat ook altyd herken sal word deur 
diegene wat daarna streef om opwaarts te gaan. Wat daarom opwaarts lei, is 
My Wil; elke teruggang is egter die wil van die mens, wat nie deur My in sy 
vryheid aangetas sal word nie. Amen. 

Deemoed - Arrogansie - Gevaar 

4919 Aan die deemoedige skenk Ek My genade, by die verwaande 
onttrek Ek haar, want verwaandheid verstik die liefde, terwyl deemoed liefde 
wek. Daarom kom My hele Liefde ook die deemoedige toe, Wie hom nou met 
genade sonder mate oorstelp. As die mens liefde in sy hart voel vir sy 
medemens, dan kan hy nie aanmatigend teenoor hom wees nie, maar sal 
hom beskou as sy broeder en sal hy hom diensbaar wees uit liefde. Daarom 
sal ook die deemoedige werke van naasteliefde verrig, waarvoor Ek hom sal 
seën en beloon, - weer met My Liefde en genade. 
Wie arrogant is, sy hart is hard en gevoelloos, hy is nie behulpsaam nie, 
maar hy wil heers en word daarom nie deur My aangesien nie, omdat die 
gevoel, die begeerte om te heers, die aanleiding was van die afval van weleer 
van My, wat slegs deur diepe deemoed teenoor My goedgemaak kan word, 
gevolglik sal deemoed ook ’n terugkeer na My beteken. 
Die gees het diep gesink deur arrogansie - in die stadium as mens het hy 
egter weer ‘n bepaalde hoogte bereik, waarby nou egter die grootste gevaar 
bestaan om weer in hoogmoed te verval, vir homself iets aan te matig, wat 
teenoor die medemens tot uitdrukking sal kom in liefdeloosheid. Dat die 
mens homself deur hoogmoed ook van alle hulpmiddele beroof om opwaarts 
te klim, dat hy daardeur My genade verspeel, is die grootste gevaar waarop 
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Ek julle steeds opmerksaam maak, sodat julle nie weer in die diepte sal stort 
deur eie skuld nie. Alles wat verwaand is, hoort nog by My teenstander, 
naamlik dit wat volhard in die grootste weerstand teen My en meen om My 
tot ’n val te kan bring. As eens die hoogste ligdraer het hy My teenstander 
geword, omdat hy homself bo My verhef het, geglo het dat hy homself bo My 
kon stel en so stort hy in die diepste afgrond in. 
Die verwaandheid is die eerste stap na ‘n bodemlose val, die deemoed 
daarenteen is die leer wat na bo lei, die sekerste brug na My, want aan wie 
Ek My genade skenk, bereik gewis sy doel, omdat My genade hulp beteken, 
naamlik My bystand en My leiding. 
Dink aan julle sonde van weleer, wat julle van My geskei het, dink aan My 
oorgrote Liefde wat julle na My toe wil trek, dink aan julle swakheid en 
onvolmaaktheid en dink aan die groot afstand van My waarin julle julleself 
bevind, dan sal julle julle hoof in die diepste deemoed buig en verlangend 
julle hande na My uitstrek en dan sal Ek julle vasgryp met My Liefde en 
genade en sal julle alles gee wat julle nodig het om die afstand na My toe te 
verklein, om na My toe te kom van Wie julle eens uitgegaan het. 
Maar wee dit wanneer julle self nooit bewus sal word van die afstand van My 
af nie, wanneer julle dink dat julle te verhewe is om in die diepste deemoed 
tot My te bid, dan kan daar geen genade na julle toe kom nie, dan is julle nog 
in die mag van hom wat julle tot val gebring het, dan kan julle nooit vry word 
van die sonde van arrogansie van weleer nie, want sonder My genade kan 
julle nooit as te nimmer salig word nie. Amen.  

Buitengewone gebeurtenisse – Tekens van die nabye einde 

4928 Alles wys op die einde en wanneer julle mense ag sal slaan op die 
gebeurtenisse om julle heen, sal julle ook insien dat Ek daardeur tot julle 
spreek, dat Ek julle deur hierdie dinge wil wys op die einde en op julle 
besondere taak om ‘n leier te wees in die laaste geloofstryd. Ek wil julle 
geloof versterk deur My Woord, maar Ek wil ook julle medemens help om te 
glo, hulle wat dit nie kon vind nie of wat te swak was om daarvoor op te kom. 
Ek wil op elke moontlike wyse tot julle almal spreek, sodat julle nie in die 
laaste stryd op aarde sal faal nie.    
Ek hou altyd rekening met julle omstandighede, naamlik dat julle in ‘n 
bomatige materiële wêreld leef, dat julle weinig verbindinge het met die ryk 
waaruit die waarheid kom, dat dit vir julle baie moeiliker is om te glo, omdat 
julle My nie meer voldoende lewend in die hart dra nie, deurdat julle so vêr 
wegstaan van Jesus Christus. Daarom kan julle maar weinig krag ontvang, 
omdat julle nie glo nie, omdat julle die gestuurde waarheid uit die geesteryk 
nie aanneem nie en aan die leermeesters, wie My dienaars is, geen geloof 
skenk nie. 
Desondanks wil Ek julle nie laat val nie en benader julle steeds weer met 
aanwysings oor die einde, met visioene van sieners wat openbaar gemaak 
word, met voorspellinge van profete waarvan ook hulle wat weinig weet van 
die einde en die laaste oordeel, sal hoor. Ek weet ook van die worsteling van 
baie mense oor die geloof en ook aan hulle wil Ek ‘n teken gee wat hulle nie 
tot geloof sal dwing nie 



435 
 

Slegs met die doel om die mense se agterdog op te wek en om hulle te laat 
nadink, laat Ek sulke ongewone eindtydverskynsels plaasvind. Want sodra 
hulle ernstig begin nadink, kan Ek in die vorm van My Woord naderkom en 
hulle volgens waarheid onderrig. Eers dan stel hulle hulself oop vir My Woord, 
wanneer dit vir hulle duidelik gemaak word as ‘n kennelike werksaamheid 
van My Gees. Want die suiwer waarheid kan Ek hulle slegs gee deur My 
Woord. En slegs deur die Woord uit die Hoogte kan aan hulle bewys word wat 
vir hulle ongeloofwaardig voorkom, wat ook nie deur tekens bewys sal word 
nie, omdat so-iets slegs die verstand van die mens aanspreek, maar nie sy 
hart nie. Steeds moet julle mense weet dat julle julleself aan die eindtyd 
bevind, dat steeds meer tekens sal kom wat nie meer aards verklaarbaar sal 
wees nie en duidelik op ‘n ander wêreld sal wys. Wie dit as sodanig erken, sal 
seën daaruit trek, wie egter daarby verbygaan, sal die laaste einde moet 
vrees, want dit bring sy verderf. Amen. 

Wil van God 

4932 My wil kom uit in My gebod van liefde tot God en jou naaste. Dit 
omvat alles wat julle moet en nie moet doen nie en as julle hierdie gebooie 
nakom, sal julle nader aan julle volmaaktheid kom. Want dan sal julle nie 
meer kan sondig nie, nóg in julle ou sonde bly, wat daaruit bestaan dat julle 
julleself vrywillig van My verwyder het, dus het julle My Liefde verwerp en 
gevolglik gevoelloos geword teenoor alle lewende skepsels wat uit My 
voortgekom het. En daarom sal julle liefde vir My, wanneer julle My gebooie 
onderhou, ‘n teken wees van hernude eenwording met My en verligting deur 
My krag van liefde beteken, sodat julle gewese aard van lig en krag herstel 
sal word en julle volle verwesenliking sal besit en in staat sal wees om 
ooreenkomstig julle wil te kan werk en skep, sodat julle weer volmaak sal 
wees, omdat julle julleself weer tot goddelike wesens gevorm het, wat julle in 
die allereerste begin was. 
Om hierdie rede moet julle mense eers My wil ken, sodat julle daarvolgens 
kan lewe ten einde salig te word. My wil moet vir julle kenbaar gemaak word 
en daarom moet julle na My Woord luister wat My wil duidelik en begryplik 
aan julle onthul. My Woord maak julle bekend met My gebod van liefde, met 
julle verpligting teenoor My en julle medemens. My Woord gee julle 
opheldering oor julle afstand van My, indien julle dit nie self gaan verminder 
nie. My Woord bring julle op hoogte van My Liefde, Genade en Erbarming, 
van My Wysheid en Almag, sodat die vlam van die liefde in julle kan ontbrand 
sodra julle harte gewillig word om lief te hê. My Woord stel ook julle 
medemens as My kinders voor, wie julle as broeders tegemoet moet tree en 
aan wie julle ook julle liefde moet skenk, indien julle My Wil wil vervul. My 
Woord vermaan en waarsku julle en maak julle oplettend op die gevolge van 
‘n verkeerde lewenswandel, ‘n lewenswandel in liefdeloosheid deur nie My 
gebooie in ag te neem nie. Julle moet dus My Woord aanneem indien julle 
salig wil word. Maar in welke vorm My Woord tot julle sal kom, moet julle in 
My hande oorlaat. Julle hoef maar net bereidwillig wees om dit aan te neem 
wanneer Ek dit vir julle aanbied, want julle kan My Wil slegs deur My Woord 
ontdek en slegs deur volgens My Wil te lewe kan jy salig word. Amen. 
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Geloofskrag van ‘n lewende, maar verkeerde geloof 

4936 Daar is maar weinig mense wat vasstaan in die korrekte en ware 
geloof, dus ‘n geloof wat ook ooreenkom met die waarheid. Tog waardeer Ek 
ook die geloof van hulle wat nie in die waarheid onderrig is nie, wat ook 
opreg glo in dit wat hulle geleer was, wat uit liefde tot My en hul naaste ‘n 
lewende geloof verkry het en wat hulle nie opgee nie, omdat hulle bang is om 
te sondig. Hulle vertrou dus op My en is daarvan oortuig dat Ek hul bede 
verhoor. 
Dus sal Ek ook nie ‘n onware geloof beskaam nie, waaruit blyk dat hulle ‘n 
verkeerde geloof het, sal hulle ook op grond van hul geloof, buitengewone 
hulp kan ondervind waaruit dan egter nie die waarheid van dit wat deur hulle 
geglo word, daaruit afgelei moet word nie, maar dat slegs die krag van ‘n 
lewende geloof daardeur ervaar kan word. Tog poog Ek om hulle wat ‘n 
onware geloof het, met die suiwere waarheid te ontmoet, wat hulle eens sal 
moet aanneem, indien nie al op aarde nie, dan in die hiernamaals, want die 
waarheid is absoluut noodsaaklik om salig te word. 
Maar dit sal baie moeiliker wees om die waarheid by hulle ingang te laat vind, 
omdat die verkeerde leerstellings te diep in hulle gewortel is en My 
teenstander steeds weer nuwe dwaallere met die waarheid sal probeer 
vermeng, waarmee hy ook des te makliker sal slaag, hoe meer die mense 
blindelings sal glo, dus nie gaan nadink oor die geestelike leringe wat aan 
hulle gebring word nie. 
Die liefde is egter beslissend, want die liefde verlig die gees. En in ‘n 
liefdevolle mens sal daar vroeër of later vanself bedenkinge opkom, ook 
twyfel aan dit wat as suiwere waarheid voorgestel word. En daarom is die 
mense wat in die liefde leef, dikwels krities, maar daardeur maak hulle hulself 
die maklikste los van verkeerde geloofsleringe. Oftewel word die geloof van 
diegene wat verkeerd glo, so lewend deur die liefde dat hy in My die 
liefdevolste en magtigste Wese sien vir Wie niks onmoontlik is nie en hy 
daaruit ook die diepe geloof in die wonderkrag van bepaalde sake opbring, 
dat Ek hom ook nie sal beskaam nie, ofskoon sy geloof van die waarheid 
afwyk en omdat ‘n leer wat die mense op dwaalweë lei, nooit My 
toestemming kan kry nie. 
Vir My is alles wel moontlik, dog slegs die kinderlike liefde en die 
onbegrensde vertroue van ‘n mens op My hulp spoor My aan om dit vir hom 
ten deel te laat val, omdat Ek julle mense die belofte gegee het dat Ek ‘n 
vaste geloof nie sal beskaam nie, dat Ek julle alles gee waarna julle vra, as 
julle in gees en in waarheid sal bid - en ‘n vaste, onwrikbare geloof is die 
waarborg vir ‘n gebed in gees en in waarheid. Amen. 

Katastrofe kort voor die einde – Dooie sones 

4940 'n Geweldige gebeurtenis sal die finale einde voorafgaan, wat alle 
mense wat dit sal oorleef, sal moet laat nadink. Dit sal 'n voorteken wees van 
die einde. 'n Verwoesting in die kleine, vergeleke met die laaste werk van 
vernietiging van hierdie aarde, maar ook van 'n omvang soos wat die 
mensdom nog nooit meegemaak het, solank as wat die aarde bestaan het 
nie. Dit sal 'n natuurgebeurtenis wees wat alle mense, wat getref sal word of 
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daarvan sal hoor, in beroering sal bring. Want die gevolge van hierdie 
gebeure sal te geweldig wees om onopgemerk te kan bly.  
Daar sal, wat die mens noem, dooie sones op land ontstaan wat heeltemal 
geen lewe sal hê nie, omdat die uitwaseming van die aarde op hierdie plekke 
alle lewe sal verstik. Daar sal 'n duidelike inwerking van natuurkragte 
waarneembaar wees, sodat hierdie verskynsel nie aan menslike invloed 
toegeskryf sal kan word nie, omdat Ek Myself deur hierdie gebeurtenis wil 
openbaar, om die mense die naby synde einde, wat sieners en profete 
voortdurend in My opdrag verkondig het, ook geloofwaardig te maak.   
Daar is opnuut nog leed te wagte vir die mense. En hierdie leed sal hulle nie 
gespaar kan bly solank as wat hulle nog die wêreld haar tol betaal en slegs 
sydelings aandag aan My skenk nie. Hulle moet My soek, sodat Ek My kan 
laat vind. En dit kan slegs tot stand gebring word deur 'n gebeurtenis wat nie 
as ’n werk van mense verklaar sal kan word nie. Hulle sal 'n hoër Mag 
daaragter moet voel en hulleself aan hierdie Mag in hul aardse nood 
toevertrou. Maar daarom moet hulle ook aan hierdie Mag oorgelewer word, 
sodat hulle hulle toevlug tot Haar sal neem uit eie aandrang. Hulle moet 
aards sonder hulp wees, om die hulp van bo duidelik te bespeur.   
Daarom sal daar 'n geweldige storm opsteek, wat alles sal ontwortel en die 
lug inslinger. Die aarde sal splits en van bo tot onder sal die mense aan die 
elemente oorgelewer word, waarteen hulle nie sal kan veg nie, omdat hulle 
krag nie toereikend sal wees nie. 'n Ondraaglike hitte sal die mense ook 
vooraf al onbekwaam maak. En suf en onverskillig sal hulle die eerste 
verskynsels in die natuur dophou, totdat hulle hul ernstige toestand sal insien 
en dan met byna brute krag vir hul lewens sal stry, wat hulle sal vrees om te 
verloor.  
En Ek sal al diegene wat van goeie wil is, bystaan in hul nood. Ek sal aan 
hulle insig gee, sodat hulle My heerskappy en werksaamheid in al die gebeure 
sal sien en vanuit hierdie insig ook hul medemens onderrig en hulle 
toespreek om hulle tot My te rig, en hulle sal My Liefde, Wysheid en Almag 
verkondig, sodat hulle na My sal roep wanneer hulle in gevaar is.  
Ek wil hulle Leier wees. Deur alle nood heen sal diegene gered word wat in 
My glo en wat My wil dien in die laaste tyd voor die einde. Want kort na 
hierdie gebeure, sal die ondergang van die ou aarde ook volg, soos wat dit 
geskrywe staan.  
En die mense moet hierdie ondergang nie onvoorbereid meemaak nie. En 
daarom laat Ek dit voorafgaan deur 'n skaduwee daarvan. 'n Laaste 
aanwysing, wat geglo moet word, sodat die mense nie die ewige verderf sal 
ingaan nie, sodat hulle hul in veiligheid kan bring, indien hulle hul wil maar 
net op die korrekte manier sal gebruik. Amen. 

Petrus, die rots, op hierdie rots sal Ek My kerk bou 

4942 Ek het beslis 'n kerk op hierdie aarde gestig, maar Ek wou geen 
organisasie gehad het nie. Dit sê Ek aan almal wat My Woord: ‘Jy is Petrus, 
die rots en op hierdie rots sal Ek My kerk bou', interpreteer asof Ek Self die 
stigter sou wees van die wêreldse organisasies wat hulself die ware kerk van 
Christus noem. Soos al My Woorde was hierdie ook bedoel om geestelik 
verstaan te word, inteendeel is dit baie maklik om te verstaan as die geloof 
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van My dissipel Petrus verstaan word as 'n rots, waaroor almal moet beskik 
om aan My ware kerk te behoort. My kerk is 'n suiwer geestelike kerk, 
waaronder verstaan moet word 'n gemeente met 'n geloof so rotsvas soos 
Petrus s’n, maar nooit die aaneensluiting van mense in 'n suiwer wêreldse 
organisasie nie, wat wêreldlik genoem moet word omdat alles na buite toe 
herkenbaar moet wees wat die persoon se affiliasie moet bewys, terwyl 
bowendien nog verdere wette en voorskrifte afgekondig word wat die mens 
onvry maak in sy denke en optrede, wat heeltemal indruis teen My wil. Dit is 
My wil dat mense wat aan My kerk wil behoort, op My moet afstuur uit eie 
vrye wil, waartoe die geloof in My, sowel as liefde, noodsaaklik is.  
Geeneen van beide kan afgedwing, of deur middel van voorskrifte bereik 
word nie. Die liefde vir My word nie pligmatig gewek nie, maar slegs deur 
geloof aan My volmaaktheid, alhoewel hierdie geloof aangeleer kan word, 
maar nie geëis word nie.  
Om te glo, moet die mens self, na innerlike stryd, tot 'n besluit kom, nadat 
kennis oor My aan hom gegee word, naamlik oor sy Skepper en Vader van 
ewigheid. Eers hierdie self verworwe geloof maak die mens lid van My kerk, 
dus kan My kerk nie 'n organisasie wees wat baie lede kan hê by wie die 
lewende, self verworwe geloof egter ontbreek nie. Want ofskoon beide die 
geloof, asook die liefde, daarin gepreek word, is dit tog eerstens die 
toehoorders wat self die wil aktief laat word wat die reg verkry om te behoort 
aan My, deur My gegrondveste kerk. En daarom beklemtoon Ek steeds weer 
dat hierdie kerk nie deur mense gestalte gegee kan word deur die oprig van 
'n organisasie wat - soos elke wêreldlike organisasie - leiers in verskillende 
grade laat sien, aan wie Ek so amp nooit toegeken het nie, wat meer 
heersende as dienende funksies het en wat self dikwels geen lede van die 
kerk is wat deur My gestig is nie, omdat hulle net blindelings glo, wat hulle 
ook nog geleer word en wie nog nie die oortuigde geloof hul eie gemaak het 
deur nadenke nie, ewemin as ’n lewende geloof deur werke van liefde nie. Dit 
is hulle wat dus van hulleself glo dat hulle My verteenwoordigers op aarde is. 
En tog kan hulle nie kennis wat ooreenstem met die waarheid aan die mense 
oordra nie, omdat hulle waarheid self nie besit nie. Hulle waan hulleself as 
opvolgers van Petrus, maar hulle is nie, want hulle geloof laat nie die sterkte 
van 'n rots sien, sodra dit op die proef gestel word nie. My kerk, wat deur My 
gegrondves is, sal die proef deurstaan. Die poorte van die hel sal haar nie 
kan oorweldig nie. Maar as daar aan die mure van die ander kerk geruk sal 
word, wat My wil voorsien het, sal dit nie kan standhou nie. En slegs 
blindelingse gelowige fanatici sal standhou; egter nie uit oortuiging nie, maar 
uit fanatisme, wat egter nie van My af as getrou beskou word nie. Want Ek 
verlang van die mense dat hulle sal nadenke hou oor alles wat oor hulle sal 
kom. En Ek wil dat hulle siende word en nie blind bly deur eie skuld nie. Ek 
verlang ook dat hulle sal nadink oor My woorde: "Jy is Petrus, die rots, op jou 
wil Ek My kerk bou en die poorte van die hel sal haar nie oorweldig nie." 
Ek verlang dat daaroor nagedink word, hoe hierdie woorde van My opgevat 
moet word. Ek wil dat hulle volgens waarheid uitgelê word en dat julle mense 
dit ook sal insien, wanneer menslike verduideliking nie ooreenstem met die 
geestelike betekenis wat Ek in My Woorde geplaas het nie. En julle sal dit kan 
insien, as julle maar net met die verlange oor die suiwer waarheid sal nadink 
wanneer julle onderrig word deur diegene wat hulleself My verteenwoordigers 
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op aarde noem. My ware verteenwoordigers is goed in die waarheid onderrig 
en kan gevolglik ook aan hul medemens 'n korrekte uitleg gee oor My Woord 
en sy diep geestelike betekenis. Maar My verteenwoordigers behoort ook tot 
My kerk wat deur My gestig is, ofskoon hulle nie aan 'n aardse organisasie 
behoort nie. My ware verteenwoordigers sal ook in My Naam aan alle 
geestelike organisasies die einde van hul bestaan aankondig, omdat alles wat 
hulle van die werklike waarheid verwyder het, sal vergaan, selfs wanneer die 
mening by hierdie mense gehuldig word dat die kerk onoorwinlik is. 
Onoorwinlik sal slegs die kerk wees wat Ek self op aarde gegrondves het, wat 
'n geestelike gemeenskap is van diegene wat 'n geloof het soos Petrus en 
deur hierdie geloof hulleself omvorm het tot My ewebeeld, wie ook lewend sal 
kan glo, omdat hulle in die waarheid onderrig sal wees, wie My Gees in 
hulleself werksaam sal laat word, wat steeds die teken is en sal bly van die 
kerk wat deur My gestig is. Amen. 

Antichris - Die geloof is in gevaar 

4947 Op ‘n onverantwoordelike manier sal die Antichris optree teen 
almal wat nog sal glo in ‘n God van Hemel en aarde, want hy sal die mense 
dwing tot die verloëning van die geloof wat van My af ‘n absoluut vrye 
wilsbesluit van die mens vereis. Hy sal hulle onder bedreiginge en met 
maatreëls dwing, wat vir die mense ondraaglik sal lyk, om welke rede hulle te 
swak sal wees om weerstand te bied. Daarom moet daar gesê word; “die 
geloof is in gevaar”. 
Dit moet almal laat dink wie Ek benader deur My afgesante op aarde, aan wie 
My Woord, wat My afgesante van My af ontvang het, oorgebring word. Die 
geloof is in gevaar! Weet julle wat dit beteken om openlik ‘n standpunt te 
moet inneem en tegelykertyd die grootste aardse nood tegemoet te gaan? 
Weet julle hoe die mense elke lering van die geloof sal afkraak teenoor julle 
en vir julle die sinneloosheid daarvan sal wil bewys en hoe weinig julle daarop 
sal kan antwoord? Weet julle hoe moeilik dit vir julle gemaak gaan word om 
te kan standhou in julle geloof in My, julle God en Vader van die ewigheid? 
Hoe hulle alles van julle sal afneem en ruïneer wat vir julle tot nou toe 
onaantasbaar gelyk het.  
Hulle sal brutaal handel en optree teen almal wat hulle eis om My te verloën, 
vasberade van die hand sal wys en met dit alles voor oë, sal sommige meer 
swak word en My sonder weerstand verraai, want dit sal hulle aan die krag 
van geloof ontbreek wat uit die suiwer waarheid ontspring. Ek wil julle attent 
maak op die tyd en julle alreeds vooraf opheldering daaroor gee, omdat Ek 
die gesteldheid van elke mens persoonlik ken. Ek ken ook die nood waarin 
julle beland het deur die aktiwiteit van My teenstander, wat homself deur sy 
maatreëls duidelik sal laat ken. Ek wil julle oor sy sukses inlig, omdat hy baie 
aanhangers sal vind, want hy sal met lis en geweld stry. Hy sal slaag waar hy 
nie moes slaag nie, hy sal die geloof aan die wankel bring wat onwankelbaar 
lyk. Hy sal geloofsleringe sonder moeite omvêrgooi, want hy sal goed die 
woord kan voer en sal aan die mensdom die dwaasheid van hul denke bewys 
en die wat My nie in hulle harte dra nie, sal hom toejuig en gelyk gee en sy 
mag nog aansienlik versterk.  
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Hy sal bereik wat niemand tevore bereik het nie, naamlik ‘n mag tot ’n val 
bring wat as onoorwinlik beskou was. Maar één  muur sal hy nie kan 
neerslaan nie, teen één weerstand sal hy stuit en wel daar waar My stryders 
onder My leiding sal staan. Daar sal hy geen kans hê nie, want My stryders 
sal onoorwinlik wees, omdat die skild van die geloof hulle sal beskut, ‘n 
geloof wat so lewend sal wees dat die krag in hulself sal wees en nie aan die 
wankel gebring sal kan word nie. My stryders sal die krag regstreeks van My 
af ontvang, want hulle sal My kan hoor en sien en voor geen versoeking 
beswyk nie; hulle sal daarom wetend wees en ook insien welke uur geslaan 
het en hoe naby die einde is. Die ware kennis sal vir Myne die krag gee om te 
volhard tot aan die einde toe, maar die ware kennis ontbreek by die 
meerderheid van die mense en wanneer dit vir hulle vertel word, sal hulle dit 
nie aanneem nie. 
Ek weet egter wat kom en sal julle graag wil help, maar Ek kan dit slegs doen 
deur opheldering volgens waarheid vir julle te gee oor die stryd van die Lig 
teen die duisternis in die laaste tyd voor die einde. Dus opheldering oor die 
groot mag van My teenstander en die nog baie groter liefde van julle 
Hemelse Vader en Sy genade wat vir almal geld wat by Hom wil bly, wie 
daarom die ernstige wil het om aan die klein kudde te behoort wie se Herder 
Ek is en wie Ek dus nie sal verlaat in die verskriklikste geloofstryd wat die 
mense van hierdie aarde nog vóór die einde sal belewe nie. Amen. 

Doeltreffendheid van die genade is afhanklik van die wil van die 
mens 

4949 Ondersoek jouself in hoeverre jy gewillig is om in die waarheid 
onderrig te word. En as jy ernstig daarna verlang, sal jy dit ontvang. Want 
Ek, as die ewige Waarheid, sal dan ook naderkom aan julle mense, omdat 
julle verlange dan ook na My uitgaan. En net Ek is in staat om julle dinge te 
openbaar wat die menslike verstand nie kan deurgrond nie. Net Ek kan julle 
uitsluitsel gee oor vrae wat die menslike verstand nie kan beantwoord nie. En 
Ek sal dit ook doen, sodra julle My daarom vra en My Gees in julle werksaam 
laat word, omdat Ek daardeur kan praat: Ek wil julle na My toe trek deur My 
genade, want sonder My genade sal julle nie die weg na My vind nie. Sonder 
My genade ontbreek dit julle aan krag. Dus moet die stroom van My Liefde 
uitgegiet word oor julle en moet Ek My genade in volle mate oor julle uitstort.  
Omdat Ek al My skepsels liefhet, sal Ek al My skepsels dieselfde toebedeel. 
Maar nie almal is ewe gewillig om My genadegawes aan te neem nie en 
bepaal dus self die mate van genade wat by hulle werksaam word. Omdat Ek 
julle mense 'n vrye wil gegee het, is dit verstaanbaar dat Ek hierdie wil op 
geen enkele manier sal beïnvloed nie. Sou die genade wat aan julle geskenk 
word dadelik en ongehinderd effektief wees, dan sou dit gelyk wees aan 'n 
dwang op My skepsels.  
Die genade sou julle dus moes vorm tot die wesens wat julle eens was en 
weer moet word. En My Liefde sou die waarborg wees dat alle skepsels binne 
die kortste moontlike tyd verlos sou wees, omdat My genade buitengewoon 
doeltreffend is. Die wese sou dan deur My wil, deur My hulp, dit geword het 
wat hy egter uit vrye wil moet word en ook kan word, indien hy My hulp 
aanneem. Gevolglik moet Ek ook die doeltreffendheid van My genade 
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afhanklik maak van die wil van die mens wat op My gerig is om geestelike 
onvolmaaktheid uit te skakel.  
Die doeltreffendheid van My genade is dus beslis wanneer dit begeer word. 
Maar vir 'n onwillige mens wat nog van My afgewend is, bly die genade 
sonder uitwerking, totdat hy homself weer vrywillig na My toe wend, van wie 
hy eens uit eie wil geskei het. Daar kan onbeperk ‘n beroep gedoen word op 
My genade. Die toevoer van My genade ken geen beperking nie en verseker 
‘n gewillige mens binne ’n kort tyd geestelike vooruitgang en rypheid van die 
siel. Dus sou elke mens onherroeplik gered moes word, indien Ek nie vir die 
doeltreffendheid 'n voorwaarde sou gestel het nie, wat slegs bestaan uit die 
op My gerigte wil wat bewustelik op My moet afstuur.  
Die genadestroom kan dus sy uitwerking laat geld wanneer geen weerstand 
daarteen gebied word nie, sodat ook die wil van die mens kan verander 
wanneer die genade hom tref en hy homself sonder weerstand aan die 
uitwerking daarvan oorgee, indien sy wil dus besluiteloos was waarheen hy 
homself moes wend en die keuse van sy wil nog nie plaasgevind het nie. 
Indien die wil deur My genade vasgegryp word, sal die uitwerking hiervan 
duidelik wees en ook ingesien word as dit wat dit is, naamlik 'n daad van 
barmhartigheid van die ewige Liefde, Wie Haar skepsels wil terugwen. 'n Siel 
wat geen verset bied nie, selfs wanneer sy nog nie die weg na My gevind het 
nie, sal die uitwerking van die genade bemerk en haarself onderwerp 
daaraan. 'n Siel wat op My gerig is, sal daardeur na My toe gedryf word, 
maar 'n siel wat My nog vyandiggesind is, sal onaangeraak bly deur hierdie 
genade, omdat sy nie gedwing mag word om haar weerstand op te gee nie, 
maar dit in vrye wil moet doen om salig te word.  
Genade en wil staan dus so in verhouding met mekaar, dat die wil die 
uitwerking van die genade bepaal, maar die genade nie die rigting van die wil 
bepaal nie. Want Ek maak die wil van die mens nie onvry deur My Liefde en 
barmhartigheid nie, soos Ek die mens ook nooit hulpeloos prysgee aan die 
vyandelike mag nie. Veeleer kom Ek altyd weer met My genade nader aan 
hom, sodat hy die uitwerking daarvan sal kan beproef, naamlik dat hy sy 
weerstand teen My sal opgee en hy homself deur My laat saamsleep om ook 
die uitwerking van My genade duidelik te ervaar. Ek help elkeen deur My 
genade, maar Ek dwing niemand om werksaam te word nie, maar laat die wil 
van die mens volledige vryheid toe. Amen. 

Onbegrensde toekom van genade – Doeltreffendheid 

4952 'n Volle maat van genade val julle ten deel vir solank as wat julle 
op aarde wandel. En daarom sal niemand kan sê dat hy karig deur My bedeel 
is nie, sodat die lig van insig nie waarneembaar was nie. Ek kruis die pad van 
elke mens en Ek maak hom attent op die waarheid, wat hy ook altyd sal 
aanneem wanneer hy die wil het om opwaarts te gaan. In elke lewensituasie 
word hy geleentheid gebied om die weg opwaarts te gaan, die weg van liefde, 
wat onherroeplik tot insig lei.  
Die hele aardse lewe laat 'n aaneenskakeling van genadegawes sien, 
hulpmiddels wat My Liefde ononderbroke aan hom laat toekom, sodat hy aan 
die doel van sy aardse bestaan sal kan beantwoord. Niemand hoef daaraan 
verby te gaan wanneer Ek hom met My genade wil bedeel nie. Hy hoef maar 
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net sy hart te open en die genadegawe in ontvangs te neem. Hy hoef slegs sy 
wil op die korrekte wyse te gebruik en die genade wat Ek hom onmeetlik laat 
toekom sodat hy gelukkig sal word, sal ’n effek op hom hê.  
Die mens hoef geen omvangryke kennis te besit nie, maar net te lewe 
volgens My wil, wat ook die eenvoudigste mens sal kan herken, omdat dit in 
sy hart gelê is wat goed en wat kwaad is. Ook die eenvoudigste mens kan na 
die stem van die gewete luister en dit in ag neem. Hy kan innerlik goed of 
sleg wees. Die insig daarin ontbreek nie by hom nie, solank hy die stem in 
homself nie tot swye bring deur die bewustelike oortreding van My gebod nie.  
Wie boos is, weet dit, selfs wanneer hy sy boosheid probeer regverdig of dit 
wil verbloem. Ook hierdie mens sal My genade kan ervaar. Ook hy word in 
situasies geplaas waarin hy homself kan besin en verander. Dan staan Ek 
weer op sy weg en hou hom 'n mate van genade voor. En slegs sy wil besluit 
of die genade by hom doeltreffend sal word of nie.  
Maar volledige insig vereis bereidwilligheid om gebruik te maak van die 
skenking van My genade. Dit vereis 'n oopmaak van die hart vir My stroom 
van genade. Dit word dan op so 'n manier effektief dat die mens vanuit die 
toestand van onkunde in die helderste lig geplaas word. Die volledige insig 
sal ook slegs deur 'n mens besit word wat werksaam is in liefde, wat dus alle 
weerstand opgegee het en daarom My gawe van genade gewaarword en die 
uitwerking daarvan in aanmerking neem. Genade kom elke mens toe, of hy 
goed of sleg is. By die goeie mens ondervind dit geen afweer nie, terwyl die 
slegte mens nog vol weerstand is teen My en daarom ook nie My geskenk 
aanneem nie. Maar Ek sal niemand karig bedeel nie, omdat alle mense My 
skepsels is, wat Ek liefhet en vir ewig vir My wil wen. Maar die 
doeltreffendheid van My genade maak Ek van die wil van die mens self 
afhanklik, omdat dit hom andersins nie tot seën sal strek nie. Amen.  

Verwerping van die genadegawe van God - Duisternis 

4956 Die genade van God mag nie afgewys word nie. Oorweeg hierdie 
woorde en dan sal julle dit begryp dat die mense deur leed en ellende heen 
moet gaan om oor ‘n ander weg by die doel te kom, wat hulle sonder moeite 
sou kon bereik het deur gebruik te maak van My genade. Ek worstel vir elke 
siel, Ek wil nie dat sy verlore gaan nie en daarom kom Ek haar steeds weer 
met My genade tegemoet. Ek wil haar help om haar doel te bereik, omdat Ek 
weet dat sy net te swak is om haar doel ernstig na te streef, naamlik om 
haarself te verlos. Waar die krag daartoe haar dus ontbreek, gee My Liefde 
haar buitengewoon baie genade en sy hoef slegs haarself sonder weerstand 
aan die werking van My genade oor te gee, sy hoef haarself slegs te laat 
aantrek deur My Liefde en die genadegawe dus gebruik. En dan sal sy vir 
ewig gered wees. Dog sien die mense in hulle blindheid nie My Liefde nie en 
wys daarom ook My genade af.  
Tog het Ek nog erbarming met hulle en hou rekening met hulle toestand van 
duisternis, want Ek verwerp nie die mense nie, maar hulle bevry hulself nie 
uit die boeie van Satan nie, wat dieselfde is as die verdoemenis, omdat dit ‘n 
totale verwydering van God beteken. Ek het erbarming met die blinde en 
onwetende mense en sit steeds weer My voet dwars vir hulle. Hulle wys My 
en My genadegawe wel af, maar hulle kort insig in dit wat hulle doen en 
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daarom verstoot Ek hulle nie, inteendeel probeer Ek aanhoudend om hulle te 
wen. Maar wie My genade afwys, terwyl hulle dit egter ingesien het as 
genade, sondig teen My Liefde en kan geen erbarming verwag nie. Ook aan 
hulle laat Ek My steeds weer ken, maar veel moeiliker te herken as voorheen, 
omdat Ek sy hart met smartlike omstandighede probeer versag en hy My met 
sulke middele slegs moeilik sal kan herken. Ook is leed ‘n genadegawe, 
omdat dit die mens na My moet lei, as hy die weg nie alleen kan vind nie, of 
nie lus het om daarop te gaan nie. En so sal julle ook begryp dat ‘n kosbare 
gawe van My by die mens wat dit afwys, nie twee maal aangebied word nie 
en wie tog die insig gehad het, wat dus goed geweet het hoe om die waarde 
daarvan te skat, hy sal homself moet verantwoord, beantwoordend aan die 
genade wat hy afgewys het. Hy sal egter ook in duisternis verkeer, omdat die 
lig wat Ek hom aangebied het, uitgedoof is deur sy eie skuld en nou is die 
duisternis veel dieper as voorheen. 
Ek stuur die lig van die hemel omlaag na die aarde en wie deur sy straal 
aangeraak word, kan sy innerlike verlig en die geestelike duisternis verjaag. 
Dit is ‘n onmeetlike genadegawe wat Ek uitdeel op aarde en My Wysheid kan 
waarlik sien wie die hoeder van hierdie Lig kan wees, maar nooit is dit My Wil 
dat die mens goddelike Lig in homself moet opneem en daardeur helderheid 
aan homself verskaf nie. Maar as hy die Lig uit die hemel kan herken 
wanneer hy dit wil sien, sal die uitwerking van hierdie genadegawe hom 
openbaar by elke mens wat ernstig daarna streef om na My toe te kom en 
wie dus alle middele sal gebruik wat My Liefde hom aanbied.  
En so kan onwetendheid dus nie as verskoning na vore gebring word nie, 
wanneer die mens homself moet verantwoord vir sy goeie of verkeerde 
gebruikte wil nie. Veeleer sal die weerstand van die wil teen My Liefde en 
Erbarming duidelik aan die lig kom en ook sy toebehoort aan My teenstander, 
wie van benede net so op die mense inwerk en hulle aanspoor om My 
genadegawe af te wys. Die mens is vry, hy word nóg van bo, nóg van benede 
gedwing waar dit oor die geestelike ontwikkeling van die siel gaan. So word 
‘n genadegawe, waarna hy sy hande nie verlangend uitstrek nie, ook nooit 
aan hom opgedring nie, maar of dit hom ooit op aarde opnuut aangebied sal 
word, is onseker, want slegs ‘n berouvolle siel, wat My innig daarom vra, kan 
weer deur die straling van lig aangeraak word. Maar wie eenmaal My genade 
afgewys het, beland in die diepste duisternis en sal alle lig verafsku, omdat 
die vors van die duisternis hom na benede trek en hy homself, sonder om 
weerstand te bied, sal oorgee aan sy mag en krag. Amen. 

Liefde vir die wêreld is ‘n dodelike siekte - Niemand kan twee here 
dien nie 

4957 Die liefde vir die wêreldse is ‘n sluipende siekte wat sekerlik na ‘n 
geestelike dood sal voer. Daarom kan julle goed begryp dat julle Hemelse 
Vader heel dikwels na pynlike middele moet gryp om julle van hierdie dood te 
red, om te sorg vir julle geestelike genesing, om julle aan te spoor om 
afstand te doen van wêreldse vreugde, sodat julle ewig sal lewe. 
Dit sou ‘n vals medelye wees as Ek vir sulke middele sou terugdeins, om julle 
nie te laat ly gedurende julle aardse lewe nie. Dit sou ‘n skynliefde wees wat 
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julle geen seën sou kon bring nie, maar slegs verderf vir julle siele. My 
Wysheid sien egter vooruit en My Liefde probeer om julle te help. 
Dat julle die wêreld moet opgee om My te wen is onvermydelik. En wanneer 
julle dit nie vrywillig wil opoffer nie, moet Ek dit van julle neem waaraan julle 
harte hang. Daarom moet julle so dikwels op aarde ly, ofskoon julle 
lewenswandel nie uitgesproke sleg is nie. Tog is julle nog vervul met ‘n 
onware liefde, die liefde vir die materie, ‘n liefde wat eers reg gerig moet 
word, indien dit julle gelukkig moet maak en solank julle hierdie liefde nie 
uitroei uit julle harte nie, het Ek geen plek daarin nie, want waar Ek vertoef, 
moet al die verlange na die aardse oorwin wees. 
En weer moet Ek sê: “Niemand kan twee here dien nie!” Ek neem geen 
genoeë met ‘n gedeelde liefde nie. My teenstander, die vors van die wêreld, 
laat dit ook nie toe dat julle hom nie alleenreg gee op julle siele nie en so 
moet die mens noodgedwonge kies vir My of vir hom. Solank hy egter die 
wêreld begeer, kies hy hom wat hom omlaag trek in die verderf in. Hy gee 
julle oorvloedig gedurende julle aardse lewe, maar na die dood staan julle in 
die bitterste armoede aan die ander kant en kwelling en duisternis sal julle lot 
wees. 
My gawes is egter nie baie verleidelik op aarde nie, want dit bestaan uit 
geestelike goedere, wat vir julle mense tydens julle aardse lewe nie baie 
aantreklik lyk nie, daarenteen sal dit na julle dood ‘n onmeetlike rykdom 
beteken wat julle gelukkig sal stem en julle vir ewig tot kinders van die ligryk 
maak. Ek bied julle onvergelyklik meer as My teenstander, maar sy gawes 
betower julle en maak julle begerig daarna. 
Maar dink aan die lewe na die dood. Dink daaraan dat julle die uur van julle 
heengaan nie ken nie, dat dit egter baie naby kan wees en julle dan alles sal 
verloor wat julle aan aardse goedere besit het. Dan moet julle die uur van die 
dood vrees. Dog julle sal daarna verlang wanneer julle vir julle geestelike 
skatte versamel het, wanneer julle afstand gedoen het van aardse goedere, 
om die gawes wat deur My aangebied was, in die plek daarvan te stel. Dan 
sal julle na die uur van die dood verlang, want julle sal weet dat die uur van 
die binnegaan in die ewige lewe gekom het, omdat julle die aarde gaan 
verlaat. Die aardse lewe sal dan vir julle as ‘n vlugtige oomblik voorkom en 
tog was dit beslissend vir die hele ewigheid. 
Daarom moet julle verstaan wanneer Ek die mense beproef met allerlei plae, 
wanneer Ek alles van hulle wegneem wat vir hul begerenswaardig is. Dit is 
nie wreedheid nie, maar Liefde en Wysheid, Wie baie goed insien dat en 
waarom julle mense in gevaar is en julle uit die gevaar wil red. 
Wie ly moet weet dat hy deur My bemin word, maar aan wie in alle oorvloed 
van die lewe aardse goedere gegee word, die is reeds onderworpe aan My 
teenstander, want Ek ken reeds sy wil en Ek dwing hom nie tot verandering 
van wil nie. Dog kom Ek ook hierdie mense tegemoet deur hul medemens 
wat hul harte moet ontroer, sodat hulle tot liefde sal omvorm, dan sal 
redding ook nog vir hulle verseker wees. Indien hulle egter hul harte verhard, 
dan sal hul luukse lewe steeds duidelik aan die lig kom, want die “heer van 
die wêreld” gee ryklik aan hulle, want hulle het hul siele verkoop terwille van 
aardse goedere en die geestelike dood staan vir hulle vas. Amen.  
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Leed is ‘n bewys van God se liefde – Louteringsvuur 

4959 Neem elke las van die lewe op julle en weet dat dit nodig is, 
sodat julle heeltemal vry kan word van alle laste wat julle siel nog beswaar. 
Eens sal julle vry en onbesorg in gebiede vertoef waar alles met lig deurstraal 
is. Julle siele moes dan alreeds alle omhulsels afgelê het, anders sou julle nie 
die volheid van lig kon opneem nie, want die lig sou dan weerstand ondervind 
het wat toegang tot die siel sou verhinder.  
Wat julle op aarde moet dra, dra alleen daartoe by dat die siel haarself 
losmaak van haar beklemmende omhulsel, dat sy alles van haar kan afstoot 
wat nog kwellinge veroorsaak, wat haar nog kluister en dus onvry maak. Die 
ryk van die salige wesens ken egter geen weerstand nie en daarom kan daar 
slegs siele woon wat hulle heeltemal vergeestelik het en aan wie niks onedel 
meer vaskleef wat die ligdeurstraling sou kan verhinder nie. 
(31 Aug.) Die siel moet weer in haar oorspronklike toestand binnegaan, soos 
eens, toe sy self lig, dus goddelik was en in die nouste verbinding gestaan 
het met die Ewige Godheid, omdat sy ‘n deel van Hom was, ‘n vonk van die 
Ewige Lig. Alles wat onrein is, moet alreeds verwyderd wees, wat soveel 
beteken dat die siel deur ‘n Louteringsvuur moes gaan wat sowel groot leed 
asook diepe liefde kan wees, maar wat altyd suksesvol was. 
Daarom mense, bekla julleself nie wanneer julle moet ly nie, maar sien die 
leed as ‘n bewys van God se Liefde, Wie altyd op die loutering van julle siele 
bedag is om julle ‘n salige lot te berei wanneer julle sovêr is dat julle in die 
geesteryk kan ingaan. Dan sal julle siel die leed seën en met groot 
dankbaarheid terugkyk op die aardse lewe, wat haar deur leed die toestand 
besorg het om vir lig ontvanklik te wees en haarself in onafgebroke saligheid 
in God se nabyheid te kan vertoef. 
Op aarde kan sy egter nie die groot liefde en goedheid van die Vader in volle 
omvang besef nie en verset sy haarself dikwels teen haar lot. Dog oorgawe 
verseker haar weer van meer liefde van God, meer leed, maar ook hoër 
volkomenheid van die siel en ‘n verblyf in die ligsfere en ewige saligheid. 
Amen. 

Liefde tot God en die naaste 

4961 Wat julle wil hê dat die mense vir julle moet doen wanneer julle 
in nood verkeer, doen dit ook vir hulle. Dit is die gebod van naasteliefde, wat 
vir julle die vernaamste gebod is, omdat dit tegelykertyd die liefde tot God 
insluit. Want wie sy naaste liefhet soos sy broer of suster, die het ook die 
Vader lief bo alles, Wie se kind die naaste is. En so weet julle wat julle moet 
doen om salig te word, want beide hierdie gebooie is die wese van My Wil en 
om dit te vervul, is julle doel op aarde. As julle die twee gebooie van die 
liefde tot God en julle naaste nakom, dan kan julle nie sondig nie, maar julle 
leef dan volgens My welgevalle en Ek sal julle seën daarvoor, deurdat julle sal 
toeneem in insig en wysheid, lig en krag. 
Maar julle weet ook dat die teenstander julle steeds weer benader om julle 
van die korrekte weg af te dring, om julle van My afvallig te maak. Dus sal hy 
steeds probeer om dit te verhinder wat My welbehae opwek. Hy wil julle van 
die liefde tot My en julle naaste weghou en steeds probeer om julle daartoe 
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te bring om hierdie gebooie van My te oortree. Hy sal dit in julle bewussyn lê 
dat julle self die vernaamste is, dat julle in die eerste plek aan julleself moet 
dink en sodoende aan die eieliefde die oorhand gee, sodat julle vir die nood 
van julle medemens geen begrip sal hê nie. Hy wil dat julle My eenkant plaas 
terwille van dit wat julle vir julleself nastreef, naamlik aardse goedere wat 
verganklik is.  
En so moet julle nou self die besluit neem. Julle moet vir My of vir My 
teenstander kies. Julle moet My gebooie nakom of in eieliefde ten gronde 
gaan, want My teenstander wil slegs julle ondergang bewerkstellig. Om julle 
gelukkig te maak, kan alleen die liefde wat julle aan My en julle naaste gee, 
want hierdie liefde is waarlik krag en vermeerder geestelike goedere. Om 
julle medemens te help, is enkel en alleen die doel van julle aardse bestaan, 
want die onbaatsugtige naasteliefde is die regte verlossingsmiddel vir julle 
siel, dit is die koopprys vir die ewige saligheid. 
In die geesteryk is die liefde vanselfsprekend, terwyl dit op aarde ‘n 
oorwinning verg, omdat die eieliefde nog ‘n sterk teenwig vorm, wat egter ‘n 
verkeerd gerigte liefde is en die toegang tot die ryk van die salige geeste 
afsluit. Die liefde gaan van My uit en voer weer tot My terug, maar wie egter 
sonder liefde is, het hom vrywillig van My Liefdestroomkring afgeskei en is 
daarom in gevaar om hom ten prooi te val wie heeltemal sonder liefde is, 
omdat hy My teenstander is.  
Daarom moet die stryd hom laat geld, die liefde moet beoefen word en 
gevolglik steeds My gebooie vervul. Julle moet julleself tot liefde omvorm 
deur onbaatsugtige werke van liefde, sodat julle julleself kan bevry van die 
kluistering van julle vyand, sodat julle met My kan verenig en ewig salig 
wees. Amen. 

Woorde van liefde en wysheid – Bediening - Kritiek op uitgewery 

4963 In die verwesenliking van julle taak in die lewe, wat bestaan uit 
die verspreiding van die suiwer Woord van God, sal alles wat nie uit die 
primêre bron van waarheid kom nie, julle verwerping veroorsaak. Maar hulle 
kan nogtans woorde van liefde wees met geen inwonende God-opponerende 
gees nie, en alles wat nie ten gunste van My is nie, is goed wanneer dit liefde 
inspireer. In die geesteryk herken die wesens wat toegelaat word om te leer 
mekaar deur hul glans, daarom is dit onmoontlik vir 'n steeds geestelik 
onverligte wese om in te meng. Die aardse kind wat homself vrywillig 
oopmaak vir geestelike toestroming, sal liefdevol aangegryp en beskerm 
word deur die ligwesens.  
Ek, julle God en Vader van die ewigheid, IS in die gees teenwoordig vir almal 
wat met My in kontak wil wees. Ek verlaat nie hierdie mense nie, want hulle 
is My kinders wat My reeds in kennis gestel het van hulle wil. Daarom voel 
hulle ook My teenwoordigheid, hoor hulle woorde van bemoediging en troos 
van My, hoor hulle woorde van liefde, wat Ek gee vir al die mense wat na My 
wil luister. Dit is ook My wil dat hulle met hul medemens praat oor My Liefde, 
want Ek wil hê dat hulle aktief moet staan vir My, dat hulle hul medemens 
met ’n lewende geloof sal motiveer om ook met My kontak te maak, dat hulle 
daarom almal sal lei wat toelaat om gelei te word na 'n lewende geloof, dus 
wie bereid is om My te herken. Ek gee hulle ook die vermoë om namens My 
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te praat, sodat hulle suksesvol kan wees wanneer hulle My werk in hulle 
lewendig beskryf deur die vervulling van hulle harte met 'n groot liefde vir My 
en die gevolglike hoor van die goddelike woorde van liefde. Dit moet gesê 
word aan almal wat My kan hoor praat in die gees, aan wie Ek Myself 
openbaar, sodat hulle sal leer om My te herken en lief te hê. Hulle sal 
verkondig dat hulle self My werking in hulle ervaar het.  
Maar nie aan almal is die taak egter opgelê om hul medemens te onderrig 
nie, naamlik die taak van die oordra van die goddelike wysheid, die ewige 
waarheid aan hulle nie. Want hierdie bediening vereis meer. Slegs die 
uitverkorenes onder hulle wie Ek geroep het, sal so 'n bediening uitvoer en 
dit is hulle wat dus eers deur My geleer moet word vir die onderrigtende 
bediening voordat hulle volgens My instruksies kan werk.  
Enigeen wat wysheid wil verkondig, moet self wys wees en sy wysheid van 
My ontvang, want dit wat 'n mens se hart moet aanspreek, moet ook 
aanvaarbaar wees vir die verstand. Wysheid moet as wysheid herken word, 
want alhoewel dit ‘n goeie wil vereis om dit eerste te doen, moet dit nietemin 
ook ‘n ernstige ondersoek deurstaan, wat slegs verwag kan word van ware 
kennis. Die intellek moet nie uitgesluit word waar dit betrekking het op die 
aanvaarding van My suiwer leer van geloof nie. Want Ek het die mens die 
vermoë gegee om te dink. Ek moet ook aan hom kennis gee wat sy verstand 
nie in staat sal wees om te verwerp nie, indien die hart oop is vir My 
instruksies.  
Oorweeg dit, dan sal julle verstaan dat elkeen nie 'n onderwyser vir sy 
medemens kan wees nie, want 'n mens moes eers self die wysheid 
binnegedring het, alvorens hy ander mense kan onderrig. Oorweeg dit verder 
dat al die openbaringe wat skriftelik versprei is, deur middel van boeke, 
bedoel is om 'n seën te wees. Julle moet dus baie oordeelkundig te werk 
gaan indien julle nie wil hê dat die suiwer waarheid in gevaar gestel word nie, 
wat nie deur almal onderrig kan word wat nie geroep is om dit te doen nie. 
Want julle stel die waarheid in gevaar wanneer 'n ernstige soeker van goeie 
wil tekortkominge ontdek wat My natuur ongeloofwaardig of onvolmaak laat 
lyk vir hom, want sy verstand wil ook 'n mening vorm.  
Ek, julle God en Vader van die ewigheid, erken verseker julle wil om vir My 
van diens te wees en seën julle daarvoor, maar julle moet nie in die openbare 
arena ingaan sonder My spesifieke instruksie nie, want julle het baie 
geleenthede om in privaatheid te werk, dit is, in die kring wat Ek Self naby 
aan julle bring. Want Ek kyk in die mense se harte en weet wie Ek bymekaar 
bring sodat hulle My kan vind. Tog weet Ek ook wat doelbewuste verwerping 
veroorsaak, indien dit nie op die regte manier aan mense gebring word nie.  
Ek gee beslis blyke van My Liefde aan almal wat Haar begeer, maar nie almal 
van hulle het die graad van volwassenheid bereik om My Woord hoorbaar te 
hoor nie, net soos elke siel nie in staat is om te herhaal wat My Liefde 
geestelik aan haar oordra nie. Om hierdie rede word sulke siele nie vir 
onderrig geroep nie, maar hulle kan baie voordelig wees deurdat hulle hul 
gedagtes aan mense in hul omgewing kommunikeer, want, wanneer hulle My 
liefhet, kan hulle gedagtes nie verkeerd wees sodra hulle namens My en My 
koninkryk praat nie. 



448 
 

Aan die ander kant is dit 'n heel ander situasie waar dit die openbare 
verspreiding van geestelike inligting aan die menslike ras betref, wat 
aanspraak maak dat hulle direk uit My ontstaan het en wat aanvaar moet 
word as die suiwerste waarheid. Dan moet diegene wat dit ernstig en met 'n 
goeie wil intellektueel bestudeer, ook in staat wees om dit te aanvaar, omdat 
die suiwer waarheid, wat vanuit My ontstaan het, beslis sal staan teen enige 
toets, aangesien dit vanselfsprekend so is.  
Selfs die suiwer waarheid sal meer verwerping ondervind as aanvaarding, 
maar die rede hiervoor kan nie gevind word in die feit dat dit vir 'n persoon 
onaanvaarbaar is nie, maar dat die persoon, as gevolg van sy God-
opponerende verhouding, nie meer in staat is om dit te herken nie. Maar selfs 
die persoon wat die minste in staat sal wees om dit te herken, onthul 
meedoënloos dit wat hom verhinder om die geestelike kennis te aanvaar en 
is baie verheug wanneer hy ’n teiken kry om die suiwer waarheid in twyfel te 
trek. En julle moet nie hierdie teikens aan hom gee wanneer julle vir My en 
My koninkryk wil werk nie.   
Julle kan sekerlik vir My tot diens wees en My voortdurend aan julle 
medemens voorstel as 'n God van liefde en genade. Julle moet, waar 
moontlik, julle medemens beïnvloed om liefde te beoefen deur volgens My wil 
te lewe. Julle moet 'n voorbeeld vir hulle wees, julle moet geestelik streef en 
ook daarna streef om julle medemens aan te moedig om dieselfde te doen, 
julle moet opreg verenig met My en tot My bid in gees en in waarheid en julle 
sal My uitstraling van liefde al hoe meer voel, julle sal korrek dink, handel en 
spreek en dus My getroue vegters wees in die stryd teen die een wie se doel 
dit is om almal wat hom nie weerstaan nie, te ruïneer. En so moet julle wag 
totdat julle My oproep hoor om ’n spesifieke werk in My wingerd te doen, 
want die tyd is nie meer lank voordat Ek julle wat vir My tot diens wil wees, 
sal nodig hê en Ek 'n taak aan julle sal toewys, elkeen volgens sy vermoë. 
Geseënd sal die een wees wat My dien. Amen. 

Teenstander van God se wil om te vernietig – Die gekluisterde 
gees - Mens 

4965 Alles wat in die wêreld onbestendig is, is die aandeel van My 
teenstander. Dit wil sê dat alle materie nog onvolkome, dus aan My 
wederstrewige gees bevat wat My teenstander eens van My ontneem het. Die 
materiële skepping het deur My Wil ontstaan en hy het geen mag daaroor 
nie. En tog behoort hierdie wêreld aan hom, want hy kan homself daarop 
beroem dat die gees wat in die materie gekluister is, die produk van sy wil is.  
Maar My Wil het die materiële skepping laat ontstaan, om die gees uit die 
mag van sy verwekker te onttrek. En nooit meer sal hy die werk van My 
Liefde en Erbarming kan vernietig nie, wat sy voortdurende strewe is. Hy sou 
wel graag die gees wil bevry uit die gekluisterde toestand, waarin Ek hom 
geplaas het met die doel dat hy geluksalig sal word. Want as vry wese soek 
hulle nooit hul weg omhoog nie, maar gaan altyd verder die afgrond in onder 
die mag van My teenstander. Daarom ontneem Ek hom van die mag oor 
hierdie gees en skep vorms wat hy nie kan verwoes nie, omdat hulle My 
onveranderlike Wil is.   
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Oor dit wat nog in die materie gekluister is, het My teenstander dus geen 
mag nie. Maar des te meer probeer hy dit gebruik by die laaste materiële 
vorm, wat die gees bevat, naamlik by die mens in die stadium van die vrye 
wil. Hy kan hulle ook nie dwing om aan hom onderdanig te wees nie, maar hy 
kan hulle op elke manier verlei en probeer om hulle daartoe te bring om ook 
materiële skeppings met kwade opset te verwoes. Dus bedien hy homself van 
die mens om sy wil uit te voer, naamlik die verwoesting van die materie. 
Maar dit staan die mens vry om sy wil te vervul of aan hom weerstand te 
bied.  
Om hom te wen vir sy skandelike planne, hou My teenstander dit verlokkend 
voor sy oë, wat hy self graag sou wil verwoes. Hy probeer die begeerte na 
die materie in die mens op te wek of te vergroot, om daardeur ook drifte en 
neigings in hom uit te lok, wat nie vir die verwoesting van materie terugdeins 
nie, om homself ryk te maak en goedere te versamel waarvan die eintlike 
doel daarvan afgeneem word, naamlik om hulleself deur diensbaarheid te 
verlos, omdat die mens self die gees daarin verhinder om te dien.  
Wat die vyand dus nie kan verwoes nie, wil hy hinder in die positiewe 
ontwikkeling. Hy probeer om die onbestendige bestendigheid te gee, as dit 
nie vir sy wil bereikbaar is om te verwoes nie. En die mens self gehoorsaam 
hom maar al te graag, solank as wat die materie hom lok en hy voortdurend 
poog om dit te vermeerder.   
Slaag My teenstander om die mense te verlei om vernielend besig te wees, 
dan gaan die voortydig vrygeworde gees sodanig tekere dat die orde omvêr 
gegooi word, dat daar dus  chaos is, wat ook die mense kan tref wat hulself 
aan die invloed van My teenstander wil onttrek. Want die onsuiwer 
geesteswesens rig oral boosheid aan, wat steeds deur die aansporing van My 
teenstander gebeur, wat nou weer sy invloed uitoefen op die vry geworde 
gees. Daarom word dit weer deur My Wil gebind. 
Voortkomend uit die drang tot selfbehoud van elkeen afsonderlik, verskaf 
sulke mense van wie materiële goedere verwoes word, steeds weer werke 
van dienende bestemming, waarin die uit die materie ontsnapte gees 
weereens gekluister word, met die doel om verder ryp te word.  
En hierdie werke dien dan des te yweriger, omdat die gees daarin ‘n weldaad 
bespeur om weer ingeskakel te wees in die ontwikkelingsproses, wat hy 
onder dwang moes afbreek. Hy voel die weldaad aan van die ordening, wat 
aan al My werke ten grondslag lê, in vergelyking met om strydig met die wet 
werksaam te wees van My teenstander, aan wie hy wel onderworpe was in sy 
vrye toestand, maar wat hom nie gelukkig gemaak het nie.  
Die mens kan kragtens sy vrye wil en My genade, wat hom ter beskikking 
staan, aan die teenstander weerstand bied en baie daartoe bydra dat ook die 
materie deur hom onaangeraak bly, deurdat hy hom help om te dien en slegs 
'n vernietiging uitvoer, wanneer daar aan die materie 'n vergrote dienende 
werksaamheid toegeken word.  
Dan onttrek die mens homself steeds meer van die invloed van My 
teenstander. Dan onderwerp hy homself heeltemal aan My Wil, terwyl hy 
homself verlos en ook die gees in die materie help om hulself positief te 
ontwikkel, deurdat hy My teenstander geen mag verleen oor homself nie en 
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ook probeer om die materie van hom vry te maak, omdat die wil van die 
mens My teenstander steeds weerstaan. Amen. 

Krag van die geloof is genade, wat egter eers werksaam word 
deur die wil 

4966 Die genade van die almagtige God sal in die eindtyd 
buitengewoon goed merkbaar wees, wanneer die mense oorval sal word deur 
nood wat byna ondraaglik sal lyk. En wie hom in sy hart tot Hom wend, sal 
deur Sy Liefde vasgegryp word en met sy genade vervul word. Die regverdige 
mens wat homself vir God uitspreek, sal toeneem in insig. En hierdie insig 
alleen is 'n genade, want dit besorg die mens standvastigheid in die geloof en 
die daaruit voortvloeiende krag om weerstand te bied. Die mens wat 'n 
beroep doen op die genade van God sal nie meer swak voel nie. Hy sal 
bewustelik lewe in die hoop op spoedige redding uit die nood.  
Standvastigheid in die geloof is 'n genade, want die mens sal in hierdie groot 
nood van die eindtyd nie meer so aan homself werk, dat hy vanself 'n 
versterkte geloof sal kry nie. Maar God sal die wil sien wat na Hom gewend is 
en sal ook daar help waar die mens swak is. Hy sal 'n geloof in sy hart plaas 
wat onwankelbaar is en wat hom die laaste tyd op aarde sal laat verdra. Hy 
sal die geloof in sy hart plaas, maar dit wil nie sê dat God willekeurig 
gelowiges sal laat word deur Sy genade nie. Die geloofskrag is wel 'n genade, 
maar word slegs effektief by hom wat wil glo en God om hulp sal vra in sy 
swakheid. Elke mens sal waarlik God se genade en barmhartigheid kan 
ervaar, maar dit vereis die wil wat na Hom toegekeer moet wees, en hulle sal 
God te alle tye dankbaar wees.   
Dit sal 'n tyd van nood wees wat julle mense op aarde nog nie vir julleself 
kan voorstel nie. En die goeie mense sal bevrees wees vir hul medemens wat 
ware duiwels geword het. In hierdie angs en vrees sal hulle swak word en 
smekend tot God roep. Dan sal hulle Sy genade duidelik gewaarword. 'n 
Vaste vertroue en vrede sal hulle vervul en alle swakheid sal verby wees. 
Hulle sal Sy teenwoordigheid voel en sal hul vol vertroue oorgee in die hande 
van God. Slegs die aanroep in gees en in waarheid sal voldoende wees om 
die skenking van God se genade in die eindtyd te kan ervaar. En van daardie 
oomblik af sal die mense makliker oor hulle weg gaan, omdat hulle voel dat 
hulle nie meer alleen gaan nie.  
Om God te erken en op Hom af te stuur, maak die mens ook tot 
vruggebruiker van die goddelike genade. Dan kan hy nie meer swak wees 
nie. Dan sal hy alles met die oë van 'n wetende beskou en in sy hart sal die 
rus kom wat as vrede in God aangedui kan word, want hy is nou voortdurend 
in die gees met God verbind. Voortdurend voel hy die Vader langs hom. 
Voortdurend bemerk hy Sy krag en mag, en hy weet dat dit na die einde 
loop, dat elke dag vir hom verlossing kan bring uit die aardse nood, dat hy 
deur 'n wonderwerk gered sal word. Hy weet dat wanneer God in die wolke 
kom, dit die einde van sy aardse nood sal beteken en hy verwag dit dus met 
'n gelowige hart, want sy geloof het nou die krag, wat hom in staat stel om 
vol te hou en God getrou te bly tot aan die einde. Amen.  
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Toets die geeste - Satan se groot krag voor die einde - Twyfel 

4968 Jy sal steeds meer twyfel en verwarring ervaar danksy My 
teenstander se aansporing wat jou wil wegtrek van My af en ook wil verhoed 
dat die Suiwer Waarheid Haarself vestig, want Sy sal sy aktiwiteite vlammend 
verlig. Hy is dus altyd gretig om My volgelinge en verteenwoordigers op 
aarde te isoleer, om hul verbintenis met mense te verhoed, wie hulle wil 
opvoed en inlei in die waarheid. Hy gaan voort met 'n groot geslepenheid en 
in 'n vermomming wat selfs moeilik deur My Eie herken word. Hy sprei sy 
giftige sade orals om alles wat bedoel is om 'n lewegewende effek te hê, te 
dood. Hy vestig ernstige twyfel in die harte van diegene wat vir God en Sy 
koninkryk werk. Maar enigiemand wat twyfel, moet direk na My toe kom en 
Ek, as die ewige Waarheid, sal hom te alle tye help, want dit is My wil dat die 
waarheid versprei moet word en dat alles aan die kaak gestel sal word wat 
nie ooreenstem met die waarheid nie.  
Ek kan sekerlik die waarheid direk aan jou oordra, egter solank as wat jy nie 
ontvanklik is vir kommunikasie van die geestelike koninkryk nie, sal jy die 
opdrag gegee word deur My boodskappers, en jy moet hulle 
geloofwaardigheid, hulle getrouheid, dit is, hulle lewenswyse volgens My wil, 
noukeurig nagaan. Dan sal jy in staat wees om 'n korrekte oordeel te vorm, 
want dan sal jy voordelig beïnvloed word deur die suiwer waarheid en dan sal 
jy dit herken wat nooit van My af kan kom nie.  
My teenstander sal selfs die sterkste kampioene van geloof onder die 
geweldigste druk plaas met sy wapen van misleiding en leuens. Hy kan ook 
voorgee om vroom en aan God toegewy te wees, indien hy daardeur 
verwarring kan veroorsaak. Hy vermy nie die gebruik van die masker 
waaragter hy skuil nie en bied homself aan as My verteenwoordiger op aarde, 
maar hy sal maklik herkenbaar wees vir enigeen wat aan My wil behoort en 
wat waaksaam is. Hy kan herken word en gevolglik hoef nie een van Myne 
bevrees te wees om in sy web van leuens gevang te word nie, solank as wat 
hy werklik die wil het om te doen wat reg is. Hy kan slegs verwarring 
veroorsaak in swak of besluitelose mense wat nie heeltemal vanuit sy krag 
ontsnap het nie. En hy is slegs in staat om hulle te mislei, omdat hulle nie 'n 
ondersoek ernstig wil opneem nie en hulle nie streng by My Woord hou nie, 
wat hulle altyd sal help om daarvan bewus te word.  
Enigiemand wie 'n lewe van liefde leef, wie dus lewe volgens My Woord, kan 
nie mislei word deur ontwykende woorde van liefde nie, want My teenstander 
sal nooit onselfsugtige liefde verkondig nie, maar sal altyd dit onderskryf wat 
aan die mense aardse sukses voorsien, selfs wanneer die woord 'liefde’ as 
verskoning gebruik word, want dan word selfsugtige liefde die dryfkrag van 
die aksie, wat Ek nog nooit verkondig het nie en ook nooit aan mense sal 
verkondig nie. Die geeste wat mense sigbaar of onsigbaar nader, moet 
getoets word, en hulle kan beslis herken word wanneer die Goddelike 
Verlosser Jesus Christus aan hulle genoem word. Wanneer Ek in gees en in 
waarheid Self opgeroep word om te help met elke ernstige ondersoek, 
wanneer ’n volledige verduideliking oor Jesus, die Seun van God, en Sy daad 
van Verlossing van hierdie geeste vereis word, sal hulle moet praat, ongeag 
of hulle geestelike wesens of beliggaamde mense is. En elke geestelike wese 
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wat opstaan vir Christus en Sy daad van Verlossing, wat Hom erken as die 
Seun van God, is goed en sal jou nooit skade veroorsaak nie. Maar indien 'n 
wese, menslik of geestelik, homself uitbeeld as 'n redder, as iemand deur My 
uitverkies of as 'n gesalfde, daargestel om jou te beïnvloed en hy maak slegs 
gebruik van Jesus se Naam sodat jy daarna moet luister, dan is dit 'n gesant 
van die hel wat slegs diegene kan mislei wat daaraan verslaaf is, of die 
swakkes, wat bloot wêreldse materiële verbeterings van hom en sy voorstelle 
verwag, daarom moet hulle nie geestelik erken word as My boodskappers nie. 
My teenstander het groot krag, veral gedurende die laaste dae voor die 
einde, maar dit sal nooit so groot wees dat dit vir julle nadelig kan wees nie, 
My getroue volgelinge, want as julle 'n lewe van liefde lei, sal julle geestelik 
verlig word en Satan se gekonkel herken.  
Daar is egter baie mense wat steeds deur hom betower word en hulle verleen 
self die krag aan hom wat hy oor hulle uitoefen. Hy sal sekerlik nog baie 
verwarring veroorsaak onder die mense, maar Myne sal hom nie ten prooi val 
nie en selfs die kleinste vonk van begeerte vir waarheid sal My voorbereid 
vind om My genade te skenk, sodat My teenstander se aktiwiteit herken en 
verag sal word. Julle, wat self in waarheid is, moet dus nie sy masker vrees 
nie, want 'n gedagte uit die hart wat na My gestuur word, maak sy invloed 
oneffektief en julle sal helder en duidelik herken wat waar en wat vals is. 
Amen. 

Lig - Skaduwee van die dood - verblindende lig - Siekte en leed is 
’n hulpmiddel van God  

4969 Wie nie onder die indruk is van My woord nie, staan in die 
skaduwee van die dood. Hy herken nie die lig nie, omdat hy bewustelik sy oë 
sluit, omdat hy die duisternis verkies en dus die lig se toegang blokkeer. Hy 
hou sy blik op die wêreld gerig, vanwaar dwaalligte voortdurend opflits en sy 
oë verblind, sodat hy die sagte lig wat uit die geestelike ryk straal, nie sien of 
hy skenk geen aandag daaraan nie, ter wille van die wêreldse. Alles van die 
aardse neem hom in beslag. En as 'n boodskapper van die lig hom nou 
tegemoettree met My woord en hom aanraai om die wêreld te oorwin, af te 
sien van aardse goedere ter wille van die heil van sy siel, dan wend hy hom 
daarvan onwillig af, omdat die lewe van die siel niks vir hom sê nie, omdat hy 
die wêreld nie wil opgee nie, omdat hy goed daarin voel en daarom gaan hy 
die geestelike dood tegemoet. 
My Woord sou hom geestelike skatte opgelewer het. My Woord sou hom 'n lig 
kon gee wat sy siel weldadig sou beroer het. My Woord sou hom kon opwek 
tot die ewige lewe, maar hy is 'n prooi van die wêreld en soek en begeer 
slegs wat aan sy liggaam welbehae verskaf. Dit bly duister in hom, ondanks 
die skynlig van die wêreld. Daarom wil Ek hom help om die wêreld te leer 
verag, deurdat Ek ook haar goedere as onbestendig en waardeloos vir hom 
presenteer, deurdat Ek ook sy liggaam swak laat word en hom die einde van 
sy lewe voor oë hou. Ek laat ook dit wat vir die mens mees begerenswaardig 
lyk, aftakel en vergaan. Ek laat die mens in aardse nood en benoudheid 
beland. Ek laat hom leed en siekte dra en Ek laat hom insien dat die wêreld 
hom geen hulp sal bied nie. Ek laat dit toe dat die mens van sy aardse 
hoogte neerstort, dat na groot rykdom armoede volg, steeds net met die doel 
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dat hy kan leer om die waardeloosheid en onbestendigheid in te sien van dit 
wat hy begeer. En Ek laat hom steeds weer kennismaak met My woord, sodat 
hy hierin vervanging kan soek en vind vir dit wat hy aards verloor het. Ek 
laat hom in duisternis beland, waar geen skynlig meer straal nie, sodat hy die 
sagte lig van bo kan sien en homself daarheen wend, sodat hy uit die nag 
van die dood kan wegvlug na die lig van die lewe. 
En daarom sal die leed nooit op aarde ophou nie, omdat Ek steeds weer die 
mense na My toe wil trek, wat nog vêr van My verwyder is en onderdanig is 
aan die vors van die wêreld, maar wie se lewensloop spoedig ten einde sal 
wees, sonder dat die siel die resultaat bereik het waarvoor sy haarself op 
aarde vergestalt het. En Ek laat oral 'n lig straal in die duisternis. En wie hom 
deur sy sagte skynsel sal laat bestraal, sal eers uit die duisternis na 'n 
skemerlig verplaas word. Dit sal hom goed doen en in hom sal die verlange 
na lig groei. My Woord sal sy hart beroer. Hy sal dit herken as die liefdevolle 
woord van die Vader, as die enigste weg na die lewe. En uit die skaduwee 
van die dood sal sy siel die land van die lig, die ewige lewe, ingaan. Amen. 

Voorloper - Beliggaamde wesens sonder herinneringaan vroeër 

4970 Aan die wat My Wil dien word die volgende gesê: Die 
geestestoestand van die mense wat in die laaste tyd sal lewe, sal ‘n 
besondere hulp van die kant van die ligwesens vereis. Hulle is in die 
geesteryk besig volgens My opdrag en ook op die aarde, waar hulle in groot 
getalle, as mense beliggaam, aanwesig is om ‘n verlossende taak te vervul.  
Op welke manier hierdie ligwesens werk en hulp gee, is heel duidelik vir die 
mense wat hulle oorgebringde geestesgoed aanneem. Hulle weet dat slegs 
deur die oorbring van My Woord uit die Hoogte, hulp aan die mense gebring 
kan word in hulle geestelike nood. 
Met die algemene geestelike vervlakking sou dit volkome onmoontlik gewees 
het dat My Woord ingang sou kon vind onder die mensdom. Hulle sou nóg die 
verbinding kon herstel met die geestelike wêreld, nóg berigte hieruit wou of 
kon aanneem. Daarom moet die ligwêreld bemiddelend werk en die ligwesens 
moet geskikte opnamehouers (harte) op die aarde soek, waarin hulle die 
uitstraling van My Woord kan laat binnestroom. Maar wanneer hulle dit nie 
kan vind nie, daal hulle self na die aarde af om as beliggaamde mense ‘n 
skakel te wees tussen die mense en die geestelike wêreld, om middelaars te 
wees tussen My en die mense. 
Daar is dus in die laaste tyd voor die einde, die tyd waarin julle nou reeds 
leef, ‘n groot aantal ligwesens beliggaam om julle te help, omdat julle 
geestelik blind en onwetend is, omdat julle verkeerd leef en omdat julle 
julleself in groot geestelike nood bevind. Julle weet self nie van die lae 
geestelike peil van die mensdom nie en wanneer julle kennis daaroor gegee 
word, glo julle dit nie.  
Maar in die ligwêreld is bewoners wat vol ontsteltenis neersien op die 
aktiwiteite in die duisternis van die aarde. Hulle wil julle te hulp snel om julle 
nog te red wat geen weerstand bied nie, indien julle julleself aan hulle leiding 
sal oorgee. Hulle is as mense beliggaam en wil julle help en onderrig, maar 
julle herken hulle nie. Ook herken hulle hulleself nie as wesens van bo nie, 
ofskoon hulle as mense vasberade omhoog strewe. 
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Dit is mense soos julleself, met ‘n wil wat slegs na My toegekeer is. My 
teenstander kan niks teen hulle begin nie, omdat hulle aan My behoort 
voordat hulle na die aarde gekom het, terwille van die noodlydende 
mensdom. Hulle wil aan julle die “Lig” bring wat hulle voortdurend van My 
ontvang en wat gelyktydig krag is uit die hoogte. Maar hulle weet nie dat 
hulle vrywillig na die aarde toe gekom het nie, want hulle strewe omhoog 
moet vir die medemens duidelik sigbaar wees om aanleiding te gee om 
dieselfde te doen. 
Sou so ‘n ligwese as sodanig herkenbaar wees, dan sou dit die mense nie tot 
voordeel wees nie. Die mense wat met swakhede en gebreke behep is, sou 
hulself dan nie in staat voel om die voorbeeld ooit te ewenaar nie. Slegs baie 
besonder hoë geestelike wesens ken hulle taak en afkoms en maak dit ook 
aan die mense bekend, ofskoon hulle geen geloof by hulle vind nie. 
Sulke hoë wesens is egter vir ieder en elk te herken wie hulle wil sien, want 
hulle taak is om steeds in die openbaar te werk en nie in die verborgene nie. 
Want nie net enkele mense nie, maar alle mense moet kennis verkry van die 
bonatuurlike werk en van die Krag, Mag en Heerlikheid van Hom, wat Sy 
skepsels nie in die duisternis wil laat versink nie en daarom ‘n bomatige “Lig” 
vanuit die Hoogte stuur. 
En so ‘n “Lig” sal van My getuig en daardeur van homself getuig en wanneer 
hy sal skyn, sal julle weet dat julle kort vóór die einde staan en dat daar aan 
die meeste mense nog maar ‘n kort genadetyd gegee is, want as daar nie na 
hom geluister sal word nie en as sy vermanende roep sonder gevolg sal bly, 
sal daar geen redding meer wees vir die gematerialiseerde wêreld nie. Dan 
het die einde onherroeplik gekom soos wat dit in woord en geskrif verkondig 
is. Amen. 

Ondersoek geestelike leringe wat van mekaar afwyk 

4971 Versuim nie om God om opheldering te vra, wanneer vrae of 
twyfel julle harte besighou nie, want Hy, wat die ewige Waarheid Self is, wil 
dat julle ook in die waarheid vasstaan en dat julle haar as sodanig helder en 
duidelik sal insien. Julle het die reg om te vra, omdat julle, as ligdraers, 
kennis moet hê om julle medemens ook in waarheid te kan onderrig en so 
word dit ook aan julle toegestaan om kritiek te lewer indien julle nie van die 
waarheid oortuig is nie, van dit wat as geestelike lering van buite af na julle 
toe kom. Dan is dit nie alleen julle reg nie, maar ook julle plig om, terwille 
van die suiwer waarheid, duidelikheid te verskaf vir julleself, sowel teenoor 
diegene wat dwaling as waarheid versprei.  
God bly altyd dieselfde en dus sal Sy woord ook altyd dieselfde bly, soos ook 
Sy Wil tot daad sal word in ooreenstemming met Sy plan van ewigheid. Nooit 
sal ‘n mens kan sê dat hy iets as waarheid van God oorgebring gekry het en 
wat afwyk van Sy ewige woord nie, want Sy woord verander ewiglik nooit. 
Wat Hy aankondig deur sieners en profete, sal ooreenkomstig Sy woord in 
vervulling gaan. Slegs die betekenis van Sy woord kan deur die mense 
anders begryp word en daarom is dit steeds weer nodig om vir die mense 
uitsluitsel te gee oor hoe Hy Sy woord begryp wil hê. En hierdie uitlegging 
kan slegs vanuit die geesteryk aan die mense oorgebring word, wat steeds 
weer gebeur deur goddelike openbaringe, deur die suiwer waarheid op ‘n 
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regstreekse manier te laat toekom, deurdat God tot die mense wie daarvoor 
geskik is, deur die stem van die hart te spreek, direk of ook deur ligwesens 
wat self in die volste waarheid staan en dit graag sou wil meedeel aan die 
mense op aarde.  
Van God, sowel as vanuit die ligryk, word die suiwerste waarheid aan die 
mense gestuur, sodat die ontvanger wat dit opreg verlang, self hierdie 
waarheid onvermink opneem, wat afhanklik is van die graad van sy rypheid. 
God weerhou Hom van geen mens wat Hom om die suiwer waarheid vra nie, 
Hy gee dit sonder voorbehoud, maar nie altyd is hy wat die waarheid verlang, 
in staat om geestelike leringe te ontvang nie, dus om dit so te begryp soos 
wat dit begryp moet word nie.  
Suiwer en helder gaan die waarheid van die ligryk uit, maar ‘n hart wat nie 
heeltemal rein is nie, bring vertroebeling daarin en gee nou vertroebelde 
geestelike opvattinge deur, om welke rede die graad van rypheid van diegene 
wat waarheid op aarde wil versprei, maatgewend is vir die suiwerheid 
daarvan. Van bo gaan die geestelike leringe nie vermink uit nie, inteendeel 
gee die mens gestalte daaraan deur sy wil wanneer die vereiste graad van 
rypheid hom nie tot ‘n ware ontvanger van goddelike waarheid maak nie. Dit 
geld dus as verklaring vir klein afwykings, wat egter nie dwaling genoem kan 
word nie. Indien daar egter groter afwykings uit die geesteryk is wat 
aanspraak daarop maak om onbetwisbare waarheid te wees, dan is ‘n 
ernstige ondersoek noodsaaklik. Want dan is verskillende kragte die 
uitstuurders van die bekendmakinge en daarom moet hierdie mededelinge 
aan ‘n uiters grondige kritiek onderwerp word. 
En weer is dit die graad van rypheid van diegene wat begeer om geestelike 
leringe in ontvangs te neem, wat eerste ondersoek moet word, waartoe julle 
mense weliswaar nie maklik in staat is nie, omdat die innerlike wese van ‘n 
mens nie so geopend voor julle lê, sodat julle die waarde van hierdie mens 
sou kan beoordeel nie. Dan egter moet julle julleself by die woord hou wat 
God eens gespreek het en wat nooit sy betekenis sal verloor nie, ook al gaan 
daar ewighede verby. 
As ‘n verklaring volledig van die woord afwyk, dan sal julle tereg aan ‘n 
misleiding deur duistere kragte kan glo wat maak asof hulle alles weet en 
alleen maar sukses sal hê by mense wat verbinding soek met die geestelike 
wêreld, maar nie die rypheid het om ontvangers van die suiwer waarheid te 
wees nie, wie se harte dus nie rein genoeg is om as opnamehouer te dien van 
die goddelike Gees nie, wie egter geestelik aanmatigend is, wat hulle as iets 
wil voorstel wat hulle nie is nie en derhalwe aan die kragte van die 
onderwêreld ten offer val. Begryplikerwys sal hulle nou onderrig oor dit wat 
hulle gevra word, egter nie volgens die waarheid nie, maar sal deur dwaling 
die duisternis vergroot waar lig gesoek word. 
God het voorwaardes gestel wat vervul moet word, indien die mens in direkte 
omgang met Hom, Sy woord wil hoor, wat die suiwerste waarheid waarborg. 
Die eerste voorwaarde is: Deur onbaatsugtige liefde die hart te omvorm tot 
‘n waardige houer van Sy Gees. Hierdie liefde sluit die diepste deemoed in, 
kinderlike gebed en ‘n volledige oorgawe aan die goddelike Wil. Wie hierdie 
voorwaarde vervul, kan met ‘n geruste hart die verbinding met die ligryk tot 
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stand bring en hy sal nie bang hoef te wees om dwaling te ontvang of die 
waarheid nie as sodanig te herken nie. 
Hy sal as ontvanger van die goddelike waarheid ook met die volste reg 
hiervoor kan opkom en sy lering, sy kennis, sal steeds ooreenstem met die 
woord van God, wat onveranderd bly tot in ewigheid, soos wat dit uit Hom 
voortgekom het. Hy sal steeds in die waarheid verkeer, omdat hy deur God 
as die Ewige Waarheid Self onderrig word. Amen.  

Die Eerste en Tweede GEBOD 

4978 Die riglyn waarvolgens julle op aarde moet lewe en My Wil vervul, 
sal vir julle gegee word: Julle sal voortdurend My gebooie van die liefde voor 
oë moet hou en dan sal julle nooit kan sondig nie, want ‘n lewe in liefde is ten 
alle tye ‘n lewe in My ewige orde en dan is dit onmoontlik om te sondig. In 
My gebod van die liefde teenoor God en die naaste was die wette van die 
ewige ordening en die profete inbegrepe en sodoende was die tien gebooie, 
wat aan Moses gegee was, nie opgehef deur My gebooie van die liefde nie, 
maar veeleer bevestig. Die tien gebooie was ast’ware vervat in My twee 
gebooie, waarin Ek die liefde tot My en die liefde tot die naaste verlang het. 
Slegs aan één enkele God moet julle julle hele liefde skenk, dus moet slegs 
een Wese vir julle Daardie Een wees waarna julle met julle hele hart na 
streef, Wie julle bemin en vereer, Wie julle probeer om te bereik. Daar moet 
niks vir julle bestaan wat die volmaakte Wese, julle God, sou kan vervang of 
verdring nie, want al die ander wat vir ‘n mens nog begerenswaardig lyk, is 
afgode, wat die liefde tot julle God minder maak en daarom nie naas My 
geduld kan word nie. Julle liefde moet My volledig en heeltemal toegedaan 
wees, julle God, Skepper en Vader van ewigheid. Want vanuit hierdie liefde 
vorm julle julle lewenswandel, julle wil en julle insig. 
Wie My bo alles liefhet, het alles gewen, My Self, My Liefde en die ewige lewe 
in My nabyheid. Hierdie gebod is die eerste gebod, maar omvat tog ook die 
tweede gebod, naamlik die liefde tot die naaste. Want ook die liefde vir 
diegene wat Ek geskape het, is ‘n getuienis van die liefde vir My en daarom 
kan beide gebooie nie vanmekaar geskei word nie. 
Sodat julle vas en onwankelbaar kan leer om te glo, moet julle My nabyheid 
bespeur en voel dat Ek Self tot julle spreek en ingaan op al julle gedagtes en 
vrae, selfs wanneer dit nie uitgespreek word nie. Ek toon steeds 
belangstelling vir julle innerlike lewe, Ek ken julle vrae en wil dit ook steeds 
beantwoord, sodra julle My geleentheid daartoe gee, sodra julle die vrae en 
gedagtes aan My voorlê en die antwoord geduldig afwag. Julle sal die 
antwoord steeds ontvang, sodra julle julleself instel om dit bereidwillig te 
ontvang, dus na julle innerlike luister, vanwaar die antwoord sal kom. En so 
verneem nou die verklaring van die gebod: “Julle sal die naam van julle Heer 
nie nutteloos gebruik nie”. 
Ek is en bly vir julle die hoogste en mees volmaakte Wese, met Wie julle 
altyd in verbinding sal kan tree. Ek wil dat julle julleself met My verbind, dat 
julle die vereniging met My sal soek, Ek wil dat julle na My roep, omdat julle 
daardeur julle wil aan My laat blyk, Ek wil dat julle My nooit uit julle gedagtes 
ban nie, dat Ek vir julle die eerste en die laaste sal wees, dat julle alles met 
My sal deel wat julle besighou, dat julle My om raad sal vra en alles aan My 
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toevertrou en dat julle julleself toegedaan volgens My Wil, sal voeg. Maar Ek 
wil nie dat julle My Naam in die mond neem sonder dat die hart daarby is nie. 
Ek wil nie dat julle ‘n skynlewe lei nie, dat julle julleself teenoor die mense wil 
voordoen as My kinders wat die Vader innig toegedaan is, terwyl julle in 
werklikheid vêr van My verwyder is. Ek wil nie dat julle My Naam in die 
openbaar uitspreek en die verbinding met My heeltemal onmoontlik maak 
deur julle gesindheid nie, deur julle lewenswandel wat nie ooreenstem met 
My Wil nie, wat egter vir julle medemens verborge bly, omdat julle julleself 
voortdurend van My Naam bedien om julle medemens te mislei. 
Julle gebruik dan My Naam tevergeefs, wanneer hart en mond nie 
ooreenstem nie, wanneer die mond anders spreek as wat die hart voel. Dan 
sal dit waarlik beter vir julle wees as julle julleself duidelik van My afwend, 
omdat alle insig julle dan ontbreek, terwyl julle deur die noem van My Naam 
toegee dat julle besef wie Ek is, maar My nog in julle hart weerstaan. Julle 
mislei My nie, wel egter julle medemens en julle speel so ‘n spel van leuens 
en verraad teenoor My. Julle moet bewus wees dat die nuttelose noem van 
die Naam van julle God julle sonde verdubbel, dat julle My in ‘n sekere sin as 
dekmantel van julle verkeerde lewenswandel gebruik, dat julle verwarring wil 
stig by hulle wat nog glo en vir wie Ek die hoogste en mees volmaakte Wese 
is. Ek sou julle moet straf vir elke aanroep van My Naam wat uit julle mond 
kom, maar Ek eerbiedig julle vrye wil en duld julle vergryp, wat die gelowiges 
egter soms agterdogtig maak en aan die geloof sal laat twyfel. 
Daarom is elke noem van My Naam sonder erns ‘n versoeking vir die 
gelowiges, waarvoor Ek eens verantwoording sal eis. Dit is ‘n minagting vir 
My, Wie julle nie erken en tog gebruik om julle werklike wese te versluier, 
Wie julle dus tot deelgenoot probeer maak, anders sou julle julleself duidelik 
van My afgewend het en julle lewenswandel nie probeer verberg het nie. Die 
nuttelose noem van My Naam is ‘n leuen, wat homself eens ernstig sal wreek 
wanneer alle sonde geopenbaar sal word, want dit is ‘n growwe oortreding 
van die gebod van die liefde tot God en die naaste. Amen. 

Derde, Vierde, Vyfde en Sesde GEBOD 

4979 “Julle moet die rusdag heilig.” Dit is ‘n gebod wat julle bewus 
moet laat word dat julle iets aan My verskuldig is, dat julle aardse lewe vir ‘n 
bepaalde doel aan julle gegee word, sodat julle ernstig daarna moet strewe 
om ’n verbinding met My te kry, dat julle die brug na My moet betree, dat 
julle die wêreld agter julle sal laat en julle verplaas in die geesteryk deur 
beskouing, deur innige gebed, deur ‘n stille samespraak met My, - dat julle 
dus in julle hart ‘n ware rusdag sal hou, dat julle ‘n ruspouse inlas in die jaag 
en gejag van die wêreld, waarin julle weliswaar leef, maar wat julle nie tot 
slaaf mag maak nie. 
Julle sal My alleen as julle Heer moet sien en julle sal My moet dien en juis 
daarom dikwels ‘n uur van rus inlas, ‘n uur waarin julle gedagtes by My kan 
vertoef, ook wanneer julle julle aardse plig vervul en ononderbroke besig is. 
Hoe meer julle julleself van die wêreld kan losmaak, hoe meer dikwels julle 
julleself in gedagtes met My verbind, des te meer erken julle My met 
oortuiging as julle God en Vader van ewigheid en met hierdie gebod vervul 
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julle dus die heiliging van die rusdag en tewens ook die gebod van die liefde 
tot My. 
Maar julle liefde moet ook julle naaste geld. Maar wie is julle naaste? Elke 
mens met wie julle in aanraking kom, julle liefde moet aan almal behoort. 
Toe Ek deur Moses die tien gebooie vir die mense gegee het, was dit nodig 
om die mense spesiaal te wys op hul foute en ondeugde, want die liefde vir al 
die mense wat hulle omring het, was in hulle verkoel. Ook die kinderlike 
liefde was nie meer betrek nie, dit was ‘n toestand van verdorwenheid, 
boosheid en selfsug. Derhalwe moes die gebod van die naasteliefde in elke 
besonderheid aan hulle bekend gemaak word. Alles wat die goddelike orde 
betref het, het hulle buite beskouing gelaat en so moes hul meer gebooie 
gegee word wat weliswaar reeds in die gebod van die naasteliefde inbegrepe 
was en ook nou deur die hedendaagse mense in ag geneem moet word, 
indien hulle nie in stryd wil handel met die liefde nie. 
Julle moet julle ouers eer, aan hulle julle kinderlike liefde betoon en steeds 
aan hulle gehoorsaam wees. Julle moet steeds daaraan dink dat hulle julle in 
onbaatsugtige liefde tot mense gevorm het en dit dus vir julle moontlik 
gemaak het om die gang deur die aardse lewe te gaan en julle positief te 
ontwikkel, dat hulle hierdie taak deur My toegewys was, dat julle hul dus 
hierdie liefde sal moet vergeld wat hulle julle ooreenkomstig die natuurwet 
betoon het en wat hulle in staat gestel het om liggaamlik en geestelik vir julle 
te sorg. Aan hulle het julle julle lewe te danke en dus moet julle hulle eer en 
hul sorg vir julle aan hulle vergeld tot aan die einde van hul lewe. 
Dan sal Ek julle ook met welgevalle aansien en julle met My Liefde seën, 
want julle bewys, deur die liefde tot julle ouers, dat julle warm en gewillige 
liefdevolle harte het, wat ook vir My in liefde sal klop, as julle My sal herken 
as julle Vader van ewigheid, van Wie alle skepsels uitgegaan het, wat Hy tot 
Sy ware kinders wil maak. Slegs die liefde maak julle My kinders en wie sy 
ouers liefhet en eer, hy sal ook die hemelse Vader liefhê en deur Hom 
geseënd wees. 
“Jy mag nie doodslaan nie”. Ook hierdie gebod word vanself nagekom 
wanneer daar in liefde aan die naaste gedink word, want die liefde sal hom 
nooit skade berokken nie en nog minder hom van sy lewe ontneem. Dit gaan 
nie net oor die aardse lewe van die mens wat die liefdelose mens wil 
ontneem nie, dit gaan oor die moontlikheid om homself positief te ontwikkel, 
wat slegs op aarde gerealiseer kan word, om die mens te verander tot kind 
van God. Daarom laai julle ‘n onverantwoordelike groot skuld op julle 
wanneer julle julleself aan die lewe van ‘n mens vergryp, wanneer julle dit 
met geweld afbreek en daardeur wederregtelik van die siel ‘n genadegawe 
van My afneem. Julle begaan ‘n dubbele sonde, teen die naaste en ook teen 
My, soos trouens elke oortreding van die gebod van die liefde tot die naaste 
ook ‘n oortreding is van die liefde tot My, omdat julle indirek ook Hom die 
liefde ontsê Wie julle naaste geskape het. 
Om die aardse lewe te ontneem is nooit goed te praat nie, selfs wanneer 
edele motiewe die aanleiding is. Want deurslaggewend is dit dat die lewe van 
die liggaam slegs omrede van die siel gegee word, sodat die siel haarself 
daarin opwaarts kan ontwikkel. Julle mag die aardse lewe, die lewe van die 
liggaam, nie as die vernaamste beskou nie en om hierdie rede maar net 
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aandag skenk aan die liggaamlike lewe nie. Maar nog baie minder mag julle 
die lewe so onbelangrik beskou dat julle meen om dit na willekeur te mag 
beëindig. 
‘n Onvoorstelbare sug na wraak agtervolg die mens op aarde en ook nog in 
die geesteryk, wat wederregtelik die lewe van ‘n medemens neem en tewens 
sink hy deur sulke dade van haat en liefdeloosheid self in die diepste duister, 
want hy het homself aan Satan oorgelewer, wie se strewe dit is, om dit wat 
deur My tot lewe gewek is, te vernietig, om elke positiewe ontwikkeling te 
verhinder. Hy het sy wil om te sondig op die mens oorgedra en wil hom dus 
vir ‘n sataniese werk gebruik, wat die mens egter in vrye wil kon geweier het. 
Hy was nie gedwing om te sondig nie. Waar daar egter dwang aanwesig is 
deur aardse maghebbers, waar die mens in noodweer handel om sy eie lewe 
te behou, waar sy innerlike hom verset teen ‘n daad van die ergste 
liefdeloosheid en hy hom tog nie kan verset teen die aardse gebod nie, word 
steeds net die ingesteldheid van diegene beoordeel wat ‘n daad in stryd met 
die gebod (van liefde) verrig. Maar waar die mens teen die gebod sondig 
vanuit sy hart, word hy ook ten volle tot verantwoording geroep, omdat hy 
My gebod van die liefde nie ag nie en My teenstander aanhang. 
“Julle mag geen egbreuk pleeg nie.” Die gebod is besonder belangrik, want 
dit omvat alles wat met vleeslike begeertes saamhang. Dit betref die rigting 
wat die sinne neem, wat haarself uitlewe op seksuele gebied. Wel het Ek Self 
die reg daartoe gegee met die woorde: “Wees vrugbaar en vermenigvuldig 
julle”. Ek het die mense Self so geskape dat die liggaam van man en vrou 
verlang na vereniging, maar die einddoel daarvan is slegs die voortplanting 
en omdat die mens in besit is van ‘n vrye wil, staan dit hom vry om homself 
te beheers of homself ongebreideld uit te lewe. 
Wat enersyds deur My geseën is, kan andersyds vir die teenstander ‘n hoogs 
welkome geleentheid wees om die mens tot sonde te verlei, waarvan hulle 
egter ook steeds bewus van sal wees, want elke uitlewing, elke vervulling 
van liggaamlike begeertes trek die mens na benede en plaas hom nog onder 
die dier, wat slegs sy natuurlike drange volg, beantwoordend aan die 
natuurwet. Die wil van die mens is daarom egter vry omdat hy homself moet 
oorwin, omdat hy sy liggaam op die agtergrond moet stel, om die siel te help 
om opwaarts te klim. 
Sinlike drifte is die grootste hindernis om die siel te vergeestelik. En nogtans 
het Ek die mens so geskape dat die vleeslike begeerte hom erg kan beetpak, 
wanneer hy homself daardeur laat oorheers, as hy nie die wil het om 
weerstand te bied teen die versoekinge, waaragter My teenstander steeds 
staan nie. Dit is ‘n ernstige gebod wat Ek julle gee: “om nie egbreuk te pleeg 
nie”. En egbreuk is alle onkuise lewenswandel, wat inderwaarheid ‘n 
ongeoorloofde gedrag beteken jeens My gebod van orde, ‘n misbruik van die 
geslagsdaad om menslike lewe te verwek. Reine onselfsugtige liefde moet 
twee mense die weg na mekaar laat vind en die verwekking wat in so ‘n 
liefde plaasvind, sal nooit sonde wees nie, want dit beantwoord aan My ewige 
wet van orde. 
Maar sonder liefde is alle sinlike roes maar net die grootste gevaar vir die siel 
wat in geestelike duisternis wegsink en haarself moeilik daaruit kan verhef. 
Dit is die vleeslike lus van ’n eieliefde van die hoogste graad, wat alle 
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onbaatsugtige liefde tot die naaste verstik, want vir so ‘n mens is niks heilig 
nie, hy respekteer en ag geen medemens nie, maar gebruik hulle net, hy 
neem wat nie van hom is nie en sondig dus in velerlei opsigte teen die gebod 
van die naasteliefde. 
Hy wie se siel ernstig daarna streef om opwaarts te gaan, weet ook dat hy 
hom nie ongebreideld mag uitlewe nie, omdat hy voel dat dit sy siel omlaag 
trek en dat hy ongelooflik moet worstel om weer ‘n hoër vlak te bereik. ‘n 
Ware huwelik sal nooit My afkeuring ervaar nie, anders sou Ek die mense nie 
geskape het om hulself voort te plant nie, maar die grense kan maklik 
oorskry word en elke te buite gaan is ‘n breuk in die deur My deur die 
natuurwet gewilde eg, in die saamlewe van man en vrou met die 
voortplanting van die menslike geslag as doel. Maar Ek ken die geaardheid 
van die mense, Ek is op hoogte van hul swakheid van wil en die uitermate 
sterke invloed van My teenstander. Ek verdoem hulle nie vir hierdie sonde 
nie, maar Ek gee hul die gebod tot hul eie voordeel en wie dit sal naleef, het 
ook die liefde tot My en tot die naaste en hy sal die weg omhoog makliker 
klim as diegene wat hul liggaamlike drifte vrye teuels gee tot skade van hul 
siel. Amen. 

Maria hemelvaart: Dogma 

4980 Soos wat julle julleself op die waarheid instel, so sal julle 
geestelike ontwikkeling ook wees. Wie soek, sal vind en sal onvermydelik 
vooruitgaan. Wie dit verwerp of onverskillig daarteenoor optree, kan geen 
geestelike resultaat verkry nie, want hulle leef ook nie in die liefde nie, wat 
nou verbind is met die waarheid. Die houding van die mense teenoor die 
waarheid stem ook ooreen met hul houding teenoor My, Wie Self die ewige 
Waarheid en ook die ewige Liefde is. En so sal julle nou kan verstaan dat Ek 
altyd sal streef om die mense die waarheid te laat toekom, omdat dwaling 
van My móét wegvoer. Elke dwaling moet reggestel word en valse lering 
moet aan die kaak gestel word, omdat dit die denke van die mens vergiftig, 
omdat dit die siel van die mens in die hande plaas van hulle wat die leuen 
verteenwoordig.  
Gevolglik kan dit ook nie geduld word dat dwaling die mense in die vorm van 
'n geloofsleer aangebied word wat hulle moet aanneem nie. Elke leer wat die 
aanvaarding daarvan met dwang verlang, het My afkeuring, al is dit volgens 
die waarheid. Want die geloof aan so 'n leer onder dwang het geen resultaat 
vir die siel nie. 
Maar baie erger is dit wanneer 'n foutiewe leer aan die mense opgedring 
word, wat op sigself geen waarde het vir die ontwikkeling van die siel nie. 
Nooit sal 'n maatreël, wat die vrye wil van die mens inperk, My goedkeuring 
kry nie. En elke dogma is 'n aantasting van die vrye wil. Tewens is dit van 
geen belang vir die navolgende mensdom, op welke wyse die Moeder van 
Jesus die aarde verlaat het nie, want solank die mense geestelik nie so vêr 
gevorderd is dat hulle die proses van die vergeesteliking van 'n siel kan 
verstaan nie, lewer die voorstelling van 'n hemelvaart maar net weer 
duisternis op. Twyfel en ongeloof sal daar wees waar alle insig daarin 
ontbreek.  
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Die hemelvaart van Christus is wel anders te evalueer, want Hy was tog die 
goddelike Verlosser, aan Wie elke mag moes gehoorsaam en Wie 'n werk 
volbring het wat vir alle mense geld, waarvan al die mense ook kennis moet 
kry en wie se aardse lewe daarom van begin tot einde vir die mense 
begryplik en verstaanbaar moet wees. Sy hemelvaart was die afsluiting van 
die goddelike werksaamheid op aarde. Sy hemelvaart was die bekroning, dit 
was die vervulling van vele voorspellings en die beëindiging van Jesus se 
lewenswandel op hierdie aarde. Maar ook die geloof daaraan moet nie geëis 
word nie. Inteendeel, dit moet die mense heeltemal vrystaan om dit te glo, 
omdat die lewende geloof die gevolg is van 'n lewenswandel in liefde en 'n 
diep verlange na die waarheid. En daarom is dit nóg van waarde, nóg tot 
voordeel om die mense 'n nuwe geskilpunt te verskaf, wat die menslike 
verstand nie kan bewys nie en wat 'n hoër graad van ontwikkeling vra om te 
verstaan en te glo, maar wat by die mense nie meer aan te tref is nie en 
daarom die verwarring net maar groter sal laat word, waar daar eerder insig 
aan die mense gegee moes word. Amen. 

Die Sewende en Agste GEBOD 

4982 My kind (B.D.), wat My in troue volharding dien: As ‘n teken van 
My Liefde en genade is daar ook nog die gebod aan julle gegee: “Jy mag nie 
steel nie”. Julle sal die gebod van die naasteliefde heel duidelik oortree 
wanneer julle julle vergryp aan alles wat syne is. Julle moet die eiendom van 
julle naaste eerbiedig, ja, dit selfs beskerm teen sy vyande, omdat julle 
andersins geen liefde vir hom voel soos wat Ek dit vir julle gebied het nie. 
Julle moet julle naaste bemin soos julleself en julle sal diegene dankbaar 
wees wat julle eiendom eerbiedig, dus moet julle dieselfde doen om ook die 
liefde van julle naaste te verwerf. Wat julle wederregtelik in besit neem, sal 
vir julle geen seën oplewer nie, veelmeer sal dit julle beswaar en julle siele 
terneerdruk, wat daarna strewe om opwaarts te wil gaan. “Julle mag nie steel 
nie”. Dit is nie net aardse goedere wat julle nie van julle naaste mag 
vervreem nie. Ook geestelik sal julle hom skade kan berokken, deurdat julle 
dit van hom weerhou wat vir sy siel bevorderlik is en wat My genade alle 
mense laat toekom en wat deur elkeen aan sy medemens oorgedra kan 
word.  
Wie dus in besit is van geestelike goedere, het dit van My ontvang. Maar ook 
kom dieselfde reg julle medemens toe, naamlik om sy honger daaraan te stil 
en na regte mag julle hom nie weerhou nie, want dit is ook vir hom bestem. 
Julle ontneem hom dan in ‘n sekere sin van wat ook aan hom behoort, selfs 
wanneer hy dit nog nie in besit geneem het nie. Uit julle handelwyse blyk dit 
dan dat julle geen liefde vir julle naaste het nie en nog minder liefde vir My, 
julle God en Skepper van ewigheid. Elke verkleining van geestelike of aardse 
goedere val onder hierdie gebod en elke verontagsaming van die liefde tot 
die naaste sal self op julle terugval, julle sal ontvang met die maat waarmee 
julle meet en julle sal ontneem word wat julle die mense ontneem en daarom 
sal julle volgens siel en liggaam die loon ontvang wat julle verdien.  
En op dieselfde manier is ook die volgende gebod te verstaan: “Julle sal geen 
valse getuienis aflê teen julle naaste nie”. Steeds moet daar suiwer waarheid 
uit julle monde vloei en nooit mag julle deur ‘n leuen julle naaste skade 
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berokken in sy aansien, of in sy posisie onder die medemens nie. Elke laster 
is ‘n sonde teen die gebod, deur elke onware uitlating oor hom, skaad die 
mens die naaste en handel liefdeloos en onregverdig, waarvoor hy hom sal 
moet verantwoord. 
As daar van julle ‘n getuienis verlang word oor julle naaste, wees 
waarheidsgetrou en vol liefde jeens hom. Probeer sy foute te begryp en hom 
vol liefde daarop te wys, maar misbruik sy swakheid nie tot voordeel van 
julleself nie, deurdat julle hom probeer verkleineer tot julle eie voordeel nie. 
Deur ‘n onbedagsame woord kan julle die naaste skaad en die gedagte om te 
vergeld word in hom wakker en hierdie gedagte sal alle liefde verstik en 
maak die mens sondig. Julle moet wel waarheidsgetrou bly, dus nie teen dit 
wat julle weet en teen julle gewete, ‘n mens loof wat dit nie verdien nie, 
maar elke daad van liefdeloosheid moet julle vêr hou van julle en hou elke 
daad vir eie voordeel, wat die naaste benadeel, vêr van julle. 
Elke oordeel oor julle naaste wat nie volgens die waarheid is nie, is ‘n growwe 
skending van die gebod, want dit ontbreek aan alle liefde en strek julle nie 
tot eer nie. Elke leuen is te veroordeel, maar as dit duidelik tot skade van die 
naaste is, is dit ‘n dubbele sonde, ‘n sonde teen die naaste en ‘n sonde teen 
Myself, Wie die ewige Waarheid is. Dit is ‘n skending van die liefde jeens My 
en jeens julle medemens. Amen. 

9 de en 10 de GEBOD 

4983 Die mense wat nog smag in die materie, begeer dit ook met al 
hul sinne. Die doel van die lewe op aarde as mens is egter die oorwinning van 
die materie, die loslaat daarvan, die dood van elke verlange na alles wat die 
wêreld vir die mens aanbied, want slegs deur die oorwinning daarvan, bereik 
die siel die volmaaktheid wat nodig is om in die geesteryk in te gaan. Die 
begeerte na aardse goed hoef geen sonde te wees nie, ofskoon dit die mense 
hinder met hul positiewe ontwikkeling, maar dit kan maklik tot sonde lei, 
want die begeerlikheid probeer om die voorwerp van sy verlange te word en 
dan dikwels op onregmatige wyse. 
Hoe groter en sterker die hartstog is, vir goed wat vir die liggaam genoeë 
berei, des te meer is die denke en strewe van die mens daarop gerig en dit 
kan slegte drifte en eienskappe in die mens opwek wat skadelike gevolge sal 
hê vir julle medemens. En daarom het Ek julle die gebod gegee: “Jy mag nie 
jou naaste se vrou begeer nie, sy huis, kneg en grond, of enige iets wat syne 
is nie”.  
Alle besit van julle medemens moet vir julle heilig wees, niks mag julle 
probeer toeëien van wat aan julle naaste behoort nie en net die gedagte 
daaraan, om dit van hom af te neem, is al ‘n sonde, want dit verraai julle wil, 
naamlik die duisternis van die siel wat nog geen liefde ken nie.  
En hoewel julle julle gevoellose hart vir julle medemens probeer verberg, is 
dit vir My duidelik deur julle begeerte en sodra julle verlangend kyk na die 
goedere van julle naaste, oortree julle die gebod van die naasteliefde in 
gedagtes, want julle sien in die naaste nie julle broeder, wie julle moet bemin 
soos julleself nie. Die selfde reg wat julle teenoor hom handhaaf om julle 
rykdom te eerbiedig, moet julle ook aan hom toeken. Julle moet julle verheug 
wanneer dit met julle naaste goed gaan en hom help om sy besit te vergroot, 
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dan sal julle die stryd om die materie te oorwin, met sukses uitvoer, dan sal 
julle meer skatte verwerf as wat julle ooit van julle naaste sou kon geneem 
het, want die liefde tot julle naaste word beloon deur My Liefde en Sy gee 
julle waarlik ‘n onverganklike skat aan genade wat teen alle aardse goedere 
en vreugde opweeg. 
Eerbiedig en beskerm daarom ook die besit van julle naaste en hou alle 
begerigheid vêr van julle, as julle nie in stryd wil handel met die gebod van 
naasteliefde nie, wat Ek julle maar net gegee het om julle klim omhoog 
makliker te maak, want slegs deur die liefde tot die naaste sal julle My Liefde 
kan verwerf en slegs deur hierdie Liefde salig word. Amen. 

Verantwoording by die oordeelsdag – Verlosser Jesus Christus 

4984 Vroeër of later sal almal van julle voor My regterstoel moet 
rekenskap gee en elke uur onthou wat julle gemors het en wat vir ewig 
verlore gegaan het. Vroeër of later sal julle almal julle sondes moet bely, 
omdat dit aan die lig sal kom en nie langer geheim gehou kan word nie, want 
niks bly verborge voor My oë nie. En só eis Ek rekenskap van al julle 
gedagtes, woorde en dade. En julle moet hierdie dag van oordeel onthou 
indien julle dink dat julle ongestraf kan sondig, hierdie dag, wanneer julle 
almal verantwoording sal moet doen oor julle manier van lewe op aarde. Dit 
sal sonder versuim kom en sal julle almal verras, omdat julle dit nie 
heeltemal so gou verwag het nie. Tog sal dit kom soos 'n dief in die nag, 
sonder waarskuwing en in stilte, dit sal kom wanneer niemand dit verwag 
nie. En tog nie onaangekondig nie, want lank daarvoor sou Ek die mense se 
aandag daarop gevestig het, op die Oordeelsdag, die dag van die einde en 
die vernietiging van die aarde. Die feit dat julle mense dit nie wil glo nie, sal 
nie My plan van die ewigheid verander nie, want hierdie dag is voorafbepaal 
volgens My wil en die menslike wil sal nie in staat wees om dit uit te stel nie, 
maar moet hulle onderwerp aan My wil.  
Die rede waarom Ek aanhoudend met mense praat deur dienaars op aarde en 
in die koninkryk van lig, is te danke aan die feit dat 'n dag soos hierdie, wat 
die afsluiting is van 'n onvoorstelbare lang tydperk van ontwikkeling, nie 
onaangekondig sal kom vir die mensdom nie. Die Dag van Oordeel is die 
afsluiting van 'n aardse tydperk wat aan die mense toegestaan is vir hulle 
redding. Gedurende hierdie ontwikkelingsperiode het mense 'n besondere 
voorreg ontvang. Die goddelike Verlosser Jesus Christus het Self aarde toe 
gekom om die mense te help wat wou misluk in hul proses van ontwikkeling.   
En dus kon mense hulself verlos as hulle dit net wou. As hulle egter nie wil 
nie, dan sal dit hulle eie skuld wees en vir solank as wat mense op die aarde 
woon, waarsku Ek hulle aanhoudend oor hierdie fout. Hulle skuld bestaan 
slegs uit die feit dat hulle nie hulp wil aanvaar nie, en is te swak op hul eie. 
Wat hulle kan doen, wil hulle nie doen nie, dus sal hulle ook 
verantwoordelikheid moet aanvaar vir wat hulle nie wil doen nie. Dit is 
hoekom almal tot verantwoording geroep sal word op die laaste dag, want 
hulle almal het 'n mate van seëninge tot hulle beskikking wat hulle sou 
gehelp het om met gemak op te vaar. En die aanduidings van die einde deur 
sieners en profete is deel van hierdie seëninge. Maar iemand wat nie na hulle 
wil luister nie, wat nie geloofwaardigheid aan hulle wil gee nie, het ook niks 
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vir sy eie verlossing gedoen nie. Ek het die mense altyd deur sieners en 
profete vermaan en gewaarsku, en dikwels genoeg die einde van die ou 
aarde aangekondig en dit verduidelik ook die verskyning van profete in My 
Naam, want Ek sal die mense nie sonder waarskuwing laat nie, want julle leef 
in die laaste dae en die einde is so naby, dat julle geskok sal wees indien julle 
die dag en die uur sou weet. Aanhoudend vestig Ek julle aandag daarop, 
maar niemand sal gedwing word om dit te glo nie, maar wee diegene wat My 
Woord gehoor het en geweier het om dit te glo, wat dit as My Woord herken 
het, maar nie geglo het aan die einde en die oordeel nie en hulleself dus nie 
voorberei het vir die einde nie. Wee hulle, want die uur wanneer die laaste 
oordeel kom sal hulle verras. Amen. 

Verlos ons van die bose 

4985 Verlos ons van die bose. Dikwels word julle gekonfronteer met 
versoekinge wat wel deur My toegelaat word, maar steeds die werk van My 
teenstander is, omdat hy ook stry om elke siel en daarom trag hy om die wil 
van die mens te beïnvloed om self teen My in opstand te kom, dus om te 
sondig. Hierdie versoekinge is vir die mens steeds ‘n klip waarop hy kan 
skipbreuk ly, maar ook dan laat Ek hom nie sonder genade om die Satan teen 
te werk nie. Ook Ek tree duidelik herkenbaar te voorskyn, wanneer die mens 
by ‘n kruispad kom wanneer hy deur die lis van My teenstander van die regte 
weg weggedring word en nog twyfelagtig is.  
Dan is ‘n kort skietgebed voldoende, ‘n gedagte tot My: Verlos ons van alle 
boosheid.  
Ek sal dan vol lig tevoorskyn kom, Ek sal hom die regte weg wys en Ek sal 
hom die duisternis toon van die ander weg. Ek staan elke mens by wat maar 
net ’n vraende en smekende gedagte tot My rig.  
Die versoekinge laat Ek wel toe, want ook aan My teenstander is die reg 
toegestaan om sy invloed uit te oefen, want dit gaan tog oor die vrye 
wilsbesluit en om dit te neem moet die mens ook aan beide invloede 
blootgestel word, die goeie sowel as die slegte. Maar om sonder beskerming 
die onderspit te delf, hoef die mens nie, want hy sal steeds weerstand kan 
bied, omdat Ek hom sal help, as hy maar eenmaal die weg na My ingeslaan 
het. Dan sal Ek hom baie duidelik toon welke krag hom wil skade berokken. 
Ek wil julle mense almal van die bose verlos en Ek wil julle bevry uit die mag 
van hom wat die skuld dra van julle gebonde toestand, Ek wil dat julle salig 
word, dat julle julleself nie meer in die noute gedrewe voel deur hom wat 
julle boosheid wil aandoen nie, wat julle in die verderf inlok en wat vir geen 
middel terugdeins nie.  
Hy kom selfs soos ‘n engel van die lig na julle toe, wanneer hy glo om 
daarmee sukses te hê, hy wil julle besit en gebruik lis en geweld. En tog vind 
hy in My sy Meester, want ‘n siel wat My gekies het, sal nooit meer sy 
slagoffer word nie. 
Wee egter diegene wie aan hom gebonde is, want hy hou hulle vas totdat 
hulle My om hulp smeek, wat ook verseker aan hulle verleen sal word. Verlos 
ons van die bose. Spreek hierdie woorde dikwels uit in die hart en julle sal 
van My hulp bewus word, want met hierdie versoek spreek julle julleself uit 
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vir My, omdat julle My aanroep teen hom wat My teenstander en julle vyand 
is. Amen. 

Liefde – Plesier om te gee - Wederkerige liefde –Geloof in Christus 
se verlossingsdaad 

4986 Ontwaak tot nuwe lewe. Probeer om die vlam van liefde in julle 
aan te steek, gee dit voortdurend nuwe voeding en laat julle liefde sodoende 
ontbrand vir God, wat julle vir ewig gelukkig sal maak. Dan sal julle verseker 
wees van die ewige lewe, 'n toestand van groot krag en lig in onbeperkte 
vryheid. Dan sal julle in staat wees om te doen wat julle wil, julle sal die dood 
oorwin het, want alle gebrek aan krag, alle swakheid sal wegval en julle sal 
lewe en salig gelukkig wees. Maar dit kan slegs bereik word deur liefde en 
liefde kan nie aan julle gegee word nie, julle moet dit in julleself aansteek. 
Julle moet help waar hulp nodig is, en besiel deur die gevoel van innerlike 
geluk, voortdurend nuwe dade van liefde doen, dan sal julle altyd die vuur 
binne-in julle aan die brand hou, julle sal dit voed en voortdurend aktief wees 
met onselfsugtige liefde. Slegs die genot van gee, sal julle aanspoor tot 
hernude goedhartige aktiwiteite, en julle sal dit ervaar wanneer julle in 'n 
behoeftige medemens se oë kyk nadat julle hom gehelp het. Hierdie beloning 
is veel mooier as fisiese betaling, want dit is wederkerige liefde wat uit 
hierdie oë skyn. Dan het julle weer liefde in julle medemens se hart 
aangesteek. 'n Klein vonkie is deur julle aan die brand gesteek en die vlam 
van liefde sal weer versprei en homself kommunikeer aan ander mense.  
Slegs 'n verenigde aktiwiteit van liefde kan die mensdom verlos van die 
toestand van geestelike ontbering waarin hy homself bevind. Slegs liefdevolle 
aktiwiteit veroorsaak lig en genade en lei julle na God, Wie die Ewige liefde 
Self is. Maar hoe nader dit aan die einde kom, hoe meer sal die liefde verkoel 
onder die mense, want hulle leef slegs vir hulself en hulle hart is gesluit vir 
die lyding van hul medemens. Die afstand vanaf God sal dus steeds meer 
voor die hand liggend word, die kloof tussen die mense en God sal byna 
onoorbrugbaar word. Die duisternis in mense se harte sal ondeurdringbaar 
wees, want die lig van liefde sal nie in staat wees om te skyn nie en sal dus 
geen lig gee nie, en die Een wat in staat is om te help, word nie aangeroep 
nie, omdat Hy nie erken word nie, naamlik Jesus Christus, die goddelike 
Verlosser en Hy sal nie in staat wees om die seën van Sy Verlossingsdaad te 
versprei nie, want Hy sal nie deur hulle genader word nie, want mense glo 
nie meer in Hom nie. En dit is die ergste toestand, want dan ontbreek alle 
krag en ondersteuning hulle, waarsonder hulle nie salig kan word nie. Mense 
glo nie meer wat hulle aangeraai word om te glo nie, en as hulle die 
goddelike Verlosser nie erken nie, sal hulle Hom nie aanroep nie, gevolglik is 
hulle geestelik oningelig en daarom ly hulle grootliks. Hulle is reeds in 'n 
toestand van dood en kan sekerlik gered word, maar nooit sonder liefde nie, 
nooit sonder goddelike genade nie, maar die mens se wil moet dit altyd eers 
bely.   
Probeer om julleself op te wek tot lewe. Julle is in staat om dit te doen indien 
julle dit wil hê. Beoefen onselfsugtige naasteliefde en julle sal dit maklik vind 
om Jesus Christus te erken as die Verlosser van die wêreld en as die Seun 
van God, want dan sal die gees in julle julle verlig, sodat julle in staat sal 
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wees om te glo, omdat julle 'n lewe van liefde leef. Ontwaak tot ’n nuwe 
lewe, want die uur is naby wanneer dit besluit sal word of die siel lewe of 
dood gekies het. Maak gebruik van elke geleentheid om aktiewe naasteliefde 
te beoefen, en julle sal die heilsame gevoel ervaar dat julle deurdrenk sal 
word met nuwe lewe. Dan sal julle die dood oorwin het en nie bang hoef te 
wees vir die finale einde nie, want dan sal julle in lig en waarheid lewe, en 
julle sal vir ewig lewe. Amen. 

Liefde - Die ontvangs van krag – Die liefde het verkoel – Ernstige 
aansporing 

4990 Elke diens van liefde word ervaar as ‘n ontvangs van krag en as 
julle dit ter harte sou neem, dan sou daar vir julle geen swakheid in geloof of 
in insig gewees het nie en julle lewe sou maklik gewees het. Julle sou dit 
duisendvoudig terugontvang het wat julle uit liefde weggegee het. En daarom 
sou julle ook geen aardse bekommernisse gehad het om oor te vrees nie. 
Maar hoe lyk dit in die wêreld? Nood en ellende, ongeloof en onkunde 
kenmerk die toestand van die mens en dit dui alles op die einde.  
Die liefde onder die mense het verkoel. Julle sal nie die volle omvang daarvan 
kan besef nie, hoe swaar dit weeg op julle siele nie, want dit bewys daarmee 
die siele se verwydering van God, omdat om digby God te wees, 
onvermydelike ontvangs van krag beteken, maar om digby God te wees, kan 
slegs deur die werke van liefde gewaarborg word. Maar wat wil julle mense 
bereik wanneer julle vêr van God verwyder is? Dan voer elke taak wat julle 
begin maar net na die afgrond, ook al is julle nog hoe ywerig besig en 
werksaam, want sonder God het julle in die hande geval van hom wat Sy 
teenstander is en aan wie julle julle ellendige toestand te danke het.   
God alleen is julle redding. Soek julle Hom nie, dan gaan julle vir ewige tye 
verlore. God alleen is Krag en Mag en Heerlikheid en in Sy nabyheid sal julle 
lewe in geluksaligheid. Maar as julle vêr van Hom is, dan is julle gees 
verduister. Blind en kragteloos leef julle op aarde en blind en kragteloos gaan 
julle die geesteryk binne, en julle ellendige toestand neem toe deur julle eie 
skuld. Slegs die Liefde kan julle vrymaak. Slegs die Liefde bring julle nader 
aan God. Die Liefde gee julle Krag en Lig, die Liefde sal julle verlos. Oorwin 
julleself, die wat nog erg in die eieliefde vassit. Wend julle tot jul medemens 
en open jul oë vir hulle leed. Help hulle, wees onophoudelik in onbaatsugtige 
liefde werksaam. Dan sal julle toeneem in krag en lig. Julle sal dan afstuur op 
God, wat Homself sal openbaar deur julle werksaamheid in liefde; wat 
Homself deur julle werke van liefde met julle verbind, sodat Hy met en in 
julle werksaam kan wees.  
Die liefde het verkoel onder die mense. Maak seker dat julle nie tot diegene 
behoort waarvoor daar geen redding meer is nie, omdat hulle God verlaat 
het. Probeer julle van Sy nabyheid te verseker deur werksaam te wees in 
liefde en maak seker dat die krag in julle toeneem, dat julle vas en 
onwankelbaar sal glo en die geloof deur die liefde lewend sal laat word. Dan 
sal die aardse wêreld julle nie meer beswaar nie. Julle sal dan die 
teenwoordigheid van God voel en vervul word met liefde en krag en omdat 
julle nou in en met God leef, sal alles vir julle slaag. Julle geestelike en ook 
julle aardse arbeid sal geseënd wees. Laat die liefde nie verkoel nie, sodat 
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julle nie tot diegene sal behoort wat die nabye einde sal moet vrees nie, wie 
vêr van God verwyder is en 'n prooi is van hom wie Sy teenstander is. Amen. 
 

Geestelike dwang - Dogma 

4993 Die grootste gevaar vir ‘n mens is geestelike dwang wat hom 
hinder met die verkryging van die insig wat die vrye wil bepaal watter rigting 
hy moet kies. Elke mens is ‘n individu wat homself moet vorm tot 
volmaaktheid. Elke mens is daarom ook verantwoordelik vir sy lewenswandel 
wat nodig is om ‘n bepaalde graad van volmaaktheid te bereik. En elke mens 
moet daarom vry kan kies, hy moet vir My getuig van sy wil. 
Hierdie getuienis verlang Ek, want Ek gaan nie daarmee akkoord dat ‘n mens 
vir sy medemens bepaal om in hiérdie of dáárdie rigting te dink, te wil of te 
handel nie. Die vryheid van wil van elke mens moet onaangetas bly. Dit word 
egter aangetas wanneer ‘n wilsrigting wetlik vasgelê word en die mens nou 
deur beloftes of bedreiginge daartoe gebring word om hierdie rigting te gaan.  
Maar so ‘n gedwonge wil sal Ek nooit as te nimmer goedkeur nie, selfs 
wanneer Ek nie openlik daarteen optree nie, juis om geen dwang op die wil 
uit te oefen nie. Die mens is ‘n denkende individuele wese, wie Ek die vermoë 
gegee het om vry te kan wil en dink en wel met die doel om self te kies in die 
laaste stadium van sy geestelike ontwikkeling op aarde en om dan ook sy 
loon te ontvang in die ewigheid, beantwoordend aan die keuse van sy wil. Dit 
is wel goed en ook My wil dat ‘n mens sy medemens op hoogte sal bring van 
die gevolge van sowel ‘n regte gebruik asook ‘n verkeerde gebruik van die 
wil. Dit is My wil dat die mense opheldering ontvang oor die verhouding 
waarin die mens tot My, sy Skepper, staan en moet staan. Dog kan daarmee 
volstaan word wanneer hy reg onderrig word, wanneer die goddelike 
liefdesleer aan hom gebring word en dat hy ook aangespoor word om 
onbaatsugtige naasteliefde te beoefen. Maar dit alles moet sonder dwang 
gebeur. 
Die mens moet dus onderrig word, maar nie daartoe gedwing word om die 
leer wat aan hom oorgebring is, aan te neem nie, omdat hy sy wil moet 
gebruik volgens eie goeddunke. Ek het die mense ‘n vrye wil gegee, julle het 
dit egter afgeneem en gebruik julle wil dus verkeerd, ofskoon julle glo om vir 
My in My opdrag te werk. Nooit het Ek My apostels die opdrag gegee om My 
leer as geloofsdwang te versprei nie, omdat ‘n geloof uit dwang nooit ‘n 
geloof kan wees wat heilsaam sal wees vir die positiewe ontwikkeling van die 
siel nie. Bowendien vra Ek van die mense maar net ’n geloof aan My as hoogs 
volmaakte Wese. Ek vra maar net om te glo aan My Almag, Wysheid en 
Liefde en aan die Krag van die Liefde.  
Want wanneer julle dit glo, sal julle self die Krag van die Liefde ondervind en 
dan alles anders wat nodig is om te glo, vanself insien. Want dan werk My 
Gees in julle, Wie julle volgens Waarheid onderrig. Maar ‘n gedwonge geloof 
lewer vir julle geen volmaaktheid op nie. ‘n Gedwonge geloof sal ook selde 
lewend word en aan ‘n gedwonge geloof kan Ek geen waarde toeken as vrye 
wilskeuse nie, omdat die vrye wil nog nie in julle werksaam geword het nie, 
maar julle julleself alleen volgens julle opvoeding uitspreek vir ‘n 
geloofsrigting, sonder om dit goed te ondersoek vir haar waarde of 
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waardeloosheid. Wat Ek van julle vra as geloof is dat julle slegs deur die 
liefde salig kan word.  
Maar ook hierdie geloof moet julle self verwerf, julle kan wel die leer daarvan 
aanneem, maar julle moet egter eers die liefde beoefen om in julleself seker 
daarvan te wees dat die liefde die verlossende krag is. En eers hierdie 
innerlike oortuiging is die geloof wat tot lewe wek, omdat dit in vrye wil 
verkry was. Dog is alle dwang ‘n teken van onvolmaaktheid, omdat alle 
dwang strydig is met die vryheid, wat egter in die allereerste begin eie was 
aan die geestelike wesens en hulle dit daarom ook moet terugwen om salig te 
word. Hoe kan ‘n dwangmaatreël as in ooreenstemming met My Wil beskou 
word, wat die mens se geestelike vryheid ontneem, wanneer hy in ‘n sekere 
sin “pligmatig” iets moet glo waarvoor Ek vra vir volledige vrye oorweging en 
aanname. Ek, as hoogste Wetgewer het, op die gebod van die liefde na, wat 
ook die tien gebooie van Moses insluit, julle mense geen vêrdere gebod 
gegee nie, omdat so iets teen Myself sou getuig, of die vrye wil van die mens 
sou laat twyfel. Die mense matig hulle egter aan om wette uit te vaardig, 
sonder om ‘n bevoegdheid daartoe te hê. En daarmee tas hulle die vrye wil 
van hul medemens aan!  
Elke wet is dwang en alle dwang is teen My Wil. Sodra die mens nie self vry 
kan dink nie, sodra hy ‘n leer moet glo, is sy wilsproef waardeloos. Want hy 
moet self kies, maar geen besluit neem onder dwang nie. En elke dogmatiese 
leer is dwang, dit maak nie saak of dit volgens die waarheid is of nie. Alle 
dogma doen dus die vrye wil geweld aan, wat onvry word wanneer ‘n 
geestelike beslissing gemaak moet word, omdat dit aan hom voorgeskryf was 
en die oortreding daarvan ‘n oënskynlike sonde is.  
Maar van My kant het elke mens die reg tot vrye wilsbesluit. Ek vra slegs 
nadenke oor wat daar van hom verlang word om te glo. En indien hy dit nie 
met oortuiging kan aanneem nie, ondanks nadenke, dan reken Ek hom dit nie 
as sonde toe nie. Wel sal hy egter sondig wanneer hy ‘n leer met die mond 
bely, sonder dat hy sy hart geraadpleeg het. 
Elke mens is slegs verantwoordelik vir homself en dit is ‘n aanmatiging, 
wanneer één mens die geloof van duisende wil vasstel deur ‘n gebod, soos 
wat ‘n dogmatiese leer altyd beskou moet word. Alles wat die wilsvryheid van 
die mens aantas, kan nooit My toestemming wegdra nie, want Ekself het nie 
die mense eenmaal oorreed om die waarheid aan te neem, indien hul eie wil 
nie daarna verlang het nie. Wel het Ek die mense steeds onderrig en Ek het 
hulle die suiwer waarheid laat toekom, maar dit het elkeen vrygestaan om dit 
aan te neem of af te wys. En so ook moet julle julle medemens maar slegs 
onderrig in alle liefde, maar steeds die vryheid van ‘n besluit aan hulself 
oorlaat, omdat ‘n geloof vanuit dwang nie deur My erken word nie. Amen. 

Besorgdheid van die Vaderoor Sy kinders 

4994 Julle kinders van hierdie aarde is My versorgingskinders, omdat 
julle julle eie weg gegaan het en nie meer aangetrokke voel tot die Vader nie 
en daarom luister julle nie na die Vader se stem wat julle liefdevol wil 
terugwen nie. Die weg wat julle geneem het, het vêr van die doel af gelei, 
daarom bekommer Ek My oor julle, omdat Ek weet waar hierdie weg heen lei. 
Maar as My kinders het julle ook ‘n vrye wil, anders kan julle nie My kinders 
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wees nie. Vrye wil is deel van die toestand van volmaaktheid, waarin julle 
julleself aanvanklik bevind het, daarom kan Ek julle nie na My toe terug 
forseer nie, maar gee julle altyd net liefde, want sodra Sy julle hart aanraak, 
sal julle na My teruggedryf word. 
Maar hoe dikwels verleng julle mense julle tyd van skeiding van My. En hoe 
dikwels oorskry julle self julle aangewese verlossingsperiode. En dan moet 
julle weer ‘n smartlike toestand verwag wat egter nie aan julle opgelê word 
deur My toorn nie, maar wel deur My Liefde, sodat julle jul doel kan bereik. 
Weer is daar vir julle mense ‘n draaipunt in sig, naamlik die einde van ‘n 
verlossingstydperk wat aan julle toegeken is. Ek word meer en meer besorg 
oor julle, want die tyd wat oor is vir julle verlossing, is baie kort, maar kan 
nog gebruik word om julle te help met julle verlossing. Julle kan nog van die 
hinderlike beperking bevry word, indien julle dit self sou wil, indien julle 
julleself sonder weerstand aan My begeleiding sou oorgee. Die tyd van 
genade sal spoedig verby wees, die resultaat van julle weerstand sal spoedig 
bekend wees en julle sal die gevolge moet dra, omdat julle julle eie weg 
gevolg het, sonder om te luister na die stem van julle Vader, Wie duidelik 
spreek tot elkeen, want Ek praat met julle deur alle gebeure, julle hele 
aardse lot is die uitdrukking van My Liefde; die lyding, die ontbering en die 
verdriet is Woorde van liefde van My aan julle, om julle daaraan te herinner 
dat julle My kinders is wat julle van My geskei het en wat hul weg weer na My 
moet terugvind. En slegs iets wat julle innerlik beweeg en julle ontmoedig, 
sal julle terugdryf na My, by wie julle beskerming en hulp sal vind in alle 
teëspoed. 
Julle moet self na My toe kom, net soos wat julle julleself van My geskei het. 
En om hierdie rede sal die lyding en ontbering meer word tot aan die einde, 
omdat dit die enigste middele is wat nog suksesvol kan wees, want julle 
luister nie na My sagte Woorde van liefde in julle harte nie en My Liefderyke 
oortuigings bly ondoeltreffend.  
Julle het ‘n lang pad gekom tot by julle menswording. Laat hierdie weg nie 
vergeefs afgelê wees nie, neem die laaste kanse waar wat aan julle gebied 
word om in ‘n toestand van vrye wil ’n besluit te neem om opnuut ware 
kinders van julle Vader te word. Moet nie dat die kort tyd verbygaan sonder 
dat julle julle wil verander nie, naamlik dat julle wil homself in die rigting sal 
wend waar die mees getroue Vaderliefde op julle wag. Die tyd vlieg verby en 
julle gaan ‘n vreeslik lot tegemoet indien julle My bly teenstaan en julle weg 
nie na My teruggevind het nie, want My plan staan vas sedert ewigheid. ‘n 
Nuwe periode van Verlossing sal begin, omdat alles die weg van hoër 
ontwikkeling sal moet neem, sodat al die kinders van My Liefde die 
geleentheid kan kry om in vrye wil nader aan My te kom, om na hul 
Vaderhuis terug te keer wat hulle eens vrywillig verlaat het. Amen. 

Kindskap van God 

4995 Alle mense is My kinders en almal gryp Ek vas met dieselfde 
Liefde, omdat My Liefde vir My skepsels nooit kan ophou en geen 
uitsondering ken nie. En tog is ontelbare mense nog so vêr van My verwyder, 
dat hulle nie meer die krag van My Liefde gewaar nie, maar dit wel uit eie wil, 
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omdat hulle hulself nog steeds van My afwend en die straal van My Liefde 
alleen maar ‘n geopende hart kan raak.  
Hulle is dus soos kinders wat die Vaderhuis verlaat het en na die vreemde 
trek, omdat hulle dink dat hulle daar die Liefde van die Vader kan mis. En 
hierdie kinders wil Ek weer terugwen, omdat My Liefde vurig na hulle verlang 
en Ek weet dat hulle buite My Vaderhuis in nood en ellende lewe, omdat Ek 
My kinders en hul rampsalige toestand ken, wat hul lot sal bly, solank hulle 
van My geskei bly. 
Ek probeer om hulle terug te wen, Ek trag om hul liefde te wen en sal dit vir 
solank doen totdat hulle weer by My sal wees, totdat hulle salig in die Arms 
van hul Vader sal wees. Dog kan ‘n eindelose lang tyd verstryk, alvorens Ek 
My doel sal bereik, maar Ek is lankmoedig en geduldig en My Liefde ken geen 
grense nie. Wat Ek nie spoedig tot stand bring nie, bereik Ek later, maar eens 
sal ook die laaste kind die weg teruggevind het, al duur dit ‘n eindelose lang 
tyd. Ek sal verseker My doel bereik, maar My skepsels sal nog onuitspreeklik 
moet ly solank as wat hulle nog vêr van My is en daarom probeer Ek hul 
lydensweg te verkort en wend alle middele aan om hul hardkoppigheid te 
breek en vir hulle ‘n liefdevolle Vader te wees, maar steeds met inagneming 
van die vrye wil, wat hulle as My ware kinders moet behou om volmaak te 
word.  
Die kindskap van God moet hulle bereik en in alles aan My gelyk wees, hulle 
moet as ware kinders My erfenis, die erfdeel van hul Vader, aanvaar, hulle 
moet saam met My skep en vorm gee en ewig gelukkig wees. Slegs op aarde 
kan die siele die doel bereik om as My ware kinders ryp te word. Die hoogste 
en mooiste doel word vir hulle gestel. Maar hoe weinig word dit nagestreef 
deur die mense, vir wie Ek as Vader, die heerlikste lot wil berei.  
Eens was hulle afhanklik van My teenstander en hulle het hulle deur hom laat 
beïnvloed en hierdie afhanklikheidsverhouding moet hulle eers verbreek, 
alvorens hulle weer in die Vaderhuis opgeneem kan word. Hulle moet afstand 
doen van die wêreld, wat satan se ryk is, d.w.s. hulle mag die aardse wêreld 
met sy bekoring en vreugde nie begeer nie. Inteendeel moet hulle hul wil op 
My rig, hulle moet as verdwaalde kinders vurig verlang na My Vaderlike 
beskerming en My Vaderlike Liefde. Dan sal Ek hulle tegemoetkom om hulle 
die weg te wys wat verseker na My, terug na die Vaderhuis, voer. 
Eenmaal sal elke siel na My terugkeer, maar My Liefde probeer om die tyd 
wat hulle van My verwyder is, te verkort, omdat dit ‘n tyd is sonder 
geluksaligheid, ‘n tyd waarin die siel haarself in duisternis bevind en sy 
kragteloos is. En omdat Ek al My skepsels liefhet, nader Ek dan ook alle 
mense, sodat hulle My, hul Vader, kan leer ken en dat hulle hulself sal voeg 
volgens My Wil. Wie My egter tog nog weerstand bied, die dwing Ek nie. Hulle 
berei egter self vir hul ‘n swaar lot, hulle beroof hulself van die hemelse 
geluksaligheid, hulle gee kosbare skatte op terwille van verganklike aardse 
besit en sal nog ewige tye van My geskei bly en bevind hulle dus in die mag 
van My teenstander, maar steeds uit eie skuld. Amen.  

Bose magte worstel hewiger oor die siel voor die einde 

4996 Die demone omring julle en probeer aanhoudend om ‘n 
verbinding te versteur wat daar tussen die geesteryk en die aarde bestaan. 
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En dus probeer hulle om op julle wil in te werk, om ‘n lig te doof wat vir julle 
die weg helder moet verlig gedurende die laaste tydjie voor die einde.  
Die bodes wat Ek gestuur het, word dikwels deur hierdie duistere wesens in 
die noute gebring, omdat hulle die lig haat en sku is daarvoor, omdat hulle 
hul nie in duisternis kan verdra nie. Maar die engele beskerm julle en laat 
hulle nie toe dat julle in die stryd teen die duister magte die onderspit sal delf 
nie. 
Dit is ‘n worsteling tussen beide magte, sowel oor julle siele, asook om die 
siele van hulle wat die weg na die Bron van die lewe gevind het en hulself 
daarmee wil lawe. En beide probeer om die oorhand te kry. Dit is die laaste 
tydjie vóór die einde. En die Satan het baie mag. Maar hy kan nie die mense 
wat My liefhet en na My strewe, dwing nie.  
Maar om hulle erg in die noute te bring en hulle siele te verontrus, sal hy 
steeds en dit is die versoekings waaraan julle, My werkers en knegte, altyd 
op aarde blootgestel sal wees. Maar julle moet nóg die versoekings, nóg die 
verleier self vrees, want My Liefde beskerm almal wat My toegedaan is. 
En daarom moet julle julleself nie in die war laat bring nie, maar die weg van 
die waarheid vêrder onbesorg bewandel, die weg van die lig wat na My voer 
en waarin die teenstander julle nie kan versper nie, ondanks lis en geweld. 
Want hierdie weg is My gebied en wie daaroor gaan, sal teen alle aanvalle 
van die vyand gevrywaar wees.  
Hy sal nie by hom kan kom nie, omdat die helder lig hom verblind en sy 
intriges herken word wanneer hy probeer om julle met lis van die regte weg 
te lok. Baie demone omring julle, maar hulle kan julle nie skade toebring nie, 
solank julle julle toevlug tot My neem in gebed, solank julle My in julle hart 
toegedaan is en My alleen wil dien. Amen. 

Dood is oorwin 

4997 Die mag van satan is gebreek deur die kruisdood. In die uur van 
die kruisiging van Christus vind die groot daad van verlossing plaas van die 
geestelike uit die kettings van satan. Sy mag word gebreek. Hy verloor die 
gesag oor die geestelike wat as mens beliggaam is, sodra die mens van hom 
vry wil word. Deur Sy kruisdood, deur Sy Bloed het die Mens Jesus die hele 
mensdom vrygekoop van hom wat My teenstander was en die geestelike nie 
wou vrylaat nie, wat sy wil met gebruikmaking van My Krag in die lewe 
geroep het. Daar was dus geen hopelose toestand meer waarin die mensdom 
homself bevind het nie. Hulle kan hulle nou van sy mag losmaak, indien hulle 
die wil daartoe het, omdat die Mens Jesus die koopprys met Sy Bloed betaal 
het.  
Met hierdie opheldering wil Ek julle mense laat verstaan dat julle nie hopeloos 
aan die mag van Satan oorgelewer is nie; dat julle almal julleself kan bevry, 
sodra julle Jesus Christus as Verlosser erken, Wie My Krag van Liefde in alle 
volheid in Homself gedra het, wat Hom 'n goddelike Wese laat word het, Wie 
Homself vir ewig met My verenig het. Die satan het nie meer die mag om die 
wil van 'n mens te dwing wanneer hy homself tot die Verlosser Jesus Christus 
gewend het nie. Hy kan hom wel op elke manier in versoeking bring, maar 
kan nooit deur dwang op hom inwerk nie, anders sou sy mag ongebroke 
gewees het.  
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Die dood is oorwin. Dood is 'n toestand van algehele kragteloosheid, 'n 
toestand van verderf en duisternis. Die dood is oorwin, omdat Jesus Christus 
hom Self oorwin het; omdat Hy diegene die ewige lewe gee wie deelneem 
aan Sy verlossingswerk, wat dus van plan is om aanspraak te maak op die 
deur Jesus verworwe genade, wat wil dat Jesus ook vir hom gesterf het, dat 
Hy ook Sy bloed vir hom gestort het om hom te verlos. Die satan het wel nog 
groot mag, maar slegs oor die mense wat geen geloof het in Jesus Christus, 
die goddelike Verlosser nie. Daar is sy mag nog so lank ongebroke, totdat 
ook hulle onder die kruis van Christus gaan staan en Hom vra om hulp teen 
hom.  
Die Liefde van die Godmens Jesus is sonder grense, anders sou Hy nie Een 
kon geword het met My nie. En hierdie Liefde word van geen mens weerhou 
wat na Hom toe kom en om bystand vra nie. Hy staan op om te veg teen die 
satan as sy teenstander, as dit maar om die win van één vasgekettingde siel 
gaan. En daarom sal die ernstige gebed van elke mens om beskerming en 
hulp teen hom verhoor word en het die satan slegs mag oor die mens 
wanneer hy homself gewillig aan hom oorgee.  
Julle mense sal dus vas daarin kan glo, naamlik dat die Liefde van Jesus 
duisend maal sterker is as die mag van satan en dat Sy Liefde vir elke 
vasgekettingde wese geld wat maar net sy oë in sy nood na Hom sal opslaan. 
Die satan gaan wel rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind, 
maar Jesus Christus, as Een met My, is ook baas oor hom.  
Hy is die goeie Herder wat Sy skape beskerm teen die vyand. En tot Sy skape 
behoort almal wat nie teen Hom is nie. Hy het Sy lewe vir Sy skape gegee. 
Dus sal Hy ook nie één daarvan in die kloue van die vyand laat val, as hulle 
hom in hulle harte bely nie. Want Hy het oneindig groter Mag, omdat Hy Een 
geword het met My en alle Krag en Mag van My besit. Want Hy is My Seun, 
Wie uit Liefde die skuld van die mensdom op Hom geneem het en Homself 
aan My geoffer het. En as julle mense Hom sal aanroep om hulp teen julle 
vyand, dan sal Hy julle ook hoor en elke siel ontruk van die satan, wat 
homself van hom wil losmaak. Slegs julle wil moet gerig wees op Hom, Wie 
die wêreld verlos het deur Sy kruisdood. Amen. 

Dit gaan oor die Ewige lewe 

5000 Dit gaan oor die ewige lewe, die lewe van die siel in die 
geestelike Koninkryk na die dood van die mense op hierdie aarde, die hele 
ewigheid. Begryp julle mense die erns hiervan? Dink daaroor welke groot 
verantwoordelikheid julle in julle aardse lewe het waar julle julle eie lot in 
ewigheid bepaal, waar alle beskikbare middele tot julle beskikking staan om 
geseën te word, maar wat julle ignoreer ten koste van enorme skade aan 
julle siele. 
Bedink dat julle verantwoordelik gehou sal word vir julle gedagtes, wil en 
werke op aarde en dat julle niks daaraan ongedaan kan maak nie en dat julle 
nie kan opmaak vir dit wat julle nagelaat het om hier te doen nie. Julle sal ’n 
heeltemal gepaste oordeel ontvang volgens julle aardse lewens. Elke gedagte 
en elke daad sal die mens outomaties óf wegneem van die doel, óf hom 
daarheen lei. Daarom moet die mens altyd poog om God se guns te verkry, 
ten einde eendag voor Sy Regterstoel staande te kan bly. 
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Dit gaan oor jou siel se redding, maar tydens jou aardse lewe neem jy net 
kennis van jou liggaam en sy behoeftes en jy ignoreer jou siel. God se Liefde 
wil jou egter nie laat gaan nie, Sy wil nie hê dat jy vir ewig verlore moet gaan 
nie, maar wil hê dat jy die ewige lewe ontvang. God se Liefde sal jou 
agtervolg so lank as wat jy op aarde lewe. God sal jou foute en swakhede 
met oneindige geduld dra en Sy genade sal geen perke ken nie. Solank as 
wat jy op aarde leef is Sy Liefde joune en verlang Sy na eenwording met jou. 
En hierdie eenwording met die uiteindelike Liefde sal lei tot 'n toestand van 
geluksaligheid wat Hy aan julle wil gee, omdat julle Sy kinders is. Dit is 'n 
baie moeilike begin om julle in geluksaligheid in te lei, solank julle nie self die 
wil daartoe het nie. 
En tog kan hierdie wil nie afgedwing word nie, want jy moet jouself weer in 
uiterste vryheid verander na jou fundamentele aard, wat jy eens besit het toe 
jy van God uitgegaan het, jou Skepper en Vader van ewigheid. Dan sal julle 
ook weer Godgelyke wesens wees wat in staat sal wees om een te word met 
Hom, sonder om op te hou om in Sy lig te bestaan. En hierdie verandering 
van natuur is jou aardse taak, jou doel en jou bestemming. Dit is nie moeilik 
as jy slegs God begeer nie, maar dit sal 'n moeilike stryd wees indien jy 
gehoor gee aan die wêreld. Dit is die rede waarom die wêreld jou vyand, jou 
gevaar en jou ondergang is. Gevolglik moet julle haar vermy, moet nie onder 
haar betowering val nie, maar julle moet bo haar uitstyg en slegs streef na 
die goddelike koninkryk, wat julle waarlik baie meer heerlike besittings sal 
bied. Julle moet vir God vra vir alles wat julle salig gelukkig sal maak, wat Hy 
kan en wil gee. Amen. 

God spreek steeds weer 

5001 O julle dwase wat meen om die Liefde van julle God te kan 
bepaal. Julle blindes van gees, wat My nog nie herken nie, My 
teenwoordigheid nog nie opgemerk het nie, wie daarom nie kan verstaan dat 
Ek My kenbaar maak aan diegene wat na My Woord verlang. Julle dwase wat 
nie weet dat Ek die ewige Woord Self is en gevolglik moet spreek wanneer Ek 
by julle aanwesig is en Wie aan julle My teenwoordigheid wil bewys. Julle 
praat wel oor wat Ek eens gespreek het toe Ek op aarde gewandel het, maar 
solank Ek Self nie by julle aanwesig is nie, is dit slegs die dooie letter wat 
julle versprei, wat eers lewend sal word wanneer julle dit as teken van My 
teenwoordigheid sal ervaar, omdat julle My dan self sal hoor spreek, waar Ek 
My deur die Gees in julle openbaar. 
In die begin was die Woord en die Woord was by God (en die Woord is God). 
My Woord is Ek Self en My Gees is in elke Woord wat van My getuig. Ek 
spreek oral en altyd tot die mens, sodra die mens sy oor vir My sal open, 
sodra hy verlang om My te hoor en wil luister na die uiting van My Liefde. En 
nooit sal hierdie Liefde uitgeput raak nie, soos ook My Woord nooit kan ophou 
om te weerklink in die harte van die mense wat My liefhet nie. 
Wie dus glo dat Ek My slegs één keer aan die leerlinge geopenbaar het, wie 
glo dat Ek nou swyg en nooit meer met die mense in so ’n innige kontak sal 
staan dat hulle in staat sal wees om My te hoor nie, bevind homself in ’n 
groot dwaling. En hierdie dwaling is baie nadelig vir hom, omdat hy nooit My 
stem sal kan hoor, wanneer hy nie glo dat Ek My openbaar nie, dat Ek My 
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Liefde teenoor julle mense wil uiter en aan julle 'n teken wil gee dat Ek by 
julle teenwoordig is.   
Omdat My Godheid wesenlik is, moet Ek ook van My Wese getuienis kan aflê 
en dus tot julle mense spreek. Ook julle sal slegs 'n ander wese kan herken 
wanneer hy sy denke, wil en gevoel tot uitdrukking bring, anders bly hy vir 
julle dood en kan nie herken word nie. En omdat Ek wil dat julle mense My 
leer ken, moet Ek tot julle spreek.  
Watter vader wat sy kinders liefhet, sou bly swyg as hy weet dat hulle in 
nood verkeer? Watter vader sal 'n gelofte aflê om slegs eenmaal met sy 
kinders te praat en om dan vir altyd stil te bly? Julle mense ken julle hemelse 
Vader nie as julle Hom voorstel as 'n onbarmhartige wese waarby alle 
beginsels van liefde ontbreek nie. Soos 'n hen haar kuikentjies lok om hulle 
te beskerm teen gevaar, so is Ek ook altyd iemand wat roep en aanmaan. En 
hoe anders as deur My Woord, wat van My Self getuig en van My Liefde en 
sorg vir julle?  
O julle dwase wat glo dat My Liefde minder sou word, dat Sy ooit uitgeput 
kan raak. dat Ek, die Woord van Ewigheid, eens sou kan swyg, omdat Ek al 
een keer tot julle gespreek het. Wees daarop bedag hoe swak julle geloof is 
en hoe julle My beoordeel volgens aardse maat, hoe julle aan My die 
swakhede en gebreke van 'n aardse mens toeskryf, wie se liefde beperk is, 
omdat hy nog onvolmaak is.  
My Woord sal altyd weerklink en elke mens wat homself omvorm volgens My 
wil, wat sy hart gereed maak tot woning waarin sy Heer sy intrek kan neem, 
sal dit kan hoor. En wanneer Hy by hom teenwoordig is, sal Hy Homself ook 
uiter en woorde van Liefde en Wysheid tot hom spreek, soos wat Ek beloof 
het. En nooit moet julle daaraan twyfel nie, anders sal My Woord wat op 
aarde gespreek is, moes verval het, wat My Gees aan julle verkondig het tot 
aan die einde van tye: "Ek sal by julle bly tot aan die einde van die wêreld" 
en "My Gees sal julle in die Waarheid inlei".  
En as julle 'n diep lewende geloof besit, sal julle My nie as 'n verre God 
beskou nie, maar eerder as 'n uitermate goeie, liefdevolle Vader wat altyd 
met julle verbonde wil wees en bly en Wie julle dan ook sal kan verneem, Wie 
altyd tot julle sal spreek indien julle maar net daarna sal verlang om Hom te 
hoor. Amen. 

’n Rots (Rome) sal aan die wankel gebring word 

5004 Die mensdom sal ‘n groot geestelike skok ervaar, sodat ‘n 
geleentheid vir hulle gebied kan word om ‘n dwaling in te sien wat hulle tot 
nou toe as waarheid verdedig het. Ek sal die mense duidelik wys op My 
Woord. Ek sal ‘n rots laat wankel en die mense sal self kan bepaal wat hulle 
wil verwerp, My Woord of ‘n “organisasie” wat op die woord gebaseer is. Julle 
kan slegs een daar laat geld en die oordeel staan elke mens vry. Ek laat dit 
slegs gebeur in die belang van die mense, sodat hulle kan loskom van ‘n 
dwang wat die denke en wil onvry gemaak het en so die beslissing van die wil 
verhinder, terwille waarvan die mens op aarde leef. 
Ek sal ‘n rots laat wankel en as die grondvesting aan die wankel gebring is, 
sal die hele gebou ineenstort, d.w.s. die mense sal hulself nie meer gebonde 
voel nie, maar sal vry na eie goeddunke kan dink en handel, hulle sal geen 
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mag meer vrees waaragter hulle God vermoed het nie, omdat hulle My nou 
eers sal herken, Wie sterker is as die mag en nie aan haar kant staan nie.  
Dit sal waarlik in ‘n geestelike opsig chaos beteken en aanvanklik sal die 
dwaling haarself nog wil handhaaf, maar dan sal die Waarheid soos ‘n 
bliksemstraal verhelder en ‘n fel lig werp op die valse leer en dit sal nie teen 
die Waarheid kan standhou nie en oral sal daar nou verkondigers van die 
Waarheid verskyn, ligdraers wat die mense sal aanhoor, ofskoon hulle bitter 
vyandig bejeën sal word deur die aanhangers van die mag wat skipbreuk gely 
het. 
Ek kondig vir julle mense aan wat gaan gebeur en julle sal dit op die 
korttermyn kan verwag, maar alles moet sy tyd hê en ook hierdie gebeure 
wys op die nabysynde einde, want deur sieners en profete is die einde van ‘n 
groot stad aangekondig. Dit sal ‘n wêreldskokkende gebeurtenis wees, wat 
egter geestelike oorsake het en ’n geestelike uitwerking moet hê. Hulle sal 
van My moet getuig, Wie as die ewige Waarheid nooit die onwaarheid kan 
duld nie en daarteen sal optree, wanneer die tyd aangebreek het. Amen. 

Val van die engele, menslik voorgestel 

5006 Julle is kinders van Liefde, wat uit My Liefdeskrag voortgekom het 
en word voortdurend deur My nimmereindigende Liefde met sorg omring en 
begelei. My Liefde vir julle is grensloos en sal julle nooit vir ewig verlore laat 
gaan nie. Maar My Liefde het ook die vrye aan julle gegee as kenmerk van 
volmaaktheid, want anders sou My Liefde vir julle begrens gewees het, indien 
Sy julle iets sou weerhou wat by die volmaaktheid hoort.  
Eers die vrye wil maak julle tot goddelike wesens, wat - uit My voortgekom 
het – maar wat ook aan My gelyk moes gewees het. Maar die vrye wil het 
julle terselfdertyd tot wesens met ’n selfbeskikkingsreg gemaak, wat uit eie 
krag kon doen wat hulle wou en hulle samehorigheid met My self kon 
bevestig of verwerp. Hierdie vrye wilsbesluit moes ook aan die mens 
toegeken word, sodat hulle hul volmaaktheid kon bewys, wat ’n 
onvoorwaardelike aansluiting met My vereis het. 'n Volmaakte geskape wese 
het nog nie die hoogste graad bereik nie, want dit moes hulle eers verwerf, 
deurdat hulle uit vrye wil volmaak wil bly, terwyl hulle egter ook kon 
weggesink het.  
Vir julle mense op aarde kan die vroeëre val van die engele slegs so 
voorgestel word, sodat dit vir julle begryplik kan wees waarom die geestelike 
geval het, waarom hulle sondig geword het teen My. Hulle het hul vrye wil 
misbruik en weggedraai van My af, omdat hulle gemeen het dat hulle kragtig 
en verhewe was en geglo het om nie van My Liefdeskrag afhanklik te wees 
nie. Daar moes geleentheid gebied word vir 'n vrye wilsbesluit om 'n ander 
bestemming te kan kies as vir My.  
En hierdie teenpool was die eerste wese wat uit My voortgekom het, waar hy 
My krag - wat hom sonder mate toegestroom het - kon benut, deurdat hy 
talle wesens geskep het. Wel met My wil, omdat Ek die krag nie van hom 
ontneem het nie. Maar sy wil het versterking van sy eie krag teen My ten 
doel gehad, naamlik om onafhanklik van My te wees. Hy wou My nie erken as 
dit wat Ek was nie, naamlik die Oerbron van die krag wat hy gebruik en wat 
hom in staat gestel het om volgens eie wil te skep en te formeer. Sy vrye wil 
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het homself dus van My afgewend. En hierdie wil wat teen My gerig was, het 
hy ook in die geestelike skepsels geplaas, wat uit My krag deur hom 
voortgekom het. So was julle dus wel kinders van My Liefde, maar ook 
kinders van 'n kwade wil wat teen My gerig was.  
En so het julle julleself ook eens in vrye wil van My geskei, sonder om egter 
'n algehele skeiding met My te kon voltrek, omdat Ek julle vasgehou het op 
grond van My oorgrote Liefde, Wie julle ook weer sal terugwen, Wie julle nie 
sal laat val nie, maar julle steeds weer sal ophef uit die diepte as julle uit eie 
wil daarna sou streef.  
Maar My Liefde eindig nooit en Sy win julle onherroeplik in. Maar die tyd 
bepaal julle self, want julle het 'n vrye wil. Die vrye wil kenmerk julle as My 
skepsels, as selfstandige wesens. En in ooreenstemming met hierdie vrye wil 
skep julle vir julself die betrokke toestand, sonder om deur My daarin 
gehinder te word.  
Maar omdat Ek julle liefhet en julle wil win, bepaal Ek julle lotsbestemming 
sodanig dat julle met die regte gebruik van julle wil, die skeiding van My sal 
kan ophef, indien julle sal streef na ‘n verbinding met My en dus ook weer 
julle oerwese sal aanneem, sodat julle weer in waarheid My kinders sal word, 
wie nou uit hulself vir My gekies het, en My teenstander afgewys het.  
Maar Ek wil hom ook win, al gaan daar ewighede verby. Ook hy was 'n kind 
van My Liefde, wie uit My Oerkrag voortgekom het en toegerus was met alle 
gawes wat hom 'n volmaakte wese gemaak het. Daarom sal Ek hom ook nie 
vir ewig verlore laat gaan nie. Ook hom probeer Ek te win en Ek laat hom 
steeds weer My Liefde voel. Maar sy wil is nog star van My afgewend. En 
omdat Ek hom ook die vrye wil gegee het, is dit nog 'n werk van oorgrote 
geduld en erbarming, om sy wil in vryheid te laat en desondanks op hom in 
te werk, sodat hy homself vrywillig aan My sal oorgee.  
Maar al duur dit ewighede, My Liefde sal seëvier oor hom en die wat nog 
sonder enige liefde is. Eenmaal sal ook hy My Liefde insien en daarna 
verlang, omdat Sy alleen geluksaligheid besorg en omdat geen wese homself 
vir ewig van My kan skei nie. Inteendeel, hy sal uiteindelik tog die vereniging 
nastreef, wat hom onuitspreeklik geluksalig sal maak. Amen. 

Geestelike aksie 

5015 ‘n Groot geestelike aksie sal plaasvind, sodat die mensdom sal 
kan besin oor die sake wat verband hou met die komende einde, omdat iets 
sal plaasvind wat al ‘n lang tyd gelede deur sieners en profete voorspel was. 
Hierdie profesieë sal baie duidelik in vervulling kom en sal veroorsaak dat die 
mensdom begin oplet. Dan sal hulle aan alle tekens aandag skenk en begin 
glo dat die einde naby is. Die geestelike aksie sal aardse gevolge hê, 
alhoewel ontspring vanuit die geesteryk, omdat die ligwesens besig is om die 
mensdom tot hul sinne te bring. Hulle wat slegs wêreldsgesind is, sal niks 
sien behalwe ’n natuurlike gebeurtenis wat toevallig mense beïnvloed het wat 
die fokuspunt van geestelik aktiwiteit sal wees.  
Maar enigeen wat besef dat niks toevallig gebeur nie, sal huiwer en die teken 
herken wat na die komende einde heenwys. Want God se heerskappy en 
werke sal duidelik sigbaar wees; dit sal nie mense wees wat hul wil 
manifesteer deur God-opponerende aksies te loods nie, maar ‘n duidelike 



477 
 

mag sal geïdentifiseer kan word wat homself ten sterkste sal wil openbaar. 
Hierdie feit en die manier waarop dit gaan manifesteer, sal mense laat dink 
en afhangend van hulle geestelike volwassenheid en houding, sal hulle min of 
meer beïndruk wees met hierdie gebeurtenis. Die voorspellings van sieners 
en profete sal vervul word en die kragte van die hemele sal “geskud word”. 
Alle geesteswesens sal deelneem en sal beslissend in wêreldsake ingryp, 
want die tyd het aangebreek waarvan geskrywe is: “Die son sal sy glans 
verloor”, dus die glorie sal verdwyn wat verkeerdelik lank genoeg geskyn het, 
want onkundige mense het toegelaat dat hulle sonder beswaar verblind word.  
Maar dan sal ’n lig van bo skyn en alles wat verkeerd is, sal sy glans nie kan 
verdra nie; maar die lig sal te voorskyn kom vanuit die skaduwee van die 
dood, d.w.s. dit sal slegs ontbrand met lig nadat ‘n siek en ontbindende 
liggaam vergaan het. Dan sal iets nuut verrys uit die oue en baie mense sal 
verlig word, hulle sal aandag skenk aan die tekens van die tye en sal alles 
wat plaasvind binne God se wil of toelating beskou. Hemel en aarde sal 
verenig met die doel om lig na die mense te bring wat in duisternis lewe. En 
selfs al sal dit die mense se eie skuld wees dat hulle in duisternis lewe, sal 
hulle nogtans sigbaar gehelp word, sodat hulle in staat gestel kan word om 
God te herken, indien hulle oplettend sal wees en die lig soek. Amen. 

Kindskap van God - Weg na volmaaktheid 

5016 Julle sal al op aarde volmaak kan word, indien julle julleself 
vrywillig aan My die leiding oorgee, indien julle sal leef volgens My Wil, indien 
julle voortdurend in die goddelike orde sal verkeer. Alles wat goed is, 
beantwoord aan My Wil, al die slegte egter aan die wil van die teenpool, wat 
ook op julle inwerk om julle volgsaam te maak aan sy wil. Dit is julle keuse 
aan wie julle julleself wil onderwerp, dit staan julle volledig vry, want slegs 
die goedgebruikte wil lei na volmaaktheid, terwyl julle andersins ‘n prooi 
word van die ewige dood, ‘n toestand van onvryheid in nood en kwelling. 
Daar bestaan dus maar een weg na volmaaktheid, ‘n lewenswandel volgens 
My Wil, d.w.s. ‘n wandel in liefde uit vrye wil. Sodra jy jou bes doen om in 
onbaatsugtige naasteliefde te werk, leef jy ook volgens My Wil en sal jou siel 
ryp word tydens jou lewe op aarde. Dan sal die kort tyd van lewe op aarde 
voldoende wees om ‘n graad van rypheid te bereik wat haar vry sal maak van 
alle kettings, dus geskik vir die ligryk waarin die siel slegs kan ingaan, indien 
sy vry sal wees van alle omhulsels wat geen lig deurlaat nie. 
Die graad van rypheid van ‘n siel kan dan ook nog verskillend wees, maar sy 
sal gelukkig wees wanneer sy tenminste in die ligryk kan woon, waar daar ‘n 
voortdurende opstyging is en sy ‘n steeds groter geluksaligheid kan bereik. 
Tog kan die korte tyd van lewe op aarde ook aan haar die hoogste 
geluksaligheid oplewer, want sy kan as ware kind van God die mees volkome 
vereniging met My binnegaan, om nooit meer van My geskei te wees nie en 
sy kan die hoogste verrukkinge geniet. Hierdie toestand van kindskap van 
God vereis slegs ‘n lewe in liefde op aarde in volledige onbaatsugtigheid, ‘n 
voortdurende strewe na die bereiking van Myself en ‘n innige vereniging met 
My, wat die mens elke keer tot stand bring wanneer hy in die liefde 
werksaam is. 
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Die wêreld moet hom glad nie beroer nie, leed en teenspoed moet hy in 
berusting aanneem wanneer deur My gestuur, sy geloof moet diep en 
onwankelbaar wees en sy wil moet hom altyd onder Myne buig, - hy moet 
steeds met My lewe en Myself in hom werksaam laat word. Hy moet homself 
al op aarde as My kind beskou en My liefhê uit sy hele hart, dan leef hy ook 
heeltemal volgens My Wil en sal hy van hierdie aarde afskeid neem as ’n 
ware kind van God.  
As julle dus weet wat julle in die kort tydjie van lewe op aarde sal kan bereik, 
hoewel heel weinig mense hierdie lewe egter benut vir hul sieleheil, dan sal 
julle ook die toestand van berou van die siele vir julleself kan indink, wat 
nagelaat het om My Wil hulle wil te maak en wie nou op ‘n mislukte lewe op 
aarde terugkyk. Want selfs My opvoedingsmiddele help dikwels nie baie nie 
en met dwang kan Ek die siele nie voltooi nie.  
Daarom gaan ontelbare siele die ryk hierna binne in ‘n toestand van 
duisternis en daar moet hulle ‘n weg vol van kwelling gaan voordat hulle bo 
kom, wat egter heelwat moeiliker is as op aarde, waar die lewenskrag om te 
handel volgens hulle wil, hul ter beskikking gestaan het, maar hulle wil was 
net verkeerd gerig. Maar ook in die geesteryk bly die wil van die wese vry. 
Daarom sal julle mense in alle erns aan julleself moet werk, sodat julle ‘n 
graad van lig kan bereik wat aan julle insig sal verskaf, sodat julle dan 
verseker opwaarts kan gaan in die hiernamaals en die gevaar om in die 
diepste duisternis terug te sink nie meer gevrees word nie. 
Julle sal op aarde baie kan bereik, omdat onbeperkte krag en genade julle ter 
beskikking staan. Gebruik dit en skep vir julle ‘n basis vir die ewigheid. Leef 
volgens My Wil, sodat julle kan binnegaan in die ryk van die lig, sodat die 
lewe op aarde nie vir julle nutteloos was nie. Amen. 

Lot na gelang van wil en weerstand 

5018 Jy word slegs die lot opgelê wat jy nodig het om jou wil te 
verander, om jou weerstand teen My op te gee. Hoe sterk die weerstand van 
jou siel is, sien slegs Ek alleen. En beantwoordend aan hierdie weerstand, 
neem jou lewe op aarde 'n vorm aan. My verhouding tot die mens kan so 
verskillend uiteenlopend wees en kan nie deur die medemens beoordeel word 
nie. Want Ek sien ook die mees geheime gedagtes en opwellinge van 'n siel 
en daarom moet 'n mens kinderlik met My in verbinding staan. Dan word hy 
in 'n sekere sin gelei deur My Vaderhand en waarlik verby elke afgrond sodat 
hy veilig by sy bestemming sal aankom.  
Maar ander wil hulle nie laat lei nie. Hulle dink dat hulle alleen kan gaan en 
vertrou dan op hul eie krag. Ek laat hulle soms ’n stryd voer, sodat hulle na 
'n Leier kan roep en Ek nader aan hulle kan kom.   
Ander wys weer My leiding af en wantrou My. Hulle glo nie in My nie en gaan 
alleen deur die lewe. En dus bied hulle My nog weerstand. En dit is hulle wat 
Ek hard moet aangryp en hulle in die aardse bestaan niks gespaar laat bly 
nie, sodat hulle hulleself sal verander voordat dit te laat is.  
Ek probeer slegs die verandering van wil te bereik. En hierdie verandering 
kan dikwels 'n gebeurtenis tot stand bring wat as wreed en liefdeloos van My 
voorkom, indien julle nog nie weet dat julle nie vir hierdie aardse bestaan 
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geskape is nie, maar dat die hele ewigheid nog voor julle lê. En ter wille van 
hierdie ewigheid gebruik Ek alle middele, afhangend van die hardheid van 
julle weerstand.  
Maar wie homself aan My oorgee, het geen buitengewone opvoedingsmiddel 
meer nodig nie. En vir hom strek Ek My hande uit onder sy voete en sy weg 
oor die aarde sal makliker begaanbaar wees, ofskoon hy nog beproewinge 
nodig het om sy graad van rypheid te verhoog, wat hom na My toe sal dryf, 
totdat ook die laaste afstand na My oorwin kan word, totdat hy sy aardse 
bestaan in geluksalige vereniging met My kan beëindig. Amen.  

Dankbaarheid 

5019 Julle liefde vir My is die oorsaak van julle dankbaarheid vir alles 
wat Ek aan julle gee, selfs al spreek julle nie julle gevoelens van 
dankbaarheid in woorde uit nie, is dit nogtans in julle harte, waarin Ek enige 
tyd kan kyk. Die mond praat dikwels wat die hart nie van bewus is nie, en 
sulke woorde beteken niks vir My nie. Maar die hart kan voel sonder om dit in 
woorde uit te druk en Ek neem slegs so ‘n gevoel in ag. ‘n Mens se hart, 
nadat sy goedheid en liefde ontvang het, sal ook met liefde reageer en 
dankbaar wees vir die gewer. Maar om 'n geskenk te aanvaar sonder 
dankbaarheid, verraai ’n innerlike harteloosheid, dit verraai arrogansie 
teenoor 'n medemens wat homself geregtig waan om iets te ontvang. 
Dieselfde geld ook vir My, naamlik dat die nederige persoon altyd My 
geskenke met 'n dankbare hart van genade sal aanvaar, hetsy dit geestelike 
of aardse gawes is wat Ek in My Liefde aan hom skenk.  
Nederige kinderlike liefde is altyd ‘n bewys van dankbaarheid. Dus is woorde 
nie vir My nodig nie, maar julle moet nie versuim om julle dankbaarheid 
teenoor julle medemens uit te spreek nie, sodat dit nie die gewer seermaak 
wanneer sy liefde met onvriendelikheid betaal word nie, alhoewel iemand wat 
slegs gee ter wille van dankbaarheid, sekerlik ontbreek aan die regte liefde 
vir sy naaste. Elke goedbedoelde geskenk moet nogtans dankbaar erken 
word, sodat die gewer ook die genot om te gee leer ken, sodat die gewer se 
liefde sal ontvlam deur die genot van die ontvanger. Want 'n warm 
dankbaarheid kan verdere gifte inspireer wat altyd 'n seën vir die gewer en 
die ontvanger sal wees. Dankbaarheid is onlosmaaklik ’n deel van liefde, 
want 'n dankbare woord sonder liefde kan nie ware dankbaarheid genoem 
word nie. Maar die lewe, denke en optrede van 'n liefdevolle persoon bewys 
nimmereindigende dankbaarheid teenoor die Een Wie hom geskep het, want 
sy wil behoort ook aan Hom, Hy besit die liefde van sy hart, wat neerbuig in 
die diepste nederigheid en elke geskenk van Hom met emosie ontvang. 
Hierdie dankbaarheid is verblydend vir My, want dan besit Ek die liefde van 
My lewende skeppings, wat altyd uitermate sal ontvang, sodat hulle salig 
gelukkig sal wees. Amen. 

Wie homself verhef – Aanmatiging – Huldiging 

5021 Wie homself verneder, sal verhef word. Maar wie homself sal laat 
eer deur sy medemens, sy loon sal in die hiernamaals waarlik gering wees, 
want hy het sy loon alreeds ontvang. Julle mense is tog net op aarde, omdat 
julle nog onvolmaak is, anders sou julle al die ryk van die geluksalige geeste 
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binnegegaan het, wat die graad van volmaaktheid vereis. Maar as julle 
onvolmaak is, hoe kan julle dan eerbetoon wil verlang van julle medemens? 
Hoe kan julle julleself laat eer waar julle nie voor My oë sou kan staande bly 
indien Ek julle skielik sou wegroep vanaf hierdie wêreld nie? 
Wie homself verneder, sal verhoog word. Dus vereis ‘n verhoging in My ryk, 
‘n diepe deemoed, wat julle nie alleen aan My nie, maar ook teenoor julle 
medemens moet betoon, waarmee glad nie ‘n onderworpenheid en ‘n 
kruiperige diensbaarheid verstaan moet word nie. Maar nooit sal julle julleself 
verhewe mag voel bo die medemens nie. 
Wat julle onderskei aan geestesgawes, wat julle aan talente, lewendige 
verstand of ander vermoëns besit, is nie julle verdienste nie, inteendeel is dit 
aan julle gegee deur julle Skepper en Vader, na gelang van julle bestemming 
op aarde. Dus mag hierdie gawe julle nie verwaand laat word nie, veeleer 
moet julle maar net dankbaar wees teenoor Hom, Wie julle so ryklik voorsien 
het. Julle moet egter tog van die volgende bewus bly, naamlik dat julle siele 
nog onvolmaak is en dat dit slegs sy is wat die liggaam sal oorleef, dat alle 
aardse gawes dus vergaan, soos julleself eens sal vergaan en daar buiten 
julle siele niks sal oorbly wat julle die reg sal gee om hoogmoedig te wees 
nie. Daarom is dit nie op aarde gepas dat daar aan ‘n mens oordrewe eer 
bewys moet word nie, naamlik dat die mense, wie sy broeders (en susters) 
is, hulle voor hom neerbuig of hom dienend aan sy voete lê nie. Dit betaam 
nie dat een mens homself so laat eer nie, dat hy hom tot ‘n koning verhef, 
wanneer so ‘n heerskappy nie deur My aan hom opgedra is nie, want elke 
aardse heerser moet homself vir sy onderdane as ’n liefdevolle, vaderlike 
maghebber laat geld, as hy hulle liefde vir homself wil wen en nie net 
gevrees wil word nie. Dan sal elke onderdaan ook vanself aan hom die eer 
bewys wat hom toekom. Hy is egter as ‘n aardse maghebber deur My Wil bo 
die mense geplaas. Maar ook sy aanmatiging is geen deug nie, maar ‘n 
swakheid en ‘n fout in My Oë. 
Julle mense is almal gelyk voor My en onder mekaar sal julle as broeders 
moet wees, die een sal die ander in liefde moet dien, dan sal julle My ware 
kinders op aarde wees en sal deemoedig van hart bly. Want steeds sal julle 
My weg oor die aarde vir julleself moet voorstel, hoe Ek onder die mense 
gewandel het met My leerlinge, wie Ek as Broeders en Vriende aangeneem 
het en wie Ek dus ook broederlik onderrig het. Alle mag het My waarlik ter 
beskikking gestaan en Ek kon alles aan Myself verskaf, ook aardse rykdom en 
aansien van die wêreld. Ek sou kon heers soos ‘n koning en alle eer en 
aansien vir My kon opeis, maar Ek het nie die verhewenheid gesoek nie, Ek 
het slegs die ellendige en swakke aangesien en My na hulle toe gebuig. Want 
Ek ken geen verwaandheid nie en soek geen eer en roem van mense nie. Ek 
het slegs Liefde gegee en verlang ook slegs liefde van die mense. En wie My 
wil navolg, moet in liefde dien, maar nooit in mag wil heers nie. Dan eers kan 
hy verhef word in My ryk, wanneer hy hom self op aarde verneder het net 
soos Ek. Amen.  

Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor 

5024 Die wil om te lewe beteken ‘n sekere oorwinning oor die dood. 
Julle kan egter nie die aardse liggaamlike dood beheer nie, maar die 
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liggaamlike dood kan die oorgang wees tot die lewe, indien die wil in die 
mens sterk word, sodat hy die ewige lewe verwerf. En hierdie lewenswil word 
goed deur My ontvang, ofskoon Ek die woorde gespreek het: “Wie sy lewe 
liefhet, sal dit verloor en wie sy lewe weggee, sal dit verkry!” 
Wie slegs daaraan dink hoe hy vir sy liggaamlike lewe kan sorg, sal baie 
spoedig ondervind dat hy self heeltemal magteloos is en van die aarde af 
weggeneem sal word sonder dat hy homself daarteen kon verset. Hierdie 
lewenswil was dus nie bedoel om oor die dood te seëvier nie. 
Die mens moet na die ware lewe van die siel verlang en vir hierdie lewe moet 
hy sy wil met alle krag daartoe aanspoor. Dan sal daar vir hom geen dood 
meer tot in ewigheid wees nie, dan sal hy in lig en krag lewe en 
ononderbroke werksaam wees, tot sy eie geluksaligheid. Dan het hy waarlik 
die dood oorwin en die uittree van die siel uit sy liggaam is ‘n ontwaking tot 
‘n nuwe lewe, wat nie beswaar sal word deur die liggaamlike omhulsel nie, 
vry van alle materie en tog in onvermoeide volheid van krag. 
Hierdie lewe moet die mense op aarde liefkry en slegs daarna strewe om dit 
eenmaal te besit. Dan sal hulle sterk verlang na die dood, dan wil hulle die 
aardse lewe oorgee terwille van die ware lewe in die ewigheid. Maar die 
mense hou nog te veel aan hul liggaamlike lewe vas. Hulle vrees om dit te 
verloor, hulle het hul aardse lewe lief, daarom verloor hulle dit en hul lot is 
die dood. En weer word nie die dood van die liggaam bedoel nie, maar die 
dood van die gees, waarin die siel onherroeplik wegsak, wat die lewe op 
aarde liefgehad het. En hierdie dood is erger as wat die mens vir homself kan 
voorstel, want hy het dit vir homself verloor, hy is die aardse lewe kwyt en sy 
siel is sonder lig en krag, heeltemal magteloos en in die diepste duisternis. 
Die geestelike dood is vir die siel ‘n onbeskryflike kwelling, omdat sy van 
haarself bewus is, dus nie uitgewis op die oomblik van dood nie, maar verder 
wegteer na ‘n toestand wat vir haar baie kwellend is. Die verlange om 
gelukkig besig te bly sal slegs deur ‘n lewende wese vervul kan word, omdat 
krag daaraan toebehoort wat slegs ‘n lewende wese in haarself het, - terwyl 
‘n wese sonder krag dood is. Wat egter op aarde deur middel van ‘aan die 
mens toe stromende lewenskrag’ tot stand gebring kan word, kan uit suiwer 
wêreldse aktiwiteit bestaan, wat wel aardse stoflike goed vermeerder het, 
maar vir die geesteryk waardeloos is, of ook in geestelike werksaamhede wat 
onverganklike skatte oplewer en sodoende ook ‘n lewe in die ewigheid 
verseker. 
En daarom moet die wil van die mens ernstig op die ewige lewe gerig wees, 
sodat hy dan die lewenskrag kan gebruik vir die win van geestelike krag. Dan 
sal hy seëvier oor die dood, want dan is ‘n ewige lewe vir hom verseker en hy 
sal die dood nie smaak tot in ewigheid nie. Amen. 

Waarheid - Geestelike invloede - vrae 

5026 ‘n Mens se hart word dikwels getref deur klanklose gedagtes 
waarvan hyself nie heeltemal bewus is nie, maar wat te alle tye vir My 
duidelik is. Ek probeer om daarop te reageer in die vorm van gedagtes, maar 
slegs nadat 'n persoon homself ernstig besig gehou het met die vraag of My 
antwoord geestelik in hom kan invloei, voor dit is dit egter nie moontlik nie. 
En daarom vereis Ek geestelike kommunikasie met My, Ek benodig 'n 
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vertroulike dialoog met Myself, ‘n aanbieding van alles waaroor die persoon 
bekommerd is, om hom op 'n maklik verstaanbare manier te antwoord. Die 
mens moet alles intellektueel oordink wat uit sy hart kom, dan sal 'n 
duidelike gedagte na hom toe kom, ook so deur sy intellek ontvang, en hy sal 
verstaan wat voorheen vir hom onduidelik was, want hy sal voel dat hy 
advies van My ontvang het en alle twyfel sal verdwyn, want hy het na die 
regte Bron gekom wat hom verlig het.  
Hy moet al sy verstandelike aktiwiteite uitvoer met My ondersteuning, dan 
sal korrekte denke gewaarborg wees. Dit is egter baie moeiliker om kennis 
oor te dra aan 'n persoon wat verstandelik onaktief is, dit is kennis wat 
heeltemal onbekend aan hom is en waaroor hy dus nie 'n mening kan vorm 
ten einde 'n antwoord te verkry nie. Dit vereis die volledige uitsluiting van 
alle verstandelike aktiwiteit, want dan sal daar magte aan die werk wees wat 
die gees in die persoon beïnvloed, waarvoor die fisiese organe nie nodig is 
nie. Hierdie kragte is in werklikheid in direkte kontak met My, want hulle gee 
effektief slegs deur wat hulle van My ontvang. Daarom maak hulle kontak 
met die geesvonk in die persoon, hulle sluit die organiese persoon 
effektiewelik uit en dra ’n vloei van geestelike stroom in die persoon se siel 
oor. Hierdie geestelike stroom beïnvloed die geesvonk en vestig ‘n 
verbintenis met die ewige Vader-Gees.  
Dus kom die geestelike invloede oorspronklik vanuit My, selfs al word dit deur 
ligwesens aan julle meegedeel.  
En sulke geestelike invloede dui altyd op gedagtes van waarheid en duidelike 
realisering. Ek wil julle mense nie in die duister laat oor enigiets nie, Ek wil 
julle diepste innerlike wese verlig, so gou as wat dit julle eie wil geword het. 
Ek wil die ewige waarheid aan mense bekend maak, want hulle kan slegs 
geseën raak deur die waarheid. Maar dit het altyd slegs betrekking op die 
lewe van die siel wat bereik sal word deur die waarheid, nie die aardse 
materiële lewe nie, want hierdie lewe moet deur julle geleef word soos wat Ek 
dit van die begin af herken het om raadsaam en suksesvol te wees vir julle. 
Daarom sal die instruksies wat Ek Self, of deur ligwesens, aan julle gee, 
verband hou met julle geestelike ontwikkeling, daarom moet dit deur julle 
geag word as 'n Evangelie, 'n onderrig deur God, wat weer teruglei na God. 
‘n Persoon wat sy geestelike vooruitgang ernstig opneem, sal dus net 
geestelike vrae in sy gedagtes vra, hy sal 'n tweede lewe saam met sy aardse 
lewe lei, wat hom beslis sal vertoon in sy aardse lewe, omdat sy denke, 
bedoelings en dade sy geestelike houding sal verraai. Terwyl hy dus sy 
geestelike lewe versorg, sal Ek vir sy aardse lewe sorg wat Ek gepas sal reël 
om sy volwassewording te bevorder. Die mens se begeertes sal egter dikwels 
afwyk van My wil, want Ek laat nie altyd die lewe voortgaan soos wat hy wil 
nie, maar Ek weet werklik die beste wat hom sal help om volmaaktheid te 
bereik. Dan sal die mens dikwels met My praat en sal 'n antwoord wil hê wat 
hom tevrede sal stel. Maar hy moet net geestelik gesind bly en My toelaat om 
vir al die ander te sorg.  
Die lig wat in hom aangesteek is, sal vêr en wyd skyn en sal nie net een 
persoon se lotsbestemming verlig nie. Dit sal skyn vanuit die geesteryk na 
die aarde en sal ’n helder lig uitstraal. Lig is egter kennis, dus word kennis na 
die aarde oorgedra wat ewige waarde het, wat nuttig is en sal moet wees vir 



483 
 

alle mense, anders sal dit nie lig van bo wees nie. Dit word aan julle 
deurgegee deur die ligkragte op My instruksies, en aangesien dit voortkom 
uit die ewige Bron, kan slegs waarheid na julle toe vloei. Gevolglik, met elke 
ondersoek moet julle mense oorweeg of julle geestelike gedagtes of aardse 
vrae verwag om beantwoord te word, indien julle sou twyfel. Julle is bestem 
om slegs geestelike kennis te versprei onder julle medemens, en dit word in 
alle waarheid aan julle oorgedra. Maar aardse vrae kan egter ook beantwoord 
word, maar oor die algemeen bevoordeel hierdie antwoord slegs die vraer en 
geen ander persoon nie, dit is die rede waarom iemand wat onderrig wil word 
uit die geesteryk, nie meer aandag skenk aan die wêreld nie en dus 'n 
geskikte ontvanger vir geestelike gawes is, wat hy dan moet versprei om sy 
medemens te help. Amen. 

Neerdaling van Christus, eertyds en nou 

5027 In die tyd van My geboorte het dieselfde nood op aarde geheers 
soos wat daar nou onder die mense is, want hulle het hulleself in die diepste 
geestelike duisternis bevind, net soos nou. Maar Ek het My oor hulle ontferm 
en om hulle te help, het Ek Self na die aarde toe gekom. 
Ek het as Redder gekom en daar was vir die mense nou ‘n weg uit die 
duisternis tot die ‘Lig’ wat Ek Self vir hulle sou wys. Hulle hoef My maar net 
te gevolg het en hulle geestelike nood sou op ‘n einde gewees het. Ek het as 
Redder gekom en hulle bevry uit die kloue van Satan, wat die oorsaak was 
van hulle groot nood en wie hulle nie kon ontvlug nie, omdat hulle kragteloos 
was. 
Die weg wat Ek die mense gewys het om te gaan, kon deur hulle gegaan 
word, want Ek het Self as Leier voorgegaan. Ek het die weg geken, want Ek 
moes hom ook eers gaan, omdat Ek Myself in ‘n menslike omhulsel 
beliggaam het en daarom slegs dit van die mense verlang het, wat vir hulle 
moontlik was om te vervul. 
Ek het die weg van die Liefde gevolg en hierdie weg moet deur elke mens 
gegaan word wat uit die duisternis van gees tot die Lig van die lewe wil 
ontwaak, wat hulle wil bevry van die kettings van My teenstander, wat verlos 
wil word van die sonde, wat die rede is vir die diep geestelike nood van die 
mensdom. 
Ek het as die Verlosser van die mensdom na die aarde gekom wat sonder My 
hulp versonke sou gebly het in die duisternis. Ek het die verlossing volbring 
vir alle tye, vir die verlede, vir die huidige tyd en die toekoms. Derhalwe ook 
vir die mense van hierdie tyd, wat hulle in dieselfde nood bevind en dringend 
hulp nodig het, indien hulle nie wil ondergaan en in die afgrond stort deur die 
aandrywing van My teenstander nie. Nou is die gevaar nog veel groter, 
omdat daar vir die mense nie meer ‘n lang tyd gegee is nie, omdat die 
genadetyd vinnig verby sal wees wat vir die menslike geslag vir sy verlossing 
toegestaan was. 
Die mensdom staan aan die einde van ‘n ontwikkelingsperiode, hulle staan 
voor ‘n belangrike fase, hulle staan voor die beslissing, vir lewe of dood. 
Daarby sal almal nog bly bestaan of ondergaan, d.w.s. óf ‘n lewe lei volgens 
die wil van God, óf ‘n stoflike en geestelike dood sterf indien die mens nie die 
regte beslissing geneem het nie. 
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En weer sal Ek kom as die Redder in nood, ten eerste geestelik, soos wat Ek 
dit verkondig het, dat Ek My sal openbaar aan hulle wat My liefhet en My 
gebooie onderhou. Aan hulle sal Ek My deur die woord openbaar en die 
naderende einde aankondig. Dan sal Ek egter weer kom in die wolke soos wat 
Ek eens opgevaar het tot die Hemel. Ek sal kom en hulle wat My gevolg het, 
wat die weg van die liefde nagevolg het, soos wat Ek dit aan hulle gepredik 
het; in hulle baie groot nood sal Ek help deurdat Ek hulle van die aarde sal 
wegneem en na My toe sal bring, want die aarde sal nog net deur duiwels in 
baie groot getalle bewoon word. 
Ek sal weer as Redder verskyn, maar My koms sal die afsluiting van My 
Verlossingswerk op aarde beteken. Want wie nie sal besef wie Ek is nie, vir 
hulle het Ek tevergeefs aan die kruis gesterf, hulle het My Verlossingswerk 
nie aanvaar nie en sal nog vir ‘n ondenkbare lang tyd in die boeie van My 
teenstander gekluister bly. Hulle sal met al die aanhangers van Satan in die 
materie gebind word en die geestelike dood sal die lot wees van hulle wat My 
nie wou erken nie. Hulle het hulle vrywillig onder die invloed van My 
teenstander gestel en het geen aandag aan My Verlossingswerk geskenk nie, 
daarom sal hulle deur eie skuld smag in die boeie van die duisternis. Amen. 

Geloofstryd - Groot teenspoed – Bely Jesus as Verlosser 

5028 Bly in aanhoudende geloof in julle God en Vader, Skepper van die 
Hemel en Aarde en Heerser van die geesteryk in Krag en in Heerlikheid. Bly 
in die geloof in Hom, selfs in die grootste nood en bely Hom voor die wêreld. 
Dit word van julle mense verwag en sal baie krag verg, veral gedurende die 
laaste dae voor die einde. En net dié mense wat die krag daarvoor van My 
vra en dit voortdurend aanvaar deur My Woord, sal uithou. Julle sal almal 
nog in groot nood beland, julle sal onder groot aardse en geestelike druk 
geplaas word om julle denke te verander en My te ontken. Selfs julle wat 
getrou is, sal nog toetse van geloof moet slaag, alhoewel dit meer ter wille 
van julle medemens as vir julleself verwag sal word. Julle sal slaag om 
daardeur te kom, omdat julle reeds baie krag sal hê, omdat julle in kontak 
met My sal wees en hierdie kontak nie sal breek nie, want Ek sal julle vashou 
met My Liefde wat julle sal voel en met julle hele hart sal teruggee. Maar julle 
sal nietemin nie hierdie toetse van geloof gespaar bly nie, want julle 
standvastigheid is bedoel om julle medemens te laat besef waar julle jul krag 
vandaan kry en hoe effektief dit is, omdat julle in My glo. Dit sal wees soos 
dit was toe Ek in die wêreld gekom het, waar die geloof in My selfs ontbreek 
het in dié wat beskou was as hul medemens se onderwysers en wat deur hul 
lewenswyse, hul vlak geloof in 'n God van liefde, almag en wysheid verraai 
het.  
Dieselfde gebrek aan geloof sal nou in mense wees en diegene wat 
vasbeslote is om hulle te forseer om God heeltemal te ontken, sal dit maklik 
vind en min weerstand vind, aangesien mense se geloof leweloos is, omdat 
hulle sonder liefde leef. Hulle glo nie in 'n God en Skepper van die ewigheid 
nie en nog minder in 'n goddelike Verlosser, Jesus Christus, in Sy 
verlossingswerk en is dus onder die beheer van die een wat die siele van My 
wil ontworstel vir die ewigheid. Hy sal nie daarin slaag nie, want My Liefde sal 
nie eers die laagste gevalle siele laat los nie. En daarom laat Ek Satan toe om 
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te doen waaraan hy ookal kan dink in sy haat en dwaling. Ek laat dit toe, 
want Ek wil 'n nuwe tydperk van verlossing begin, sodra daar nie meer hoop 
is dat mense op hierdie aarde sal verander nie. En so sal hy woed totdat hy 
te vêr sal gaan, en julle mensdom sal die gevolge en volle krag van sy haat 
ervaar, want hy sal dié van julle beveg wat aan My behoort en 'n wrede 
oorlog voer.  
Nietemin moet julle hierdie tyd vreesloos verwag, want Ek sal ook 
buitengewoon werk, maar met liefde en nie haat nie. En liefde sal seëvier. Ek 
sal na julle kom as julle Verlosser wanneer julle in die grootste nood is. Ek 
het hierdie tyd van teenspoed oor en oor voorspel, sodat julle nie sal wankel 
in julle geloof nie, maar besef dat alles sal gebeur wat Ek vir julle 
aangekondig het deur sieners en profete, deur My dissipels van die laaste 
dae, wat in My Naam sal werk om krag en troos aan julle oor te dra wanneer 
julle in desperate situasies sal beland. Ek sal altyd self naby aan julle wees en 
hierdie sekerheid sal julle krag gee en julle sal aanhou tot die einde, selfs in 
die sterkste stryd van geloof. Ek sal aan julle kant veg en die oorwinning sal 
ons s'n wees. Amen. 

Kragte van die hemele sal geskud word – die omvêrgooi van die 
natuurwette – Die wegneming 

5029 Die “krag uit die Hemel” is ‘n genadegawe van Bo omdat dit 
voortkom uit die ryk van die lig, uit die Hemel, in teenstelling met die 
kragvertoon van benede, wat in die hel sy oorsprong het. Wesens van die lig 
word dus in buitengewone mate werksaam, sodra die rein suiwer woord van 
God na die mense gebring kan word deur die wil van die mense wat God wil 
dien en op aarde in die liefde werksaam is en wat hulleself oopstel vir die 
ontvangs van die geestelike gawes.  
Die “Hemelse kragte” gaan werk en sal buitengewoon in aksie kom 
gedurende die laaste tyd voor die einde. Hierdie woorde van God moet in die 
eerste plek verklaar word, om die tekens van die einde en Sy wederkoms 
duidelik te maak. Dit was ‘n geweldige openbaring wat Hy gemaak het, want 
Hy het letterlik ‘n omvêrgooi van die wette van die natuur voorspel. Sy 
woorde het wel steeds ‘n geestelike betekenis, maar in die tyd van die einde 
sal, buiten die geestelike betekenis, ook ‘n ander aan die lig kom. Want 
natuurverskynsels sal ook op onvoorstelbare wyse voorkom, wat die mens 
nie met sy verstand sal kan verklaar nie. Dit sal skynbaar ingaan teen die 
goddelike wette van die natuur, maar in hul wese is dit slegs natuurwette wat 
nog nie aan die mens bekend is nie. En hierdie gebeurtenisse word bedoel 
met die woorde: “Die sterre sal van die Hemel val en die son en maan sal hul 
glans verloor”.   
Wetenskaplikes en hulle wat hulself daartoe reken, sal geen verklaring 
daaroor kan gee nie. Hulle sal nie in staat wees om lig hierop te werp nie, 
want hul wetenskap faal waar God werk. Dit is natuurwette wie se oorsaak 
geen mens kan deurgrond nie, omdat hulle eers in werking tree wanneer ‘n 
verlossingsperiode ten einde geloop het en die oplossing van die uiterlike 
vorm nodig geword het. Dit is teen-natuurlike gebeurtenisse wat in die 
heilsplan van God voorsien is en wat dus in Sy natuurwet van ewigheid 
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inbegrepe is, maar wat heel onbegryplik is vir die mense wie se gees nog nie 
verlig is nie. 
By God is geen ding onmoontlik nie, dus kan Hy altyd en oral werk en alles 
volbring wat Hy wil, al is dit buite die wet. Want anders sou Sy almag 
begrens gewees het. Tog werk Hy steeds in die goddelike ordening, maar om 
dit te beoordeel, is vir geen mens moontlik nie. Dit is egter vermetel om 
daaraan te twyfel, omdat dit ‘n twyfel sou wees aan die Wysheid van God. 
Maar omdat God in Sigself die ewige Liefde is, daarom sal Hy Sy Wil altyd so 
werksaam laat word, as wat nodig en goed is vir Sy skepsels wat Hy vir 
Homself wil wen. 
Voor die einde sal daar nog dinge gebeur waarvan julle mense geen 
vermoede het nie. Hierdie dinge kan slegs vir die mense met woorde 
aangedui word as ongewone of selfs ongelooflike gebeure. Tog is God se 
woord die suiwere waarheid en dit sal vervul word wanneer die tyd daarvoor 
aangebreek het. Dan sal die vreemdste veranderinge ook in die kosmos 
plaasvind, maar die mensdom van hierdie aarde sal dit slegs aan die begin 
kan aanskou. Die laaste verandering sal die mense nie meer beleef nie, 
uitgesonderd die weinige wat weggeneem sal word en die vernietigingswerk 
van hierdie aarde en sy bewoners sal kan volg. 
Die aarde in haar ou vorm en hoedanigheid sal dan opgehou het om te 
bestaan. Op die nuwe aarde sal slegs mense wees wat geestelik ontwaak is 
en wat sal weet waarom alles so moes gebeur het aan die einde van hierdie 
aarde. Maar hulle sal ook kennis hê van God se mag en heerlikheid, van Sy 
oorgrote liefde en regverdigheid. Amen. 

Stryd teen die vyand van die siel – Die aanroep van Jesus Christus 

5037 In die stryd teen die bose sal julle steeds oorwinnaar bly wanneer 
julle Jesus Christus sal aanroep om hulp. Hy ken die vyand van die siele, wat 
Hom ook self as vyand tegemoet getree het, toe Hy op aarde geleef het en 
die mense daartoe gebring was om Hom aan die kruis te nael. Hy ken hom 
en weet van sy boosaardigheid, sy lis en geweld en sy mag, wat hy misbruik 
om julle mense van God af te bring en om julle van Hom te vervreem.  
Hy ken hom en plaas Homself teenoor hom om die stryd aan te knoop sodra 
julle Hom om hulp kan aanroep. Julle is in voortdurende gevaar want hy lê by 
julle op die loer en probeer om julle skade te berokken, hy weet wie na God 
streef en vir hulle in die besonder, probeer hy tot ‘n val te bring, deurdat hy 
hom deur middel van ‘n vermomming wil mislei, deurdat hy homself vroom 
voordoen en tog vol sataniese gedagtes is.  
Jesus Christus lê egter sy skandelike spel bloot en gee aan diegene wat 
hulself aan Hom toevertrou die vermoë om dinge helder te deursien. Geen 
uitroep tot Hom sterf ongehoord weg nie en vir Hom is geen vyand so 
magtig, dat Hy nie teen Hom kan optree nie, Hy bedwing almal en kom as 
oorwinnaar te voorskyn. Daarom hoef julle die vyand van julle siel nie te 
vrees nie, wat hy ookal teen julle wil onderneem, want sodra julle vir Jesus 
Christus aanroep om hulp, om Sy bystand, sal hy julle vanself met rus laat, 
omdat hy die krag van die goddelike Naam ken en daarvoor vrees. Wie egter 
op eie krag vertrou en glo dat hy die hulp van Christus nie nodig het nie, sal 
ook aan homself oorgelaat bly en sal self die stryd teen Satan moet 
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aanknoop. En hy sal die onderspit delf, want ‘n swakke mens is nie teen sy 
krag opgewasse wat hy (Satan) ook van God ontvang het nie en wat hy nou 
op ‘n totaal verkeerde wyse gebruik.  
Jesus Christus staan julle mense altyd behulpsaam by, maar julle moet na 
Hom toe gaan en Hom vra vir Sy liefde en barmhartigheid, julle moet glo in 
Hom, dat Hy ‘n sterke oorwinnaar is van Satan, dat Hy julle dus kan help en 
die hulp sal nie wegbly nie, Hy sal die vyand van die siele toegang tot julle 
belet, sodra julle Hom sal erken as julle Heer, sodra julle julleself aan Hom 
oorgee, sodat Hy julle kan help. Want aan Sy mag is alles onderworpe en Hy 
is ook Heer oor die geesteryk van die bose, dus het die kragte van die 
duisternis geen mag oor julle wie die goddelike Verlosser Jesus Christus om 
beskerming aanroep teen die bose nie. Beveel julleself aan in Sy beskerming 
en Sy barmhartigheid en Hy sal oor julle waak. Amen. 

Die werksaamheid van Satan–Ek is die goeie Herder 

5038 Ek wil julle 'n teken gee, waaraan julle sal herken wie die een is 
wat tot julle spreek; 'n teken wat onweerlegbaar is, sodat julle ook My 
direkte werksaamheid kan herken. Maar julle sal op alles moet let wat oor 
julle kom, want Ek werk steeds binne die grense van die natuurlike, sodat 
julle nie in geloofsdwang beland nie, maar sodat dit vir julle tog maklik sal 
wees om te glo.  
Dit is My wil dat julle in die vaste oortuiging leef dat julle die suiwer waarheid 
ontvang. Daarom wil Ek julle help waar julle geloof in gevaar is, waar twyfel 
in julle harte opkom, waar julle swak word deur die invloed van die satan. Hy 
het weliswaar groot mag, maar dit het nooit betrekking op Myne nie, wat in 
My Liefde die veiligste beskerming teen hom het. Indien julle dus Myne is 
deur julle wil en julle gesindheid, dan sal julle hom ook nie meer hoef te 
vrees nie. Want slegs oor die besluitelose en sy aanhangers het hy vir solank 
mag, totdat hulle My om hulp aanroep. As Ek Myne nie teen hom sou 
beskerm nie, dan sou My Liefde of My Mag waarlik gering gewees het.   
Kyk om julle heen en let op hoe hy werk. Waar die wêreld bo My geplaas 
word, waar die verlange na die materie oorheers, waar geen liefde 
teenwoordig is nie, daar is hy oral heerser en bring hy die denke van die 
mense in verwarring. Maar waar dit duidelik sigbaar is dat julle by My wil 
wees, waar Ek die doel is, waar die materie geringgeskat word en die mense 
daarna streef om My wil te vervul, daar is My gebied. En daar het die Satan 
sy mag verloor, ofskoon hy bly poog om soos 'n wolf binne te dring wie My 
van My skape wil beroof.  
Maar Ek is die goeie Herder. Dink aan hierdie woorde van My: "Ek is die goeie 
Herder". Glo julle dat Ek My skape aan My vyand sal oorlaat? Glo julle dat Ek 
sal toesien dat hy binnedring in My skaapkraal om verwarring te stig onder 
My kudde? Dan sou Ek geen goeie Herder gewees het nie en sou julle moes 
twyfel aan My Woord. Selfs die verlore skape probeer Ek terug te wen, 
hoeveel te meer sal Ek nie hulle wat Myne wil wees, teen die vyand beskerm 
nie.  
Die mag van satan is wel groot, maar My Liefde is groter as dit. Dus is daar 
ook 'n grens gestel aan sy mag, om welke rede julle, wat na My Liefde 
verlang, hom nie hoef te vrees nie. Julle bepaal self, deur julle begeerte, die 
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heer aan wie julle wil behoort. Alles wat julle begeer wat nog aan hom 
behoort, maak julle ook tot sy knegte.  
Streef egter vir My en My ryk na, dan is julle Myne en sal dit bly tot in 
ewigheid, anders sou My Liefde en My Mag waarlik begrens gewees het, as 
Myne nie daarop kon vertrou in elke geestelike en aardse nood nie. Ek is die 
goeie Herder en het My lewe gegee vir My skape. Vergeet hierdie Woord nie 
en julle sal altyd weet dat julle deur My behoed sal word en My teenstander 
nie hoef te vrees nie. Amen. 

Satan se volgelinge –Liefde vir die wêreld - Liefde vir God - 
Oorwinning van die materie 

5039 Slegs 'n persoon wat begeer om God te bereik, sal 'n geestelike 
lewe lei, terwyl 'n volgeling van Satan 'n suiwer wêreldse lewe op hierdie 
aarde leef, selfs al lyk dit asof hy 'n verteenwoordiger van God is. Om die 
wêreld te oorwin beteken ook om Satan te oorwin, wat die eienaar van die 
materiële wêreld is, in soverre as wat die nog onvolwasse geestelike 
substansie, wat in die materie gebind is, aan hom behoort. Selfs al is sy mag 
daaroor van hom verwyder, is sy beslis nog deel van hom, want sy deel sy 
gees, maar sy is ontoeganklik vir sy invloed terwyl sy in die vorm gebind is. 
Maar dit is sy manier om mense na homself te trek, naamlik die siele wat 'n 
besluit tussen God en hom moet maak. Want die mens, wat geestelik 
onvolwasse begin, begeer dit wat die wêreld vir sy oë bied. Maar hy moet 
daarbo uitstyg. Dan sal Hy aan die Vader van ewigheid behoort, wie se 
koninkryk 'n geestelike een is. Daarom, elkeen wat die wêreld en sy genot 
liefhet, wat streef na materiële goedere en slegs lewe om dit te verkry, 
behoort aan die teenstander van God en gee hom gesag oor homself. Maar 
iemand wat strewe na God, is nie meer aangetrokke tot die wêreld nie, hy 
het die wêreld oorwin, anders sou die begeerte na God nie in hom ontwaak 
het nie. Gevolglik is, om weg te draai van die wêreld, ook 'n teken van ’n 
vrywillige strewe tot ’n verbintenis met God.  
Satan gebruik die wêreld om te lok en het dus 'n aantrekkingsmiddel 
waaraan die meeste mense ten prooi val, want hulle is lief vir die wêreld. 
Liefde vir die wêreld en liefde vir God is nie op dieselfde tyd moontlik nie, en 
liefde vir die wêreld en naasteliefde sal selde saam gevind word, omdat 
laasgenoemde 'n vermindering van die voormalige aandui, en daardeur sal 
julle die volgelinge van God en die aanhangers van die teenstander van God 
herken. En solank as wat 'n persoon aandag gee aan aardse besittings en 
smag daarna, sal hy nie innerlike vrede kan hê nie, naamlik die vrede vir sy 
siel. Want vrede vir die siel kom van God, en God is slegs met iemand wat sy 
rug draai op die wêreld.   
Die mens is beslis in die wêreld geplaas en moet sy aardse taak vervul, en dit 
sal hom ook dwing om kontak te hou met die wêreld. Maar dit gaan oor die 
begeerte van die hart, dit gaan oor die innerlike houding teenoor die wêreld 
se skatte wat hul aanloklikheid heeltemal verloor wanneer 'n persoon gevul 
raak met die behoefte om te streef na die geesteryk en sy skatte. In daardie 
geval sal hy inderdaad voortgaan om te bestaan in die wêreld, maar net om 
die pligte te vervul wat die aardse lewe op hom lê. Maar die wêreld sal hom 
nie meer aantrek nie, en dit is die teken dat hy die wêreld oorwin het en 
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daarmee sy heer, dat hy homself losgemaak het van die teenstander van God 
om so in staat te wees om kontak te maak met God. Niemand kan twee here 
dien nie, en sy begeerte toon duidelik aan watter heer hy van diens is. Die 
aardse wêreld en die geesteryk is so vêr van mekaar af dat dit wat 'n mens 
se hart begeer, maklik te onderskei is. En die Satan kan nooit 'n persoon 
oorheers wat, deur sy wil, reeds deur God in besit geneem is nie. Amen. 

Geluksaligheid verkry – Vrye wil – Wolf in skaapsklere 

5041 Ek het waarlik maar net één doel, naamlik om geluksaligheid aan 
julle mense te gee. Maar dit kan slegs wees as julle dit self wil hê. Julle moet 
begryp dat My Wil dit nie kan besluit nie, maar slegs julle wil, wat vry is.  
My teenstander soek ook hierdie wil, want hy wil julle nie laat gaan nie, maar 
kan julle nie hou as dit julle begeerte is om My te volg nie. Daarom sal julle 
dit begryp waarom hy die mense teister wat na My strewe, wie se wil reeds 
vir My besluit het, maar wie hy wil terugwen. Julle kan geluksaligheid slegs 
bereik indien julle julleself met My verenig en dit kan beslis bereik word 
wanneer julle My kies. Daar is geen gevaar vir diegene wie My begeer nie, 
maar solank as wat hy op die aarde leef, sal hy met allerlei verleidinge 
gekonfronteer word, omdat My teenstander nie sal ophou veg nie, al is hy 
onsuksesvol.  
My teenstander werk met sluheid en geweld, omdat sy gees in duisternis is, 
anders sou hy herken het hoe futiel sy strewe is. Ek wil julle geluksalig maak 
en deur julle wil op My te rig, gee julle mense self die reg aan My om julle na 
My te trek. Maar Satan, wat besef dat julle vir hom verlore is, sal nie opgee 
nie en omdat hy die mag van My Liefde onderskat, dink hy, hy kan ontruk 
wat reeds aan My behoort. Die middel wat hy gebruik is om verwarring te 
veroorsaak en twyfel in die harte van persone te plant en so hul geloof in My 
te skud. Nogtans bly dit julle wil wat die saak beslis. Maar as julle wil aan My 
behoort, sal julle spoedig Satan se misleiding herken en julle sal julle rug op 
hom draai. Wat onverstaanbaar was vir julle, sal nou duidelik word en julle 
sal julleself bevry van sy krag. Hy kan julle nie meer vashou nie, want julle 
streef na My. Daarom sal diegene wie na My streef hul doel bereik, ongeag 
Satan se woede tydens die finale dae vóór die einde. 
Toegegee, met tye sal dit moeilik wees om te bespeur, want hy sluip dikwels 
vermom in en gryp die geringste gedagte wat sy doel kan dien. Hy werk baie 
slu en met geweld en gebruik mense wat nie volledig in die waarheid opgelei 
is nie as sy hulpmiddele, omdat dwaling self aan hom die dekking voorsien 
wat hy benodig om sy stryd van hier te voer. Suiwer waarheid keer dat hy 
nie kan opstaan nie, aangesien hy altyd deur hulle herken sal word wat in die 
waarheid lewe. Tog sal selfs die geringste fout aan hom toegang verleen en 
dan sal hy ‘n vreeslike verwarring veroorsaak, soos ‘n wolf wat in ‘n 
skaapkraal inbreek en vrees en verskrikking veroorsaak.  Maar selfs dan sal 
hy My skape nie skade kan berokken nie, indien hulle na My sal vlug, hul 
Herder, wat hulle teen alle gevare sal beskerm. Dus is dit maar slegs die wil 
wat beslissend is en wanneer dit op My gerig word, het Satan al sy mag oor 
‘n persoon verloor. Dus sal julle moet weet dat julle altyd op die ware weg is 
wanneer Ek Is julle doel is, want dan kan julle nóg val nóg struikel, aangesien 
Ek saam met julle loop, omdat Ek julle self wil help om geluksaligheid te 
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bereik. Vrees daarom geen bose mag nie, maar vertrou net op My, julle God 
en Vader van ewigheid. Gee julleself aan My oor en streef na My, want dan 
sal julle wil aan My behoort en Ek sal julle waarlik nie in die hande van My 
teenstander laat val, wie julle van My wil vervreem nie. My Liefde sal julle 
vashou en die mag van My Liefde sal hom ook verower, aangesien niks ooit 
My Liefde vir ewig sal kan weerstaan nie. Amen. 

Verklaring en rede vir ‘n moeilike aardse lot 

5048 'n Moeilike lot op aarde sal vir die heil van julle siele winsgewend 
wees. Want elke dag bring jou nader aan die einde en die einde is naby. En 
weet jy of jy die laaste dae sal ervaar? Hoe weet jy dat jy nie teruggeroep sal 
word voor die einde nie en dat jou aardse lewe slegs ’n kort tydjie mag duur? 
Bedink altyd dat môre jou laaste dag kan wees en dat jy dan dankbaar sal 
wees om daardie spesifieke graad van volwassenheid te bereik wat jou in 
staat sal stel om die koninkryk van die lig te betree. Bedink dat die aardse 
lewe slegs die middel tot ’n doel is en dat dit nie vir ewig sal duur nie. Alles is 
tydelik, vreugde en hartseer, verlange en pyn. Slegs die siel is onsterflik en 
haar lyding moet verminder word. Daarom moet die liggaam so lank op aarde 
ly as wat die siel leef. Diegene wat lyding op aarde gespaar was, kan nie 'n 
pynlose uur van die dood verwag nie, want die siel sal nog ekstra ballas hê 
wat sy na die geestelike sfeer sal oorneem. Tog is die folteringe aan die 
anderkant aansienlik groter en kan dikwels 'n eindelose tyd duur indien 'n siel 
verhard is en daardeur sal sy dus min hulp vind. 
Mense moet nog baie teenspoed verduur, omdat die tyd vinnig verbygaan en 
die einde vinnig naderkom. Slegs die siel wat deur hartseer en lyding 
gesuiwer is, sal die krag hê om te weerstaan gedurende die laaste dae, want 
so 'n siel kan My krag ontvang, terwyl 'n siel in 'n digte bedekking nie 
aangeraak kan word deur My uitstraling nie. Om hierdie rede behoort die 
mens na elke dag te kyk as 'n geskenk van genade en moet dankbaar wees, 
hy moet sy tyd goed benut, aangesien hy nie weet wanneer dit gaan eindig 
nie, want eendag sal hy spyt wees oor elke dag wat hom nie geestelike 
vooruitgang gebring het nie. Lyding en liefde maak die siel ryp en daarom 
moet julle mense dit geduldig verduur wat aan julle gegee word, want dit is 
in jou beste belang, want alles wat My wil jou aandoen, lei jou tot 
volmaaktheid. Amen. 

Ware lede van die Kerk van Jesus – vele paaie, een doel 

5049 Vul mekaar aan en gaan nie uitmekaar nie. Wandel saam en 
slaan nie verskillende rigtings in nie, indien julle almal wat een doel het, 
naamlik om tot My te kom om My Aangesig te sien en vir ewig salig te wees. 
Julle behoort te weet dat Ek elke mens afsonderlik slegs na sy innerlike wese 
beoordeel en dat Ek niemand verwerp nie, al het hy nog nie vir My gekies 
nie, want hy is ‘n dwalende kind wat slegs My genade en barmhartigheid 
nodig het en nie My toorn nie.  
Dus sal Ek ook alle dwalendes help en sal hulle weer saggies druk op die 
regte weg wat na My lei. Elkeen word anders beskou, maar dit moet julle nie 
laat glo dat hy daarom nie sy doel sal kan bereik nie. Wie maar net na My sal 
vra, die trek Ek ook na bo. Beveg mekaar daarom nie, maar veg saam in die 
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laaste stryd op die aarde. Dan sal daar slegs een troep vir My wees wie se 
Aanvoerder EK IS, naamlik hy wat glo in Jesus Christus en daarom Sy Naam 
op hulle voorhoofde geskrywe sal hê. Ek skenk slegs aandag aan een ding 
wat van belang is, naamlik in hoeverre hul geloof lewend is. Die feit dat hulle 
Jesus Christus met die mond bely, sluit hulle nog nie in by die skare van My 
Eie nie. Alleen die feit dat hulle ware volgelinge van die Christus is, wat ‘n 
lewe lei deur Jesus Christus te volg en wat vir hulle daardeur ‘n lewende 
geloof verwerf het, is enkel alleen beslissend om in My klein kudde ingesluit 
te word, waarvan Ek Is die Herder is. 
Solank die gemeentes mekaar beveg, ontbreek hierdie lewende geloof by 
hulle, omdat die insig dan ook nog by hulle ontbreek wat Ek as ’n kerk 
beskou wat deur My gefundeer is. Ware lede van hierdie kerk van My begryp 
mekaar, ofskoon hulle aan verskillende denominasies en denkskole behoort, 
ware lede probeer om mekaar te soek en is verheug wanneer hulle mekaar 
gevind het. Die ware lede staan ook in die innigste verbinding met My self, 
omdat hulle na My Woord verlang en dit ook herken as die ware spys en 
drank. Ware lede van My kerk erg hulle nie aan uiterlikhede nie en hulle heg 
ook geen waarde daaraan nie, maar hulle is deurtrek van liefde vir My asook 
vir hul naaste, daarom is hul gees ook ontwaak en die gees rig hulle korrek, 
sodat hulle mekaar kan herken en niks meer teen mekaar sal hê nie. Dan sal 
hulle streef om saam omhoog te gaan en indien die weg boontoe moeilik is, 
sal die een die ander help, want dan sal hulle ’n gesamentlike doelwit nader, 
hulle sal terugkeer na die Vaderhuis en Ek sal hulle nou tegemoetkom en 
Myself aan hulle vertoon, want Ek sal altyd naderkom aan iemand wat My 
waaragtig begeer, Ek sal hom nader as ’n vriend en broer en alle My kinders 
trek na My Vaderhart en Ek sal geeneen van hulle ooit weer laat los nie.  

Woord - Toeligting van die verskillende karakters van die 
ontvangers 

5061 My kind, (B.D.) neem My Woorde sonder weerstand en gee jou 
oor aan hul werking. Aan jou is ‘n opdrag toegewys wat slegs vervul kan 
word deur ‘n mens wat die verbinding met die geesteryk met hart en 
verstand tot stand gebring het, wie dus rekening hou met die 
gevoelstoestand van die mense op aarde, maar daarby egter self die 
verlange na die geesteryk het. En dit is nodig in die laaste tyd vóór die einde, 
waarin die mense byna elke verbinding met My verbreek het, waarin die 
geloof aan ‘n geestelike lewe en ‘n geestelike toekoms, byna heeltemal 
verlore gegaan het. 
Ek ken die noodtoestand onder die mensdom en Ek moet, om aan hulle hulp 
te bring, na middele gryp wat sukses belowe sonder om die vrye wil te 
beperk. So ‘n middel is nou die toestuur van die suiwer waarheid van bo deur 
tussenpersone wat in staat is om dit te ontvang, wie egter in soverre 
tussenpersone genoem kan word, omdat hulle die toegang tot die 
menseharte makliker vind deur hulle karakter, want hulle moet tog diegene 
wen wat nog vêr van My af staan. 
Bedink dit goed dat die mense wat na My op weg is, reeds in ‘n sfeer vertoef 
waar My werksaamheid makliker herken kan word. Dat die mense wat egter 
nog vêr van My af staan, hulself buite hierdie sfeer bevind en dat dit daarom 



492 
 

nodig is dat iemand tot beide gebiede toegang sal hê, om te spreek soos wat 
dit vir hulle begryplik is en tog ook spreek oor wat van My uitgegaan het. Ek 
weet waarom Ek jou (B.D.) uitverkies het vir hierdie taak, omdat Ek die 
menseharte ken wat eers alles met hulle verstand ondersoek, voordat hulle 
dit sal aanneem en dat hulle verstand dus nie geïgnoreer mag word om 
suksesvol op die siele te kan inwerk nie. 
Die verlossingswerk by sulke mense is veel moeiliker, maar tog nie hopeloos 
nie, want My genade werk daar waar die oor homself open, sodat My 
genadegawe ook die hart kan raak. My Wil is nou dat daar van My 
werksaamheid melding gemaak word, ook daar waar die wêreld nog sterk 
invloed uitoefen. In die eindtyd sal die verkondiging van My evangelie op die 
tot nog toe gebruiklike wyse min sukses behaal, indien dit nie al heeltemal 
onmoontlik is nie.  
Mense wat in die wêreld staan en ook kontak het met die wêreldse mense, 
word nie so gou afgewys as hulle in opdrag van My spreek nie, as diegene 
wat min kontak het, omdat hulle geestelike sfeer reeds ‘n ander een is waarin 
die wêreldse mense hulself nie in kan verplaas nie en hulself daarom eerder 
afgestoot as aangetrokke voel. Hierdie gebiede word nou deur 
gevoelsopwelling gevorm wat dus goed of sleg, liefdevol of arm aan liefde 
kan wees. Steeds sal die aard van die mens die soort sfeer vorm waarin sy 
siel nou verkeer. 
Bestem Ek egter ‘n mens wat My wil dien om ‘n taak te vervul, dan bou Ek 
self die sfeer om hom heen wat beantwoord aan sy taak, waarin diegene wat 
My wil dien, met sukses werksaam kan wees vir My en My ryk. Wat nie 
beteken dat Ek My van ‘n mens sal bedien wat heeltemal buite die geestelike 
gebiede staan nie, aangesien hulle nie in My Naam werksaam sou kon wees 
nie. Dog sprei Ek My sluier oor die lig wat te helder en stralend sou deurbreek 
en juis ‘n sodanige verwarring onder die wêreldse mense sou kon aanrig, dat 
dit belemmerend sou werk om een van hulle te wen. 
Ek kies vir My die mense uit vir so ‘n taak wat in hulle wil een met Myne 
geword het, wat My Liefde begryp het en wat Ek nou as ’n werktuig kan 
gebruik in die laaste tyd vóór die einde. Ek werk self in hulle en deur hulle. 
En dit is aan jou (B.D.) as verklaring gegee op die vraag waarom nie alle 
mense dieselfde gemoedsbeweging het nie en dat ‘n oorvloed van liefdeskrag 
tog werksaam word wat nie sigbaar is nie. Want Ek sien in die hart en ken die 
wil van die mens, in welke mate hy My toegedaan is en ooreenkomstig 
hierdie wil is sy roeping ook vir My Ryk. Amen.  

Reïnkarnasie – ja of nee? 

5062 Waar dit nog donker is in julle, sal julle lig van bo gegee word, 
want My dienaars het ‘n opdrag om die lig beskikbaar te stel aan almal wat 
daarna verlang. Wat tot verligting van die gees bydra, word aan hulle 
verskaf, omdat hulle die waarheid van dwaling duidelik kan onderskei en 
Hom steeds voor oë hou, Wie die Ewige Waarheid Self is.  
Julle, My aardse kinders, is bestem vir die hoogste saligheid wat Ek vir julle 
kan berei. Maar julle mate van saligheid sal steeds volgens julle eie wil wees, 
want julle wil bepaal Ek nie. Die hoogste saligheid veronderstel egter ook die 
hoogste eise aan julle wil. Want om die kindskap van God te bereik, wat julle 
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sal verseker van die erfdeel van die Vader, moet julle volmaak wees, soos 
wat ook julle Vader in die Hemel volmaak is. Ek vra oneindig baie van julle 
sterflinge, maar Ek gee nog oneindig baie meer. Wat Ek van julle vra is om 
julleself geheel volgens My wil te voeg en julleself te omvorm tot ‘n hoë 
graad van liefde. Die graad van saligheid in die ewige lewe kan oneindig 
verskillend wees, maar steeds volgens die graad van liefde wat julle in julle 
laat opvlam en tot werksaamheid ontplooi. 
Die werke in liefde bepaal dus die graad van rypheid en tewens ook van 
saligheid, waaruit volg dat die kindskap van God ‘n volledige lewe in liefde op 
die aarde vereis, naamlik dat die wese van die mens tydens die aardse lewe 
omvorm word tot liefde, tot My ewebeeld, tot My ware kind, vir wie Ek al die 
salige vreugde berei het soos wat Ek dit beloof het. In ‘n eenmalige lewe op 
die aarde moet die siel die kindskap van God bereik, omdat hierdie hoë graad 
van volmaaktheid in die ryk hierna nie meer bereik kan word nie, ofskoon ‘n 
wese ook daar nog tot ‘n ondenkbare volheid van lig kan kom.  
Wel kan ‘n Ligwese die kindskap van God verwerf, as hy ten behoewe van ‘n 
leiersfunksie homself nogmaals op die aarde in die vlees beliggaam, wat 
egter ‘n besondere swaar lewe vol leed met hom saambring, tesame met ‘n 
verlossende taak op aarde, wat die aanleiding was van sy hernieude 
beliggaming. Slegs wesens wat al ‘n hoë graad van lig bereik het, strewe ‘n 
herbeliggaming op aarde na, maar slegs uit liefde tot die dwalende mense, 
om hulp aan hulle te verleen in tye van die grootste geestelike nood. 
Daarenteen is elke lig-ontvangende siel in die geesteryk in ‘n sekere mate 
ook salig te noem. En hierdie saligheid is voldoende om die wil tot hulp in 
haar op te wek vir die wesens wat nog in duisternis smag en waarvan sy die 
toestand ken en wil verbeter. Daar is geen ligsiel wat nie hierdie wil tot hulp 
in haarself het nie, want die ontvangs van lig vereis eerstens liefde en liefde 
wil haarself steeds weer uiter. Elke buitengewone werk van liefde in die 
geesteryk verhoog die saligheid van die wese en so 'n wese sal nooit meer na 
die aarde terugverlang nie. Sy sien immers ‘n groot arbeidsveld vir haar 
liefdeskrag en ondervind ook die steeds toenemende volheid van lig en 
saligheid. Teen haar wil in sal geen wese weer op die aarde geplaas word nie, 
omdat dit teen My goddelike ordening sou wees. 
Bowendien word hierdie wil nie by wesens met ‘n geringe mate van lig 
aangetref nie. Slegs buitengewoon hoë geesteswesens daal na die aarde neer 
om hierdie bogenoemde taak uit te voer. Sodra die siel maar ‘n geringe graad 
van insig haar eie gemaak het, ken sy ook die moontlikheid om haarself 
vêrder te ontwikkel in die geesteryk. Want dan het die liefde in haar ontvlam, 
anders sou sy nog in totale duisternis verkeer het. 
As ‘n siel egter nog geestelik blind is, dan kan die verlange na die aarde in 
haar opduik. Maar nooit met die doel om tot geestelike voltooiing te kom nie. 
Dit is slegs die verlange na die materie wat haar na die aarde dryf en die 
verlange word nie van My kant af vervul nie. Want dit is makliker om daardie 
verlange op die aarde te oorwin as in die hiernamaals en sonder die 
oorwinning oor die verlange is daar geen lig, geen geestelike vooruitgang nie. 
Wie op die aarde versuim het om self ‘n sprankie insig te verwerf, is ook in 
die hiernamaals in diepe duisternis en ‘n hernude plasing van hom op die 
aarde sou geen daad van erbarming wees nie, maar wel ‘n handeling teen My 
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ewige ordening, wat ‘n geleidelike vooruitgang nastreef en alle agteruitgang 
deur My wil uitsluit. 
‘n Herbeliggaming van die siel sou in dié geval ‘n onregverdige vereffening vir 
die faal op die aarde wees. Dit sou geen liefde en barmhartigheid van My 
kant af wees nie, maar ‘n ontsaglike las vir die siel, as sy vir die tweede keer 
die verantwoordelikheid op haarself moet neem, sonder die sekerheid dat sy 
haar doel sal bereik en sy sal haar doel ook nie bereik nie, omdat die 
herhaalde beliggaming begryplikerwys baie hoër eise aan haar sou stel, om 
die buitengewone voorreg te vereffen terwyl haar wil daarom vry bly. Sy sou 
dan twee maal ‘n wilsproef moes aflê, wat net soveel sou beteken as sou Ek 
die lewenstyd van ‘n mens op aarde verdubbel en sodoende ‘n bestaande 
natuurwet omseil. 
Bowendien sou ‘n siel wat eenmaal op die aarde gefaal het, opnuut deur My 
teenstander gebind word en hy sal haar wil verswak, want die weg na My, die 
goddelike Verlosser, sou vir haar deur die wêreld van Satan versper word, 
want haar verlange geld vir die wêreld asook die materie. Slegs die wil van 
die wese is altyd beslissend, maar hierdie wil, sal nie dink aan ‘n hernieude 
plasing op aarde, indien die siel maar ‘n sweempie van insig besit het nie. Die 
hernieude plasing word egter nie aan ‘n nog geheel in die donker dwalende 
siel toegestaan nie, omdat My Wysheid die gevaar en die meestal vergeefse 
van ‘n tweede gang oor die aarde ken. En My Liefde bevorder geen 
agteruitgang nie, maar slegs ‘n vooruitgang.  
My wet van ewigheid is opbou en vooruitgang. Van My kant af word slegs 
moontlikhede tot opwaartse ontwikkeling begunstig, wat wel ook sonder 
sukses kan bly, maar dan wel vanweë die vrye wil van die wese. ‘n 
Agteruitgang word dus slegs veroorsaak deur haar wil, maar nooit deur My 
wil nie. Enkele gevalle van ‘n weer terugkeer na die aarde het hul rede, 
hoewel mense daarom nie mag aanneem dat elke siel willekeurig weer tot die 
aarde kan terugkom, as sy eenmaal hierdie weg sonder of met min sukses 
afgelê het nie. 
Maar dat die siel altyd weer beliggaam word, staan vas, omdat sy haar 
opwaartse ontwikkeling in die ryk hierna moet voortsit en daarom word 
steeds aangewese werksaamheid van haar vereis wat sy nou sal uitvoer in ‘n 
nuwe beliggaming op een van die ontelbare skeppings, wat vir die gees dien 
as plek om volmaak te word. Maar die werksaamheid en die opdragte is 
anders van aard as op die aarde en kan vir julle mense ook nie begryplik 
gemaak word nie. Steeds bly die dienende liefde die prinsiep van verlossing 
en voltooiing. 
Ontelbare moontlikhede staan My tot beskikking om gunstig op die siele wat 
nog onvolmaak van die aarde heengegaan het, in te werk. Die lewe op 
hierdie aarde was ‘n buitengewone moontlikheid wat sukses beloof het; maar 
om dit nie te benut nie, kan egter nooit meer as sodanig goedgemaak word 
dat die wese dit later kan ewenaar deur weer ‘n willekeurige aantal kere op 
die aarde beliggaam te word nie, om welke rede die leer van ‘n 
herbeliggaming dus misleidend is. Daarom kan julle nie uit enkele gereg-
verdigde  besondere gevalle tot ‘n herbeliggaming van siele op hierdie aarde 
tot ’n slotsom kom nie, wat baie eerder nadelig as voordelig sou wees vir die 
siel. 
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Die vrye wilsbesluit van ‘n siel moet op aarde in ‘n eenmalige lewe geneem 
word, met die hulp van die goddelike Verlosser Jesus Christus. Wie Hom 
afwys, het vir homself ‘n buitengewone genadegawe verspeel en hy sal in die 
hiernamaals moet worstel totdat hy tot insig gekom het en daar nog 
aanspraak maak op Sy hulp.  
Want die kruisdood van Jesus is van so ‘n geweldige betekenis vir die 
verlossing van al die gees, dat alreeds net die wil van die mens om verlos te 
word, voldoende is. Dat ‘n wil wat faal, egter die gevolge sal moet dra, 
naamlik ‘n ontsaglike moeilike ontwikkeling omhoog in die geesteryk of ‘n 
wegsinking in die diepste diepte, wat weer ‘n gang deur die materiële 
skepping tot gevolg het.  
Dus is ‘n reïnkarnasie, wat ‘n baie moeilike saak is, ‘n eindelose, 
voortgaande, smartlike toestand van kwelling, totdat die stadium as mens 
hom weer die vrye wil bring en hom daarmee weer opnuut die moontlikheid 
gee om ‘n wilsbesluit te neem. 
Geen wese sal vir ewig verlore gaan nie, maar wanneer sy salig sal word, 
bepaal die wil van die mens self. Maar die wet van die ewige ordening bly 
bestaan, want My Wysheid en Liefde, wat ewig en onveranderlik is, lê ten 
grondslag daaraan. Amen. 

Individualiteit van die siel – Deel 1 

(deel 2=8117) 

5063 Toe My skeppingswil werksaam geword het, het My Wysheid ook 
die afloop van alles gesien wat My Liefde en Krag geskape het. Ek het die 
ontwikkelingsgang van die gevalle geestelike gesien, Ek het ook die 
gedeeltelike terugval in die diepte gesien. Ek het ‘n leër van oergeskape 
geeste strydend teen mekaar in die heelal gesien. Ek het die demoniese 
aktiwiteite oral in die ryk van die geeste gesien en in die skeppings van 
aardse materiële aard. Ek het die ‘op’ en ‘afs’ gesien. Ek het vorme gesien 
wat voortdurend verander. En My Wysheid het die ontsaglike 
verlossingswerk, wat eens sukses sou oplewer, allerduidelik gesien, waaroor 
My Liefde Haarself verheug het en daarom het My Wil aanhoudend skeppend 
besig geraak.  
Ek het die welslae dus al van die ewigheid af voorsien. Maar Ek het ook die 
ontelbare oergeskape geeste gesien wat hulself teen My verset het, wat ‘n 
oneindige lang tyd nodig sou hê, voordat hulle hulself sonder weerstand aan 
My sou oorgee.  
Dit het My egter nie verdrietig gemaak nie, want tyd word nie by My in 
aanmerking geneem wanneer Ek maar eenmaal My doel wil bereik nie. Tog 
wyk die verlossingsplan vir daardie geeste, wat hulself teen My bly verset, 
aanmerklik af van dit van die minder verharde geeste. Want die eerstes het 
‘n meer eindelose lang ontwikkelingsperiode nodig tot by hulle uiteindelike 
verlossing en elke periode beteken ‘n ander verlossingsproses as die van die 
voorafgaande. Want die sonde word steeds groter, hoe meer dikwels die vrye 
wil misbruik word. Die eindstadium as mens verskaf aan die geestelike wese 
ook hierdie insig, omdat Ek hom die verstand gegee het waarmee hy reg van 
onreg kan onderskei. 
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Totdat die siel van ‘n mens gevorm kan word, moes die afsonderlike 
sielesubstansies deur alle skeppings gegaan het. Die siel het dan al haar 
partikeltjies, wat eens aan ‘n in geestelike vryheid skeppende oerwese 
behoort het, byeen gekry. En hierdie oerwese ontvang as mens dan ook weer 
die “Ek-bewussyn”, wat sy nie meer in die voorstadia van haar ontwikkeling 
besit het nie. 
Die siel bly dan ook in die ryk hierna ‘n selfbewuste individu, ofskoon sy dan 
in vereniging met netso volmaakte geeste skeppend werk. Sy herken haarself 
ook as dit wat sy eenmaal was en is onbeskryflik salig in hierdie “Ek-
bewussyn”. 
Die laaste proef in die lewe op aarde kan egter ook, ofskoon dit nie te swaar 
is nie, nie deurstaan word nie en dan was My verlossingswerk in één 
ontwikkelingsperiode nie moontlik gewees nie en moet die wese ‘n tweede, 
veel swaarder verlossingsproses deurmaak. Sy móét haar verblyf weer in ‘n 
nuwe skepping van stoflike aard inneem. Die siel word weer opgelos in 
ontelbare partikeltjies en na gelang van hul hoedanigheid, weer in 
verskillende vorme ingelyf en die ontwikkelingsgang begin weer opnuut. 
(hernude kluistering)  
’n Siel wat as mens van My afgeval het, het nou haar sonde van afvalligheid 
veelvoudig vergroot en moet nou begryplikerwys meer ly as in die 
afsonderlike ontwikkelingstadia van die voorafgaande periode. Maar tog is My 
onbegrensde Liefde ook nou aan die werk om hierdie siel te help om 
opwaarts te gaan, sodat sy nou ook weer aan die einde van die aardse weg 
te staan kom onder die wet van “jy moet” en die siel wat haarself 
teruggevind het, kan haarself weer in die vlees beliggaam, met die doel om 
die laaste wilsproef op hierdie aarde te deurstaan. 
Hierdie siel kan wel later na haar voltooiing op ‘n heeltemal ander aardse 
lewensweg wees en terugkyk op dit wat sy in die voorafgaande periode was, 
tog is sy dieselfde geestelike wese waar sy haarself egter eers sal kan herken 
in ‘n bepaalde toestand van lig, waaraan die herinnering aan vroeër vir haar 
gegee word. Die siel wat na haar liggaamlike dood die hiernamaals ingaan, 
bly wat sy is en kan steeds hoër en hoër styg. Sy kan met en in vereniging 
met gelykgesinde geeste ontelbare wesens op die aarde en ook in die 
geesteryk salig maak. Sy bly egter steeds dieselfde wese en haar “Ek-
bewussyn” sal sy nie meer verloor nie. 
Sink sy egter in die diepte in, dan word ook haar denke verward. Sy herken 
haarself nie meer nie en kan by ‘n totale wegsinking weer tot vaste 
substansie verhard, dus weer die ontwikkelingsgang begin in ‘n nuwe 
skepping van die aarde. 
Slegs in ‘n bepaalde graad van rypheid herken die wese haarself. Hierdie 
rypheidsgraad word bereik sodra die siel haarself kan beliggaam as mens. 
Om welke rede dus die mens ‘n helder “Ek-bewussyn” het en wat die siel ook 
nie meer verloor nie, tensy sy weer in die diepste duisternis terugval waarin 
sy haarself nie meer herken as dit wat sy is en wat sy was nie. 
Ek bring vir My al die gees weer byeen wat eens verlore gegaan het. Ek wil 
hulle weer net so terugwen soos wat hulle van My uitgegaan het. Ek wil vrye, 
in hoogste volmaaktheid staande en van liefde gloeiende engele teen My Hart 
druk en Ek sal hierdie doel bereik, ook al sal Ek ewighede daarmee gemoeid 
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wees, want My Liefde, Wysheid en Mag is onbegrens en nooit sal My Wil om 
te skep, stop nie, tot ook die laaste geestelike wese verlos is en My kind 
geword het. Amen. 

God se vreugde oor die liefde van Sy kinders 

5064 Ek beleef waarlik vreugde aan die liefde van My kinders op aarde 
vir My en Ek is altyd bereid om hierdie liefde vir My te laat ontbrand, omdat 
dit ook vir My kinders groter geluksaligheid sal beteken, wanneer hulle 
hulleself altyd meer met My verbind en die bewys van My wederliefde 
ontvang, naamlik dat hulle My hoor, dat hulle My stem in hulself kan 
verneem as die kosbaarste geskenk. Slegs die liefde maak gelukkig en 
daarom moet sy ook in julle ontsteek word. Daar moet 'n vuur in julle opvlam 
wat lig versprei. Julle harte moet verlang na die vereniging met My, want dit 
is liefde, dat julle vurig sal verlang na aaneensluiting met My.  
Elke mensekind wat My erken as Skepper en Vader van ewigheid, wil ook met 
My verenig wees en daardeur die krag in homself verhoog. Hy verlang 
onbewustelik terug na die toestand waarin hy homself bevind het in die 
allereerste begin, toe hy nog in totale liefde vir My, by My was as teken van 
sy volmaaktheid. Hierdie toestand het hy vrywillig verlaat. Hy het sy liefde vir 
My opgesê. Hy het homself van My afgewend en het ongelukkig geword, 
aangesien slegs die liefde werklik gelukkig kan maak. 
Maar Ek wil jou graag weer die suiwerste geluk gee. Ek wil graag dat jy die 
geluksalighede van My Liefde proe, wat egter ook jou wederliefde verlang om 
doeltreffend te kan wees. Ek wil graag jou hart opwen, sodat sy vir My kan 
klop. Ek wil graag besit neem van jou gees; Ek sal graag wil hê dat elke 
gedagte van jou net aan My sal wees, dat jy My tegemoet sal snel en jou hart 
vir sal aanbied. Ek sal jou graag heeltemal wil besit tot in alle ewigheid.  
Daarom wil Ek dat jy jou liefde vir My sal laat opvlam, dat jy al jou gedagtes 
op My sal rig, dat Ek vir jou die mees begerenswaardige sal wees, dat jy My 
in alle erns sal soek en wanneer jy My gevind het, nooit sal laat los nie. Ek wil 
dat hart en gemoed by My aandring sodat Ek Self My Liefde in jou kan laat 
instroom, om jou tot een geluksalige wese te omvorm. En daarom probeer Ek 
onophoudelik om jou liefde te wen en Ek verheug My oor elke kind wat 
homself deur My omhoog laat trek na My hart. En My Vaderliefde sal nooit 
meer van jou weggaan wat jou eenmaal vrywillig aan My oorgegee het nie. 
Amen. 

Die op God gerigte wil - Liefdesband  

5067 Vir My is dit voldoende dat jou wil op My gerig is, dat jy na die 
waarheid verlang en, om met My in verbinding te kan tree, daarna streef om 
na My te lyk. Dan is My wil ook bereid jou te bedink en jy sal jou doel 
moeiteloos bereik, naamlik die uiteindelike vereniging met My, wat aan jou 
lig en krag sal verseker tot in alle ewigheid. Om jouself in gedagtes op My te 
rig, lewer vir jou siel resultate op, want Ek laat My nie twee keer roep nie. Ek 
sal kom as daar maar 'n gedagte van jou na My uitgaan, want hierdie 
gedagte is al die uitstrek van jou hande na bo. Jou wil het ten gunste van My 
beslis. Jy wend jouself van My teenstander af en hierdie geleentheid gryp Ek 
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aan om jou heeltemal na My toe te trek, omdat jy jou weerstand opgegee 
het, sodra jy My in jou gedagtes begin soek.  
My ryk is nie van hierdie wêreld nie. Soek My in jou gedagtes, dan plaas jy 
die aardse wêreld al bewustelik in die tweede plek, want die wêreld laat geen 
gedagtes aan My opkom nie. Dit wil sê, wie in haar gevange is, dink nie aan 
My nie, maar is vasgeketting aan die een wat in die wêreld heers. 'n Mens 
wat nog geheel aan die wêreld behoort, kan nie met My in verbinding tree 
nie, omdat Ek nie vir hom bestaan solank as wat hy sy liefde op die wêreld 
rig nie. Hy kan wel My leer ken, maar by hom ontbreek die geloof aan die 
waarheid van hierdie leer. En dus bestaan Ek in sy gedagtes ook nie anders 
as 'n fantasie figuur waaraan elke oortuiging van bestaan by hom ontbreek 
nie. Probeer hy egter om My ernstig te deurgrond, dan het hy homself al van 
die wêreld losgemaak. En dan kan Ek hom ook omhoog trek. Dan hinder niks 
hom om tot die korrekte insig te kom nie, dan rig sy liefde haarself op My, op 
die Een wat hy poog om te bereik. 
Ek weet dus wanneer die skeiding van My teenstander plaasgevind het. En 
dan kan Ek ook My invloed laat geld, terwyl die wil eers tevore moes besluit 
tot wie hy hom aangetrokke gevoel het. Steeds weer plaas Ek iemand se voet 
dwars, sodat hy 'n ander denkrigting kan inslaan wat nie net die aardse 
wêreld betref nie. Ek maak Myself op die een of ander manier aan hom 
bekend, sodat hy sal nadink oor die Wese wat hom laat ontstaan het. En 
wanneer hy eenmaal op hierdie gedagte gekom het, dan sal dit hom nie meer 
loslaat nie. Dan het Ek hom ligtelik vasgegryp, wat hom egter nie belas nie, 
maar waar hy My onafgebroke sonder weerstand kan volg. Hy sal homself nie 
meer uit hierdie band wil bevry nie. Hy het homself vrywillig deur My laat 
gevange neem, omdat sy wil My gesoek het en Ek Myself laat vind het. 
Dit is die band van die Liefde, die Krag wat hom deurstroom, wat van My 
uitgaan en nou in sy hart weerklank gevind het. En hierdie Liefdeskrag sal hy 
nooit meer wil ontvlug nie, omdat Sy sy wil goed doen. En dit is My 
"vasgryp". Met My Liefde hou Ek diegene vas wie sy gedagtes op My rig, want 
die Liefde is geen dwang nie, omdat Sy maar net werksaam kan wees waar 
die weerstand opgegee is. Amen. 

Om liefde te beoefen, is die enigste opdrag op aarde 

5068 Daar is maar slegs een weg na My, wat julle sal moet gaan, 
anders sal My ryk vir julle geslote bly, anders sal die weg die diepte invoer. 
Dit is die weg van die liefde, wat onvoorwaardelik begaan moet word, omdat 
dit die enigste weg is wat na My lei. Om die weg van die liefde te gaan 
beteken: Om 'n verandering van wese in julleself te voltrek, omdat by die 
aanvang van die beliggaming as mens die eieliefde oorheers, wat die mens 
eers moet aflê, indien die ware liefde, wat hom as goddelike skepsel 
kenmerk, in hom tot ontplooiing kan kom.  
Die onbaatsugtige naasteliefde is dit wat julle wese verander en wat dus altyd 
beoefen moet word indien julle nader aan My wil kom en in My ryk opgeneem 
wil word, waar die hoogste geluksaligheid julle bestemming is. Om Liefde te 
beoefen is dus die taak wat aan julle gegee is gedurende die tydperk van 
julle aardse bestaan, naamlik om altyd onbaatsugtig werksaam te wees in die 
liefde, om te gee, om te help en so voortdurend wederliefde op te wek.  
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'n Verdere opdrag het Ek julle nie gegee nie, want as julle hierdie vervul, 
doen julle alles wat vir die slaag van die laaste beproewing van julle wil op 
aarde nodig is. Want wie die liefde beoefen, fokus op My en Ek is die ewige 
Liefde. Slegs deur die liefde herstel julle die verbinding met My, wat heel in 
die begin julle bestemming was. Slegs deur die liefde sal julle weer diegene 
word wat julle was vanaf die allereerste begin, naamlik ’n goddelike wese wat 
volledig beskikking oor krag en lig gehad het.  
Die liefde vir die naaste vra wel vir 'n sekere selfoorwinning, omdat die mens 
moet opoffer wat hy besit, omdat hy homself moet losmaak van dit wat 
hyself liefhet, om dit vir die naaste wat in nood is te laat toekom. Maar hy 
wen duisend maal meer as wat hy weggee, want met elke werk van liefde 
kom hy nader aan My. Met elke werk van liefde verklein hy die afstand na My 
en met elke werk van liefde ontvang hy self lig en krag, die uitstraling van My 
ewige Liefde. Hy gee iets aards weg en ontvang iets geestelik terug, totdat sy 
verkreë rykdom hom in staat stel om self die geestelike uit te deel en hy nou 
al soos My kneg wat vir My werk wat steeds eerste ’n diepe liefde vir My en 
vir die naaste vereis. Sonder liefde sal julle nie salig kan word nie. Julle dra 
almal die liefdesvonk in julle harte en dit kan baie vinnig tot 'n helder vlam 
opvlam. Dan gryp hy alles vas en gee die vlam nuwe voeding, sodat hy 
helder kan skyn sodat die weg na My vir almal sigbaar raak.  
Beoefen die liefde. Ontdoen jou van wat by jou medemens ontbreek en 
bedeel hom na jou vermoë, dan sal die bewussyn van My teenwoordigheid 
ook in julle ontwaak en dan het julle dit wat julle weggee verruil vir iets 
heerlik. Julle liefde het My aangetrek en die liefde in julle laat nou 'n 
vereniging toe, wat voorheen nie moontlik was nie. Die liefde bring die 
aaneensluiting tot stand met die ewige Liefde, wat altyd die hoogste 
geluksaligheid tot gevolg sal hê. Amen. 

Gebed in gees en waarheid – Vroom gebare 

5069 Op vrome gebare slaan Ek geen ag nie, want dit is slegs ‘n 
uiterlike pronkgewaad wat die blik in die hart moet teëhou. Wie waarlik innig 
aan My dink en met eenvoudige, nie aanstellerige woorde tot My spreek, is 
elke seremonie, elke uitwendige bewoënheid of uiterlike gebaar vreemd. Die 
hart het so iets nie nodig nie, sy wend haarself regstreeks tot My en roep My 
haar node of ook haar liefde en verering toe en Ek verneem elke gedagte wat 
uit die hart na My toe opstyg. Waar ‘n innerlike voel na buite toe egter 
sigbaar is, word te veel waarde geheg aan die mening van die medemens, 
omdat Ek self nie sulke uiterlike bewyse nodig het nie en die hart van die 
mens daarsonder oop voor My lê. 
Julle wil dus maar net julle medemens oortuig van ‘n skynbaar vertroude 
verhouding met My en so sal julle nie met ‘n verdeelde ingesteldheid na My 
toe kan kom nie, maar julle laat julle aan die oordeel van die medemens te 
veel geleë lê. Maar daardeur verloor julle gebed ook aan innigheid, want ‘n 
innige verbinding met My, sal julle alles om julle heen laat vergeet en ook 
elke uiterlike gebaar onsinnig en minderwaardig laat voorkom. Solank julle 
dus nog na buite toe prysgee wat julle maar net innerlik moet besighou, het 
julle ook nog nie die innige aaneensluiting met My in julle gedagtes gevind, 
wat geen uiterlike toelaat nie, omdat julle dan so volledig deur My aangegryp 
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sal word, dat julle die wêreld om julle heen sal vergeet en weet dat julle ware 
kinders van julle Vader is, wie se liefde vir hul Vader geen ruimte laat vir iets 
anders nie.  
Wel sal julle julle naaste nie mag vergeet nie en altyd ‘n oop oog en oor vir 
sy node hê, julle sal nie onverskillig by hom mag verbygaan, wanneer hy vol 
leed na julle toe kom nie, julle sal hom nie mag ignoreer of verwaand teenoor 
hom wees nie, maar hom inteendeel in deemoed, geduld en barmhartigheid 
bystaan, hom volgens vermoë behulpsaam wees uit liefde vir hom. Maar as 
julle verlang om met My in innige kontak te kom, moet julle denke ook maar 
net vir My geld en niks uiterlik moet hierdie innige verbondenheid versteur of 
kenbaar maak nie. Ek wil in gees en in waarheid aanbid word en dit moet in 
algehele stilte gebeur, waar niemand getuie is van die gesprek tussen die 
harte van Vader en kind nie. En alle skyn moet van julle afval, want Ek is die 
ewige Waarheid en wil ook in alle waarheid aangeroep word. Amen. 

Oorwinning van materie – Die werking van die Gees 

5072 Wie homself in die materie bevind en haar te veel mag verleen 
oor sy gedagtes, kan beswaarlik bewus word van die Gees in homself wat 
lynreg teenoor die materie staan. Wie dus die Gees in homself wil laat 
ontwaak; moes in die eerste plek die materie oorwin het, dit wil sê, hy mag 
nie meer ‘n slaaf van haar wees nie, maar ‘n meester. Sy mag hom nie meer 
beheers nie. Hy moet homself gemaklik van haar kan skei en homself 
gevolglik van haar losmaak, deurdat hy dit wat hyself besit aan materiële 
goedere, met sy medemens deel wat nood ly en wat hy deur die gee van 
aardse materiële goedere kan help.   
Die proses om in liefde teenoor die naaste te werk is nodig om die Gees in 
julleself lewe te gee, omdat die mens homself daardeur so omvorm dat My 
Gees in hom werksaam kan word, want die geesvonk in hom staan in 
onlosmaaklike verbinding met My, sy Vadergees van ewigheid. 
Begryplikerwys sal die goddelike nou in die mens homself wil uiter, homself 
wend tot die goddelike, omdat ‘n verbinding met die goddelike en die 
onvolmaakte nie moontlik is nie, maar die liefde kan egter ‘n onvolmaakte 
wese tot ‘n goddelike wese omvorm. 
Sonder liefde kan My Gees Homself nie in die mens uiter nie. Die liefde van 
die mens moet daadwerklik word teenoor die medemens en so toon die mens 
ook aan My sy liefde en gevolglik kan die uitwerking van My Liefde hom ook 
ten deel val. My krag kan na hom toe oorstroom en in die werke van die Gees 
tot uitdrukking kom. Onbaatsugtige naasteliefde sal altyd net deur die mens 
beoefen kan word wat meester oor die materie geword het en dan kan die 
Gees ook in hom werksaam word. Daardeur stel Ek Myself in innige 
verbinding met die mens, omdat sy Gees ‘n deel van My is.  
Besef julle mense wat julle nou wen as julle julleself van die materie 
vrymaak? Sien julle nou hoe onbelangrik aardse goedere is wanneer julle, 
deur dit prys te gee, My wen? Weinig gee julle op en oneindig baie ontvang 
julle terug. Die kosbaarste word julle eiendom, naamlik My Liefde, Wie 
Haarself uitstort in julle harte en aan julle 'n onmeetlike geestelike rykdom 
skenk. Die materie is wel aan julle gegee om julle wil te beproef, maar julle 
kan haar aanwend om seënryk besig te wees, julle kan daarmee baie nood 
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lenig en sodoende in liefde werksaam wees op aarde. Dan besorg die materie 
geestelike goedere aan julle, omdat julle goeie werke daarmee verrig, dan is 
die middel om geestelike skatte te vergader in julle hande, maar slegs as 
julle julleself daarvan losgemaak het, omdat die materie en geestelike 
goedere nooit tesame verwerf kan word, solank die mens sy hart nog deur 
die materie gevange laat neem het nie. 
Sy moet oorwin word en dit is julle opdrag op aarde, as julle die Geesvonk in 
julle wil laat ontwaak en daarmee ook die verbinding met My tot stand wil 
bring, as julle My die reg wil gee om in julle hart te woon. Dan het julle egter 
alles gewen, dan sal julle slegs vir die geesteryk werk, dan het julle die 
aardse lewensproef deurstaan. Want wanneer Ek eenmaal My intrek in julle 
geneem het, verlaat Ek julle nooit meer nie. Dan sal julle met My Gees vervul 
wees en het julle ‘n reg op My Ryk wat nie van hierdie wêreld is nie. Dan keer 
julle terug na die Vaderhuis, na My, van Wie julle eens uitgegaan het en julle 
sal nie kan rus alvorens julle nie een met My geword het vir ewig nie. Amen. 

Nood van die ongelowige by die ingaan in die hiernamaals 

5076 Julle almal behoort te help met die verlossing van dwalende siele. 
Elkeen wat in My glo, dus ook aan ‘n lewe van die siel na die dood, moet ook 
poog om hierdie geloof aan sy medemens oor te dra. Dan doen hy ‘n werk 
van barmhartige naasteliefde vir ander, want hy sal sulke siele red van die 
dood. 
As julle maar net geweet het hoeveel makliker die lot van die siel sou wees 
wat maar ‘n vonkie van geloof in haarself dra wanneer sy hierdie aarde 
verlaat, sou julle alles gedoen het om hierdie vonkie in julleself te laat 
ontbrand. Hoe sterker die vonk is, des te helderder sal die siel wees by die 
ingaan in die ryk hierna. Wie egter reeds self glo, mag nie rus voordat hy sy 
medemens vir die geloof gewen het nie. Hy moet met alle ywer werk en sal ‘n 
groot loon daarvoor kry, want die siele wat hy gewen het, sal hom 
duisendvoudig daarvoor bedank. 
Om die geestelike nood te lenig, is waarlik ‘n werk van liefde waarvan die 
gevolge tot in ewigheid strek. Alle mense by wie geloof ontbreek, bevind 
hulle in geestelike nood, wie nie oortuig is van ‘n bomate volmaakte Wese 
nie, wie nie glo dat hulle aanspreeklik is voor ‘n Regter aan die einde van hul 
aardse lewe nie, wie onbesonne in die wêreld lewe en hul opdrag ignoreer om 
die siel ten goede te ontwikkel en wie nie hul sondeskuld verminder het nie, 
wat die rede was van hul lewe op aarde, maar dit selfs vergroot het, want 
hulle het die prooi geword van My teenstander, wie hulle vir ewig wil verderf. 
Hierdie mense verkeer in groot nood, tog kan die liefde van hulle medemense 
hulle help. Neem deel aan Christus se daad van verlossing en poog om julle 
medemense te verlig, omdat julle die groot liefde en barmhartigheid ken van 
Hom Wie julle geskep het.  
Stel My nie aan hulle voor as ‘n bestraffende God nie, maar as ‘n liefdevolle 
Vader, Wie Sy kinders terugroep na die Vaderhuis, wat hulle vrywillig verlaat 
het. En help hulle om weer hulle geloof te herwin, dan sal julle ‘n groot loon 
verwerf, want dan het julle ‘n werk in My wingerd verrig wat Ek waarlik nie 
onbeloon sal laat nie, aangesien Ek daardeur weer My kinders terugwen na 
wie Ek verlang en wie se liefde Ek ononderbroke uitnooi. Help My om hierdie 



502 
 

kinders te wen, sodat Ek hulle vir ewig met My Liefde gelukkig kan maak. 
Amen. 

Wederkoms van die Heer – Huidige tyd – Getuies vir die nuwe 
aarde 

5077 Julle almal sal getuies van My mag en glorie wees, julle sal leef 
om My terugkeer te sien, gedeeltelik in die gees en gedeeltelik in die vlees, 
omdat die tyd na die einde neig en dit sal plaasvind soos wat Ek dit te alle 
tye en voortdurend afgekondig het. 
Julle sal My wederkoms meemaak en daarvan getuig in die Paradys op die 
nuwe aarde, want Ek sal hulle wat My tot aan die einde getrou bly op die 
nuwe aarde plaas, waar hulle ook My Woord aan hul nakomelinge bekend sal 
maak, soos wat hulle dit nou volgens My opdrag doen. 
Ek weet wie hiervoor geskik is en weet goed hoe om My knegte teen 
ondergang te beskerm. Ek sal My dissipels van die eindtyd met buitengewone 
Krag voorsien, sodat hulle hul diens goed sal kan verrig, sodat hulle moedig 
sal kan veg teen almal wat My vyandig gesind is, wie se haat oorloop teen 
Myne. Maar nie een van My knegte sal van hierdie aarde vertrek voordat hul 
taak voltooi is nie. 
En die laaste op hierdie aarde sal die eerste wees op die nuwe aarde, waar 
hul opdrag ook dieselfde sal wees, naamlik om My Woord te verkondig, al is 
dit op ‘n ander wyse, want dit sal vreugdevol en verlangend aanvaar word, 
dit sal herken word vir wat dit is, naamlik ’n liefdesbewys van die Vader, Wie 
Sy kinders gelukkig wil maak. Almal sal My stem herken, wanneer Ek deur 
hulle tot die mense van die nuwe aarde spreek, omdat elkeen van hulle die 
vuurproef op die aarde deurstaan het en aan My getrou gebly het. Daarom 
sal hul loon groot en saligmakend wees, ‘n harmonieuse lewe in die Paradys 
op die nuwe aarde sal vir hul beskore wees, wat geen mens vir homself kan 
voorstel nie, omdat My Mag en Heerlikheid geopenbaar sal word en Ek Self by 
hulle sal wees. 
Ek sal in die wolke kom en hulle tuisbring en sal by hulle bly, omdat hulle My 
kinders geword het deur hul getrouheid, wat hulle aan My getoon het 
gedurende die laaste geloofstryd! Omdat hulle My onbevreesd bely het en 
van My getuig het sonder dat hulle My eers vooraf gesien het, sal hulle My 
daarom ook in alle glorie aanskou voordat die laaste einde gekom het. 
Wat Ek aankondig, sal vervul word, Ek sal weer kom en julle sal My 
wederkoms beleef. Julle glo nog nie dat die tyd so naby is dat julle die 
verskrikking van die einde sal moet beleef en dat hierdie aardoppervlak deur 
My toelating vernietig sal word nie. Julle glo nog nie dat die verklarings deur 
sieners en profete die teenwoordige tyd betref nie en dat julle mense in 
hierdie tyd groot dinge sal beleef wat geen mens vir homself kan voorstel nie, 
omdat so-iets nog nie op hierdie aarde gesien is nie. Maar met verwondering 
en ontsetting sal die mensdom spoedig hierdie gebeurtenisse kan volg, wat ‘n 
spoedige ontbinding van die aarde geloofwaardig sal maak en daarna sal die 
einde vinnig kom. 
Maar My uitverkorenes sal hierdie tyd deurstaan, omdat dit My wil is en 
omdat hierdie tyd ook getuies sal hê, wat uitverkore is om oor hierdie 
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gebeure te spreek, sodat My Mag en Heerlikheid onder die nakomelinge van 
die menslike geslag op die nuwe aarde openbaar sal word.  
Want hierdie gebeurtenisse moet deur oorlewering vir die nageslag bewaar 
bly, aangesien daar weer ‘n tyd sal kom wanneer die sonde die oorhand sal 
kry en daar nie meer aan My gedink sal word nie. Dan moet hulle getuienis 
die mense tot waarskuwing en vermaning dien, welke noodlot hulle wie My 
heeltemal vergeet het, sal meemaak. Dan sal daar gewag gemaak word van 
die ondergang van die ou aarde en van die laaste oordeel wat beslis het oor 
lewe en dood, oor geluksaligheid en verdoemenis. Amen. 

Geloof versit berge 

5081 Slegs een ding het julle nodig, naamlik om die geloof te laat 
oplewe tot die sterkte wat geen vrees en geen moedeloosheid meer sal 
toelaat nie. Dan sal julle lewe maklik wees, want dan het julle alles deur 
hierdie geloof oorwin, wat julle tot direkte ontvangers van My krag maak en 
dan sal alles vir julle moontlik wees. Niks is vir My en My krag onmoontlik nie 
en dus ook vir julle, indien julle julself deur 'n sterk geloof van My krag 
bedien. Julle is 'n deel van My en net soos Ek vol krag, in dieselfde mate 
waarin julle julself by My wil aansluit. As julle julleself nie afsydig hou nie, 
maar met My verbonde bly, moet My krag julle ook deurstroom. En julle sal 
hierdie krag ook kan gebruik.  
Net julle eie twyfel, julle onkunde en julle ongeloof verhinder julle om gebruik 
te maak van hierdie krag vanuit My, wat julle onbeperk ter beskikking staan. 
"Julle sal berge kan versit, as julle net glo." Hierdie woorde is geen segswyse 
nie, maar die volle waarheid. Julle is goddelike skepsels in wie Ek wil en kan 
werk wanneer julle My geen teenstand bied nie. Maar My werksaamheid 
beteken om die goddelike eienskappe wat in julle sluimer weer sigbaar te laat 
word as deel van Myself, wat julle egter nie in werking bring nie, omdat julle 
geloof swak is. Maar die werksaamheid in julle, sonder julle geloof, sal 
skadelik wees vir julle siele. Hierdie geloof sal julle self in julleself moet laat 
oplewe. En julle sal dit ook kan doen, as julle julself met My verbind deur 
werke van liefde. Want die geloof word lewend deur die liefde. 
Indien julle dus swak van geloof is, het die liefde in julle nog nie regtig 
ontvlam nie. Die eieliefde beheer julle nog te veel en julle is nog nie met My 
verenig nie. Om hierdie rede vertrou julle My ook nie heeltemal nie en word 
julle geloof maklik aan die wankel gebring. Die liefde maak die geloof lewend. 
En die liefde sal julle kan beoefen deurdat julle dit waarvoor julle lief is, neem 
en die sukkelende mense daarmee gelukkig maak, deurdat julle weggee om 
iets buitengewoon waardevols te ontvang, naamlik 'n sterk geloof wat julle 
nie meer sal laat twyfel aan My Liefde, My Wysheid en My Almag nie. En hoe 
meer julle julself tot liefde verander, des te inniger verbind julle julself met 
My. Dan sal julle van My teenwoordigheid bewus word. Dan werk julle saam 
met My en julle wil sal gelyk wees aan Myne. Dus sal dit ook vir julle moontlik 
wees om alles te verwesenlik wat julle wil. Dan sal julle maar net hoef te wil 
en alle elemente sal julle gehoorsaam.    
Geen mag sal aan julle weerstand kan bied nie, want deur 'n sterk geloof 
doen julle 'n beroep op My. En julle weet dat My krag en mag onbegrens is 
en dat aan My wil - wat nou ook julle s’n is - alles gehoorsaam moet wees en 
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ook gehoorsaam sal wees. Dan sal julle ook berge kan versit. Want teen My 
krag bestaan daar geen weerstand nie. En ook julle sal hierdie weerstand kan 
oorwin, wanneer julle die geloof deur die liefde so lewend laat word, dat Ek 
nou Self in julle kan werk. Amen. 

Ek het julle nodig – Die sorg van die Huisvader vir Sy knegte 

5085 Ek het julle nodig. Die nood op aarde is reusagtig groot en kan 
slegs opgehef word met julle medewerking, omdat Ek met My Almag nie kan 
inwerk op die siele van die mense nie, want hul vrye wil moet aangespoor 
word, waarmee julle sal moet help. Die nood is groot en Ek het maar weinig 
medewerkers op aarde wat hierdie geestelike nood wil teëgaan. Hierdie 
weiniges staan onder My beskerming, hulle word met sorg deur My 
Vaderliefde omring en sal nooit sonder beskutting wees nie.  
Sou julle weet hoe Ek julle geestelike arbeid waardeer, dan sou julle nie meer 
die minste twyfel gehad het oor My Vaderlike sorg vir julle nie. Julle sal geen 
oomblik bang wees nie, maar steeds vol vertroue hulp verwag in aardse 
nood. Want julle moet die geestelike arbeid ononderbroke verrig. Dus sal Ek 
ook daarvoor sorg dat julle dit kan verrig, want van hierdie arbeid van julle 
hang die hulp af vir baie siele wat andersins nie gehelp kan word nie.   
Die arbeid vir My en My ryk word maar baie ongeërg op aarde uitgevoer, 
want selde word die geestelike nood in Sy hele totaliteit begryp. Maar weinig 
mense het insig, slegs weinig mense ken die sin en die doel van die aardse 
lewe en die sin en doel van die skepping. Maar daarom is weinig mense in 
staat om hierdie kennis aan hul medemens te verkondig en daarom kan min 
mense ware verkondigers van die evangelie wees, want by hierdie amp is dit 
noodsaaklik dat die verkondiger self in hierdie kennis vasstaan.  
Daaruit sal julle nou kan aflei dat Ek uiters sorgsaam waak oor diegene wat 
vir so ‘n amp van verkondiger bruikbaar is, omdat hulle hierdie kennis van 
Myself in ontvangs geneem het. Die reeds misvormde leer is nie ten volle 
geskik as reddingsmiddel vir die dwalende siele nie, slegs die suiwer 
waarheid kan aan hulle wins oplewer. Slegs die suiwer waarheid is die middel 
om die geestelike nood op te hef. En wie nou deur sy wil en sy liefde tot My, 
‘n draer van die waarheid geword het, is vir My ‘n troue medewerker, wat Ek 
waarlik nie wil verloor nie, omdat Ek ook die hoeveelheid dwalende siele nie 
sou wil verloor nie, maar hulle nog wil terugwen voordat dit te laat is.  
Ek het julle, My medewerkers op aarde, nodig en Ek sê dit steeds weer vir 
julle, dat Ek My draers van die lig vir My diens op aarde oplei, omdat hulle in 
My plek “die ryk van God” onder die mense sal moet oprig, dat hierdie draers 
van die lig egter ook in My diens staan en dus ook deur My, hul Heer, op elke 
manier versorg word. 
Wie dus vir My werk, moet geen aardse sorg vrees nie en hom in volle geloof 
aan My toevertrou. Hy moet as ‘n kind na sy Vader opsien en altyd seker 
daarvan wees dat hy ook as ‘n kind deur sy Vader behoed sal word. En die 
sterkte van sy geloof sal hom ook in elke aardse nood rus gee, wat Ek sal 
ophef wanneer die tyd daarvoor sal aanbreek. Amen. 
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Invloed van geestelike wesens is na gelang van die wil van die 
mens 

5086 Julle is voortdurend deur wesens omgewe wat invloed op julle wil 
uitoefen, wie julle nader aan julle roep deur julle gedagtes, hetsy dit goed of 
sleg is. Gedurig word julle deur ligwesens of ook deur duistere wesens 
beïnvloed om julle na die lig of van die lig af te wend en des te sterker sal die 
bemoeienisse van die wesens wees, hoe meer julle na die lig streef. Dan 
word ook die duistere kragte aangespoor tot verhoogde werksaamheid om 
die lig weer te ontneem van hulle wat daarna verlang. Want die duistere 
kragte haat die lig en probeer om dit te verdoof. 
Maar die ligwesens is baie yweriger bereid tot beskerming, waar dit daarom 
gaan om die lig te versprei en waar ‘n mens op aarde as ligdraer in 
verbinding staan met die geesteryk, daar speel ook dikwels baie heftige 
gevegte af, want alles word van twee kante probeer om sulke mense te wen, 
omdat die stryd tussen die lig en donker gedurende die eindtyd heel 
betekenisvol is en elke mag die wins verwag. 
Die ligwesens het wel die mag om al die duistere te verdring en te hinder in 
hul werksaamheid, maar aan die duistere mag is ook die reg toegestaan om 
op die sinne van die mense in te werk en die beslissing word aan die mens 
self oorgelaat om welke rede die stryd juis alleen beperk is tot die 
beïnvloeding vanaf weerskante. 
Maar die duisternis werk met lis en geweld, hulle stel vir die mens die 
gevaarlikste strikke, hulle mislei hom dikwels deur verblindende ligte, hulle 
probeer om sy gedagtes te mislei, hulle stry nie openlik nie, maar verberg 
hulle dikwels agter ‘n masker. Daarom is die gevaar vir die mens wat nie vas 
van plan is om by God uit te kom nie, baie groot. Slegs die wil, sal die 
deurslag gee welke mag die sege sal behaal. Wie ernstig na God verlang, gee 
die ligwesens deur sy wil die oormag oor die wesens van die duisternis, dan 
mag die ligwesens hul mag gebruik om die bose kragte te verdring, maar wat 
nie toegestaan sal word solank die wil van die mens nog nie vry beslis het 
nie. Benouenisse of kwellinge van die onderwêreld sal weliswaar steeds nog 
plaasvind, maar steeds in die vorm van onrus, waardeur die wesens hulle 
wreek oor hul mislukking.  
In die ligwesens het die mens ‘n sterk beskerming, sodra hy hom vrywillig 
aan hulle toevertrou, sodra hy hulle aanroep om hierdie beskerming teen die 
duistere mag. Daarmee gee hy hul die reg en die mag om van hul krag 
gebruik te maak en die mens kan homself dan gerusgestel aan hul 
beskerming oorgee. 
Die ligwêreld is altyd bereid om te help, hulle wag maar net op die oproep 
wat deur gedagtes uitgedruk kan word in vurig verlange na die goeie en die 
vra om beskerming teen al die bose. Dan word die mens deur geen gevaar 
meer bedreig nie, want die magte van die duistere krag loop hulle vas teen 
hierdie wil vir die goeie, wat die verlange na God in homself insluit. Hy sal net 
in gevaar wees solank hy nog self wankelmoedig is, waarvoor sy wil sal moet 
kies. Dan sal beide kragte nog worstel oor die wil en gelukkig is hy wat die 
regte besluit neem, want hy sal ook steeds gehelp word om die doel te 
bereik, omdat die ligwêreld hom sal help. Amen. 
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Materie oorwinning - Die wêreld is slegs ‘n middel tot die doel 

5087 Die wêreld gee julle nooit verwesenliking nie, want uiteindelik 
neem sy tog alles af wat julle in aardse goed besit. Die wêreld bedeel slegs 
julle vleeslike liggaam, maar nie die siel nie. En omdat die vleeslike liggaam 
vergaan, staan die siel arm en naak by die poort van die ewigheid, wanneer 
sy haarself op aarde geen geestelike goedere verskaf het nie. Die wêreld gee 
julle slegs skynbaar die reg op die ewige lewe, maar in werklikheid neem sy 
dit van julle af.  
Julle staan weliswaar midde in die wêreld, wat in ’n sekere sin as verblyfplek 
gegee is en die siel moes haar daarmee akkoord verklaar om 'n proeftyd in 
hierdie wêreld af te lê. En sy kan hierdie proeftydperk ook met sukses 
deurstaan, indien die mens die stoflike wêreld slegs beskou as middel tot die 
doel, as middel om op die proef gestel te word. As hy hom nie baas oor 
homself laat word nie, maar altyd sy baas bly. As hy hom nie tot slaaf maak 
van wat hom omgeef nie, maar altyd met die oog op sy doel op aarde 
probeer om die aardse materie te oorwin.  
As hy dit gebruik waar dit hom ter beskikking staan, maar in ‘n deur God 
gewilde sin, deurdat hy die materie self help om verlos te word. Wanneer hy 
al die aardse materie beskou as dit wat dit in werklikheid is, naamlik 
geoordeelde gees wat ook die weg van verlossing moet gaan, en dankbaar is 
vir elke geleentheid om dienend werksaam te wees. Dan sal die materie nooit 
oor die mens baas word nie. Dan sal hy vir homself iets soek wat meer werd 
is om na te streef, omdat dit nie kan vergaan nie. Dan sal hy die siel goedere 
laat toekom wat 'n ware rykdom sal beteken en wat ook sal bly bestaan na 
die aflê van die vleeslike liggaam.   
Vanuit hierdie insig beskou die mens ook nie die materie as ’n vervulling van 
sy begeerte nie. Dit is vir hom slegs 'n noodsaaklike middel om die gang oor 
die aarde met sukses af te lê. En gevolglik verloor die wêreld met al sy 
aansporings en verlokkinge vir hom ook waarde. Hy weet dat dit slegs 
skyngoedere is en terselfdertyd 'n groot gevaar om ook die onverganklike 
goedere te verloor. Daarom sal julle nie van die wêreld moet hou nie, want 
hierdie liefde lewer julle net die verlies van die ewige lewe op. Julle sal dit 
moet leer sien vir dit wat dit is, naamlik die ryk van die teenstander van God, 
as konsentrasie van die onvolwasse gees wat al die ryper gees weer na haar 
toe wil trek. Julle sal dit moet leer sien as verblindend, 'n bedrieglike lig om 
julle siele die ware lig nie te laat herken nie.  
Julle moet weet dat die wêreld eens sal vergaan en julle daarom sal moet 
streef na wat onverganklik is. Dan sal die stoflike wêreld alle gevaar vir julle 
verloor. Inteendeel, julle self sal baie daartoe kan bydra om aardse materie 
te help om hulself positief te ontwikkel, deurdat julle daaraan geleenthede 
verskaf om te dien, dit wil sê materiële dinge hul bestemming gee, deurdat 
julle nuttige voorwerpe maak, sodat die geestelike daarin kan dien en 
daardeur opwaarts kan gaan. Poog om alles na sy bestemming te lei en dink 
veral aan julle eie siele, dat julle julself te midde van die wêreld sal ban van 
aardse begeertes, dat julle sal insien dat die geesteryk die plek is waar julle 
vandaan kom en dat julle weer daarop sal moet afstuur, met die ernstige wil 
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om die hereniging met God te bereik, wat die sin en doel is van die aardse 
bestaan. Amen. 

Geestelike gemeenskap - Saamwerk 

5091 ‘n Geestelike gemeenskap kan baie seëninge oordra, want dit 
versprei My Evangelie in woorde en dade. Maar Ek noem egter nie lede van 'n 
georganiseerde vereniging 'n geestelike gemeenskap nie, maar slegs mense 
wat in geestelike eenheid streef na dieselfde doel, naamlik om nader aan die 
waarheid te kom en dus aan My en wat ook hul medemens na My wil lei. 
Want organisasies kan ook bestaan sonder werklike geestelike strewende 
lede, maar Ek erken slegs ’n geestelike strewe as die korrekte begeerte na 
My. ‘n Vereniging van mense wat geestelike onderwerpe ernstig bespreek, 
wie se harte My in stilte liefhet en wie 'n verhouding met My begeer, is 'n 
geestelike gemeenskap wat vir My verblydend is en My seën sal altyd op 
hulle rus en die geestelike werk wat hulle doen, sal deur My geseën word. 
Waar hulle ook al saam sal wees, sal Ek onder hulle wandel en hulle gedagtes 
in die regte rigting lei. Ek sal Self ingryp in hul gesprekke deur Myself uit te 
druk deur 'n persoon wat besonder aan My toegewy is, wat die ander dan 
effektief sal onderrig en wie ook erken sal word, omdat die ander sal voel dat 
Ek aan die werk is, want hulle sal deur My aangespreek voel en sal oortuig 
wees dat dit wat hulle hoor, waar is. ‘n Geestelike gemeenskap sal altyd 'n 
groot diens vir My kan lewer, want hulle sal baie meer kan bereik as wat 'n 
individu kan bereik deur net vir My en My koninkryk te werk. Elke persoon 
moet egter probeer om volgelinge vir My te wen, elke individu moet streef 
om die geestelike gemeenskap uit te brei om altyd nuwe arbeiders na My te 
lei, want baie maaiers sal nodig wees gedurende die laaste dae en die werk 
wat nog gedoen moet word voor die einde, sal elke poging benodig. Saam 
kan julle baie suksesvol wees, want mense sal altyd met wantroue na 'n 
enkele persoon kyk en min geloofwaardigheid aan sy woorde verleen. 
Maar so gou as wat ander eendersdenkende mense by hom aansluit, word 
alles wat hy sê en doen betekenisvol. Probeer daarom om eendersdenkende 
mense te vind met dieselfde strewe om My van diens te wees en 
verlossingswerk op aarde te doen tydens die laaste dae voor die einde. Deur 
dit te doen sal julle baie wen vir julleself, maar julle sal ook nuwe siele wen 
wat julle na My kan lei, en wat julle kan voorberei vir hul taak as 
medewerkers vir My en My ryk, aan wie julle die Evangelie kan oordra, sodat 
hulle dit kan deurgee aan almal wat geestelike ontbering ly. Wat dus nie 
moontlik is vir 'n individu nie, kan bereik word deur baie; hulle sal dit 
makliker vind om geglo te word en sal altyd deur My versterk word, want Ek 
seën almal wat in My diens is. Amen. 

Jesus se lyding 

5092 Jesus se lyding aan die kruis kan nie eens naastenby 
verstaanbaar gemaak word vir mense op aarde nie, want in hul 
onvolmaaktheid kan hulle nie verstaan wat dit beteken vir 'n volmaakte mens 
om die slagoffer te word van sonde nie, want die mense se boosheid het 
effektief geseëvier oor Hom wat geen leed berokken het nie. Die Ligsiel van 
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die mens Jesus, het gehuiwer vir die gedrogte van die hel, maar het Haarself 
nie verweer nie.  
Sy het alles met Haar laat gebeur, maar afgryse het Haar vervul oor soveel 
vuilheid en boosaardigheid van die mense. Sy het onbeskryflik gely, selfs 
baie meer as die liggaam, deur dit wat Haar aangedoen is. Die Siel het Haar 
in duisternis bevind en Haar lig het die duisternis nie verdra nie; nogtans het 
Sy nie hiervoor gevlug nie, omdat Sy die beker tot op die laaste druppel wou 
ledig om die mensdom te verlos.   
Sy het afgesien van Haar lig, andersins kon daar nie met Haar gebeur wat die 
liefde van die mens Jesus wou laat gebeur nie, naamlik om aan God 'n offer 
te bied vir die sondes van die mensdom. Sy het Haar lig dus werkeloos laat 
word en het Haarself te midde van die duisternis bevind wat haar bomatig 
gekwel en beangs het, wat Haar leed nog duisendvoudig versterk het, want 
die kwellinge van die Siel het die liggaamlike lyding oortref, wat slegs deur 'n 
volmaakte mens verstaan kan word. Maar Jesus was volmaak, soos wat Sy 
Vader in die hemel volmaak is, en tog nog op die aarde te midde van die 
sonde.  
Sy ryk was die ligryk. Die aarde was die ryk van satan en in hierdie ryk het 
die Siel van die lig Haarself geweld laat aandoen. En 'n matelose afgryse het 
Haar vervul, die reinste en helderste Wese wat ooit op die aarde geleef het. 
Sy moes Haar laat aanraak deur hande wat gruwels aan  
Haar gedoen het, omdat hulle uit die hel na Haar uitgestrek het en Haar 
vasgegryp het. Sy moes woorde aanhoor wat Haar ten diepste gekwets het. 
Sy was in 'n sekere sin afgeskei van Haar wêreld en sonder beskerming aan 
die duisternis oorgelewer, wat wel sedert ewigheid Haar eie wil was om die 
verlossingswerk te volbring, maar daarom nie minder vreeslik nie. Want Sy 
was tot uitputting toe bang gemaak en gepynig. 
Daarom het Jesus hierdie woorde geslaak: "My God, My God, waarom het U 
My verlaat". Op hierdie oomblik het Sy (die Siel van Jesus) niks meer geweet 
van Haar missie nie. Sy het slegs die skeiding van God gevoel, van die Lig 
waarna Sy vuriglik verlang het en waarna Sy in Haar nood geroep het. 
Dit was die mees onmenslike wat 'n mens ooit op aarde moes verduur het, 
omdat nie net die lyding van die liggaam deur Hom verdra moes word nie, 
maar omdat die Siel aansienlik meer gely het, waarvan die mensdom geen 
begrip het nie. En daarom sal ook geen mens, al sou hy ook nog hoe swaar 
moet ly, hierdie vlak bereik wat die mens Jesus verdra het nie, Wie al lank 
tevore daarvan op die hoogte was en in Sy menslikheid gebid het: "Vader, 
laat hierdie beker by My verbygaan - nogtans nie My wil nie, maar laat U wil 
geskied". Dit was ook tegelyk die wil van Sy Siel Wie Haarself geheel aan God 
onderwerp het om die verlossingswerk te volbring. En Sy het Haar volgens 
Haar lot geskik, want die liefde vir die lydende mensdom was oorgroot, soos 
wat ook die sondeskuld egter so groot was, sodat slegs uiterste kwellinge en 
lyding as soenoffer kon geld, wat die mens Jesus daarom aangebied het. 
Maar die omvang van die lyding was onmeetlik, soos wat ook Sy liefde 
onmeetlik was, wat al die leed van die liggaam en die Siel op Homself 
geneem het om die mensdom te verlos van die ewige dood. Amen. 
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Voorwaarde om kind van God te word.  

5099 Niks anders kan vir julle die kindskap van God oplewer as dat 
julle ‘n lewe sal lei volgens My Wil nie, ‘n lewe in liefde, ‘n aanpassing en 
invoeging tot My ewige ordening, wat gegrondves is in die Liefde. Om My 
kind te word wat in alle regte van die Vader opgeneem sal word, stel 
voorwaardes aan die skepsel wat vir hom hierdie voorreg as mens wil 
verwerf. En die voorwaardes kan baie maklik wees, maar ook oneindig 
moeilik. 
Van die mense verg Ek die nakoming van My gebooie, die verandering van sy 
wese tot liefde, sodat die mens as My kind herkenbaar sal wees vir iedereen 
met wie hy in aanraking sal kom. Die gebod van die liefde moet vervul word, 
anders kan jy nie by My aanpas nie, omdat Ek die ewige Liefde Self is.   
Maar steeds sal dit die innerlike opwelling van die hart betref, want daaraan 
beantwoordend los die omhulsel op of verdig dit om die nog worstelende siel. 
Hierdie opwelling van die hart moet sonder enige dwang in die mens opkom, 
dan is dit waardevol, vir hulself sowel as vir die noodlydende medemens, wat 
die ware liefde moet voel om ook haar krag te besef. 
Die liefde is die enigste middel wat verlos, die liefde is die enigste weg wat na 
My voer en die liefde moet deur elke mens wat salig wil word, beoefen word. 
En hierdie voorwaarde van My kan Ek nie opgee nie, omdat die verbinding 
met My maar net tot stand gebring kan word deur die liefde en hierdie 
verbinding by die toestand van kindskap van God behoort. Die een volg uit 
die ander en so ook dat die liefde aan diegene lig en krag sal oplewer wat 
haar op ‘n onbaatsugtige manier sal beoefen. Lig en krag behoort egter ook 
by My Oerwese, soos wat dit ook alles julle eiendom was toe julle, My 
skepsels, julleself nog in die toestand van volmaaktheid bevind het. Julle was 
vol lig en krag solank as wat die Liefde julle deurstraal het, - julle het egter 
die lig en krag verloor toe die liefde in julle afgeneem het.   
Vir julle mense is al die dinge onderskeie begrippe, lig, krag en 
geluksaligheid, - maar hulle hoort onbetwisbaar bymekaar en ‘n lewe in 
liefde, ’n vervulling van My gebooie bring vir julle weer alles terug wat julle 
eens verloor het. Julle sal nou weer ‘n ontsaglike rykdom in ontvangs kan 
neem as julle julself by My, as die ewige Liefde aanpas, dus weer tot dit word 
wat julle in die allereerste begin was, My kinders, wat in oorvloed geluksalig 
kan wees, omdat lig en krag in haar volheid in julle aanwesig sal wees. 
Die kindskap van God is die hoogste graad van geluksaligheid wat My 
skepsele kan bereik. Ek stel wel eise aan julle, maar dit is nie onvervulbaar 
nie, omdat Ek julle voortdurend met My Liefde en genade bystaan, omdat Ek 
niks van julle sal verlang wat julle krag te bowe gaan nie, maar Wie veeleer 
My eise by julle geestestoestand sal aanpas. Maar sodra julle dus probeer om 
‘n lewe in liefde te lei, sal alles vir julle ook makliker wees, omdat die liefde 
self krag is en julle deur liefde gestadig julle krag kan laat toeneem. 
Bowendien trek julle Myself deur die liefde aan, julle trek die Vader en die 
Vader trek julle aan en julle sal dan met sekerheid julle doel bereik, julle 
word My kinders en neem heeltemal besit van My Hart en Ek sal julle nie 
teëhou nie, want Ek verlang na My kinders, wat My Liefde voortgebring het 
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en Ek wil vir hulle onbeperkte hemelse vreugde berei tot in alle ewigheid. 
Amen.  

Aardse goed - Die dwaling van die menslike strewe 

5100 Alles wat julle op aarde julle eiendom noem kan van julle 
afgeneem word, indien dit My Wil is. Julle kan julle nie daarteen verset nie, 
maar julle sal julle daarna moet skik. Ek maak julle egter steeds oplettend 
daarop dat julle julle harte nie aan aardse goedere vasheg nie, omdat dit nie 
blywend is nie.  
Julle kan julleself egter van ‘n geestelike rykdom verseker wat nie van julle 
afgeneem kan word nie, wat julle voortdurend kan vergroot, in die besonder 
in die tyd van groot nood wat oor julle gaan kom. Dan sal julle kan uitdeel en 
groot seën sal hulle ontvang wat die skatte uit die geesteryk as geskenk aan 
hulle laat gee. Want hierdie skatte sal julle die ewige lewe besorg. Aardse 
goedere kan julle nie teen die dood behoed nie, wel kan die geestelike 
goedere julle egter behoed teen die dood van die gees. 
Al die aardse sal vergaan en julle mense is ook netso in gevaar dat julle die 
liggaamlike lewe sal moet prysgee. Dan sal al julle besittings niks meer werd 
wees nie. Bly julle egter in die lewe, dan sal julle gedagtes anders gerig 
word, want dan sal julle die waarheid van My Woord insien, wat julle steeds 
op hierdie nood oplettend gemaak het. 
Ek weet wie van julle getref gaan word, - deur My Wil. Wat Ek daarmee 
beoog is egter nie tot julle skade nie, maar slegs tot voordeel van julle siele. 
Ek weet waar die afsonderlike mens nog kwesbaar is en daarom moet Ek 
hom sulke wonde toedien wat sy verlange na die materie tot niet sal maak, 
wat hom sal genees van die verpestende invloed van hierdie wêreld.  
Wel sal vele dit as ‘n wrede en harde ingryping van die noodlot beskou, maar 
eenmaal sal dit vir hulle duidelik voor oë staan. En hulle sal My dank vir My 
gewelddadige ingryping in hul lewe, wat andersins sonder sukses vir die siel 
sou verloop het. Ek sien hoe die mensdom steeds meer in die materie 
wegsink, hoe hulle enkel en alleen nog maar streef daarna en besig is met 
die vermeerdering daarvan, onbekommerd hoe naby die einde is. 
Dit is ‘n volledige nuttelose kragverspilling, want baie vinnig sal dit voor julle 
oë vergaan, juis dit waarna julle mense so gretig na verlang. Dag na dag laat 
julle verbygaan sonder om vir julle siele geestelike goedere te verwerf. Dag 
na dag wend julle jul oë na die wêreld en dink nie aan die lot van julle siel na 
die dood nie, wat vir julle almal so naby is, aards en geestelik gesien.  
Maar Ek kan julle slegs weer vermaan, dwing kan Ek julle egter nie en julle 
ook geen sigbare bewys van die waarheid gee van dit wat Ek aan julle 
bekend maak nie, sodat julle julself nie uit vrees verander om die onheil vry 
te spring nie. Julle moet vry vanuit julself wil dat julle salig kan word. Julle 
moet vry vanuit julself verlang om met My, julle Skepper en Vader van 
ewigheid verenig te wees, dan sal julle ook vrywillig My Wil vervul en die 
eieliefde, d.w.s. die liefde vir die wêreld, in onbaatsugtige naasteliefde 
verander. Dan sal julle na geestelike goedere strewe en julle sal die einde nie 
hoef te vrees nie, net soos die verlies van aardse goedere, wat die komende 
tyd van nood met hom sal meebring. 
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Ek weet goed wat Ek elke mens afsonderlik wil laat behou en oorlaat, maar 
julle weet dit nie en moet julself daarop voorberei dat alles van julle 
afgeneem sal word en dat daar vir julle tog nog ‘n rykdom sal oorbly wat 
onverganklik is en nooit van julle afgeneem sal kan word nie. 
Sorg maar net vir hierdie goedere en julle sal altyd My goedheid en 
erbarming, My Vaderliefde wat trou vir julle sorg, in julself ervaar, Wie julle 
steeds sal gee wat julle nodig het, wat julle, wat aan My wil behoort, nooit in 
nood sal laat beland nie. Dan hoef julle ook nooit die komende te vrees nie, 
want julle sal niks meer kan verloor nie, omdat julle alles gewen het. Amen. 

Skool van die gees 

5102 Julle moet die skool van die gees voltooi, indien julle die ewige 
reg wil verdien om in die geestelike Koninkryk te wandel as salige geestelike 
wesens, deurtrek met lig, wat in staat sal wees om met mag en krag, in 
harmonie met My wil, te kan skep. Hierdie skool van die gees is jou aardse 
bestaan, wat inderdaad soms ‘n ondraaglike moeilike las vir julle is, tog kan 
julle ‘n groter sukses verkry wanneer julle vasberade slegs na julle geestelike 
volmaaktheid streef en julle nie toelaat dat die verdrukkings van die lewe 
julle terneerdruk nie, as julle die aardse lewe nie as ‘n doel op sigself sien 
nie, maar as ‘n middel tot die doel. Julle moet altyd in gedagte hou dat die 
tyd van julle aardse lewe as selfbewuste wesens maar kort is, maar dat dit 
beslissend sal wees vir die ewigheid. 
Hou in gedagte dat dit van jou verwag word om ’n vrye wilstoets tydens 
hierdie kort aardse periode te maak en dat jy slegs hierdie besluit kan maak 
indien jy van twee kante beïnvloed word, en één kant oorwin jou. Begryplik 
sal dit ‘n stryd benodig wat julle as mense self sal moet beslis. Julle 
geestelike volmaaktheid lê dus uitsluitlik in julle eie hande, maar julle sal op 
elke moontlike manier deur My bygestaan word, selfs as dit nie vir julle 
duidelik is nie. Na alles wil Ek jou oorhaal en jou nie verloor nie. Dus moet jy 
ook oortuig wees dat Ek elke mens se lot sal vorm sodat hy in staat sal wees 
om sy doel te bereik, naamlik sy geestelike volmaaktheid op aarde, indien sy 
wil die regte keuse sal maak. En daarom ken Ek ook die gevare waaronder hy 
kan swig en Ek sal hulle so vêr as moontlik van hom afweer, wat egter nie 
die moontlikheid uitsluit dat hy nogtans voor hulle kan swig op grond van sy 
vrye wil nie. 
Maar sy lot word altyd geskik sodat sy hoogste moontlike volmaaktheid 
bevorder kan word. Die aardse lewe is maar 'n kort episode, en selfs wanneer 
dit 'n baie moeilike lot behels, sal sy lyding nie die saligheid affekteer wat hy 
vir homself kan skep met die korrekte gebruik van sy wil nie. Ek verlaat 
geeneen van My lewende skeppings doelbewus en laat hulle aan hul eie lot 
oor nie, Ek sal elkeen vir altyd en vir ewig versorg, want Ek wil hê dat die 
skool van die gees suksesvol moet wees. En as die persoon altyd 
(bewustelik) denkend is dat niks sal gebeur of toegelaat sal word sonder My 
wil nie, wat altyd gerig is om geestelike sukses te behaal, dan sal hy ook 
altyd die geleentheid hê om in geestelike kontak met My te kom om My wil 
goedgunstig na hom toe te trek, want Ek is 'n Vader vir al My lewende 
skeppings, Wie liefdevol Sy kinders versorg wanneer net 'n stille oproep sy 
oor bereik, ’n oproep om hulp in geestelike of selfs aardse ontbering. 



512 
 

Julle is waarlik nie alleen nie. Iemand wat jou liefhet, is met jou en wil net die 
beste vir jou hê. Hoekom roep jy Hom nie aan en vertrou jou probleme aan 
Hom toe nie? Moenie toelaat dat aardse teëspoed jou van My weerhou nie, 
maar laat toe dat dit jou na My druk, dan sal dit jou werklik nie meer so baie 
belas nie, want Ek sal jou help dra aan die kruis wat die noodlot oor jou 
geplaas het, in ooreenstemming met My wyse besluit en in die bewustheid 
van wat jou geestelike volmaaktheid sal dien. Dan sal die stille berusting aan 
My wil reeds jou korrekte geneemde wilsbesluit wees, dan sal jou wil My nie 
meer opponeer nie, maar jy sal jou weerstand teenoor My laat vaar en My 
erken. Dan sal jy die skool van die gees met die uiterste sukses voltooi en 
jou einde op die aarde sal 'n maklike een wees. Amen. 

God se Woord is die doeltreffendste genadegawe 

5104 Wie dit begeer, sal My genade deelagtig word. En die mate van 
My genade is onbeperk, omdat Ek die mense liefhet en hulle wil help om 
geluksalig te word. Maar sonder genade kan geen mens gered word nie. Dus 
sal julle alle hulpbronne moet gebruik wat dien om die genade te verkry. Julle 
sal moet bid vir die toevoer van genade. Julle sal alle hulp van My af moet 
vra. Julle sal ook self genade moet verwerf deur 'n lewenswandel in liefde. 
Julle sal altyd welgevallig aan My moet lewe op aarde om daardeur ‘n 
kandidaat te word vir die genadeskat wat julle almal ter beskikking staan, 
maar wat ook bewustelik afgesmeek moet word, omdat dit andersins sonder 
uitwerking in julle sal wees. Julle sal Jesus Christus, die goddelike Verlosser, 
moet aanroep, wat in ’n sekere sin die skatbewaarder van die genade is wat 
Hy self aan die kruis vir julle verwerf het. Julle moet van julle swakheid 
bewus wees en hulp inroep, sodat julle die hoogte kan bereik waartoe julle 
nooit alleen in staat sou wees nie.  
Ek het My skepsels lief en wil dat hulle lewe, en nie die dood ten prooi val 
nie. Maar lewe vereis krag en omdat dit gaan oor die lewe van die siel, moet 
hierdie krag toegevoer word, omdat julle andersins sal ondergaan en in die 
geestelike dood sal wegsink. Maar Krag kan slegs daarvandaan kom, waar Sy 
Haar oorsprong het, vanaf My, die ewige Oerbron van Lig en Krag. Gevolglik 
sal julle julself tot My moet wend en vra vir krag, of dit verwerf deur werke 
van liefde, omdat julle julle daardeur met My verbind en dus die krag direk 
ontvang van My, die ewige Liefde. En Ek deel haar uit. Ek gee aan elkeen wat 
daarvoor vra. Want vra is die voorwaarde wat julle 'n eindelose toestroming 
sal verseker. Ek sal julle krag gee, wel regstreeks of indirek.  
Maar die doeltreffendste genadegawe, die gawe waaraan julle regstreeks 
krag vanaf kan onttrek, is My Woord. Dit is die uitstroming van My 
Liefdeskrag en gevolglik die sekerste middel om opwaarts te klim. Oor hierdie 
Woord het Ek My seën uitgesprei. En elkeen wat hom aanneem, sal die 
wonderlike uitwerking van My Woord in hulself ervaar. Julle mense het almal 
baie krag nodig en dit is 'n besondere genade dat Ek My Woord aan julle 
oorbring, ook sonder julle wil, sodat julle dit in ontvangs kan neem. Maar dit 
kan eers in julle werksaam word, wanneer julle bewus sal wees van julle 
toestand van swakheid en in die ontvangs van My Woord hulp en hoop sal 
soek. Dan het die Woord vir julle tot 'n skenker van krag geword.  
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Die Woord is 'n buitengewone skenking van genade vir julle, omdat hy 
buitengewone krag bevat wat elkeen in ontvangs kan neem wat opmerksaam 
luister wanneer dit vir hom aangebied word en hy dit ywerig in sy hart 
bedink. My Woord is die verbinding tussen My en julle mense. Ek het na julle 
toe afgekom, omdat julle nie uit eie krag na My omhoog kan kom nie. Want 
die weg na My is eindeloos lank, terwyl julle nog swak is. Maar waar die krag 
van My Liefde julle bystaan, sal julle julle doel sonder moeite bereik.   
Maar wie My genade versmaai en gevolglik ook alles wat van bo kom, as 'n 
duidelike teken van sy ongeloof verwerp, kan nie salig word nie. Want in sy 
swakheid kan hy homself nie van die grond af verhef nie, - waarop My 
teenstander hom gewerp het toe hy My verloën het. En 'n verloëning van My 
is ook wanneer My Woord nie erken word as uitgaande van My nie, wanneer 
die mens homself nie in sy arrogansie buig voor sy Skepper nie, wanneer hy 
Sy barmhartige hand nie aangryp nie, wanneer hy meen dat hy Sy hulp nie 
nodig het nie en daarom ook geen genade en krag kan ontvang nie. Dan bly 
hy swak en onbekwaam om die weg omhoog te gaan. Dan word hy erg belas 
met die sonde van aanmatiging wat hom teen die grond sal druk. En dan kan 
geen hulp hom ten deel val nie, omdat hy homself nie wil laat help nie. Want 
sonder My genade kan niemand salig word nie Amen. 

Vader tot kind, Aanspreking van God –Woorde van liefde 

5107 Ek is naby julle almal, so naby dat julle in staat sal wees om My 
te hoor as julle binne-in julle sal luister na My stem. En dit is begryplik dat Ek 
tot julle sal spreek soos ‘n liefdevolle Vader wat tot Sy kinders spreek, 
eenvoudig, gewoon en tog vervul van liefde, sodat My kinders vertroud kan 
wees met My, dat hulle My ook sal herken as Vader, Wie Sy kinders liefhet. 
En omdat Ek wil dat hulle My ook sal begryp, weerklink My Woorde so in hul 
hart, sodat ‘n kind dit kan begryp, dat dit nie verkeerd begryp kan word nie 
en dat dit die kind gelukkig sal maak. Die volheid van My Liefde sou Haar 
heel anders geuiter het as julle dit net sou kon verdra het, maar solank julle 
nog op aarde is, is die klank van My Woord aangepas by die toestand van 
julle siele, om na gelang van die vermoë van elkeen afsonderlik, lief te hê, 
klink dit waarneembaar in die hart of in die gemoed soos ‘n suggie van ’n 
gedagte fluistering. Ek is self by julle wie My stem verneem, Ek is by julle 
aanwesig en spreek woorde van liefde, van troos en van aansporing tot julle 
en Ek onderrig julle. Want steeds sal julle My teenwoordigheid moet bemerk 
as ‘n toestroming van genade en krag. 
Wie nou veel begeer, sal ook veel ontvang. Wie vir My sy hart open, 
verlangend na My Liefde, aan hom sal Sy ook onmeetlik toestroom en My 
Liefde sal Haarself uiter in die Woord. Die volheid van My Liefde gee Haarself 
weg, die Lig van die vuur van My Liefde straal in die hart van diegene wie 
hulle vir My oopstel en wie My wil hoor. Lig is egter wysheid en die horing 
van oorvloed van die goddelike Wysheid is onuitputlik en bied steeds nuwe 
skatte aan hom wie sy hande na Haar uitsteek.  
Maar steeds sal geestelike rykdom vir julle aangebied word op ‘n manier wat 
vir julle begryplik sal wees, omdat Ek wil hê dat julle My begryp wanneer Ek 
tot julle spreek. En daarom sal die Lig oral kan straal, Ek sal geen onderskeid 
maak met die uitdeel van My gawes nie, waar dit maar ook van My verlang 
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word en die liefde van ‘n kinderhart die Vader daarom vra. En My kinders sal 
My altyd kan begryp, omdat hulle andersins nie die Vader sou herken nie, 
Wie egter deur hulle herken wil word. Daarom is My Woord ook die lewende 
water wat uit die Bron stroom, so helder en suiwer, dat iedereen hulle daarin 
kan laaf, omdat elkeen dit daarin vind wat hy nodig het vir die ontwikkeling 
van sy siel, bemoedigende woorde en troos, liefde en wysheid, genade en 
krag.  
Solank as wat julle oor die aarde gaan, is julle nog onmondige kindertjies wat 
Ek alleen so kan en sal koester soos wat hulle in staat is om My Woord van 
Liefde en Wysheid op te neem en so sal julle julself ook steeds as kinders 
moet beskou en met dank alles aanneem wat die getrouste Vaderliefde julle 
bied. Julle sal nie mag verlang na geestelike voedsel wat julle nog nie kan 
verdra nie, na geestelike kennis wat julle nog nie op aarde nodig het nie, julle 
sal nie moet verlang om die werke van My Almag te deurgrond vóórdat julle 
‘n bepaalde geestelike volwassenheid verkry het wat julle in staat sal stel om 
dit geestelik te beskou nie, julle sal genoeë moet neem met dit wat Ek vir 
julle gee, wat Ek as seënbrengend vir julle insien en wat My Liefde vir die 
kinders gereed hou wat die regte verhouding met My tot stand gebring het en 
daardeur My Self aanwesig laat wees. Julle kinders moet tegelyk vraend en 
dankend die gawes ontvang wat My Vaderliefde aan julle skenk, so dikwels as 
wat julle dit begeer. Amen. 

My skape herken My stem 

5114 Ek het na Myne toe gekom, maar hulle het My nie aangeneem 
nie, want hulle het My nie herken nie. Baie selde herken die mense My 
wanneer Ek hulle pad kruis en daarom neem hulle My gawes ook nie aan as 
‘n goddelike geskenk nie, of hulle ag dit gering. Ek wil egter deur die mense 
herken word, sodat hulle ook My genadegawes op die korrekte wyse kan 
benut en aanwend tot verlossing van hulle siele. Hoe dikwels klop Ek 
tevergeefs aan die “deur” van die mensehart, maar dit bly geslote vir Hom 
wat hulle die beste kan bring en wat vir hulle ‘n geskenk van onskatbare 
waarde wil aanbied. Maar hulle verleen geen toegang aan My nie en wil My 
nie hoor nie en so wys hulle die Kosbaarste af, ofskoon hulle My dringend 
nodig het. Ek kom na Myne toe, maar hulle neem My nie aan nie, want hulle 
herken My nie! 
Baie wil deel van Myne wees. Hulle dink dat hulle aan My “kerk” behoort en 
tog herken hulle nie My stem as Ek hulle soos ‘n goeie Herder wil versamel, 
wanneer Ek hulle lok en roep nie. Hulle herken nie My stem nie en bly 
daarom vêr van My af, maar My skape herken My stem as die stem van hulle 
Herder, omdat die woorde van liefde wat Ek vanuit die hoogte tot hulle 
spreek, hulle harte oopmaak om My te laat binnekom wanneer Ek dit verlang.   
Slegs weinig herken My, ofskoon almal hiertoe in staat sou wees, as hulle 
maar bereid was om hulle Vader van ewigheid te soek, want Ek sou My 
sekerlik deur hulle laat vind het. Hulle verlange na My is egter te gering en 
daarom herken hulle ook nie My stem nie, die bewys van Myself, ‘n sigbare 
teken van My Liefde vir die mense. En wanneer hul medemens My Woord tot 
hulle wil bring, dan ontbreek dit hulle aan geloof en insig vir My Liefde en 
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barmhartigheid wat aan hulle ‘n hulpmiddel wil skenk sodat hulle al op aarde 
hulle doel kan bereik om hulself met My te verenig deur die liefde. 
Hoe verstandig is dit egter vir die van My wat My tot hulle laat spreek en dit 
wat hulle van My af ontvang, ook ooreenkomstig My wil in praktyk bring. Tot 
hulle kan Ek kom en aan hulle kan Ek My openbaar, want hulle sal nie meer 
aan My twyfel nie. Hulle neem My op in hulle “harte woning” en hulle sal ook 
daartoe in staat wees om My Woord regstreeks te verneem. Hulle sal My 
Woord ernstig in hulle harte oorweeg en dienooreenkomstig ook volgens My 
wil handel. 
Hulle sal ook die woorde verstaan wat Ek eens op aarde gespreek het, 
naamlik dat My ryk nie van hierdie wêreld is nie, maar innerlik bestaan in die 
harte van My kinders. En My “kinders” sien My ook as hulle Vader wat na 
Syne toe wil kom, maar Wie nie deur die meeste mense herken word nie, 
omdat hulle sonder liefde lewe. Maar wie ooreenkomstig My Woorde handel, 
sal ook die liefde in homself hê en sal ook daardeur tot insig kom en hy sal 
My oproep met vreugde en blydskap volg, omdat hy My herken het. Amen.  
 

Geloofstryd – Vervulling van die beloftes 

5115 Julle sal julleself moet staande hou teenoor die wêreld, wat hulle 
teen julle sal draai en julle sal vervolg. En daarom het die tyd van stryd 
gekom wat Ek vir julle aangekondig het en wat ook die laaste fase sal inlei 
voor die einde. Julle sal geen hulp van die kant van die wêreld verkry nie, 
want die wat julle wil help, sal te swak wees en die sterkes sal teen julle 
wees.  
Tog het julle ‘n beskerming waarop julle julleself sal kan verlaat, want Ek sal 
self by julle wees en sal julle krag gee om te volhard in die moeilikste stryd. 
En wie My maar net sal aanroep, sal My teenwoordigheid ook ondervind, 
want Ek sal Myne nie verlaat nie. Wel laat Ek toe dat die mense strydend 
teenoor mekaar sal staan, want hierdie laaste geloofstryd moet duidelik 
wees, omdat die geeste hulle sal moet skei en omdat ‘n skeiding moet 
plaasvind tussen diegene wat aan My behoort en hulle wat aan die 
teenstander behoort.  
Ook die laastes, wat tot nou toe ‘n openlike belydenis vermy het, as gevolg 
van swak geloof of vrees, moet hulle nog uitspreek. Hulle moet hulself nog 
versterk met die geloofskrag van Myne, indien hulle nie heeltemal wil 
ondergaan terwille van aardse voordeel nie, want Myne sal alles moet opgee 
terwille van hulle geloof.  
Dit sal ‘n beslissing wees wat net die sielelewe van elkeen persoonlik sal 
raak, maar wat daarom veelbetekenend sal wees, omdat die beslissing ook sy 
uitwerking sal hê op die aardse lewe en daarom sal baie mense skipbreuk ly. 
Want wie die wêreld nog steeds so hoog sal ag en die aardse lewe sal liefhê, 
wie nog steeds aan die liggaamlike welsyn soveel aandag sal skenk, sal 
nouliks kan standhou, omdat alles van hom opgeëis sal word indien hy dit nie 
vir die geloof in My en My verlossingswerk sal opgee nie.  
Vele sal van die geloof afvallig raak, omdat hulle My openlik sal moet bely. 
Wie egter die waarheid besit en wie se insig gegroei het, wie deur ‘n lewe in 
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liefde My krag in hulle sal hê, sal trou aan My bly tot die einde toe. Hy sal My 
blymoedig bely en sal spreek vir My. Hulle sal ook nog diegene oortuig wat 
swak van geloof sal wees, maar wie van goeie wil is.  
En ondanks die groot verdrukking vanaf die kant van die vyande, sal hy nie 
so bewus wees van die nood nie, want Ek sal hom bystaan en sal hom 
voorsien van alles wat hy sal nodig hê vir liggaam en siel. Wie heeltemal op 
My sal vertrou, vir hom kan die maatreëls van die vyande nie verontrus nie. 
Want wat deur hulle van hom afgeneem sal word, sal Ek in ‘n ander vorm aan 
hom teruggee. Maar altyd op die wyse dat hy sal lewe, solank as wat Ek hom 
nog op hierdie aarde nodig sal hê.  
My klein skare sal tot die laaste ‘n getuienis gee van God se Ryk en Sy mag 
en My beloftes sal vervul word, naamlik dat ‘n sterk geloof alles vermag en 
dat aan Myne gegee sal word wat hulle in geloof sal vra.  
Die stryd sal hard wees, maar tog sal Myne oorleef, want hulle sal ‘n 
“Leëraanvoerder” aan hulle sy hê wat elke vyand sal oorwin. Wie aan Sy leër 
behoort, sal as oorwinnaar te voorskyn kom en sal geen vyand meer hoef te 
vrees wanneer die einde gekom het nie, die dag van die oordeel waarop die 
regverdiges van die onregverdiges, die goeie van die bose, die van Myne van 
die aanhangers van Satan geskei sal word, die dag wanneer iedereen vergeld 
sal word volgens sy werke. Amen. 

Ver van God is 'n ongelukkige toestand –Geen skeiding 

5123 Julle kan sekerlik teen My rebelleer, maar julle kan julle nie van 
My skei nie, want julle is 'n deel van My wat nooit verlore kan raak nie. Julle 
ervaar egter die afstand soos 'n skeiding en daarom dink julle dat julle in 
staat is om julle van My los te maak, maar die kettings wat ons verbind is 
onbreekbaar, hulle is net langer of korter, maar hou ons onvermydelik 
bymekaar. Alle weerstand verleng die afstand van My af, maar elke daad van 
liefde bring ons nader aan mekaar en verenig ons. As julle dus julleself 
distansieer deur verset teen My, dan sal My teenstander intree en hom 
tussen julle en My plaas. Daardeur sal julle My ook nie meer herken nie en 
aan sy wil voldoen, want hy sal julle lok met dit wat julle begeer, met die 
aardse goedere wat My beeld steeds dowwer maak.  
Nietemin behoort julle aan My en bly My besit, want Ek sal nie My eis op julle 
verbeur nie. Maar julle en My teenstander glo dat julle in staat is om My 
gesag te ontsnap, maar dan sal julle julleself net meer en meer van My 
distansieer en julle sal julleself in 'n ellendige toestand bevind. Want julle 
afstand van My dui op 'n totale gebrek aan krag en lig, dit beteken die siel se 
dood en dui op 'n toestand van duisternis wat altyd ook 'n toestand van 
ellende sal bly. Julle ken egter nie die toestand van geluksaligheid nie, dus 
streef julle nie daarna nie, maar is tevrede met aardse geluk wat My 
teenstander aan julle skenk hoe meer julle van My af wegdraai. Julle ken nie 
die ware lewe nie, die lewe van die gees wat julle lig en krag in oorvloed gee, 
julle ken nie die goddelike vermoëns wat julle kan besit as julle weer met My 
verenig nie.  
Maar Ek het julle van die begin af liefgehad en My Liefde vir julle sal nie 
verminder nie, Sy wil gee en gelukkig maak, dus wil Sy julle ook lei tot die 
besef van wat julle was, wat julle is en wat julle weer sal word om vir ewig 
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gelukkig te wees. Maar of julle julle deur My sal laat leer, is julle keuse, want 
Ek sal geen wese dwing om enigiets uit My hand te aanvaar wat haar 
ongelooflik gelukkig sal maak nie. Sy kan vrylik besluit of sy aan My wil 
behoort of swig voor My teenstander se invloed. Maar, aangesien My Liefde 
vir julle, My skepsels, nooit sal eindig nie, sal Ek ook vir ewig na julle liefde 
streef, en Ek sal doen wat nodig is om julle te help om saligheid te bereik, en 
Ek sal dikwels naby aan julle kom en julle My Liefde laat voel totdat Sy julle 
eendag voordelig sal beïnvloed en julle na My sal draai om meer en meer 
liefde te ontvang, totdat julle My ook sal liefhê en julle vrywillig wegtrek van 
My teenstander af en na My sal streef. Dan sal My en julle geluk oneindig 
wees, dan sal daar nie meer afstand tussen ons wees nie, dan sal ons stewig 
verenig word deur ‘n band van liefde en nooit ooit weer skei nie, want as iets 
eenkeer sy weg uit eie beweging na My gevind het, sal Ek dit nie weer laat 
gaan nie, Ek sal dit nie weer laat val nie en die teenstander sal alle mag 
verloor het, dit is en bly Myne vir alle ewigheid. Amen.  

Weg van ontwikkeling in die toestand van gebonde wil en in die 
staat van vrye wil 

5125 Niks is doelloos nie. Alles wat is, is deur God geskape en in die 
lewe geroep om 'n doel te vervul. Alles het dus ook sy bestemming, dit moet 
op die een of ander manier diensbaar wees om sy doel te vervul. Selfs die 
kleinste skeppingswerk, die kleinste lewende wese, het sy taak wat hy moet 
vervul en waartoe hy in 'n sekere sin gedwing word, omdat al die geskapene 
onder 'n natuurwet staan en kan dus nie teen hierdie wet handel nie. Tog is 
hy wat onder die wet van die gedwonge wil volbring word, ook in 'n sekere 
sin 'n diensbare wese, want hy strek steeds 'n ander skeppingswerk tot 
voordeel en hy is nodig vir die ontstaan en behoud daarvan. En so bestaan 
daar niks in die hele heelal wat sonder bestemming is nie, wat dus doelloos 
geskape is nie. 
Maar die laaste doel en die laaste bestemming is die vrywording van die 
gees, waartoe die hele skeppingswerk dus bydra volgens die goddelike wyse 
plan van ewigheid. Die hele skepping het slegs met die doel ontstaan om die 
gees te verlos en elke afsonderlike skeppingswerk vervul onder die wet van 
die gebonde wil sy bestemming. 
Maar dit is anders gesteld met die mens, wat weliswaar ook `n 
skeppingswerk van God is, maar in sy denke, wil en handeling nie 
onderworpe is aan die wet van die gebonde wil nie. Die uiterlike mens, die 
liggaamlike vorm, staan nog wel onder die wet van die gebonde wil, omdat 
dit gevorm is uit gees wat nog aan die begin van sy ontwikkeling staan. Maar 
sy siel het 'n sekere vryheid, sy kan haarself volgens eie wil ontwikkel, is dus 
deur God nie aan hierdie wet onderworpe nie. Tog is ook haar ontwikkeling, 
haar verlossing uit die kettings van die aardse materie, afhangend van haar 
wil om haarself diensbaar besig te hou, dus is diensbaarheid die eintlike doel 
van haar bestaan op aarde. En omdat sy nie gedwing word om diensbaar te 
wees nie, moet sy haarself in die liefde ontwikkel wat die mees sekerste 
aansporing is om dienend besig te wees.  
Wat in ’n eindelose tyd onder die wet van die gebonde wil plaasgevind en 
bereik is, moet nou as mens sy bekroning deurmaak, egter in vrye wil. Die 
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mens moet dien in liefde om daardeur totaal vry te word uit die gebonde 
staat wat die gees as ’n ketting en as ’n beperking van sy oorspronklike 
hoogs eie volheid van krag en lig ervaar. Die siel van die mens kán op aarde 
hierdie doel bereik wanneer sy dit maar ernstig wil, maar sy móét dit nie 
bereik nie, omdat God haar die vryheid van wil gegee het, sodat sy vry kan 
kies vir Hom of Sy teenstander wat haar onvry gemaak het. Dienende liefde 
is die sleutel om vry te word uit ’n eindeloos lange gevangenskap. Wat die 
wese volgens God se wil móés doen gedurende die lang gang deur die hele 
skepping, dit moet sy nou in die laaste stadium uit vrye wil doen: Sy moet uit 
liefde diensbaar wees. Daardeur bewys sy haar Goddelike afkoms, want die 
liefde druk 'n stempel op die goddelike wese en sy vorm weer haarself tot dit 
wat sy was in die allereerste begin, sy aanvaar weer wat sy uit vrye wil 
prysgegee het uit arrogansie. Sodra die mens in liefde diensbaar geword het, 
sal sy oortreding teenoor God opgehef word. Hy het dan vanuit die sondige 
toestand getree en het weer na God teruggekeer van wie hy homself wou 
verwyder. Hy het sy kindskap ingesien en begeer nou om die regte 
verhouding met die Vader aan te gaan en so word hy deur die liefde 'n ware 
kind van God.  
Maar alles moet in vrye wil gebeur en dit is die toets van sy aardse lewe wat 
hy onvoorwaardelik sal moet deurstaan. Die mens kan die doel bereik, 
aangesien daar vanaf God op elke manier hulp aangebied word, maar hy kan 
ook die hele lang gang van ontwikkeling onder die wet van die gebonde wil 
tevergeefs afgelê het, wanneer hy, in plaas van om opwaarts te gaan in die 
stadium van mens, stilstaan of homself heeltemal negatief ontwikkel. Dan 
misbruik hy weer opnuut sy vrye wil, want hy maak geen gebruik van die 
vele geleenthede wat hom gebied word om die doel te bereik nie en sal dan 
ook die gevolge moet dra, naamlik 'n hernieude gang deur die hele skepping. 
Eens sal ook hy sekerlik sy doel bereik, maar die wese bepaal self die 
tydsduur van sy gebondenheid, want God het hom die vrye wil gegee, wat Hy 
ook moet eerbiedig sodat hy volmaak kan word. Amen. 

Getuies van die nuwe aarde teenswoordige tyd 

5127 Julle almal sal getuies wees van My krag en heerlikheid. Julle sal 
My wederkoms deels in die Gees en deels in die vlees belewe, want die tyd 
loop nou ten einde en dit sal geskied soos wat Ek dit altyd en steeds weer 
verkondig het. 
Julle sal My wederkoms belewe en daarvan getuig in die paradys op die nuwe 
aarde, want wie aan My trou sal bly tot aan die einde, sal Ek op die nuwe 
aarde plaas waar hulle My Woord ook aan hulle nakomelinge sal verkondig 
soos wat hulle dit nou ook doen in opdrag van My. 
Ek weet wie daarvoor geskik is en sal My knegte beskerm teen ondergang. Ek 
sal My eindtyddissipels van buitengewone krag voorsien sodat hulle hulle 
amp goed kan uitoefen, sodat hulle moedig kan stry teen almal wat My 
vyandiggesind is en teen hulle wat haat aan My kinders oordra. Dog sal 
geeneen van My knegte die aarde verlaat, voordat sy opdrag vervul is nie.  
Die laastes op hierdie aarde sal die eerstes op die nuwe aarde wees, waar 
hulle opdrag ook dieselfde sal wees, naamlik om My Woord te verkondig, al is 
dit ook op ‘n ander wyse. Dit sal met verlange aangeneem word en daarom 
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gesien word as dit wat dit is, as bewys van die liefde van die Vader wat Sy 
kinders salig wil maak. Almal sal My stem herken wanneer Ek deur hulle tot 
die mense op die nuwe aarde spreek, want almal sou die vuurproef op hierdie 
aarde deurstaan het en het aan My trou gebly. Daarom sal hulle loon ook 
groot en verblydend wees; hulle sal in harmonie lewe in die paradys op die 
nuwe aarde, wat geen mens nog vir hulleself kan voorstel nie, wat hulle egter 
ten deel sal val sodat My mag en heerlikheid geopenbaar sal word en sodat 
Ek Self sal by hulle wees.  
Ek sal kom in die wolke en hulle huis toe bring, Ek sal by hulle bly, omdat 
hulle My kinders geword het deur hulle trou wat hulle aan My bewys het in 
die geloofstryd. Hulle sal My sonder vrees bely en van My getuig sonder om 
My eers te gesien het en hulle sal My daarom ook in alle glorie sien voordat 
die definitiewe einde gekom het. 
Wat Ek aankondig sal vervul word, Ek sal weer kom en julle sal dit belewe. 
Nog glo julle nie dat die tyd so naby is dat julle die verskrikkings, dat hierdie 
aarde vernietig sal word deur My toelating, sal moet meemaak nie. Nog glo 
julle nie dat die voorspellings deur sieners en profete vir die teenswoordige 
tyd geld nie, dat julle mense van die teenswoordige tyd groot dinge sal beleef 
wat geen mens hulle kan voorstel nie, omdat so-iets op hierdie aarde tot nog 
toe nie te siene was nie. Maar met afgryse en ontsteltenis sal die mensdom 
spoedig die gebeurtenisse, wat ‘n spoedige oplossing van die aarde 
geloofwaardig sal maak, volg en dan sal alles baie vinnig die definitiewe einde 
tegemoetgaan. 
Maar My uitverkorenes sal die tyd deurstaan, omdat dit My wil is en omdat 
ook hierdie tydperk getuies nodig sal hê, moet hulle uitverkies wees om van 
hierdie gebeurtenisse te vertel, sodat My mag en heerlikheid geopenbaar kan 
word onder die nakomelinge van die geslag op die nuwe aarde. Want dit 
moet as ‘n oorlewering behoue bly vir die nakomelinge, omdat daar weer ‘n 
tyd sal kom waarin die sonde die oorhand sal kry en Ek nie meer eerbiedig 
sal word nie. Dan sal hulle ‘n getuienis, ‘n vermaning en waarskuwing wees 
vir die mense wat dan sal lewe, watter noodlot diegene sal tref wat My 
heeltemal sal vergeet. Dan sal melding gemaak word van die ondergang van 
die ou aarde en die laaste oordeel wat beslis het oor lewe en dood, oor 
geluksaligheid en verdoemenis. Amen.  

Pilare van die kerk van Christus – Arbeid in die wingerd 

5131 Ek trek julle steeds uit suiwer liefde na My toe. Ek weet sedert 
ewigheid wie sy weerstand teen My sal opgee en wie Ek daarom as 
instrument sal kan gebruik om My te dien gedurende die laaste tyd vóór die 
einde. Nog ken julle nie die uur van die einde nie, nog hou Ek ‘n sluier 
gesprei oor alle dinge op hierdie aarde. Maar julle, My getroues, moet op 
hoogte wees van My verlossingsplan. En indien dit nodig sal wees, sal Ek julle 
ook die tyd aangee, sodat julle tot seën van julle medemens julle kennis kan 
gebruik, sonder om hulle daarvan in kennis te stel. Want die kennis van die 
dag en uur sal hulle skaad. Slegs ingewydes, My troue toegeneë dienare kan 
Ek opmerksaam maak oor die dag van die einde, maar ook vir hulle op ‘n 
wyse wat hulle nie sal skaad in hul geloof en wil nie. 
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Daarom beproef Ek eers die harte van My dienare. Ek gee hulle egter ook die 
krag om elke beproewing te deurstaan en so sal die weinig tevoorskyn tree 
wat My aan die einde nog groot dienste sal verleen en wat ook daartoe in 
staat sal wees.  
Ek ken julle harte, Ek ken julle wil en Ek kom julle tegemoet met dit wat julle 
begeer, naamlik lig en krag. Daardeur sal julle sterk pilare van My kerk op 
aarde word en geen wêreldse of geestelike mag sal haar kan omgooi nie, 
omdat julle kragtig weerstand sal bied wanneer mense haar mure bestorm.  
Aan die einde van hierdie aarde het Ek mense nodig met ‘n sterk wil en ‘n 
sterk geloof. En oral ken Ek sulke mense en berei hulle voor op die laaste 
stryd, wat teen My en al die gees gerig is. Die voorbereiding geskied egter 
sodanig, dat Ek hulle inwy in My heilsplan van ewigheid, om eers self in My 
bestuur en werksaamheid besig te wees en om alles wat daar gebeur te 
verklaar, om hulle daardeur te versterk in hul geloof in My, wat dan egter ook 
ywerige suksesvolle arbeid in My wingerd moontlik maak. Bowendien verskaf 
Ek lig en krag aan hulle, wat hulle bekwaam sal maak om te onderrig en wat 
hul ook krag sal gee om uit innerlike oortuiging stand te hou teen alle 
aanvegtinge van die kant vanaf die duisternis. 
En so vorm Ek vir Myself ‘n leër van sterk stryders, wie Ek egter ook versorg 
en ondersteun totdat hulle hul opdrag heeltemal vervul het, totdat hulle die 
oorwinning oor die vyand behaal het gedurende die laaste stryd op hierdie 
aarde. 
Ek ken julle en julle wil en Ek prys julle salig dat julle julleself aan My gewy 
het. Ek neem julle op as My eiendom en sal julle vir ewig nie meer loslaat 
nie. Want Ek het julle nodig in hierdie laaste tyd, omdat Ek nog deur julle wil 
inwerk op julle medemense wat Ek julle sal laat ontmoet, sodat julle by hulle 
julle werk in die wingerd kan verwesenlik. En omdat Ek julle nodig het, sal Ek 
ook vir julle sorg totdat julle julle taak volbring het, totdat die einde gekom 
het, wat vir julle almal ophande is. Ek wil My Gees uitstort oor julle almal, 
sodat julle kan insien in welke tyd julle leef. En My Gees sal dit ook aan julle 
verkondig wanneer die dag kom wat aangekondig is in woord en geskrif. 
Amen. 

Werking van die Gees 

5132 Die groot geheim van die goddelike Liefde is Sy Gees wat op julle 
uitgestort word. Dit is nie vir julle mense moontlik om tot hierdie geheim 
deur te dring nie, alvorens julle nie gevul is deur hierdie goddelike Gees nie, 
want dit is juis Sy wat julle in staat stel om korrek te dink, om in alle 
Waarheid te dink, en slegs dan sal julle begin om die goddelike Liefde 
vaagweg te verstaan, dan sal julle 'n flou skynsel van besef hê, want iets 
Goddelik het julle aangeraak en 'n lig in julle aangesteek, want die Goddelike 
Haarself is Lig. Die Gees van God is effektief die uitdrukking van Homself, 'n 
uitstraling van Sy goddelike Lig van Liefde tot in die oneindige en afhangende 
van die graad van volwassenheid van die gebonde geestelike substasie in Sy 
skeppingswerke, so sal die effek daarop wees.  
Die uitdruk van krag stimuleer die geestelike substansie, wat nog onderhewig 
is aan die wet van dwang, tot konstante aktiwiteit, wat uitwaarts plaasvind, 
dit wil sê sigbaar vir die menslike oog, maar in die toestand van vrye wil, 
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naamlik wanneer die geestelike wese as mens vergestalt is, is die effek van 
die goddelike uitstraling van krag verskillend. Dan beïnvloed dit nie meer die 
uiterlike, fisieke vorm nie, maar die geestelike substansie wat daarbinne 
gebonde is, naamlik die siel van die mens, en laat haar tot lewe ontwaak. Die 
geestelike krag spoor dus die siel aan tot aktiwiteit wat haar volmaaktheid sal 
bevorder.  
Dit is die Krag van die Gees, die goddelike uitstraling van Liefde, wat die siel 
onherroeplik sal dryf na God. Want Sy is Lig en Krag, God se oneindige 
doeltreffende vloei van Liefde wat haar vergoddelik wat deur Haar aangeraak 
word. God stort Sy Gees uit. Die persoon wat sy hart vir Hom oopmaak, wat 
net aangeraak wil word deur God se Liefde, maak homself bewustelik en 
vrywillig oop vir Sy uitstraling van lig, hy gaan in Sy baan van Liefde in, en 
God se Krag, Sy Gees sal hom deurdring, en afhangende van die mens se 
volwassenheid van siel, sal die oorvloed van die goddelike Gees in hom 
herkenbaar wees. Hoe minder onsuiwerhede rondom die siel is, hoe makliker 
kan sy binnegedring word deur God se lig wat met 'n oorweldigende sterk 
glans terug weerkaats op die hele persoon, wat homself steeds meer sal 
vergeestelik, hoe meer hy die vloei van die goddelike Lig en Krag toelaat om 
in hom te kom. Maar die Gees van God verloor Haarself egter nie in die 
oneindigheid nie, maar trek eintlik alles na Haarself toe en verenig dus die 
siel, wat buite die goddelike liefde bestaan het, weer met Haarself, so gou as 
wat die siel haarself laat beïnvloed daardeur, dus sodra sy na die Ewige 
Liefde draai, ten einde Haar geskenk te ontvang. Dan sal daar geen afstand 
meer bestaan tussen die Skepper en Sy geskape wese nie, dan het die Krag 
van die Gees die eenheid bereik, dan sal die geesvonk wat eens uit Hom 
voortgekom het, opgeneem word deur die vuur van die goddelike Gees van 
Liefde, Sy sal Haarself verenig met Haar Vader-Gees van ewigheid, as 'n 
geluksalige wese sal sy in die nabyheid wees van die Een Wie die Lig en die 
Krag van ewigheid is. Amen. 

Geestelike ontvangs of verstandswerk? –Ernstige ondersoek 

5135 ‘n Eindelose oorvloed van geestelike kennis kan na die aarde 
oorgedra word sonder dat dit deur mense herken word vir wat dit is. Want 
geeste werk op alle terreine en wil kommunikeer met mense, en afhangende 
van mense se graad van volwassenheid, word hulle ontvang of verwerp. 
Geen geestelike wese word verhinder om homself uit te druk as mense bereid 
is om te luister nie. Tog word mense netso beskerming gebied wanneer hulle 
nie genader wil word deur bose magte nie. Want krag kan nie toegepas word 
deur die geestelike wêreld nie, nie van onder af, of van bo af nie en daarom 
hang dit altyd af van die individu se eie vrye wil, watter soort geestelike 
inligting hy sal ontvang. 
Nietemin moet julle weet dat geestelik ontwaakte mense, dus diegene wat in 
bewuste kontak met My is en wat 'n beroep op My doen vir die suiwer 
waarheid, kan nie weer mislei word of verkeerd onderrig word nie, want 
hierdie mense word omring deur 'n beskermende muur van ligwesens wat net 
altyd probeer om toegang te weier aan alle onrein geeste, want 'n geestelik 
ontwaakte mens behoort aan die verlossingsgemeenskap sodra hy sy dienste 
vir My aangebied het en sy verlossingswerk sal nie deur die duisternis 
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bedreig word nie. Maar dan is die vraag in watter soort posisie die persoon 
van voornemens is om My te dien en hoe vêr hy reeds in die waarheid 
binnegedring het. ‘n Minder ingeligte persoon sal nie in staat wees om 
verhewe wysheid te begryp nie, gevolglik sal hy ook nie in staat wees om die 
waarde daarvan te beoordeel nie, 'n waarheid te beoordeel wat nog vir hom 
onverstaanbaar is. In daardie geval is sy sending nie dieselfde as dié van 'n 
persoon wat in die mees diepgaande kennis onderrig is nie. Verder moet 
streng aandag geskenk word om te bepaal of 'geestelike ontvangs' of 
verstandelike werk van die brein onder bespreking is. 
Julle doen goed om te onthou dat geestelike ontvangers, indien hulle volgens 
My instruksies werk, geestelik beskerm sal word teen inmenging deur onrein 
geeste, maar dat 'n mens se eie denke nie verbied kan word wanneer hy sy 
intellek gebruik om sy wil te formuleer nie en ‘geestelike ontvangs’ dus dan 
nie kan plaasvind nie. Hierdie persoon kan ook goeie bedoelings hê, maar hy 
laat homself nie toe om gelei te word nie, in plaas daarvan neem hy self die 
leiding.  
Julle mense moet julleself streng kritiseer, julle moet uiters nederig bly sodat 
Ek in julle kan werk, sodat julle nie aan die teenstander enige rede gee om 
julle negatief te beïnvloed nie. Julle sal deur My Gees van Liefde onderrig 
word wanneer julle gedagtes na hoër vlakke mik. Maar dan moet alles wat 
nog betrekking het op aardse sake, agtergelaat word, dit wil sê, julle moet 
julself heeltemal uitsluit wanneer julle vrae stel wat julle beantwoord wil hê. 
Eers dan sal die geestelike magte wat absolute waarheid aan julle oordra, in 
staat wees om tot aksie oor te gaan. Dan sal suiwer geestelike gedagtes na 
julle toe vloei en julle sal seker wees dat julle waaragtig onderrig word. Maar 
indien julle wêreldse indrukke saamneem, sal die siel steeds deur die 
verstand beïnvloed word, in welke geval die intellek die oorhand kan kry, en 
volgens sy wense kan julle beïnvloed word deur gedagtestrome wat nie 
uitstralings vanaf die koninkryk van lig is nie, maar wat as sodanig beskou 
word en dit is waarom teenstrydige inhoud altyd krities ondersoek moet 
word, sodat julle nie verwar word nie. 
Julle moet leer om binne suiwer geestelike gedagtestrome te beweeg, julle 
moet slegs die suiwerste waarheid begeer en net geestelik onderrig wil word. 
Julle moet in uiterste nederigheid begeer om My Woord te hoor, dan sal alle 
wêreldse gedagtes na die agtergrond beweeg, die ligwesens sal dan in staat 
wees om julle te beïnvloed en sal julle onderrig volgens My instruksies. Dan 
sal julle die suiwerste geestelike inligting ontvang waarvan die inhoud 
konsekwent is, en elkeen van julle sal dieselfde dink, want slegs een 
waarheid word van bo gestuur na diegene wie My liefhet en verlossend aktief 
wil wees, wat My werking in hulle wil toelaat. Amen. 

Satan se mag 

5136 Groot is die mag van hom wat julle wil verderf, maar slegs as 
julle hom self hierdie mag gee, omdat, indien julle hom sal weerstaan en julle 
na My wend, sal My Liefdeslig julle omspoel wat hom volledig kragteloos sal 
maak, want teen die liefde kan hy nie standhou nie en die liefde sal hom ook 
eenmaal oorwin, wanneer sy tyd gekom het. 
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Met ononderbroke inspanning weet die Satan hoe om dit wat deur sy wil 
voortgekom het, maar wel vanuit My krag, te fassineer en hulle vir ewig aan 
hom te onderwerp en daarom sal hy tot die uiterste toe druk uitoefen op 
diegene wat hy vrees om te verloor, wie hulle uit vrye wil van hom 
losgemaak het, wie na My streef om vir ewig met My verenig te wees. 
Hy sal geen middel uitlaat om op die gees in te werk nie, hy sal verwarring 
stig waar hy maar kan en hy sal altyd daar wees waar Myne saamkom. Hy sal 
probeer om in hul gedagtes tussenbeide te kom om sy wil aan hulle oor te 
dra, ofskoon hy kan insien dat hy die mag oor die gees verloor het. Nogtans 
staan hy as vyand teenoor My, want sy eersug is so groot dat hy so verblind 
is om te glo dat sy mag nie gebreek kan word nie. In die liefde sien hy wel ‘n 
wapen wat hom verwond en daarom ontvlug hy haar, waar sy die voet vir 
hom dwars sit. En hy wakker die liefdeloosheid aan waar daar maar die 
geringste moontlikheid gebied word. Hy voel dat sy mag kleiner word en wil 
hom nie laat oorwin nie. 
Daarom is sy aktiwiteit dikwels onmiskenbaar, omdat sy middele altyd 
sodanig is dat daar vyandskap tussen die mense ontstaan wat mekaar 
toegeneë is, dat verwarring ontstaan waar duidelikheid heers. En die skuld 
moet by die mense self gesoek word, omdat hulle deur klein liefdelooshede 
vir Satan ‘n vinger gee en hy die hele hand probeer gryp, naamlik dat hy die 
mense tot steeds groter liefdeloosheid aanpor. 
Hy het groot mag, maar alleen daar waar dit hom gegee word, omdat julle 
mense nie die wapen teen hom aanwend wat hom magteloos maak nie, 
omdat julle die liefde te weinig beoefen, omdat die eieliefde nog te sterk is in 
julle, wat egter aan hom ‘n welkome moontlikheid bied. Dan sal julle hom nie 
herken wanneer hy julle weg versper nie, dan is julle oë slegsiende en julle 
sal hom as vriend sien en sal hom in julle vertroue neem. Hy is nie julle 
vriend solank hy My teenstander is nie en hy sal My teenstander wees, so 
lank as wat hy sonder enige liefde is en so lank moet hy gevrees word. As 
julle self sonder liefde is, dan behoort julle aan hom en is nog vêr van My 
verwyder. As die liefdesvonk egter in julle ontvlam het, dan verbreek julle 
self die ketting wat julle gebonde hou. Dan verander julle van heer, dan 
verbind julle julleself met My en dan het hy alle mag oor julle verloor. 
Daarom hoef julle hom nie te vrees nie, julle wat Myne geword het deur julle 
wil, julle wat na My streef en hom afgewys het. 
Dan kan hy julle ook nie meer skaad nie, maar julle kan hom nog help 
deurdat julle gloeiende kole op sy hoof stapel, deurdat julle liefde ook oor 
alles sal uitstrek wat julle vyandiggesind is, deurdat julle die bose met liefde 
sal beantwoord, omdat hy dan sal kan insien dat julle julleself vergoddelik 
het, dat julle sy meerdere is in die helderste lig en in onmeetlike krag. Wat 
wanneer ‘n wese hom oortref, bespeur hy sy mag en laat hom dan ook in die 
gedagtes los, hy sal dus nie meer deur hom lastig geval word nie, omdat hy 
nou, as verenig met My, vir hom onbereikbaar is. 
Die weg na die Vaderhart is vir alle mense begaanbaar en die kettings wat 
hulle gebonde hou, kan deur alle mense verbreek word deur die liefde, wat 
tegelykertyd die middel is om los en vas te maak, wat julle tot My kinders 
maak, wat ewiglik die Wederliefde van die Vader ondervind en daarom 
ewiglik gelukkig sal wees. Amen. 
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Verkeerdelik glo ons dat die noodlot bepaal dat ons boos moet 
wees 

5141 Wat julle tot seën strek, sal Ek julle laat toekom. Wat julle egter 
sal hinder in julle geestelike ontwikkeling, is nie My Wil nie, maar inteendeel 
die wil van hom wat julle van My wil skei. Desondanks laat Ek dit toe om julle 
mense die wils- en geloofsvryheid nie te ontneem nie en om julleself aan te 
spoor tot ondersoek van welke gees iets uitgegaan het. Maar alles kan julle 
tot seën strek, want ook die slegte kan vir julle ontwikkeling van nut wees en 
dit in soverre, dat julle sal leer om dit in te sien en te verafsku en julle dan so 
sal kies vir goed of kwaad, waarvoor dit ook dan nodig is dat julle van beide 
op hoogte moet wees. Maar die bose gaan nie van My uit nie, inteendeel van 
die krag wat teen My werk, wat ook op die wil van die mens inwerk om hom 
te wen. Die mens beslis egter self. 
Waar My teenstander by ‘n mens aanklank vind, kan daar nie van My 
werksaamheid gepraat word nie, omdat die mens nie gedwing word in sy 
keuse, sy handel en denke nie, maar omdat hy dit vrywillig doen en omdat 
hy ook die vermoë het om goed en kwaad te onderskei. Daarom dra hy ook 
die verantwoordelikheid vir die rigting van sy wil en daarom skep hy vir 
homself ook sy lot in die ewigheid.  
En niemand sal kan sê dat Ek hom nie benader het nie, want die lewe van ‘n 
mens het soos deur die lot bepaal, voldoende geleenthede waarin hy ‘n 
leidende en beskikkende Mag kan herken wat haar aan hom openbaar. Slaan 
hy egter geen ag op sulke geleenthede nie of laat hy hom ook nog daartoe 
oorhaal om negatief te ontwikkel, dan misbruik hy sy vrye wil en gebruik dit 
dus in die verkeerde rigting. Hy begeef homself dan in die mag van My 
teenstander sonder om deur hom gedwing te wees.   
En sodoende is die beswaar nie reg dat die mens, as hy hom onder 
ongunstige invloed bevind, nie anders kan handel as boos nie en gevolglik 
hierdie bose invloed hom onontkombaar dwing om boos te wees. Die lot 
neem altyd sodanige vorm aan, waar die moontlikhede om julleself positief te 
ontwikkel oorheers wanneer die wil goed is. Die mens hoef dus nie te misluk 
as hy dit self nie wil nie, want steeds staan dit hom ter beskikking om by My 
om hulp aan te klop en dit sal hom altyd verleen word. En elke leed, elke slag 
van die noodlot moet hom tot hierdie bede aanspoor, dan sal die mens ook 
nooit in gevaar wees om weg te sink nie, want Ek wag slegs daarop dat hy sy 
gedagtes na My toe wend, om hom te kan vashou sodat hy nie sal val nie. 
Die gebed tot My is die afweer van dit wat hom skade wil berokken. Die 
gebed tot My gee krag en versterk die mens in elke versoeking. 
Dus staan die mens tussen twee magte en een van die twee moet hy kies. 
Begryplikerwys sal beide op hom inwerk en probeer om invloed uit te oefen. 
Daarom laat Ek ook die werksaamheid van My teenstander toe, maar laat die 
mens nie weerloos aan sy mag oor nie, veeleer probeer Ek hom deur nood en 
ander slae van die noodlot sovêr te bring dat hy My sal aanroep, omdat Ek 
dan eers met My Mag en Liefde kan ingryp, wanneer sy wil vir My gekies het.  
Die mens moet in volledige vrye wil na My toe kom en as hy dit nie vanself 
doen nie, dan moet Ek hom daartoe bring deur haglike situasies van allerlei 
aard, wat dan egter steeds kan dien tot sy sieleheil en daarom deur My 
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toegelaat word. Die bose skep die mens egter homself indien hy diegene mag 
oor hom laat verkry wat die liefde laat verander in die teendeel en hy daarom 
steeds boos en liefdeloos sal handel en wat daarom ook maklik te herken is. 
Maar Ek hinder hom nie, want ook sy aktiwiteite het ten doel dat die wil moet 
kies. Maar salig is hulle wat hulleself na My toe laat dryf, wat deur sy intriges 
sien en wat hom wil ontvlug. Hulle gryp Ek vas en trek hulle nader aan My 
omhoog, want hulle het hul wil goed gebruik en gevolglik die beproewing van 
hul aardse lewe deurstaan. Amen. 

Vyandigheid - Werk in die geheim – Groter aktiwiteit 

5143 Julle word tans nog net deur 'n paar mense teengestaan, maar 
die dag sal egter kom wanneer julle aangeval sal word deur baie, wanneer 
daar slegs 'n klein aantal van julle sal wees, in vergelyking met die baie 
mense wat julle sal beveg, van wie sommige hulself ook gelowiges sal noem, 
maar wie julle vyandig sal behandel ter wille van 'n ware en lewende geloof, 
ter wille van die duidelike tekens van die werking van die Gees, wat hulle 
teen julle sal laat draai. Tans het julle nog 'n klein sirkel van ondersteuners 
wat deur My Woord aangeraak word en wat dit in hulle hart beskou en erken, 
maar die tyd sal kom wanneer julle selfs van hulle geskei sal word, wanneer 
elkeen op homself sal moet staatmaak en besef dat hy omring is deur vyande 
wat sy geloof in My en My leer sal wil vernietig. Dan sal die vrugte van die 
feit dat hulle deur Myself gevoed was met My Woord en hulle wie die voeding 
met volle geloof aanvaar het aan die lig kom. Want hulle sal vasstaan teen al 
die uitdagings van die wêreld en sal altyd eensgesinde mense vind met wie 
hulle weer idees kan uitruil en daardeur hulle geloof versterk. Maar julle 
almal sal verhoed word om openlik aktief te wees, julle sal geen geleentheid 
hê om My Woord in die openbaar te versprei nie. Nietemin sal Ek almal 
versterk wat na My en My Woord sal verlang.  
Die vyandigheid teen julle sal onrusbarend toeneem, maar sal nie julle 
innerlike vasberadenheid kan skud nie, want dan sal My Gees Haarself 
duidelik openbaar en My Woord sal lewendig word in elkeen van julle. 
Uiterlike vyandigheid sal nie in staat wees om julle innerlik te laat wankel nie, 
want Ek sal almal beskerm wat aan My getrou sal bly. Ek herken hierdie wil 
en sal hom altyd die krag gee wat hy benodig om vas te staan. Voor dit sal 
daar egter ’n tyd wees wat julle goed sal kan benut om My evangelie te 
versprei en Ek wil julle aandag daarop vestig, sodat julle die geleentheid nie 
onbenut sal laat verbygaan nie. Want julle sal dan oral kan spreek sonder 
vrees om verban te word; julle sal ook die talent hê om te spreek en dikwels 
sal julle die geleentheid kry om te spreek en aanvaarding kry en julle werk in 
die wingerd sal dan nie vrugteloos wees nie. Dan sal julle baie besig moet 
wees en nie uitstel wat julle kan doen nie. Julle sal liefde moet predik en 
mense se aandag vestig op die einde. Hulle sal baie onthou wanneer die 
finale stryd sal begin, die finale geloofstryd en selfs as julle gekeer word om 
My Woord te versprei, sal die saad wat julle gesaai het, wortelskiet en groei 
en in die laaste dae voor die einde ook vrugte dra. En julle sal in die geheim 
aangaan met julle aktiwiteit, tot seën vir julle en jul medemens, want Ek sal 
al julle geestelike werk seën tot aan die einde van hierdie aarde en eendag 
tot in die ewigheid. Amen. 
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Ontwikkeling is 'n saak van vrye wil en nie God se willekeurige 
gebruik van krag nie 

5144 Die goddelike vonk in die mens is sy wegwyser op hierdie aarde, 
want hy dryf die mens om te doen wat goed is en waarsku hom teen bose 
dade en gedagtes. Maar net liggies, sodat hy kan, maar nie gehoor en gevoel 
hoef te word nie, want hy stoot homself nie op die voorgrond nie, in plaas 
daarvan, word dit verwag van 'n persoon om innerlik te luister en waar te 
neem. Daarom verg dit eers die persoon se wil om bewus te word van die 
sagte stem binne-in hom. Daarom kom die wil eerste en alle ander seëninge 
tree dienooreenkomstig in werking, wat ook die manifestasie van die 
goddelike vonk in die mens insluit. Die wil is egter vry en kan nie met geweld 
beïnvloed word nie, nie van bo of van onder nie. Nie God of Sy teenstander 
bepaal die besluite van 'n persoon nie, maar volgens sy vrye wil oefen hulle 
hul invloed uit.  
Dit moet veral genoem word, want dit verander die ewige Godheid se beeld 
heeltemal, Wie liefde Self is, - wanneer dit geleer word dat die rigting van wil 
deur God bepaal word, wanneer dit geleer word dat die mens nie sy wil vrylik 
kan gebruik nie, maar dat die rigting van hierdie wil afhanklik is van God se 
genade en barmhartigheid. Die feit dat die mens die geleentheid gebied word 
om sy wil te toets en sy Godgesinde wil te bewys, is beslis 'n daad van 
goddelike genade en barmhartigheid, maar van watter waarde sou die mens 
se lewe op aarde wees as sy wil beperk was, en sy ontwikkeling op aarde 
heeltemal God se werk was, dit wil sê, as sy sukses of mislukking deur Hom 
bepaal is. ‘n Leer soos hierdie gee aanleiding tot twyfel in God se wysheid en 
liefde en kan daarom nooit ooreenstem met die waarheid nie.  
Die mens dra onteenseglik altyd die teregwyser in homself, God se 
barmhartigheid is altyd herkenbaar, want hierdie sagte stem is ook 'n 
geskenk van genade, 'n nuttige manier om die mens aan te spoor tot waar hy 
moet wees volgens God se wil, maar dit word heeltemal aan hom oorgelaat 
hoe hy die gawe van genade gaan gebruik, anders sal die teregwyser in die 
hart so hard en waarneembaar klink dat dit gehoor moet word en die persoon 
sou vervolgens geforseer wees om op te tree soos wat van hom geëis word.  
Die mens het ‘n vrye wil, wat van die grootste belang is vir sy geestelike 
ontwikkeling en dit kan nooit ontken word nie, maar nietemin kan woorde 
misverstaan of verkeerd geïnterpreteer word as die nodige begrip ontbreek 
ten opsigte van die mens se werklike taak op aarde en watter doelwit hy 
behoort na te streef.  
Enigiemand wat dit weet, sal ook onmiddellik die fout van so  'n leer herken, 
selfs al word dit verdedig as van goddelike oorsprong. God se liefde en 
wysheid moet altyd beklemtoon word, alles moet God se liefde en wysheid 
toon, en waar dit betwyfel kan word, ontbreek die goddelike oorsprong van 
so 'n leer, want God, wat liefgehê wil wees, stel Homself nie sodanig voor dat 
Hy gevrees moet word nie. ‘n God, wat sy lewende skeppings se liefde wil hê, 
ten einde hulle vir ewig gelukkig te maak met Sy liefde, sal Homself nie as 'n 
God van toorn en tirannie voorstel en alle liefde vir hom in die kiem smoor 
nie. Probeer om die regte betekenis te vind en oordeel nie volgens die letter 
nie, want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Maar waar die 
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Gees van God werk, word alle sluiers gelig en elke persoon wat gevul is met 
God se Gees, sal ook Sy Woord verstaan. Amen. 

God Self as Leraar 

5150 Wie die buitengewone genade sal ondervind om deur Myself 
onderrig te word en wie hierdie leer, wat regstreeks aan ‘n mens (Bertha 
Dudde) deurgegee is, ontvang en aanneem, hy sal nie langer aangewese 
wees op die verskaffing van enige kennis van elders af nie. Hy sal oorvloedig 
deur My versadig word met die “Brood van die lewe” en hoef die geestelike 
voedsel nêrens anders meer te soek nie. Hy hoef ook nie meer uit ‘n reënbak 
te skep nie, omdat die suiwer water hom uit die bron toestroom wat waarlik 
baie suiwerder en beter is. Waar daar egter ‘n gebrek aan vars bronwater is, 
daar moet die mense hulself dankbaar bedien van die water wat hulle ter 
beskikking staan. Maar hulle moet dit ook sorgvuldig beskerm teen 
ontreiniging. 
Verstaan julle wat Ek vir julle daarmee wil sê? Ek wil in geen geval hiermee 
die “boek van die vaders (die Bybel)” veragtelik maak nie, wat vir julle van 
oudsher af heilig is en wat ook nooit as te nimmer sy waarde sal verloor vir 
mense wat in goeie geloof en liefde tot My, hulle kennis daaruit probeer put 
nie. Want daarin lê ‘n diepe wysheid verborge wat slegs verstaanbaar is vir 
hulle in wie die Gees werksaam en lewend geword het. 
Maar wanneer Ek julle Self onderrig, gee Ek vir julle, naas die lering, 
terselfdertyd ook die verklaring. Ek pas die onderrig aan na gelang van die 
mate van julle rypheid, Ek gee aan julle die verklarings in so ‘n formaat dat 
dit verstaanbaar is. Ten eerste leer Ek julle steeds om My wil te ken, want om 
te lewe volgens My wil is die opdrag van julle aardse bestaan. Ek vra julle om 
My aan te neem as God en Skepper van die ganse heelal, maar ook as 
liefhebbende Vader van My “kinders”, wat op aarde die kindskap van God sal 
kan bereik, maar baie hulp en ondersteuning daarvoor sal nodig hê. Vir julle 
mense het die betekenis van My vroeëre woorde onduidelik geword, daarom 
wil Ek (deur die nuwe openbaringe: opm van uitg.) aan julle op ‘n eenvoudige 
manier die korrekte sin van die Bybel verklaar. Daarom stuur Ek My 
evangelie weer na die aarde toe, soos wat Ek dit eens verkondig het tydens 
My verblyf op aarde. 
Ek wil nie net as God in julle verstand teenwoordig wees nie, maar ook in 
julle hart woon. Ek verlang dat julle lewendig in My sal glo en Ek wil dit aan 
julle duidelik maak hoedat julle ‘n lewende geloof kan verkry. Nie deur baie 
kennis wat julle met julle verstand julle eie gemaak het bereik julle ‘n 
lewende geloof nie, selfs wanneer julle die boek van die vaders (die Bybel) 
ontleed het, nee - slegs deur ‘n lewe in onselfsugtige liefde. 
Julle insig sal baie meer omvangryk wees as wat dit moontlik is om alles te 
bestudeer en julle geloof sal waaragtiger wees wanneer julle My gebooie van 
die liefde tot God en julle naaste onderhou, want dan sal julle waarlik wys 
wees en innig met My verbonde. Dan sal julle ook geskik wees om julle 
medemens te onderrig en aan hulle die gevolg van ‘n opregte lewenswandel 
te verkondig.  
Dan sal julle ware verteenwoordigers op aarde en predikers volgens My wil 
wees, want dan put julle al julle kennis uit julleself en My Gees in julle lei 
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julle dan in die suiwer waarheid in. Julle sal dan ‘n kennis besit wat julle nie 
van buite af gekry het nie, maar wat julle blywend deur My genade ontvang 
het. Dan het die “Bron van die Lewe” Haarself vir julle geopen, dan stroom 
die lewende water uit die “Bron van My Liefde” tevoorskyn, waaraan julle 
julleself almal moet lawe. Maar julle moet dan ook ’n verfrissende drankie vir 
julle medemens aanbied, sodat hulle ook daardie suiwer water mag proe. En 
indien hulle van goeie wil is, sal hulle hierdie “water” (My Woord) nooit wil 
misloop nie.  
Alle mense sou hulle aan hierdie “Bron van die Lewe” kan lawe, maar slegs 
weinig weet hoe om hierdie bron te vind. Hierdie weinig is egter nie tevrede 
met hulle onwetendheid nie en soek die Waarheid, om welke rede hulle 
hulself na My toe sal wend as die ewige Waarheid en sal bid vir ‘n 
verkwikkende drankie, wat Ek sekerlik nie van hulle sal weerhou nie. 
Skep daarom uit die “Bron van die Lewe” en ontvang met ‘n dankbare hart 
wat My Liefde vir julle aanbied. Waardeer die groot genade om deur Myself 
onderrig te word, want julle sal nog baie krag nodig hê, wat julle slegs uit My 
Woord wat julle van bo ontvang het, kan verkry, want hierdie Woord van My 
het Ek geseën met My Krag. Amen. 

Bevryding van die siel uit die afgrond deur Jesus Christus - 
hiernamaals 

5153 Die kruis van Christus is die teken van hoop vir almal wat geval 
het en in hul toestand ongelukkig voel, hetsy op aarde, of in die ryk van die 
hiernamaals. Die kruis van Christus wys hulle dat daar steeds verlossing is, ‘n 
uitweg waarlangs mense moet loop om uit die afgrond, uit die ryk van 
duisternis, tot in die oggend van die lig te kom. 
Die kruis van Christus is die wegwyser omhoog, wat jou nooit op ‘n 
dwaalspoor sal bring nie, want die Een Wie aan die kruis gesterf het uit liefde 
vir die sondige mensdom, is die Een Wie hierdie weg geopen het. Hy het die 
koopprys vir die bestaande siele in die afgrond betaal en elke siel kan nou 
van hierdie voorreg gebruik maak, want hierdie weg omhoog is nou oop vir 
elke siel, op voorwaarde dat sy Jesus Christus, die goddelike Verlosser as 
haar doelwit gekies het, op voorwaarde dat sy die diepte wil verlaat om Hom 
te bereik! Dan is sy geregtig op verlossing, dan sal die goddelike Verlosser 
haar Self ophef vanuit die diepte, dan sal haar sondes weggewas word deur 
Sy bloed, die sondeskuld sal gekanselleer word en die werk van verlossing sal 
nie tevergeefs gewees het vir hierdie siel nie. Jesus Christus het vir alle 
mense gesterf, vir die mense van hierdie huidige tyd, die verlede en die 
toekoms.  
Hy het na die hel neergedaal. Hy het ook die seëninge van die daad van 
verlossing beskikbaar gemaak vir die siele in die afgrond en daar is verlossing 
vir die siele, selfs in die hiernamaals, maar nooit sonder Hom nie, want slegs 
die Bloed wat Hy gestort het vir die sonde, kan vergoed vir die sondes van 
die siel, maar Sy vergifnis moet bewustelik gevra word. In die geestelike 
sfeer moet Hy erken word as die “Verlosser van sonde”, andersins is 
bevryding vanuit die duisternis onmoontlik. 
Die mens Jesus het op aarde ‘n onmeetlike groot daad van liefde volbring en 
hierdie daad van liefde is ook effektief aan die ander kant in die hiernamaals 
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en Sy Medelye volg selfs die siele wat sonder verlossing van hierdie aarde af 
oorgegaan het. Tog, net soos op aarde, moet die siel vrywillig uit haar eie 
verlossing wil hê deur Jesus Christus in die hiernamaals ook, sodat Hy 
medelye kan hê met haar nood, sodat Sy Liefde haar kan aangryp en haar 
vanuit die afgrond kan ophef. 
Om hierdie rede is die kennis van Jesus Christus en Sy daad van Verlossing, 
sowel as die geloof in beide, uiters belangrik en hierdie kennis moet aan die 
siele oorgedra word, indien hulle dit nog nie op aarde verwerf het nie. Maar 
hierdie taak is baie moeiliker as op die aarde, want die siele van die 
duisternis besit weinig kennis en krag vir waarneming en kan daarom nie 
maklik onderrig word nie.  
Desondanks is hul situasie nie hopeloos nie, wanneer hulle in nood is en om 
hulp vra om verlos te word vanuit hul huidige situasie. Dan sal hulle nie meer 
heeltemal koppig wees nie en dan kan kennis aan hulle oorgedra word deur 
voorbidding en liefdevolle instruksies via gedagtes wat hulle in staat sal stel 
om hulle gedagtes te rig na Jesus Christus, die goddelike Verlosser sodat 
hulle Hom self kan aanroep. En elke aanroep in geloof en vertroue om Sy 
hulp sal verhoor word. Nou het die weg omhoog begin en sal stap vir stap 
gewandel word met Sy hulp. Daar is verlossing vanuit die afgrond, maar 
nooit sonder Jesus Christus nie! Dit is wat die siele ook moet weet, anders sal 
hulle nooit hul gedagte na Hom rig nie, Wie hulle alleen kan verlos uit hul 
nood, Wie in Sy liefde en medelye altyd bereid is om lyding te versag en ’n 
smartlike toestand te verander na ‘n toestand van geluksaligheid. 
Tog vereis dit altyd die wese se wil en om die wil korrek te verander, vereis 
baie voorbidding deur mense met geloof en liefde, wie ook bereidwillig is om 
hulle te help wat nog ongered is. Amen. 

Weg van verlossing- Weg van die liefde - Jesus Christus 

5157 Die weg van verlossing is die weg wat Jesus Christus gegaan het, 
die mens Jesus, Wie op aarde die groot taak vervul het om vir alle mense uit 
die verlede, die hede en die toekoms die weg na God te baan, die almagtige 
Skepper van hemel en aarde. Hierdie taak was belangrik, omdat Hy as mens 
met dieselfde vyandige kragte moes stry soos alle ander mense en Hy tog die 
bewys gelewer het dat dit moontlik is om hulle baas te raak deur gebruik te 
maak van die ware wapen. Want Hy het nie die werk as God volbring nie, 
ofskoon goddelike krag in alle volheid in Hom openbaar is tydens Sy 
onderrigtende werksaamheid, maar om hierdie krag te kon ontvang, moes Hy 
as mens hierdie stryd met sukses voer. En so het Hy ook die bewys daarvoor 
gelewer dat ‘n mens in volle besit van goddelike krag en wysheid kan kom en 
dit het ook die weg getoon wat Hyself gegaan het, naamlik die weg van 
liefde, wat lei na die vereniging met God en daardeur ook na die besit van lig 
en krag in alle volheid.   
Die mens Jesus Christus het heeltemal vanuit die Wil van God geleef en al Sy 
strewe was daarop gerig om nader aan die deur Hom herkende Vader te 
kom. Die liefde vir die Vader het Hom vervul en Hom geuiter in die liefde vir 
die medemens. Want ‘n hart wat vol is van liefde, kan nie anders as om alles 
binne bereik van sy liefde te trek nie, omdat dit tot geen ander gevoelens wat 
teenoorgesteld is aan die liefde in staat is nie. Dus was die liefde die wapen 
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wat Hy aangewend het in die stryd teen die kragte wat Hom tot ’n val wou 
bring. Want die liefde het die krag geskenk, sodat Hy nooit kon verloor nie, 
omdat Hy deur die liefde in ‘n sekere sin met Sy hemelse Vader saam teen 
die vyand gestry het en Hy daarom die sege moes behaal. Die liefde kan 
niemand weerstaan nie, omdat Sy die Oerkrag is waaruit alles, ook die 
teenstander van God, eens voortgekom het, gevolglik moet Sy sterker wees 
as alles en ook hom oorwin wie Hom nie wil erken nie.  
Die mens Jesus het die weg van die Liefde gegaan en dit het regstreeks na 
God gevoer. Dus het Hy die weg gebaan en alle mense vrygemaak, want 
almal kan nou hierdie weg gaan met die sekerheid dat hy die doel sal bereik.  
Hy alleen is die weg van verlossing, Hy alleen is die enigste weg wat nie deur 
die vyand van die siel begaan word nie, waarop die mens veilig is teen alle 
aanvalle, want op hierdie weg van die liefde word hy deur Jesus Christus Self 
begelei, wat vir hom ‘n ware Leier sal wees en hom ook vol sorg sal behoed 
teen ‘n terugval of ‘n afwyk van die regte weg. Wie Hom navolg, gaan 
tegelykertyd saam met Hom en hy moet sy doel dan ook bereik. Hy het vir 
alle mense die stryd met die teenstander van God uitgeveg.  
Maar Hy vra ook aan diegene wat Hom wil navolg op die weg van verlossing, 
dat hulle teen die ander sal stry d.w.s. dat hulle ook die wapen van die liefde 
sal aanwend, wat die enigste is waarmee hulle hom kan verslaan. 
En daarom is die weg van verlossing niks anders as die weg van die liefde tot 
God en tot die naaste nie, want deur die liefde maak die mens homself vry 
van die vyand van sy siel, deur die liefde verkry hy die mag oor hom, deur 
die liefde ontvang hy onophoudelik krag vanuit God en deur die liefde bring 
hy die vereniging met God tot stand, die ewige Liefde Self. Dan het sy siel 
genesing gevind van ‘n kwaal wat hom deur die sonde aankleef, deur die 
afval van weleer van God, wat Sy teenstander veroorsaak het, omdat hy 
sonder liefde was. Dan sal sy siel weer verenig wees met die ewige Liefde, 
want Jesus Christus Self het tot by die Oerbron van krag gekom, Hy het as 
ware kind van God teruggekeer na die Vaderhuis, omdat Hy die ware weg, 
die weg van verlossing gegaan het, wat Hyself aangewys het. Amen. 

’n Wys op die nabye einde. Die Jongste (ook laaste) dag 

5159 Julle almal sal My genade ondervind en in die laaste tyd duidelik 
gewys word op die einde, omdat julle baie veranderinge rondom julle sal kan 
waarneem: Die vergaan van aardse goedere, die skielike sterwe van julle 
medemense, wat midde in hulle lewens weggeruk sal word, vreemde 
veranderinge in die natuur en alles is ooreenstemmend met ou profesieë wat 
Ek deur sieners en profete maar steeds weer aan die mense gee om hulle op 
hierdie laaste tydperk opmerksaam te maak. 
Julle word slegs aangespoor om na te dink en die vraag wat aan julle 
voorgelê word, is, “watter lot julle self tegemoet sal gaan”. Sowel aards as 
geestelik sal ‘n onrus julle oorval, want die aardse gebeurtenisse sal julle 
beangs maak en sal ook aanleiding gee tot geestelike gedagtes, omdat julle 
onbewustelik voel dat julle nog erg gebrekkig daarmee gesteld is. Al die 
aardse gebeure sou julle nie laat skrik het, indien julle die ordening in 
geestelike opsig in stand gehou het nie, maar julle het in die aardse ‘n 
vervanging vir die geestelike gesoek en aangesien dit nou eers onseker vir 
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julle voorkom, sal julle gedagtes tog op die vraag gerig word: “Hoe sal ek 
myself staande hou wanneer alles ten einde geloop het?”  
En hierdie vraag moet in julle opkom, daarom laat Ek soveel nood oor die 
mens kom, want daar bly nie veel meer tyd vir julle oor nie, maar tog nog 
genoeg indien julle ernstig wil verander. Dit is alles genademiddele wat julle 
as slae van die noodlot sal tref voor die einde, ook wanneer julle nie as 
sodanig wil luister nie, maar dit kan julle nog tot besinning bring, hoe 
armsalig dit ookal met julle gestel is, ingeval julle skielik weggeroep word van 
hierdie wêreld.  
Let op alle gebeurtenisse om julle heen, hou julle oë en ore oop en laat aan 
julleself sien dat daar nog ‘n vonkie verantwoordelikheidsgevoel in julle 
aanwesig is, wees nie onverskillig nie, keer in julle binneste en beskou in 
stilte julle eintlike waarde, wanneer julle voor My verantwoording moet doen 
op die jongste dag. Want die jongste dag is vir elkeen die dag van sy 
liggaamlike dood, wat vir julle almal nader is as wat julle vermoed en wat 
enkeles nog vinniger sal oorval, want vir julle almal staan daar nog veel te 
wagte. 
Die dood van die liggaam kan julle nie teengaan wanneer julle uur gekom het 
nie, maar die dood van die siel kan julle afweer, ja, julle kan die siel die ware 
lewe gee, wat ewig sal duur, wat nooit meer van julle afgeneem kan word 
wanneer die lewe van die Gees eenmaal in julle ontwaak het nie. Daarom hou 
Ek die liggaamlike dood vir julle so gereeld voor oë, daarom gewaar julle dit 
so gereeld om julle heen, julle sien alles vergaan wat vir julle waardevol was 
en vreugde verskaf het, julle sien liewe mense wat heengaan vanwaar geen 
terugkeer meer te verwag is nie. Dit alles laat Ek vir julle sien, sodat julle tot 
nadenke gestem kan word oor julle eie ek, sodat julle goed rekenskap kan 
gee wat julle waarlik gesien het, om vir julle ‘n ewige lewe te verseker, 
wanneer die liggaam sterf en daar niks meer op aarde agterbly nie.  
En as julle daaroor sal nadink en slegs ‘n bietjie gehoor skenk aan die stem 
binne-in julle, het julle ‘n genademiddel benut, want op geen ander manier 
kan Ek julle bystaan nie. Alles wat van My af kom, moet wees asof dit vanuit 
julleself gekom het, dan eers sal julle dit aanneem. Julle sal nog gereeld 
geleentheid hê om daaroor na te dink en altyd moet julle daaraan dink dat 
die laaste tyd buitengewone verskynsels sal meebring, sodat net die wat nog 
‘n goeie wil sal hê, dit nog binne ‘n kort tyd sal kan bereik, waartoe hulle in 
ander omstandighede baie tyd tot hulle beskikking gehad het. 
Maar dit gaan met rasse skrede na die einde toe en Ek wil nog vele vir My 
wen voordat die einde kom. Daarom word My genade onophoudelik aan julle 
uitgedeel en wie haar besef en die genademiddele benut, sal nie verlore gaan 
op die jongste dag nie, al mag dit vir hom skielik kom of eers aan die einde. 
Hy sal dit nie hoef te vrees nie, omdat My genade hom gered het van die 
geestelike dood. Amen. 

Krag van voorspraak 

5161 Die krag van voorspraak vir die oorledenes moet julle aan al julle 
geliefdes gee wat van julle af heengegaan het, dit maak nie saak in welke 
graad van rypheid julle meen dat hulle is nie. Want hulle het almal nog krag 
nodig en is dankbaar vir alle hulp. Dit is ‘n blye gevoel as julle siele uit die 
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diepte na bo gehelp het en julle sal dit eers besef wanneer julle self in die ryk 
hierna aangekom het en die nood sien waarin baie siele smag. En wel, omdat 
daar nie vir hulle gebid word nie, omdat hulle geen mense op aarde het wat 
hulle in liefde gedenk en hulle die krag laat toekom wat hulle nodig het om 
opwaarts te gaan nie. 
So gou die siele eenmaal die krag van die liefde ondervind het en hierdie krag 
benut, werk hulle met ‘n enorme ywer. Maar die eerste aansporing moet aan 
hulle gegee word deur liefdevolle voorspraak vanaf die kant van die mens, 
omdat dit hulle eerste beroer en hul denkrigting verander. Hierdie voorspraak 
moet egter bewustelik gedoen word, d.w.s. met die bedoeling om die siele te 
help in hul opwaartse ontwikkeling.  
Julle mense moet weet dat julle voorspraak waarde het en julle moet julleself 
nou met die nood van hulle wat oorlede is vertroud maak en uit ‘n liefdevolle 
hart ‘n gebed stuur om ‘n gawe van krag vir hierdie siele. Hierdie gawe sal 
hulle dan sekerlik gewaarword en ook die liefde wat na hulle uitgaan 
dankbaar ervaar en dit sal hulle daartoe bring om lief te hê, wat nou op hul 
omgewing uitstraal en as ‘n swak lig en dit doen alle siele goed. Julle mense 
kan so buitengewoon aktief meewerk aan die verlossing, as julle maar die wil 
sal hê om leed en nood te versag.  
Want hierdie wil sal julle aanspoor tot gebed wat uit die hart kom en slegs dit 
het verlossende krag. Alles wat julle doen moet julle bewustelik doen. Nie as 
uiterlike vorm of lippediens nie, want dit het geen uitwerking nie, omdat die 
oortuigde wil om te help nie aktief is nie. Slegs die liefde verlos, dit moet 
steeds weer vir julle gesê word. Met die liefde kan julle onvoorstelbaar baie 
bereik. Julle kan deur liefderyke voorspraak soveel stralende lig in die 
duisternis inbring, dat daar vele siele sal saamkom en deur hierdie ligstraal 
aangeraak word, steeds met die gevolg, dat daar ook in hulle ‘n gevoel van 
liefde sal ontwaak wat werksaam wil wees.  
Liefdevolle voorbede is ‘n enorme kragstroom wat sy uitwerking nooit sal mis 
nie. Neem al julle geliefdes in hierdie voorbede op, roep hulle in julle 
gedagtes na julle toe en vertel hulle dat julle hulle wil help en dat hulle kalm 
en sonder weerstand julle hulp moet aanneem. Onderrig hulle in gedagtes 
dat hulle ook opwaarts kan gaan, as hulle die krag wil gebruik wat julle hul 
deur julle voorbede laat toekom het. En wys hulle steeds op Jesus Christus. 
Slegs Één kan hulle verlos en hierdie Een kan slegs deur liefde gewen word. 
Daarom, vertel hulle dat hulle met die krag wat hul gegee is weer ander siele 
moet help wat netso in groot nood is, dat die liefdeswerk wat aan die siele 
gedoen word, hulle steeds nader sal bring aan Jesus Christus, wat dan almal 
mededoënd na Hom sal rig en hulle sal binnevoer tot in die ryk van lig.  
As julle een siel gehelp tot die korrekte gebruik van die krag wat sy ontvang 
het, dan is haar opwaartse styging verseker. Dan het die swakke wil en die 
kragteloosheid verdwyn en sy gaan dan ywerig opwaarts en trek talryke siele 
saam met haar na bo, omdat sy haar insig nou ook aan andere oordra. En so 
het een enkele voorbede ‘n onvermoede seën tot gevolg.  
Julle mense op die aarde moet nie die krag van voorspraak onderskat nie, 
maar dink steeds daaraan dat dit uit ‘n liefdevolle hart moet kom om werklik 
kraggewend te wees. En sluit al julle geliefdes in, want hulle het almal nog 
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krag nodig en sal julle ewiglik dankbaar wees wanneer julle hul nog swakke 
krag laat toeneem en in liefde aan hulle dink. Amen. 

Tydsbepaling van die einde – Valse profete 

5162 Om die tydstip van die komende wêreldoordeel te wil bepaal, 
strook nie met My Wil en My Wysheid nie, wat heel goed insien dat kennis 
van tyd en uur vir julle mense ondraaglik sal wees, omdat dit julle denke, 
sowel as julle handeling, sou beïnvloed en daarom deur My geheim gehou 
word, nieteenstaande My voortdurende aankondigings en waarskuwings en 
aanmanings. Julle sal julle lewenswyse vrywillig moet verander, waartoe wel 
‘n onophoudelike wys op die naderende einde goed is, maar nie die presiese 
kennis van die tyd en uur nie. Wel is die einde, die wêreldoordeel, baie naby 
en steeds weer maak Ek dit aan julle bekend, maar tog sal julle almal verras 
wees, want niemand sal dit oortuigend verwag en aan die spoedige einde glo 
nie. Maar wie meen om die tyd en die uur te kan aangee, is nie My gesant nie 
en glo daarom nie sy woorde nie, ofskoon hy voorgee om vir My te spreek, 
ofskoon hy ook trag om die medemens na die ware geloof in My te bring. 
Nogtans is hierdie bewering nie deur My Gees aan hom oorgedra nie, dit gaan 
nie van My af uit nie, dit is ‘n produk van eie gedagtes, waarvan hy self 
oortuig is dat dit die waarheid is en wat hy daarom trag om te versprei. 
“Die dag en uur weet niemand nie.” Dink aan hierdie woorde wat Ek op aarde 
tot My volgelinge gespreek het. As God en Skepper van die oneindigheid, is 
Ek sedert ewigheid goed op hoogte van die dag en uur, maar My Wysheid 
verhinder My om die kennis aan julle bekend te maak. Want dit gaan oor die 
vrye wil van die mens, wat nie aangetas mag word nie, maar wat deur elke 
presiese mededeling oor die laaste dag aangetas sal word. Die dag is wel 
sedert ewigheid vasgelê, maar netso is ook alle gebeurtenisse vooraf vasgelê, 
wat sonder dwang moet bydra tot die verandering van die wil van die mens. 
En so word vanuit My alles gedoen wat dienstig is vir die mens om in die 
korrekte ingesteldheid op die laaste dag My oordeel te kan afwag. Dog as dit 
nie self deur die mens benut word nie, is sy lot vir ‘n eindelose lang tyd 
alreeds beslis.  
Die wete van die dag en uur van die einde sou ‘n gedwonge verandering van 
sy wese tot gevolg hê, wat hom egter nie die reg gee om die ligryk, nóg 
minder die salige paradys van die nuwe aarde binne te gaan nie, maar sou 
ook nie die mens aan die ewige verderf uitlewer nie, omdat angs en vrees sy 
wil bepaal, maar nie die liefde nie, wat die enigste beweegrede moet wees vir 
‘n ommekeer van die wil. Die liefde sou dus nog te gering wees en dit gee nie 
die reg om van ‘n wesenlike verandering te praat nie, maar die wil om die 
korrekte te doen sou die wese aangereken moes word, want in ‘n sekere sin 
sou die wese gehoorsaam wees, maar nie uit liefde nie, veeleer uit vrees.  
Maar die liefde sal uiteindelik die deurslag gee. Ek wil die bokke van die 
skape skei, Ek wil ‘n reiniging bewerkstellig waardeur ‘n verlossingstydperk 
beëindig moet word, voordat daar ‘n nuwe een kan begin. Daarom moet daar 
‘n duidelike wilsbesluit plaasvind, waartoe die mense ryklik tyd en 
geleentheid het en as aansporing word die naderende einde vir hulle 
aangekondig. Maar hulle moet heeltemal sonder dwang besluit. 
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Daarom hou Ek dag en uur geheim, maar dit sal kom soos ‘n dief in die nag, 
wanneer niemand dit verwag nie, sal dit daar wees, wanneer die mense in die 
genietinge van die lewe hul bevrediging vind, wanneer hulle rusteloos van die 
een genot op die ander jag maak, wanneer hulle alles om hulle heen vergeet 
en vrolik is, wanneer hulle heeltemal vol lewensvreugde sal wees. Dan sal die 
dag aanbreek wat aan alles ‘n einde sal maak. En dan sal blyk wie vir My 
party trek, of vir My teenstander, wie meester is van hierdie wêreld. Dan sal 
alles geopenbaar word, lig en duisternis, waarheid en leuen, liefde en haat, 
dan sal niemand hulle kan verberg of sy ware wese verskuil kan hou nie. Dan 
sal elkeen homself so voordoen soos wat hy in werklikheid is, want die nood 
om hom sal sy masker van sy gesig afruk en dan sal elkeen sy regverdige 
loon kry. Lig of duisternis, Hemelse geluksaligheid of ewige verdoemenis. 
Amen. 

Deur God gewilde verkeer met die geestewêreld 

5166 Ontelbare geestelike wesens omring die aarde en hou hulle in die 
nabyheid op van die mense wat op die een of ander manier met hulle verbind 
is, deur dieselfde rypheid van gees, dieselfde gesindheid of bande in die 
aardse lewe. Hulle almal bespeur dat daar iets van groot betekenis gaan 
gebeur, hulle weet dat die aarde en haar bewoners iets te wagte staan, maar 
slegs hoogontwikkelde geeste ken die ewige verlossingsplan van God en dus 
ook die verloop van die komende tyd. 
Daar heers ‘n uitermate naarstige aktiwiteit in die geestewêreld, wat in 
opdrag van God die mense op aarde te hulp wil kom om die graad van hul 
rypheid nog soveel moontlik te vergroot, voordat die dag aanbreek wat hul 
lewens gaan beëindig. 
Die onwetende siele in die geesteryk bespeur ook ‘n algemene bedreiging vir 
die mense op aarde en hou hulleself instinktief op in die nabyheid van hulle 
met wie hulle noue bande gehad het. Hulle kan vir hulleself geen uitsluitsel 
gee waaroor hulle verontrus is nie en tog is hulle besorg oor die mense, in die 
besonder oor hulle met wie hulle in liefde verbonde was. 
Daar bestaan ook ‘n wet en as gevolg daarvan is daar geen opheldering, 
solank as wat ‘n mens sonder liefde en geloof is nie, want solank sal die siel 
van die mens nie in staat wees om die waarheid in te sien en aan te neem 
nie. Dieselfde geld ook vir die siele in die geesteryk wat die aarde nog 
onvolmaak verlaat het. By hulle ontbreek alle begrip vir die ewige waarheid 
en dus is die verlossingsplan van God ook vir hulle onbegryplik, in ‘n sekere 
sin is daar ‘n tekort in hulle denkvermoë te bemerk, hulle begryp nie wat vir 
hulle as hoër waarhede aangebied word nie, totdat hulle in hulself die liefde 
opgewek het en daardeur ‘n bepaalde insig kan ontvang. 
En so kan daar aan hierdie siele vereers geen opheldering gegee word in die 
geesteryk oor die rede van hul onrus en besorgdheid nie. Maar hulle sou 
hulleself graag teenoor die mense wil uiter en probeer op elke manier die 
gedagtes van die mense op hulle te rig, met die doel om met hulle te kan 
praat en verstaan te word.  
Dit is vir hierdie siele ‘n groot teleurstelling wanneer daar nie na hulle 
geluister word nie, soos wat hulle meen en tog gee hulle nie op in hulle 
pogings om hulleself verstaanbaar te probeer maak nie. Dit is ‘n bepaalde 
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soort liefde vir diegene van hulle wat op aarde agtergebly het en hierdie 
liefde word vir hulle deur God aangereken en daar word aan hulle ‘n 
moontlikheid gegee om dit tot uitdrukking te bring. 
Waar daar ook maar mense op aarde byeenkom in gedagtenis aan 
oorledenes, om hulle te help, kan daar ‘n deur God gewilde verkeer van die 
aarde met die geestewêreld tot stand gebring word. Maar steeds moet die 
dienende liefde die beweegrede wees, wat dan ook seën sal oplewer, sowel 
op aarde asook in die geestelike ryk. En weer is die graad van rypheid 
deurslaggewend welke siele dit in die geesteryk toegestaan sal word om 
hulleself te kan uiter. 
Die mens is deur ontelbare siele omgewe en elke siel sou haarself wil uiter, 
maar dit word nie aan elke siel toegestaan nie, maar almal mag luister en 
hulle sal begryp wat ter sprake kom. ‘n Beskuttende geestelike muur omring 
geestelik strewende mense, netso span die leiers van die nog onwetende 
siele in die hiernamaals hulle egter ook in om hierdie siele op ‘n hoër vlak van 
insig te bring, deurdat woorde van liefde steeds deur hulle verneem en 
begryp word en hulle aanspoor om te dink oor hul eie toestand en graad van 
liefde. 
Daarom kan die mense op aarde oor die dood heen inwerk op hierdie siele, 
wanneer die verbinding met die geestewêreld tot stand gebring is op ‘n God 
welgevallige grondslag, d.w.s. om te gee en te ontvang wat steeds net vir die 
siel dienstig is. Aan hulle wat die geestelike nastreef, word kontak met die 
hiernamaals toegestaan, maar die mense moet slegs rekenskap gee van die 
beweegrede waarom hulle so 'n verbinding tot stand wil laat bring. 
Vir die siele in die hiernamaals is dit ‘n verligting, ‘n wegneem van hul sorge 
vir die mense om hulle opmerksaam te maak oor dit wat hulle bedreig, 
waarvoor hulle ‘n fyn ontwikkelde gevoel het, maar nie die ware opheldering 
daaroor kan gee nie. En hulle sal hulself steeds in die nabyheid van die 
gevaar ophou en sal hulle wil help. En hierdie wil om te help word deur God 
waardeer en beloon met hulp van Sy kant af. Amen. 

Gebed om genade en krag, vir verligting van die gees 

5168 Julle versoek is en moet steeds bly: "Vader, vervul ons met U 
Gees, met U Krag en U Genade." Met hierdie versoek lê julle getuienis af van 
julle geestelike armoede, dat julle jul swakheid bely en My vra vir toesending 
van liefde, vir krag en genade en vir verligting deur die Gees. En Ek sal julle 
verhoor, want elke gebed wat julle geestelike versorging aanbetref, hoor en 
verhoor Ek en Ek help julle opwaarts. Sodra julle besorg raak oor die 
welstand van julle siele, het julle dan ook die sin en die doel van die aardse 
bestaan verstaan. En dan is dit vir My maklik om aan julle te gee waarna julle 
verlang, sonder om julle vrye wil in gevaar te bring. Dan is julle bewus van 
julle nog onvolmaakte toestand en julle sal uit vrye wil probeer om dit op te 
hef. 
Julle moet na My toe kom, sodat Ek julle kan help en julle sal waarlik gehelp 
word, want My hart juig oor julle verlange na My. En Ek kan aan julle dink as 
kinders wat in hul swakheid en onkunde vergesel en onderrig moet word, 
sodat hulle kan groei en gedy, omdat hulle die weg betree het wat na My lei, 
na bo, na die lig. Krag, genade en verligting van die gees - as julle hierom 
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vra, sal julle alles besit: My Liefde en erbarming en volledige duidelikheid oor 
julle doel op aarde en die oplossing daarvan. Julle sal dan insig ontvang en 
sal dan siende voortgaan waar julle tevore nog blind en daarom nog 
ongelukkig was. Wanneer My kragstroom julle tref, sal julle ook My Liefde vir 
julle voel, wat julle sterk sal aantrek. Ek het julle lief, ofskoon julle nog 
onvolmaak is, en Ek stuur daarom onophoudelik My genade aan julle om julle 
volmaak te laat word, indien julle hierdie genade benut. En julle sal dit ook 
doen, omdat julle My ook om verligting van die gees gevra het en julle sal 
daarom baie duidelik besef wat by julle ontbreek, hoe julle sal moet lewe en 
watter pad julle sal moet gaan om geluksalig te word. 
Jy sal alles bereik as jy My vra vir krag en genade, en verligting deur die 
Gees. Want dan is jou hart al ontsluit vir die kragstroom van die liefde. My 
Gees kan in jou werksaam word, want jy belet hom nie meer nie, omdat jy 
jouself oopmaak vir My stroom van genade en liefde en dit onherroeplik 
werksaam word in 'n bereidwillige mensekind wat na My gekeer is. Ek hou 
werklik enorm veel van jou en tog moet My genade jou eers vasgryp, omdat 
jy vanweë jou onvolmaakte toestand nie waardig bewys is om My Liefde in 
ontvangs te neem nie. En daarom moet Ek genade voor geregtigheid laat 
geld. Ek moet jou na My toe trek, omdat jy nie uit jouself sal kom nie, maar 
jy sal self kan besluit of jy My genade wil aanneem al dan nie. Ek dwing jou 
nie om My te volg nie, maar My genade werk baie magtig in op diegene wat 
geen weerstand bied nie. En elke versoek om genade beteken die opgee van 
weerstand. 
Wees daarop bedag dat Ek dit dan ryklik oor jou kan uitstort, as jy deur jou 
gebed die wil kenbaar maak om die genade van My aan te neem en te 
gebruik. Roep My aan om krag en genade en vir die uitstorting van die Gees 
oor jou. Dan is daar ware deemoed in jou, want jy voel dat jy hierdie gawes 
nodig het. En aan die deemoedige skenk Ek My genade. Hy roep My aan en 
het in sy deemoed al aansienlik nader aan My gekom, omdat hy die 
verhouding van kind tot stand gebring het deur sy liefde en deemoed vir My 
en Ek die mens nou so kan vorm dat Ek hom ryklik kan beloon met My 
Genade, met My Krag en My Gees, wat nou in hom werksaam word en wat 
hom in alle waarheid sal lei. Amen. 

Skyn en werklikheid 

5172 Die aardse lewe is maar net ‘n skynbestaan. Sodra julle tot 
hierdie insig sal kom, sal julle op die ware pad wees wat omhoog gaan. Julle 
sal dan bewustelik leef, julle sal dan na die lig toe werk wat die werklike is, 
wat eers sal begin wanneer julle liggaam, die stoflike omhulling van julle 
siele, afval en die siel haarself vry kan verhef in die geesteryk. Alles wat op 
aarde vir julle oë bestaan, alles wat vir julle sigbaar is, is geestelike 
substansie wat slegs vir ‘n kort tyd vorm gegee is, wat as materie haar doel 
op aarde moet vervul, naamlik om die gees se volledige ontwikkeling 
moontlik te maak. En die aardse lewe self is ook slegs ‘n suiwer liggaamlike 
funksie, solank die siel in julle nog sonder enig insig is in wat sy was, is en 
moet wees. Indien die siel hierdie insig nie gedurende die aardse lewe verkry 
het nie, dan sal sy wel des te meer glo aan die realiteit van hierdie lewe, sy 
sal dan slegs die aardse lewe as belangrik beskou en daarna streef om baie 
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lank en aangenaam op aarde te lewe. Eers ten tye van insig verflou hierdie 
verlange, omdat sy dan van die eintlike lewe bewus word en die aardse lewe 
dan tot dieselfde mate verbleik as wat die werklike lewe aan waarde wen. 
Eers dan kan sy skyn en werklikheid onderskei, eers dan leef sy bewustelik.   
Die lewe is aan haar gegee sodat sy in ‘n skynbestaan haar wil kan bewys, 
dat sy in ‘n bepaalde stadium van krag aktief kan wees, waarin sy die 
lewenskrag kan benut op ‘n God-welgevallige manier en daardeur vir haarself 
die reg verwerf om in die werklike lewe krag in oorvloed te ontvang en dit 
produktief te maak, soos wat deur God bedoel was. 
Die siel moet dus eers ‘n proeflewe aflê, om bewys te gee of sy geskik is om 
’n onmeetlike krag te ontvang. Want die produktief maak van hierdie krag is 
eers die eintlike lewe, waarin die siel skeppend besig word en ook in 
omvangryke mate verlossend werk. Deur te faal in hierdie proeflewe, deur 
verkeerd gebruik te maak van hierdie lewenskrag, verbeur sy vir haarself die 
toevoer van krag in die werklike (geestelike) lewe, wat sy dan ook verkeerd 
sou gebruik het, indien dit haar sonder meer sou toegestroom het. 
Die siel moet ‘n sekere graad van volwassenheid bereik in die aardse lewe, 
wat haar nou as kragontvanger en -gebruiker in die geesteryk bruikbaar 
maak. En daarvoor is die aardse lewe aan haar gegee. Maar meestal word die 
aardse lewe as doel op sigself gesien en nie as middel tot die doel nie en 
word dit dan ook verkeerd gebruik. Dit word gesien as die enigste 
begerenswaardige, ofskoon dit aan elke mens bekend is dat hy die lewe vir 
homself nie met een dag kan verleng wanneer sy uur gekom het nie. En juis 
dit moet hom die waardeloosheid en die verganklikheid daarvan laat insien 
van dit wat vir hom bomate belangrik lyk. Hy sal as ‘n verstandige mens 
moet sorg vir dit wat hierna gaan kom en hom nie tevrede stel met dinge wat 
aan die wet van verganklikheid onderworpe is nie. Die aardse lewe is slegs ‘n 
skynlewe, iets geleen, wat enige oomblik weer teruggeneem kan word. Met 
geleende goed moet die mens goed omgaan. Hy moet dit so gebruik dat dit 
hom ryklik rente sal lewer, weliswaar nie aards materieel nie, maar 
geestelike rykdom moet daarmee verwerf word. Dan sal die mens geskik 
wees vir die eintlike lewe wat ewig duur. Amen. 

Waarskuwende stem aan die ongelowiges 

5173 Elke dag bring vir julle die einde naderby. Die tyd vlieg verby, 
maar die mensdom is nie bewus wat elke dag nog vir hulle beteken nie, wat 
hulle nog sou kan verwerf en hoe vinnig die tyd verby sal wees wat nog vir 
hulle oorbly tot aan die einde nie. Die mensdom dink nie aan die einde nie, 
daarom leef hulle sorgloos vêrder, of is maar net besorg oor aardse dinge. 
Die mensdom is blind en doen niks om siende te word nie, hulle leef en gaan 
die dood tegemoet, terwyl hulle egter die ewige lewe self moet verwerf 
solank as wat hulle op aarde is. En tog kan daar niks anders geskied, as om 
die naderende einde aan hulle te verkondig deur sieners of profete nie en 
slegs die evangelie (van die liefde) kan aan hulle gegee word - en gered sal 
diegene wees wat daaraan sal glo.  
Die mense lewe egter sonder geloof. Wat aan hulle deur God, deur Jesus 
Christus - en vanuit die hiernamaals geleer word, wys hulle weliswaar nie 
altyd openlik af nie, maar die ware geloof daaraan, die innerlike oortuiging 
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daarvan, besit hulle nie en daarom is hul geloof waardeloos. Tog moet julle 
mense hierdie geloof verwerf, indien julle nie verlore wil gaan nie. Want 
sonder geloof roep julle God nie aan nie en bid julle nie tot Hom vir 
genadegawes om julle geskik te maak vir die hiernamaals nie. Sonder geloof 
stel julle julleself nie in verbinding met Jesus Christus nie, Wie alleen die Weg 
is tot die ewige lewe. Sonder geloof het julle geen bewustelike aardse lewe 
met ‘n geestelik doel nie, maar slegs ‘n suiwer aardse lewe wat sonder gevolg 
bly vir die ewigheid. Die geloof moet in julle oplewe en ‘n oortuigde geloof 
word, indien dit tot nou toe slegs ‘n vormgeloof was. 
En daarom moet julle luister daarna wat deur God se dienare aan julle 
verkondig word. Julle mag nie alles dadelik afwys nie, maar julle moet moeite 
doen om na te dink oor wat aan julle gepredik word. Indien julle van goeie 
wil is, sal dit ook nie moeilik wees om te glo nie - en dan stel julle julleself 
ook al bewustelik op die einde in. Julle sal dan rekening hou met die 
moontlikheid van ‘n einde en sal in julleself keer, - julle sal probeer om te 
verander, want die regte geloof bewerkstellig dit, indien julle van goeie wil is.  
Die goeie wil sal ook steeds die liefde ontplooi, omdat ‘n goeie wil altyd uit ‘n 
goeie hart opstyg en die liefde sal help om oortuigend te glo. Daarom sal 
goeie mense wat in liefde werksaam is, ook veel eerder aan die einde glo, 
want daardie geloof ontspring uit die liefde en word steeds deur die liefde 
gevoed. Probeer dus om alleen ‘n ware geloof te verwerf, ‘n lewende geloof, 
wat julle sal aanspoor tot arbeid aan julle siele. En wanneer julle dit verkry 
het, dra dit oor op julle medemense, want die nood onder die mensdom is 
groot, juis omdat die korrekte geloof aan Jesus Christus as Verlosser en aan 
ewige lewe in die geesteryk, by hulle ontbreek. Dit is vir die mense ‘n 
onwerklike begrip en in die gunstigste geval bely hulle dit maar net met die 
mond, maar hul harte weet niks daarvan nie. Dan ontbreek dit by die mense 
aan kennis en aan krag om hulleself te verander en dan gaan die aardse lewe 
verby sonder om tot die doel te lei, tot ‘n volwassenheid, wat aan hulle die 
ewige lewe verseker. 
En die einde kom steeds nader en wie sonder geloof bly, gaan ‘n verskriklike 
einde tegemoet, ‘n lot waarvoor hy met ontsteltenis sal terugdeins indien hy 
daarvan bewus was. God se bodes, Sy dienare wat deur Homself gekies is, 
verkondig dit aan die mense en wys hulle steeds weer op die naderende 
einde. Luister na hulle wanneer hulle na julle toe kom en dink na oor wat 
hulle vir julle verkondig en oorweeg die moontlikheid dat hulle die waarheid 
gepraat het. Dan sal julle ‘n verandering tot liefde nastreef, dan sal die 
aardse lewe nie meer vir julle so belangrik wees nie en julle sal julle sorg 
meer op julle siel rig en dan hoef julle ook nie die naderende einde te vrees 
nie. Amen. 

Kenmerk van die Kerk van Christus– Die werking van die Gees 

5174 Die kerk van Christus is geen uiterlike organisasie nie. Dit is baie 
meer die aaneensluiting van almal wat geestelik strewe, van mense vanuit 
elke geloofsrigting wat in die liefde lewe en in Jesus Christus en Sy 
verlossingswerk glo. Want nie die geloofsrigting toon aan dat hulle aan 
hierdie kerk behoort nie, maar slegs die Gees, Wie vanuit die mense spreek 
wat deel daarvan uitmaak. Dit moet vir julle duidelik wees dat God dit nooit 
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voldoende kan vind wanneer iemand hom by die een of ander geloofsrigting 
aansluit weens die naam nie, omdat hy onder die indruk is van die gewoontes 
en gebruike wat elke organisasie meer of minder te sien gee nie. Julle moet 
veeleer weet dat God slegs die gesindheid van 'n mens waardeer. En dit kan 
by mense van elke geloofsrigting sus of so wees, dus meer of minder 
beantwoordend aan God se Wil, meer of minder inagnemend van die 
goddelike gebooie.  
Dus is slegs dit deurslaggewend of ‘n mens hom tot die kerk van Christus 
mag reken, naamlik of hy deur ‘n lewe in liefde die Gees uit God in homself 
gewek het. Die kerk van Christus is ‘n suiwer geestelike organisasie wat geen 
enkele toegewing aan die wêreld maak nie, maar is slegs gebaseer op die 
sielelewe van die mens, op die bewuste wil om die geestelike doel te bereik 
wat vir die mens op aarde gestel is.   
Die kerk van Christus verenig alle gelowiges, d.w.s. innerlike oortuigde 
aanhangers van Jesus, wat die goddelike leer van die liefde tot hulle 
lewensdoel gemaak het, wat die verlossingswerk van Christus erken en wat 
geen ander strewe ken as om deur die bewustelike vereniging met Hom, die 
krag van die Gees in hulself te ontvou nie, wie dus deur die goddelike Gees 
verlig word, wat altyd as bewys van die lidmaatskap van Sy kerk sal geld. 
Die kerk van Christus het geen ander uiterlike kenteken nodig om as Sy ware 
kerk, wat Hy Self op aarde gestig het, herken te word nie, as die geestelike 
wedergeboorte, wat homself aantoon deur die uiting van die goddelike Gees 
in die mens. En dit is op sy beurt weer te herken aan 'n denke van lig, die 
insien van die waarheid, die besef van die doel van die menslike lewe, ‘n 
sterk geloof en die daaruit voortkomende buitengewone werke, soos die 
genesing van siekes, die afwending van groot aardse nood, die binnestroom 
van God se Woord of op die gebied van die elemente, tot nut van die 
medemens. 
Steeds sal daar ‘n krag aan die lig kom wat van goddelike oorsprong is 
wanneer 'n mens die geestelike wedergeboorte bereik het en hierdie mens 
behoort dan ook tot die kerk van Christus, wat buite elke kerklike organisasie 
staan, maar wat mense van elke denominasie as lidmate het. Sy is ‘n 
geestelike gemeenskap van alle diep gelowige mense en haar Hoof is Jesus 
Christus Self, met Wie elke lid in innige kontak moet wees om in Sy kerk 
opgeneem te word. 
Want Sy kerk is iets lewend, sy is geen dooie vorm wat vir die wêreld maar in 
naam bestaan en geen Gees in haar het nie. Sy kerk is op ‘n lewende geloof 
gebou wat deur die liefde tot lewe gewek word. Daarom is liefde en geloof die 
eerste voorwaardes om aan Sy kerk te behoort, om welke rede daar dan ook 
in elke geloofsrigting mense aan Sy kerk behoort - wie ‘n lewende geloof het 
wat voortgekom het uit die liefde tot God en die naaste. 
Al hierdie mense verenig Jesus Christus in Sy op aarde gestigte kerk en Hy 
kenmerk hulle met die gawe van die Gees, - maar elkeen volgens 
volwassenheid, bekwaamheid en bestemming van sy arbeid op aarde vir Sy 
ryk. En oral waar God se Gees werk, staan ‘n pilaar van Sy kerk, wat 
onoorwinlik is en sal bly, tot in alle ewigheid. Amen.  
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Satan se werksaamheid – innige gebed om beskerming 

5175 Op welke manier die satan op julle inwerk, herken julle, naamlik 
Myne wat deur My Gees opgewek is, selfs nie altyd nie. Want hy gebruik 
dikwels juis by julle middele wat julle moet mislei. En hy bring aan julle die 
versoeking in 'n vorm waar julle nie sy werksaamheid kan herken nie. Hy wil 
julle tot ‘n val bring. Hy wil julle van My afrokkel. Hy wil julle gedagtes in die 
war bring, sodat julle kan begin twyfel aan My en My Liefde. Hy wil My Woord 
vir julle as nie-goddelik voorstel. Hy wil dat julle julleself kwel met 
selfverwyte, om dan des te meer suksesvol op julle in te werk. Hy wil dat 
julle My opgee en hom aanhang. En omdat hy weet dat julle My willens en 
wetens toegedaan is, probeer hy om julle te mislei en om My Wil as verkeerd 
aan julle voor te stel. Hy probeer om julle aan te spoor tot handelinge wat 
julle moet uitvoer in die geloof dat julle My dien, maar wat nie My Wil is nie. 
Daarom, wees versigtig en roep My innig aan in gebed. Wend julle innig tot 
My.  
Weet dat Ek elke oproep verneem wat julle na My opstuur. Maar oorskat nie 
julle eie krag nie. Dit wil sê, doen niks sonder gebed tot My vir My seën nie. 
Dan sal julle baie goed insien wanneer die teenstander iets van julle verlang 
wat in teenstelling is met My Wil. Hy reken op julle onvolmaaktheid, op julle 
blindheid, waarin hy julle self gestort het. Bewys aan hom dat julle hom 
herken en dat hy alle mag oor julle verloor het, deur julle bewuste verlange 
na My. En behoed julle angstig teen liefdeloosheid. Want dit is 'n lokval wat 
hy dikwels vir julle stel, waarin julle baie maklik gevang kan word, indien 
julle nie oplettend is teenoor dit wat oor julle pad kom nie. Dan word julle op 
die proef gestel om liefde te beoefen, en deur die teenstander, wat julle wil 
wen, daarin verhinder.  
Die geringste liefdeloosheid is tot sy voordeel, wat hy van gebruik maak om 
julle te mislei. Indien julle liefdeloos word, is dit 'n verwydering van My, 
ofskoon julle nooit in staat is om van My te skei nie, omdat julle onlosmaaklik 
met My verbind is en Ek laat nie een in sy hande val, wat eenmaal sy wil om 
by My te wees, laat blyk het nie. Maar hy werk met baie lis en geweld. Hy 
strooi twyfel in die harte en daaraan sal julle sy werk moet herken en ook 
hulp van My kant af moet hê, as julle maar net ’n innige diep sug in julle 
harte sal slaak, wat Ek baie verseker sal verhoor. Hy het wel groot mag voor 
die einde, maar My Mag is groter en hy waag om dit in twyfel te trek.  
Daarom hoef julle hom nie te vrees nie, maar julle sal versigtig moet wees en 
alles ondersoek waarmee julle gekonfronteer word. En as julle My sal 
aanroep om beskerming en hulp, is sy mag waarlik gering. Want Ek is dan 
aan julle sy en hy sal vir My vlug, omdat hy alle lig ontvlug wat hom oorwin 
het en hy nie die onderspit wil delf nie. Wend julle daarom te alle tye deur 
innige gebed tot My om beskerming, dan sal hy julle nie in die geringste kan 
skaad nie. Dan is julle sy baas en julle sal julle doel bereik, waarna julle op 
aarde streef. Amen.  
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Verlossende hulp vir siele in die hiernamaals vanaf die kant van 
die mens 

5178 Daar worstel tallose siele in die hiernamaals om hoër op te kom 
en hierdie siele bevind hulle in die uiterste nood. Hulle kragteloosheid maak 
dit onmoontlik vir hulle om hoër te gaan en die besef van hul kragteloosheid 
kwel hulle oneindig, omdat hulle nie weet hoe hulle dit kan oorkom nie. Juis 
die gebrek aan kennis is hul ongeluk, want volgens die wet van ewigheid kan 
alleen dit aan hulle gegee word waarmee hulle wil saamstem en volgens 
hierdie wil word daar aan hulle gegee. As hulle lig wil hê, dan ontvang hulle 
dit, maar as hulle die weldaad van lig nie ervaar het nie, ervaar hulle ook 
geen verlange na die lig nie. 
Hul ellendige toestand bestaan daaruit dat hulle onophoudelik ly en die wil 
om hul toestand van lyding te verander, kan hulle nie regkry nie, as hulle 
tenminste nie hulle wil gebruik om teen God en hul lot op te staan en vreeslik 
tekere gaan in hul omgewing nie.  
Hierdie siele is reeds in ‘n helse toestand, omdat hulle voortdurend deur die 
kragte van die hel opgesweep word en daardeur sal daar vir hul verandering 
en strewe na bo, nog ‘n ondenkbare lang tyd nodig wees.  
Maar ook die siele wat in totale onverskilligheid versonke is, kan ‘n eindelose 
lang tyd hul ellendige lot moet verdra, indien daar vir hulle nêrens hulp 
vandaan kom nie, omdat hulle vanweë die swakheid van hulle wil, hulself nie 
kan help nie.  
Hierdie hulp kan slegs aan hulle gebring word deur die wesens wie se liefde 
hulle uit die duisternis wil verlos, naamlik mense op aarde, of ook wesens in 
die hiernamaals, wat reeds in die lig staan, of wat ook al ‘n hoër graad van 
insig besit, wat hulleself in staat stel om hulp aan te bied.  
Ontelbare siele is in hierdie nood oor wie die mense hulle moet ontferm, 
maar juis vanaf die kant van die mense is daar vir hierdie siele weinig hulp, 
omdat die mense nie meer glo aan ‘n voortlewe van die siel na die dood nie.  
Vir die mense sou daar ‘n groot arbeidsveld op geestelike gebied ter 
beskikking gestaan het, indien hulle hulself oor die noodlydende siele in die 
hiernamaals sou ontferm en hulle sou help om uit die diepte na bo te kom. 
En hierdie hulp aan die siele in die hiernamaals sou die mense self weer baat 
wanneer hulle hulself in liggaamlike of geestelike nood sal bevind.  
Maar die mense dra baie gering by tot hierdie verlossingswerk en laat 
daardeur ook hul geliefdes in die hiernamaals, oor wie hulle hul tog in die 
besonder moes ontferm het, in groot nood. 
Daarom word dit met besondere vreugde begroet, wanneer die mense op 
aarde saamkom, wat hierdie wil om te verlos in hulleself dra en ‘n lig wil 
aansteek vir die vele siele in die duisternis. Daarom neem die ligwesens ook 
deel aan hierdie verlossingswerk in soverre dat hulle ook vertoef waar daar 
liefdevol aan die ongelukkige siele in die hiernamaals gedink word. En hul 
hulpverlening is duidelik te sien, deurdat hulle hulself beskermend vir die 
mense op aarde stel, wanneer die opdringing van duistere geeste dreig om 
die werk van verlossing in gevaar te bring. 
Sowel die siele in die hiernamaals, asook die mense op aarde het hul 
beskermgeeste, wat na gelang van hulle wil, ingryp wanneer daar gevaar 
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dreig. En waar die mense verlossend werksaam wil wees, sal die vyand altyd 
loer en hy sal verwarring probeer bring waar opheldering aangebied word aan 
hulle wat in duisternis rondgaan. 
Maar hy sal dit nie kan verhinder dat die strale van lig, wat uitgaan vanuit die 
liefdeswil om te verlos en wat die siele wat in duisternis is beroer nie, sodat 
hulle dit as ‘n weldaad ondervind en mekaar daar sal ontmoet waar mense 
saam is wat hulle wil help, omdat hierdie wil geseënd sal wees. Want die siel 
wat eenmaal binne die bereik van ‘n ligstraal van liefde gekom het, val 
nimmermeer in die diepte terug nie. Sy soek die lig en sal dit ook vind, 
omdat elke siel gegee word wat sy begeer. Amen.  

Lewe na die dood, Ernstige aanmaning om daaraan te dink 

5180 Aan julle mense op aarde roep Ek ‘n herhaalde waarskuwing toe: 
Dink aan julle siele en aan julle toestand na die dood. Want dit is ‘n bomate 
moeilike ommekeer van julle aardse lewe, enkel en alleen met die doel dat 
julle sal besin oor die dood van julle liggaam en op dit wat daarna gaan kom. 
Ek wil julle nou al daarop opmerksaam maak en julle in alle liefde op die 
sware wys wat oor julle sal kom, omdat julle dan daarin sal glo, omdat julle 
nou nog nie kan glo nie, want julle verwerp nou nog alles wat ernstige 
waarheid is as fantasie.  
Julle is in groot gevaar, want julle gaan so maklik deur die aardse lewe heen, 
asof dit vir ewig sou duur en tog bly daar vir julle nog net so 'n klein tydjie 
oor, dat ontsteltenis julle sou aangryp indien julle op hoogte sou wees 
daarvan. Julle verspeel die lewe, onbeduidende sorge hou julle besig en tog is 
slegs een ding belangrik, naamlik dat julle aan julle siele sal dink, sodat sy al 
die moeilike gelykmoedig kan verdra om in die ryk hierna die ware lewe in lig 
en krag te begin. Maar dit is in julle hande in welke toestand julle siel die 
geesteryk sal ingaan.  
Steeds dringender vermaan Ek julle om julle gesindheid te verander, wat wel 
nie sleg hoef te wees nie, maar wat te wêrelds ingestel is om deugdelik te 
wees vir die geesteryk. Net soos ‘n liefdevolle Vader roep Ek My kinders op 
aarde toe: Wees besorg oor julle siel, dink aan die eintlike doel van julle lewe 
en wees haastig, want die tyd tot aan die einde is kort. Verander julleself 
voordat dit te laat is, dink daaraan welke lot op julle wag wanneer julle 
aardse lewe ten einde geloop het en glo dat die lewe van die siel nie ophou 
met die dood van julle liggaam nie, inteendeel dat julle voortleef, maar in die 
toestand wat julle vir julleself deur die aardse lewe geskep het.  
Julle is verantwoordelik vir haar lot in die ewigheid, dit wil sê, julle sal self die 
gevolge van julle lewens op aarde op julle moet neem, naamlik ‘n lot in 
duisternis, indien julle die lewe verkeerd gebruik het. En julle leef dit 
verkeerd, wanneer julle sonder geloof en sonder liefde voortgaan, wanneer 
julle My nie as julle God en Vader erken nie en daarom ook nie My gebooie 
nakom nie, wanneer julle maar net vir die wêreld leef, maar nie vir die 
geesteryk nie, wat julle ware vaderland is en wat julle onvermydelik sal moet 
betrek, wat in sy sfere so verskillend is, dat dit beide die hoogste geluk asook 
die bitterste kwelling kan beteken vir die siel, na gelang van haar toestand 
van volwassenheid. En vir hierdie toestand van volwassenheid is julle self 
verantwoordelik.  
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Dit roep Ek julle weer toe van bo, sodat julle julleself aan ‘n selfondersoek sal 
onderwerp en julleself sal verander, sodat julle die aardse lewe sal agterlaat 
om die geestelike lewe van julle siele te bevorder. Luister na My roepstem 
van bo, besin julle, draai om voordat dit te laat is, want die dag wat Ek 
aangekondig het, kom onherroeplik. Julle het nie meer veel tyd oor nie, 
benut dit daarom en dra sorg vir jou siel, sodat julle die einde, wat vlak voor 
die deur staan, nie hoef te vrees nie. Amen. 

Oortreding teen die goddelike ordening - Sonde -Bekentenis - 
Vergewing 

5181 Die kleinste oortreding teen die goddelike ordening sal voel as ’n 
verlies van krag volgens die goddelike wet, naamlik dat wie hom heeltemal in 
die ordening van God bevind, vervul sal wees met krag en wie dit sal verloor, 
sal die wees wat Sy wet van ordening nie in ag geneem het nie. Want 
laasgenoemde is ‘n negatiewe strewe, wat ook sy gevolge moet hê wat 
daaraan beantwoord. ‘n Oortreding teen die goddelike ordening kan egter 
slegs so genoem word, indien dit heeltemal bewustelik uitgevoer word, deur 
middel van gedagtes of handelinge, wat dus ingesien sal word as synde teen 
God. Dus kan “sonde” ook slegs dit genoem word wat gedoen word wanneer 
daar in volle bewussyn ‘n onreg begaan word, - die mens moet dus op hoogte 
wees van reg en onreg en dit wat hy as ‘n onreg insien, vrywillig doen om ‘n 
sonde te begaan.  
Hierdie definisie is belangrik, omdat diepe berou by sondevergewing hoort, 
wat maar net gevoel kan word wanneer die mens sy sonde insien. Maar ‘n 
onbekendheid met die skuld van ‘n begane oortreding teen die goddelike 
ordening, kan hom nie as sonde aangereken word nie. Daarom is die 
skuldbekentenis absoluut noodsaaklik indien die mens vergifnis wil kry en 
hierdie skuldbekentenis moet verbonde wees met die diepste berou, dit moet 
dus uit die hart kom, nie slegs met die mond uitgespreek word nie, omdat 
daar andersins geen vergewing verkry kan word nie. 
Aan vergrype wat dus nie met die goddelike ordening strydig is nie, maar wat 
deur mense tot sonde bestempel word, op grond van menslike 
uitgevaardigde wette, kan straf wel van die kant van die mense opgelê word, 
maar hulle behoort nie tot die sondes waarvoor vergifnis deur God afgebid 
moet word nie, omdat God Self dit nie as sonde beskou nie en ook nooit vir ‘n 
mens as sonde sal toereken nie. Want ‘n oortreding teen die goddelike 
ordening bestaan altyd alleen daarin, naamlik dat die mens gesondig het teen 
die liefde tot God en die naaste.   
Alles wat uit liefde vir God en die naaste gedoen word, kan nooit in stryd 
wees met die goddelike ordening nie, soos omgekeerd alles wat teen die 
gebod van die liefde in gedoen word, nie in goddelike ordening kan wees nie, 
omdat die liefde die grondwet is en die goddelike ordening daarop gebaseer 
is. Gebruik dus steeds hierdie maatstaf indien die begrip “sonde” vir julle 
onduidelik is. 
‘n Sonde moet goedgemaak word, indien geen vergewing die mens ten deel 
geval het nie, maar daarom moet dit as sonde ingesien en verafsku word, om 
die vergewing daarvan te verkry en daarom moet die mens ook weet wat 
onder sonde te verstaan is, hy moet weet, of en wanneer hy die liefde tot 
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God oortree het, of en wanneer hy teen die naaste gesondig het. En hierdie 
sondes moet hy na Jesus Christus dra en Hom innig vra dat dit vir hom 
vergewe word, terwille van Sy bloed. Dan sal hy vergewe word, dan sal hy 
vrykom van sy skuld. Amen.  

Woord van God - Mediumieke ontvangste - Vermomming 

5182 Wie My wil dien, sal ook deur My aangeneem word en sy arbeid in 
My wingerd sal vir hom deur My aangewys word, want slegs Ek weet tot 
welke werk elkeen vir My ryk geskik is. Bewustelik of onbewustelik kan Myne 
My dien, d.w.s. hulle sal weet dat Ek hulle vir ‘n amp uitgekies het. Hulle kan 
egter ook deur hul hart gedryf voel om iets te doen, wat ook deur My as 
arbeid in My wingerd aangesien sal word, ofskoon hulle nie weet dat hulle 
getroue medewerkers vir My sal wees met die verlossingswerk in die laaste 
tyd voor die einde nie.   
Dit moet egter by almal aanwesig wees: ’n Innige liefde tot My en die naaste, 
want daarsonder kan die arbeid vir My en My ryk nie verrig word nie. Hierdie 
innige liefde vervul dus My gebooie van die liefde, wat aan My kneg die krag 
sal verskaf om seënryk werksaam te wees. Maar omdat die werk vir My ook 
‘n bepaalde kennis vereis, wat egter slegs deur onbaatsugtige werk van liefde 
verwerf kan word, kry hy dit saam met die krag wat aan hom gestuur word, 
sodat hy tenminste nou ook beide volgens My Wil sal kan gebruik.  
Julle begryp nou dat, vir die arbeid in My wingerd, ‘n bepaalde kennis van die 
ewige waarheid ‘n voorwaarde is en dat dit ook die kenmerk van My ware 
knegte op aarde sal wees, want by hulle sal julle steeds opheldering kan kry 
van elke vraag wat My en My ryk betref. Hulle moet ‘n bepaalde kennis besit, 
wat hulle tot ware verteenwoordigers op aarde maak. Maar hoe en op welke 
wyse hulle hierdie kennis ontvang, dit moet julle steeds ondersoek, want die 
oorsprong van hierdie kennis bepaal ook die kennis se waarde en 
geloofwaardigheid. 
My ware verteenwoordigers op aarde moet steeds deur Myself onderrig word, 
omdat slegs Ek die waarheid kan gee en as Oerbron van die waarheid, is dit 
ook oral heersend waar Ek mense nodig het om My Woord te verkondig, op 
voorwaarde dat daar ‘n troue kneg sal wees wat in My diens kan tree. 
Maar dit is en bly waarheid wat Ek tot die mense spreek - wie in hul binneste 
na My Stem luister. Hulle wat uit geloof en liefde tot My, vir My aanroep en 
om My Gees vra. En aan hierdie mense lê Ek alles voor wat hulle weer aan 
hul medemens moet deurgee, - sodat die waarheid versprei kan word. Geloof 
en liefde moet egter aanwesig wees, omdat Ek andersins nie tot ‘n mens kan 
spreek nie. Want slegs ‘n gelowige mens luister na sy binneste en slegs ‘n 
liefhebbende hart kan My Stem verneem. 
Ek bring dus met so ‘n mens ‘n innige verbinding tot stand deur die Woord, 
wat ’n uitstroming van Myself is en wat dus getuienis van My aflê. Die Woord 
word deur Myself uitgespreek, d.w.s. My geestelike uitstraling vorm Homself 
tot gedagtes wat deur julle begryplik kan word, of weerklink as ‘n hoorbare 
Woord in julle hart. Maar ook op die indirekte manier, deur die tussenkoms 
van ‘n bode, kan Ek My Woord tot julle laat kom, indien Ek die salige wesens 
in die geesteryk gelukkig wil maak, wanneer hulle tussenpersone mag wees 



545 
 

tussen My en julle, want die toesending van krag uit My, beteken ook vir 
hulle ‘n toenemende saligheid. 
In die laaste geval ontvang julle dus My Woord deur My ligbodes, wat egter 
op geen enkele wyse afbreuk doen aan die Woord nie, omdat dit nie verander 
kan word solank dit uit die geesteryk kom nie, d.w.s. nog nie ‘n verandering 
deur menslike wil ondergaan het nie. Maar die mense moet goed rekening 
daarmee hou dat Ek alleen oor My Woord spreek en oor die stuur van die 
suiwer waarheid, wat die mense in kennis stel van My Wil en wat hul die insig 
verskaf oor hul verhouding tot My en hul aardse opdrag. Maar nie alles wat 
julle ontvang uit die geesteryk kan as My Woord bestempel word nie, want 
My Woord is die suiwerste waarheid en kan dus as My direkte uitstraling slegs 
vêrder gelei word deur wesens wat self in die lig staan. 
Daar is egter ook wesens wat hulleself wil uiter, ofskoon hulle self geen insig 
het nie, of slegs ‘n geringe mate van kennis besit. Ook hulle het die 
moontlikheid om hulle aan die mense op aarde verstaanbaar te maak, hetsy 
deur die oorbring van gedagtes, of deur ‘n medium wie se wil en liggaamlike 
funksie hulle gebruik om hulleself te uiter. Hierdie “mededelinge” moet egter 
nie met My Woord verwar word nie, die mense mag dit nie as My Woord 
aanvaar nie en dit is derhalwe nie as werking van My Gees in die mens te 
bestempel nie. Want My Gees kan slegs onder bepaalde voorwaardes 
werksaam wees. Die “mededelinge” uit die geestewêreld kan egter deur alle 
mense verneem word wat hulle maar net daarop instel om met die geesteryk 
in verbinding te tree, om te luister na die influisteringe van die wesens wat 
hulle manifesteer met goeie, of minder goeie bedoelings. 
Hierdie wesens kan wel ook waarheid oorbring, maar daar is geen waarborg 
dat hul uitinge suiwer waarheid is nie, omdat hierdie wesens hulleself op 
heeltemal verskillende vlakke van rypheid bevind, maar die mens self kan die 
graad van rypheid nie beoordeel nie. Sulke uitinge kan nooit as goddelike 
openbaringe gekenmerk word nie. Baie eerder kan ware goddelike 
openbaringe daardeur in gevaar gebring word, indien die mens nie ’n suiwer 
oordeelsvermoë besit om kennis vanuit die geesteryk te onderskei en te skei 
nie. Om My Woord direk of deur ligbodes te kan ontvang, is in die eerste plek 
die wil om My te hoor ‘n vereiste, want Ek laat My Stem nie in die hart van ‘n 
mens weerklink, sonder sy bereidheid om My te ontvang nie, omdat eers dit 
die geloof aan My werksaamheid in die mens deur My Gees bewys. 
Bowendien moet ‘n lewenswandel in liefde die hart tot ‘n waardige 
opnamehouer van My Gees gereed gemaak het. En ook moet die mens wat 
My Woord ontvang, daarmee vir My en My ryk arbei. 
My Woord is die wese van alle kennis en My Wil is die oordrag van hierdie 
insig, dit is diepe wysheid. Dit is die in ‘n vorm gegote waarheid wat aan die 
mens gestuur moet word, wat egter nie anders gestuur kan word as op die 
weg van openbaringe nie, wat één mens ontvang vir al die mense wat dit wil 
aanneem. 
My Woord is dus in ‘n sekere sin ‘n bewys van My omgang met die mense. En 
omdat die mense deur My Woord die waarheid, naamlik die lig uit die hemel 
aangebied word, is dit begryplik dat My teenstander na middele en weë sal 
soek om die lig af te skerm, om die waarheid te vervals en daardeur My 
werksaamheid oneffektief te maak. Hy sal nie daarvoor bang wees om 
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homself op dieselfde wyse te uiter waar die menslike wil hom dit sal toelaat 
nie. Maar dit is vir hom slegs moontlik, daar waar die wil van die mens sy 
voornemens maklik maak. En dit kan dikwels slegs onbeduidende aanleidings 
wees wat vir hom sy inwerking moontlik maak, byvoorbeeld wanneer 
wêreldse gedagtes ‘n mens besighou en wat as verleidings dien waardeur 
Satan probeer binnedring. 
My ryk is nie van hierdie wêreld nie, wie dus met My wil praat, wie My Stem 
wil hoor, moet hom heeltemal van die wêreld kan losmaak en sy begeerte 
mag slegs op geestelike goedere gerig wees. As die denke van die mens nog 
wêreldsgesind is, dan kom My teenstander steeds weer tussenbeide, want hy 
het die reg, omdat die aardse wêreld sy ryk is. Julle kan hom egter te alle tye 
self afweer, deur die wêreld uit julle gedagtes te verban. 
Wie My wil hoor, moet met die wêreld gebreek het, ofskoon hy nog te midde 
van die wêreld leef. En so kan Ek julle wat verlang om My Woord te hoor, 
steeds weer daarteen waarsku om julle blik van die wêreld af te wend. 
Anders kan julle My Woord nie in alle suiwerheid hoor, wanneer die vors van 
die wêreld dikwels tussenbeide kom nie. Hy neem elke geleentheid waar om 
die waarheid te ondermyn, maar julle gee hom hierdie geleentheid wanneer 
julle gedagtes na die wêreldse uitgaan. Julle sal hom dan ook moeilik herken, 
omdat hy hom ook van My Woord sal bedien om julle te mislei, omdat hy 
hom kamoefleer as ‘n hemelse Gees en skynbaar liefdevol en wys spreek, 
maar tog stil-stil verwarring stig deur twyfel in die mense se harte te strooi 
en so die suiwer omgang tussen ‘n mens en My te probeer belet. 
Daarom is elke mens ook nie geskik om onderrig te gee nie, omdat 
onvoorwaardelike waarheid daarvoor nodig is en daarom ook ‘n volledige 
afkeer van die wêreld, om die suiwer waarheid van My te kan ontvang. En 
daarom moet julle mense ook leer om onderskeid te maak tussen My Woord, 
- die suiwer evangelie, die heldere insig, dus ‘n hoër kennis wat met die 
waarheid ooreenstem - en tussen mededelinge vanuit die geesteryk wat ook 
wel goed en waar kan wees, - maar ook vermeng met “mededelinge” uit die 
ryk van die duisternis, sodra die mens, deur sy houding teenoor die wêreld, 
self die aanleiding daartoe gee.  
My Woord waarborg julle die suiwer waarheid, julle kan dit direk van My 
ontvang. Maar My Woord kan ook aan julle deur My Wil deur ligbodes 
oorgebring word, maar dit bly dan nog My Woord. Maar mediumieke 
ontvangers, deur wie die geestelike wesens hul uiter, wie dan die ware 
spreekorgane van hierdie wesens is, moet op hul hoede wees om nie deur 
laer kragte misbruik te word nie. Hulle moet hul nie deur mooi woorde laat 
verblind nie, want dit is die masker van hom wat die vyand van die waarheid 
is. Want mooi woorde is die middel om toegang te kry tot die kring wat My 
wel in erns soek, maar wat die wêreld tog nie heeltemal opgegee het nie. My 
voortdurende teenwoordigheid ontbreek nog by hulle en daarom is hulle ook 
nie veilig teen die verleidings van laer kragte nie. 
My Woord word egter aan julle mense duidelik en suiwer gegee, omdat Ek vir 
Myself die dienare gekies het wat Ek geskik geag het vir die amp van 
ontvanger en verspreider van My Woord, wat Ek ook sal behoed solank as 
wat hulle wil slegs op My gerig sal wees en hulle My as werktuig wil dien. 
Want nooit sal julle mense kan kla dat die suiwer waarheid van julle weerhou 
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was nie. Steeds sal Ek My Woord na die aarde stuur en ook daarvoor sorg dra 
dat dit versprei sal word, omdat die sieleheil van die mense daarvan afhang 
dat hulle in die waarheid onderrig sal word. Amen. 

Poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie 

5186 Die poorte van die hel sal nie My kerk (gemeente) oorweldig wat 
Ek Self op aarde gestig het nie. Die hel sal haarself wel open en alles uitspu 
om die mag en die krag van My teenstander te versterk. Alle duiwels sal 
tekere gaan teen die klein skare van gelowiges, wie in der waarheid My kerk 
uitmaak. Die hel self sal haar mure bestorm, maar My kerk sal standhou, 
want hierdie gelowiges sal oor groot krag beskik. En omdat die einde naby is, 
probeer Ek nog die mense wat swak is in die geloof, in My kerk op te neem, 
want ook hulle geloof moet nog sterk en onwankelbaar word voordat die 
einde kom.  
Die hel sal geen mag hê oor hom wat vas glo nie, want hulle behoort aan My 
kerk en Ek, as Stigter van hierdie kerk, sal hom waarlik beskerm teen die 
aanval van die hel. Julle mense staan kort voor die einde en julle weet nie 
wat dit beteken nie. Julle weet nie van die geestelike stryd tussen Lig en 
duisternis, tussen Waarheid en leuen nie. Julle weet nie dat die aarde in 
totale duisternis is, omdat die mag van die duisternis oor haar heers nie en 
dat julle mense self aan hom die mag gegee het nie. Die stryd in die wêreld 
van die geeste is vir julle nog nie duidelik nie, maar dit sal baie vinnig vaste 
vorm aanneem sodat julle sal sien hoe naby die einde is. 
Die geloofstryd sal baie spoedig begin. ‘n Stryd wat van die kant van die 
maghebbers afgekondig sal word teen almal wat nog glo, teen almal wat lid is 
van ‘n geestesrigting wat My as hul Skepper en Vader erken en wat na die 
geestelike strewe vanuit ‘n innerlike oortuiging lewe en hulle nie met die 
aardse dood ophou nie. Al hierdie mense sal aangeval word, boosaardig 
verdruk en brutaal beveel word om hul geloof te verloën. 
Julle almal staan voor hierdie stryd, wat nie net julle liggaam nie, maar meer 
nog julle siele betref, maar wat tog ook die beslissing van julle liggaam sal 
vereis, omdat julle baie bedreig sal word en dit vir julle byna onmoontlik 
gemaak sal word om stand te hou. En dan eers sal dit blyk wie aan My ware 
kerk behoort, wie slegs vir My as die hoogste HEER en MAGHEBBER sal erken 
en wie My meer sal vrees as die wêreldse gesag. 
Geseënd is hy wie so ‘n geloof besit, sodat hy werklik lid kan wees van die 
kerk wat deur My gestig is, geseënd is hy wie hom nie vrees wat wel die 
liggaam, maar nie die siel kan dood nie, geseënd is hy wie vir hom die krag 
vir die stryd daar gaan haal waar die egte Leëraanvoerder Homself bevind. 
Hy sal die oorwinning behaal oor sy vyande, hy sal insien dat die hel niks kan 
vermag waar die God van Hemel en aarde is nie, waar Sy leërskare stry, wat 
ook die duiwels se baas sal wees wanneer die hel geopen sal word en sy 
skuim op die mensdom losgelaat word. 
Ja My kerk sal standhou en die poorte van die hel sal haar nie oorweldig nie. 
Die einde is naby en My Woord sal spoedig in vervulling gaan. Daarom, berei 
julle voor op die tyd wat sal kom, maar vrees dit nie. Want slegs Ek Is die 
Krag en die Mag en die Heerlikheid. Amen. 
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Kindskap van God - Reïnkarnasie - dwaalleer 

5188 Julle sal julleself altyd meer van die waarheid verwyder, indien 
julle die band met My losser maak en maar slegs dink met julle wêreldse 
verstand, wat die geestelike waarheid egter nie kan insien nie. Want die 
verstand wil altyd 'n sodanige verklaring vir homself gee wat ooreenstem met 
sy begeertes en berekeninge, maar die waarheid stem nie altyd daarmee 
ooreen nie. Die gedagtes van die mens moet wel nie afgeskakel word nie, 
maar moet altyd by geestelike vrae die Gees in homself voorrang verleen - 
dus eers deur My laat bedink deur sy gees - om dan die gawe denkend te 
gebruik. Ek wil altyd 'n helder lig aan julle gee, maar julle mag geen muur 
daarvoor plaas nie, sodat die lig nie meer daardeur kan dring nie. En so 'n 
muur rig julle self op, sodra julle self denkend aktief word in 'n rigting wat 
julle geval. Julle mense wil graag op aarde leef en sal die aardse lewe nie 
maklik opgee nie. En dus gaan julle gedagtes sulke paaie en julle wensdroom 
is 'n lewe in veelvoud, omdat julle dit volgens goddelike natuurwet vir julself 
nie kan verleng nie. Vanuit hierdie oogpunt soek julle sulke gedagtes, om 
hierdie begeerte te vervul en is die leer van die herbeliggaming 
(reïnkarnasie) welkom vir julle en beoordeel julle dit as waarheid, ofskoon dit 
slegs gedeeltelike waarheid bevat. Die herbeliggaming, soos julle dit voorstel, 
omdat julle dit so wil, sou in ’n sekere sin die herhaling wees van 'n 
ontwikkelingstadium, omdat die mens op aarde misluk het, of nie volle 
volwassenheid bereik het nie, wat hy maklik kon bereik het.  
Dit moet tog vir julle verstaanbaar wees, dat so-iets net 'n voortdurende 
wissel van blyplek vir die siel sou beteken, wat dus na willekeur die aardse-, 
dan weer die geesteryk sou bewoon. En dit sou dieselfde wees as 'n stilstand 
in die kringloop van ewigheid, en altyd op dieselfde trappie bly, of dit sou - so 
lank as wat die vrye wil nie uitgeskakel word nie - die siel se ondergang kan 
wees, omdat die vrye wil altyd aan 'n mens gegee word, waarvolgens hy 
homself positief of negatief kan ontwikkel. Verder moet dit vir julle duidelik 
wees, dat alle hemelliggame dieselfde bestemming het, om die wesens 
daarop geleenthede te bied om hulself geestelik te omvorm en gevolglik is dit 
vir die verdere ontwikkeling nie absoluut afhanklik van die liggaamlike 
terugkeer na die aarde nie, so-iets sal eerder die huidige graad van 
volwassenheid in gevaar kan bring, omdat die aarde nog baie onvolwasse 
gees bevat, wat 'n slegte invloed kan uitoefen op die siele wat in die lewe op 
aarde gefaal het en daarom 'n nuwe terugkeer verlang.  
‘n Siel wat na die aarde terugverlang, se wens kan wel toegestaan word, 
omdat die wil ook in die ryk hierna vry en derhalwe bepalend is vir die 
sieletoestand. Maar julle mense sal egter dan nie meer die verlange na die 
aarde hê nie, soos wat dit nou by julle oorheersend is; julle sal dan nie meer 
die swaar aardse liggaam wil hê nie, maar wanneer julle eenmaal in die 
geesteryk sal wees, dan sal julle tot insig kom en met die omgewende sfere 
so vertroud raak, dat julle hulle ten volle sal benut, so goed as wat dit vir 
julle moontlik sal wees en daardeur sal julle met sekerheid 'n heelwat hoër 
graad van volwassenheid kan bereik, as wat julle kon bereik het met 'n 
hernieude gang oor die aarde.   
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Ek kan julle maar net altyd weer dieselfde sê: Julle het deur eie denke 
dwaling laat binnesluip in die geestelike leer, wat aan julle deur My as 
waarheid aangebied is. Julle het op sigself staande gevalle, om welke rede 
die leer van die herbeliggaming nie heeltemal verwerp kan word nie, 
veralgemeen. Maar op die manier waarop julle dit egter aangebied het, het 
dit ontwikkel tot 'n dwaalleer, wat Ek altyd weer sal regstel, sodat julle 
julleself nie vasloop in 'n aanneming, wat julle positiewe ontwikkeling hier op 
aarde in gevaar bring nie; wat julle lui en onverskillig sal laat word in die 
werk aan julself nie. Die gevalle van terugplasing van 'n siel na die aarde is 
so seldsaam en altyd met afsonderlike redes, en dit is verkeerd om uit hierdie 
feite ’n vasstaande leer te wil maak, wat die denke van die mens maar net in 
die war bring en die enigste waarheid twyfelagtig laat lyk.  
Julle mense sal op aarde onvoorstelbaar baie kan bereik. Julle sal tydens 'n 
lewe op aarde die hoogste graad van volwassenheid, naamlik die kindskap 
van God, kan bereik, want daarvoor het Ek Self as Mens Jesus aan die kruis 
gesterf. En My Wil word altyd aan julle bekendgemaak deur My Woord en 'n 
onmeetlike skat van genade staan julle voortdurend ter beskikking. Maar wie 
geen ag daarop sal slaan nie en die rypwording van sy siel nie nastreef nie, 
sal ook onherroeplik die gevolge moet dra in die geesteryk. Maar deur My 
oorgrote Liefde en Barmhartigheid sal hy ook dan nog hoër kan klim, indien 
dit sy wil is, want Ek het waarlik baie skole in My heelal, waar julle nog baie 
sal kan inhaal, maar julle sal nooit meer die graad van kindskap van God kan 
bereik nie, wat julle tot My erfgename maak, wat julle egter slegs op aarde 
kan bereik. Amen. 

Onsterflikheid van die siel 

5191 Dink daaraan wat daar van julle siele na die dood van die 
liggaam sal word, probeer julle voorstel dat daar geen einde bestaan vir haar 
wat in julle dink, voel en wil nie en dat hierdie siel nie kan sterwe nie. Stel dit 
vir julle voor, indien julle nog nie vas daaraan kan glo nie. Dan sal daar ‘n 
onbehae oor julle kom, omdat die siel sal voel dat daar geen mooi lot op haar 
wag nie, omdat die geloof aan ‘n ewige lewe ook ‘n ander lewenswandel tot 
gevolg sal hê, ‘n lewe in liefde, soos wat ‘n lewe in liefde julle egter ook die 
geloof sal gee. 
Alle mense weet dat hulle liggaamlik moet sterwe, maar ‘n vêrdere lewe van 
die siel kan nie as vasstaande kennis geleer word nie. Tog kan die mens 
sonder bewys oortuig word. En hierdie oortuiging bepaal nou sy denke, wil en 
handeling. Dan leef die mens bewustelik, bewus van sy taak om hom op 
aarde positief te ontwikkel en dienooreenkomstig sy graad van 
volwassenheid, die lot vir sy siel in die hiernamaals te berei. Dan sal hy aan 
die lewe van die siel na die dood dink en sal ook altyd bereid wees om die 
aardse lewe te verwissel met die lewe in die geesteryk, omdat hy weet dat 
daar geen ewige dood bestaan nie, slegs ‘n verandering van verblyfplek vir 
die siel. 
Alle mense wat van goeie wil is, voel aan dat hulle nie net vir hierdie aarde 
leef nie en hulle geloof word steeds dieper en sterker. Want wie van goeie wil 
is, sal nie die aanwysings weerstaan wat deur God se Liefde gegee word en 
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sy denke aanspoor nie. Wie van goeie wil is, beoefen ook die liefde en dus 
word hy versterk in sy geloof en verlange na lig wat in hom ontsteek word. 
Elke mens kan glo aan ‘n voortlewe van die siel indien hy wil, indien hy 
verlangend na die waarheid, die gedagtes wat daarop betrekking het, oordink 
en uitsluitsel begeer. Dog sal die wil om die ewige lewe te ontken, steeds ‘n 
hindernis wees om te glo, omdat die kragte van die duisternis die mens 
alreeds beheers, wat alle lig haat. 
Gaan nie argeloos by julle gedagtes verby, wanneer julle aan die lewe van 
die siel na die dood dink nie. Probeer dit deurgrond, maar verwerp nie alle 
gedagtes wanneer dit in julle opkom nie. Want as julle jul wil nie op die 
waarheid rig nie, sal julle dit nie kry nie en sonder verlange daarna, sal julle 
nie onderrig kan word nie. 
Daar is ‘n lewe na die dood en hierdie lewe gee julleself gestalte op aarde, 
julleself skep vir die siel haar lot in die ewigheid en sal daarom moet sorg dat 
sy nie ten prooi val aan die geestelike dood nie, wat vol kwelling is, maar 
nooit ‘n “nie-bestaan” beteken nie. Want die siel is die werklike jy en bly 
bestaan, al vergaan die liggaam. Dink daaroor na, sodat julle kan glo, sodat 
julle die innerlike oortuiging kan verkry dat die liggaam wel sterwe, maar dat 
die siel onverganklik is. Amen. 

Die seën van siekte en leed - Voltooiing 

5194 Die aftakeling van die liggaam is dikwels ‘n heilsame 
waarskuwing vir die mens wat nog te veel op die wêreld gerig is en daardeur 
sy siel in gevaar bring. Hy moet eers leer om in te sien dat daar vanuit die 
natuur perke gestel is en vanuit hierdie besef bewus word van wat hierna 
gaan gebeur wanneer die liggaam heeltemal ongeskik geword het vir hierdie 
aarde. Die mens moet dikwels gewaarsku en vermaan word, indien hy nie uit 
eie beweging aan sy siel dink nie. 
Liggaamlike lyding, siektes en die inboet van liggaamlike bekwaamhede moet 
daarom ook as ‘n middel vir die ontwikkeling van die siel gesien word, omdat 
dit die denke van die mens aansienlik kan verander en daarom ook dikwels 
as verlossingsmiddel vir die siel aangewend word, indien sy in gevaar verkeer 
om ’n prooi van die geestelike dood te word. 
Maar dit beantwoord nie altyd aan sy doel nie en dan tree ‘n toestand van 
onverbeterlikheid in waar sy haarself dan heeltemal afwend van die goddelike 
geestelike. En dan probeer die mens om nog alles uit die lewe te haal, 
ondanks siekte en ongeluk wat sy liggaam getref het.  
Niks wat vir ‘n mens beskore is, is sonder doel nie. Liggaamlike siekte bring 
dikwels die herstel van die siel tot stand en dan was dit tot seën gewees, 
want die mens leer om die wêreld te versmaad, aangesien hy haar misloop 
en dan in die geestelike wêreld vervanging moes soek en vind. Kosbare 
goedere mag hy dan in ontvangs neem as vergoeding vir die goedere wat die 
wêreld van hom weerhou en wat hy nou ook as waardeloos insien. Maar 
daarvoor is dit nodig dat hy hom ootmoedig sal buig onder die lot wat aan 
hom, terwille van sy siel, opgelê word, sodat hy nou met oorgawe dit kan dra 
wat wel moeilik vir hom lyk, maar tog oorwin kan word. 
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Sodra die mens ‘n geringe geloof het, sien hy die Hand van God bo hom en 
voeg hy homself dienswillig volgens die wil van God. En dan kan hy net wen, 
nooit verloor nie, dus is daar ook niks te betreur nie, omdat hy nou aansienlik 
meer besit as ‘n mens met goeie gesondheid en liggaamlike krag, wat nie in 
verbinding staan met die ryk nie, wat ook eens sy verblyf sal wees na die 
liggaamlike dood. 
Slegs die graad van voltooiing wat die siel by haar heengaan van hierdie 
aarde sal hê, is maatgewend. Alles wat kan bydra tot die verhoging van 
hierdie graad, sal God aanwend, al ervaar die mens dit nie as ‘n weldaad 
solank as wat hy sonder insig bly nie. Eenmaal sal hy die seën van lyding en 
siekte insien en God dank vir die toepassing van middele wat suksesvol was, 
sonder om die vrye wil van die mens te beperk. 
‘n Siek liggaam is nie so erg soos ‘n siek siel nie en dit sal die siel gesond 
maak wanneer die liggaam siekte moet verdra totdat die siel geduldig geword 
het. Totdat sy haar blik hemelwaarts sal rig en leer om die aardse lewe as 
slegs ‘n tydelike skool te sien waarin die mens beproef moet word. Eens sal 
sy onbeswaard en ongehinderd na hoër sfere van die Gees kan opstyg en sal 
haar Skepper ewiglik dank vir die genade aan wat aan haar bewys was deur 
die liggaam te laat ly, sodat die siel gesond kon word. Amen. 

Hernieude waarskuwing voor die tyd van die einde 

5195 Julle moet julleself voorberei op die komende tyd, want wat My 
sieners en profete voorspel het, sal gebeur omdat die tyd vervul is. Volgens 
die wet van ewigheid staan die mensdom voor ‘n omwenteling wat sowel 
geestelik asook aards te verstaan is, want dit is die tyd van die einde. Die 
aarde sal verander en vir die bewoners sal ‘n tydperk ten einde loop en ‘n 
nuwe tydvak begin. Maar weinige van die tans lewende mense sal die nuwe 
tydperk belewe, want daar sal voorwaardes nagekom moet word waaraan 
maar weiniges hulle sal onderwerp. Daarom sal daar aan hierdie aarde ‘n 
einde kom en tallose mense sal daarby die liggaamlike dood vind, omdat 
hulle deur hul geestelike gesteldheid nie die nuwe tydperk sal kan beleef nie.  
Maar tog kan hierdie mense ook nog op My genade hoop wat in die laaste uur 
na My toe sal kom en My nog aanroep om erbarming. Slegs weiniges sal 
egter skielik tot inkeer kom en tot insig van hul sondigheid en daarom sal 
hulle ook in die laaste uur nog deur My aangeneem word, want Ek wil dat die 
klein kudde van My die uiteindelike doelwit bereik, naamlik dat hulle die 
afsluiting van hierdie tydperk sal deurstaan en ingaan in die nuwe tydperk 
waarin Ek hulle nodig sal hê, sodat My wet van ordening nagekom kan word. 
En daarom sê Ek vir julle: Berei julle voor op die komende tyd, want dit sal 
buitengewone eise stel aan julle wil, julle geloof en julle trou aan My. Die 
komende tyd is geskik om aan julle ‘n buitengewone geestelike 
volwassenheid te verskaf, maar dit doen ook ‘n beroep op al julle kragte. 
Want hoe nader die einde kom, des te meer onwerklik sal alles vir julle 
voorkom wat eintlik werklikheid is.  
En des te meer sal die geloof bestry en My Naam belaster word. Maar as julle 
julleself ernstig sal voorberei, sal julle bo alles staan, want sodra julle tot die 
wetendes behoort, kan julle geloof nie meer wankel nie. Hierdie “kennis” is 
egter ‘n gevolg van die liefde en daarom moet julle moeite doen om ywerig in 
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die liefde te lewe, want daarmee sal julle julleself die beste kan voorberei op 
die einde. 
Dit is My raad wat julle waarlik nie ongeag mag laat nie. Leef dus in die liefde 
en julle sal lig en krag ontvang in so ‘n mate, dat julle altyd weerstand sal 
kan bied teen dit wat julle in die eindtyd sal oorkom. Niks kan julle dan 
ongeskik maak vir die laaste stryd nie. Berei julle dus voor en aarsel nie, 
want julle gaan die einde tegemoet en hierdie verlossingsperiode word 
beëindig omdat dit nie anders kan volgens die orde van ewigheid nie. Daar 
moet ‘n verandering intree sodra daar geen meer sukses behaal kan word 
met die geestelike ontwikkeling van die mensdom nie. 
Daar is nou geen geestelike oplewing meer te vinde by die mense nie en net 
baie min strewe na die lig. Maar vir hierdie weiniges het Ek ‘n nuwe doelwit 
berei, wat egter eers sal begin wanneer die verandering van die aarde voltrek 
word. 
My klein kudde sal nog eenmaal deur My aangespoor word tot ywerige siele-
arbeid, want die laaste groot stormloop staan voor die deur. Die laaste stryd 
sal begin en daar sal gewapende stryders te vinde wees wat saam met My 
ten stryde sal trek en daarom ook sal seëvier. Want hulle sal sekerlik in die 
einde “triomfeer” oor die teenstander en sy aanhang. Amen. 

Die gang van die sielspartikeltjies in die materie - Bewustelike 
werk aan die siel 

5198 Onder materie is geordende geestelike substansie te verstaan, 
wat weer geestelike substansie in hulself berg wat gehou word om die 
ontwikkelingsgang te gaan, volgens die heilsplan van Ewigheid. Hierdie 
geestelike substansies, wat deur die materie soos deur uiterlike omhulsel 
gevange gehou word, verenig hulself tydens die ontwikkelingsgang met 
steeds gelyke substansies en kan beskou word as sielspartikeltjies wat weer 
die afsonderlike skeppingswerke bevolk. 
In elke skeppingswerk, hetsy die vaste materie, die plante- of diereryk, is 
sulke sielspartikeltjies dus aanwesig, wat hulself ook weer wil aaneensluit om 
dan ‘n geheel te vorm in ‘n nuwe uiterlike gedaante, wat steeds meer en 
meer ooreenkoms kry met die menslike vorm. 
‘n Eindelose lang tyd verloop totdat alle sielspartikeltjies die hele skepping 
deurloop het en saamgekom het om nou, as menslike siel, weer ‘n uiterlike 
vorm te betrek, aan wie ‘n duidelike opdrag gegee word om totale 
onafhanklikheid te bring aan elke uiterlike omhulsel. 
Die menslike liggaam is dus nou die uiterlike omhulsel wat die siel omsluit en 
het nou die taak om die gees wat hy bevat, tot rypheid te bring. En die 
rypwording geskied nou op die manier, dat die mens in vrye wil - die teken 
van sy goddelike oorsprong - trag om elke sielesubstansie met die korrekte 
orde uit God vertroud te maak, dit wil sê om alle karakteristieke eienskappe 
van die ontelbare klein sieledeeltjies op ‘n grondslag, wat vir God welgevallig 
sal wees, te bring, dus om elke neiging na God te rig. Al die verlange wat van 
God af weg gerig is, moet verander word in ‘n gevoel om na God te strewe en 
dit is die bewustelike siele-arbeid, wat die mens tot stand moet bring tydens 
sy lewe op aarde. Dit moet eintlik so begryp word dat alles wat die siel nog 
uit haar vroeëre beliggaming aankleef, afgelê moet word; dat dierlike drifte 
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dus oorwin moet word en so ook moet die verlange na die materie gedood 
word. Want al hierdie aan drifte stam uit die voor-ontwikkeling af en hang die 
siel nog ten seerste aan as ‘n merkteken van die ontwikkelingsgang van 
voorheen.  
Alles wat verskynsels is uit voorliggende tye moet afgelê word, indien die 
positiewe ontwikkeling moet voortgaan, en alles sal nagestreef moet word 
wat die voortskrydende ontwikkeling duidelik merkbaar laat word, naamlik 
geestelik-goddelike eienskappe soos nederigheid, sagmoedigheid, geduld, 
barmhartigheid, vredeliewendheid en regverdigheid. Want al hierdie 
eienskappe kom voort uit die liefde, wat in die aardse lewe tot die hoogste 
ontplooiing gebring moet word 
Hiermee is ‘n baie duidelike riglyn gegee vir die opdrag wat die mens op die 
aarde het, want God se wil word daardeur geopenbaar aan die mense deur 
Sy Woord. Die siel is as’t ware nog ongeordende gees wat tot ordening 
gebring moet word, waartoe sy haarself egter kan beweeg, omdat sy haarself 
in die stadium van die vrye wil bevind. Sy kan haarself wel orden, maar word 
nie daartoe gedwing nie.  
Sodra as wat daar egter ordening kom, kry die Gees uit God toegang, wat nie 
deur ‘n chaos van drifte en ongeordende substansies kan deurdring nie; of 
beter gestel: Hy mag nie self ordenend ingryp wanneer die wil ontbreek nie. 
Die ordening word nou tot stand gebring wanneer die afsonderlike 
eienskappe, wat spesiaal op die voorgrond getree het, wat ‘n vorige 
beliggaming gekenmerk het, omgesit word in die teendeel. Want alle gees 
wat hulself in die begin van ’n ontwikkeling bevind, is onvolmaak en die 
volmaakwording is die sin en doel van die beliggaming. Dus kan die 
eienskappe wat nog uit die vroeëre beliggaming herkenbaar is, nooit met die 
goddelike ordening ooreenstem nie, maar moet omgesit word in die teendeel 
tot slegs liefde, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid, geregtigheid en 
barmhartigheid, wat die karakter bepaal van die mens en voortekens is van 
die nagestreefde voltooiing; totdat die goddelike ordening te siene is en die 
siel van die mens nou haar doel bereik het en dan haar liggaamlike, materiële 
uiterlike vorm kan verlaat; om as geestelike wese nou opwaarts te strewe, 
egter in die besit van lig en krag wat haar vooruitgang in die hiernamaals 
verrassend vinnig bevorder. Amen. 

Waarheid uit God - Dink met die verstand 

5199 Julle sal altyd in ’n tweestryd raak indien julle julle eie weë gaan, 
indien julle julleself in gedagtes van My verwyder en meen dat julle My 
bystand nie meer nodig het nie. 
As julle julleself egter vas by My aansluit en julle gedagtes na My sal soek, 
dan sal julle ook heeltemal oortuig word om in die waarheid te wandel. En 
alle twyfel sal julle dan kan weerlê, omdat My teenwoordigheid nou die 
suiwer waarheid aan julle sal onthul en julle in My teenwoordigheid geen 
slagoffer van die dwaling kan word nie. 
Onthou dit goed wanneer julle twyfel, dat julleself hierdie twyfel in julle laat 
opkom, omdat julle slegs d.m.v. julle verstand ondersoek en My daardeur 
buite rekening laat. Want Ek sal My Gees nooit laat geld, indien julle dit nie 
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self wil nie. En hierdie wil sal ontbreek, solank as wat julle verstand alleen 
werksaam sal wees. 
Helder en duidelik sal die onderwerp van julle ondersoek egter blyk, wanneer 
julle julleself in julle gedagtes aan My oorgee en My om opheldering vra. Alle 
twyfel sal weggevee word, omdat dit naas My, Wie julle deur julle gebed 
nader geroep het, nie kan bestaan nie. Probeer om so alle twyfel in julleself 
op hierdie wyse te verjaag en julle sal slaag, sodra julle julleself innig by My 
aansluit en My daardeur die moontlikheid gee om Self in julle werksaam te 
wees. Dit is so eenvoudig om ’n antwoord op al julle vrae van My te ontvang, 
dog sal die verstand vir solank uitgeskakel moet word, totdat julle die 
antwoord in julle hart gevoel het. 
Julle moet minder dink, maar meer innerlik luister. Hierdie proses is vir geen 
mens begryplik wat die proef nog nie met ‘n ernstige wil en in diep geloof 
gedoen het, sodat hy My kan verneem nie. 
Die ongelowige kan nooit My antwoord in homself verneem nie, omdat hy ook 
nooit ernstig in sy innerlike sal luister nie. Die geloof laat hom egter luister en 
hy sal dan van My antwoord gewaarword in sy hart. 
Vir die mens lyk dit onwerklik, want wat die eintlike werklike is, - is om My te 
hoor spreek! En so moet iemand wat twyfel, hom maar innig in gebed met 
My verbind om van sy twyfel bevry te word, terwyl hy andersins lank sal tob 
en geen betroubare resultaat sal kry nie, indien hy nie na My raad gaan 
luister nie. 
Sonder My kan julle nie tot die waarheid kom nie-  en sonder My kan julle 
ook nie die waarheid as waarheid insien nie. 
En al neem julle ook die waarheid suiwer en onvervals uit die mond van ‘n 
dienaar aan wat deur My onderrig is, ‘n medemens, wat in innige verbinding 
met My, My Woord verneem het, dan sal dit tog twyfelagtig vir julle voorkom, 
solank julle dit slegs met die verstand aanhoor, solank julle julleself nie ook 
met My in verbinding stel nie, sodat My Gees julle die waarheid kan laat 
begryp. En daarom kan My verteenwoordigers op aarde maar net oorbring, 
maar nie oortuig nie, solank die toehoorder nog nie die verbinding met My tot 
stand gebring het nie. 
Maar My Woord sal julle daartoe aanspoor om My te soek en Ek sal My 
waarlik graag laat vind en aan julle gee wat julle ontbreek, naamlik volledige 
insig in die ewige waarheid wat julle siele ryper sal laat word sodra julle haar 
bewustelik van My sal aanneem, sodra julle deur julle wil, julle geloof en julle 
liefde toelaat dat Ek in julle aanwesig kan wees. Amen. 

Aanmaning om die verganklike te laat los - Geestelike besit 

5200 Julle almal gee Ek ‘n woord van My Liefde en Genade: Maak die 
boeie los wat julle nog met die aarde verbind, dit wil sê, gee julle siele die 
vryheid om julleself tot die geesteryk te verhef en laat die aarde agter, 
deurdat julle julle gedagtes hiervan afwend, dan sal die Gees in julle die siel 
na haar domein trek en julle sal daardeur duisend maal meer wen as wat 
julle ooit vir julleself op aarde sou kon verwerf het. Vir julle lyk die aarde, 
met sy materiële goedere, nog soos iets werkliks en tog is alles verganklik en 
op die verganklike rig julle julle aandag.  
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Ek waarsku julle daaroor uit suiwer Liefde en Genade en Ek spoor julle aan 
om slegs aan die werklike te dink, om dit vir die siel moontlik te maak om die 
geesteryk binne te vlieg, wat kan gebeur so gou as wat julle julle gedagtes 
van die wêreld afgewend het. As julle eenmaal geestelike besit verkry het, 
dan sal die aardse goedere julle steeds minder aanlok en dit sal vir julle 
steeds makliker word om hoër op te vlieg, maar die eerste loslating van die 
wêreld sal julleself uit eie wil moet volbring, julle sal geweld moet gebruik 
wat slegs wilskrag vereis, om julle vir ‘n kort tyd van die wêreld terug te trek 
en in stilte te gaan, dit wil sê, in julleself skerp te luister en die gees in julle 
daardeur die moontlikheid te gee om homself te uiter.  
Die wil kan baie doen, omdat die Gees dan helder insien dat die siel in die 
mens haarself na hom toekeer, dat sy haarself plaas onder hom. Maar nooit 
sal julle die Gees in julle daartoe kan bring om homself te uiter solank julle 
gedagtes na die wêreld gewend is nie, solank julle aan alles aandag sal skenk 
wat aards om julle heen gebeur nie, solank julle nog materieel ingestel is nie. 
Daarom roep Ek julle woorde van liefde en genade toe: Strewe nie na dit wat 
verganklik is nie, maar probeer onverganklike goedere vir julleself te verkry, 
wat alleen die Gees in julle kan uitdeel, omdat hy ‘n deel van My is, van sy 
Vadergees van ewigheid, omdat dit Ekself is, Wie Homself uiter deur die Gees 
in julle en Ekself sal julle waarlik net dit gee wat ewig sal bly, wat nie 
onderworpe is aan die wet van verganklikheid nie en wat slegs as rykdom 
deur julle beskou kan word, omdat dit onverganklike skatte is, wat nooit 
meer van julle afgeneem kan word nie. 
Die geestelike besit sal julle steeds gelukkiger maak en dit sal vir julle tot 
werklikheid word, sodat julle die aarde met haar goedere die rug sal toekeer, 
sodat julle graag sal opgee wat deel uitmaak van die wêreld, om die 
heerlikste daarvoor in te ruil, naamlik die goedere wat van My afkomstig is en 
wat julle voortdurend aangebied word, sodat julle daarvan kan geniet en julle 
siele ryp kan word en met hierdie goedere werk, solank julle nog op aarde is, 
sodat julle julle geestelike rykdom kan vergroot, sodat julle julle medemens 
gelukkig sal stem en poog om hulle van die wêreld afkerig te maak. 
Werk onophoudelik met die geestelike skatte en dit sal hulself vermeerder, 
ofskoon julle voortdurend daarvan sal weggee. En ryk geseënd sal julle 
ingaan in die geesteryk, waar julle dan eers julle skatte in volle omvang sal 
kan sien, waar julle tot julle eie vreugde sal kan werk en vir al diegene die 
hoogste geluksaligheid sal kan berei wat julle met julle geestelike skatte 
gelukkig sal maak, omdat die liefde julle daartoe gedryf het, die liefde vir My 
en vir die gees wat nog ly, wat julle hulp nodig het om salig te word. Amen. 

Hulp vir arme siele - Liefde verlos 

5203 In die ryk hierna word alles gewaardeer wat die siele opwaarts 
help. Die liefde wat nog aan die onryp gees gestuur word, is die enigste 
verlossingsmiddel solank die gees nie uit eie krag kan opstaan nie, d.w.s. 
solank sy nog nie in liefde kan werk nie, omdat sy sonder krag is. Alles wat 
aan hierdie wesens krag besorg, het My seën, omdat dit voortkom uit die 
beginsel van die liefde. Want die liefde wat deur die mense bewys word aan 
die onvolmaakte gees moet op die een of ander wyse sy verlossende 
uitwerking op aarde hê of ook in die hiernamaals. Want geen liefdesvonk is 
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sonder krag nie, dus beteken die werksaamheid in liefde steeds ’n toevoer 
van krag. 
Julle mense op aarde sou daarom ontsaglik baie hulp kan verleen, as die 
liefde julle daartoe sal aanspoor om aan die siele in die hiernamaals te dink 
wie heeltemal kragteloos is en daarom op hulpverlening aangewese is. En 
alles wat julle sal doen om hulle krag te gee, alles wat julle sal doen om 
verlossend te werk, sal vir My welgevallig wees en nooit nutteloos wees nie. 
Daar is maar so weinig liefde te vind onder die mense op aarde en nog 
minder dink hulle aan die siele in die hiernamaals, omdat die geloof aan ‘n 
lewe ná die dood by hulle ontbreek. En bomate bitter is die uitwerking van 
ongeloof op die siele in die hiernamaals wat onverlos en kragteloos in ‘n 
donkere omgewing vertoef en wat hulle nie self kan help nie. Elke goeie 
gedagte aan hulle, elke liefdevolle begeerte vir hul welsyn, is vir hulle ‘n 
verligting van hul kwelling - en word dankbaar deur hulle aanvaar. 
Dog juis die siele wat in die duisternis smag, word deur weinig goeie en 
liefdevolle gedagtes vergesel en hierdie siele is daarom in uiterste nood. 
Daarom sal julle ook begryp dat die mense wat hulle wil help, deur talryke 
siele omgewe is en wat probeer om hulle almal smekend kenbaar te maak, 
omdat hulle gehelp wil word. 
Julle mense is almal deur sulke siele omring, maar slegs weinig luister na 
hulle, slegs weinig het die bereidheid en die geloof om hulle te help deur 
gebed en liefdevolle gedagtes. Maar ontelbares vind geen bemiddelaar op 
aarde nie en probeer daarom ook in sulke kringe te kom waar kragstrominge 
merkbaar is. Ook hierdie siele smeek julle om hulp, verskaf dit aan hulle en 
doen alles wat julle liefde julle ingee. Weet dat My seën steeds met julle sal 
wees as alleen julle wil om goed te doen, julle sal dryf om hulle te help. 
Trag na niks anders as om alleen maar hulp te bring nie, want dan kan julle 
baie kettings losmaak, dan kan julle die gekwelde siele vryheid gee. Julle 
help hulle voorlopig deur krag aan hulle te stuur, wat hulle dan volgens julle 
voorbeeld self gebruik, - naamlik dat hulle ook sal wil help soos wat julle 
hulle gehelp het. Vergeet nooit dat hulle op julle hulp aangewese is nie, al 
verdoem My genade en barmhartigheid geen wese vir ewig nie. Maar eers 
moet hulle verharde harte aangeraak word deur ‘n liefdestraal, alvorens hulle 
My genadegawe kan opneem. 
En Ekself lei hierdie siele wat nog aansporing nodig het na julle mense, om 
hul ontwikkelingsgang in die hiernamaals te begin. Maar sonder liefdevolle 
hulp sal hulle nog eindelose tye in dieselfde toestand smag en sal nie die weg 
na bo vind nie. Bid vir hulle en vergeet hulle nie, want die leed is onmeetlik 
wat hul liefdeloosheid en ongeloof hul besorg het. Maar as julle hulle wil help, 
is ook Ek met My genade en barmhartigheid altyd bereid om hulle omhoog te 
trek uit die nag van die dood - na die lig van die lewe. Want Ek kan dan nie 
julle liefde weerstaan wat julle aan die ongelukkige siele in die hiernamaals 
toegestuur het nie - en Ek vergeef hulle hul skuld, terwille van julle liefde. 
Amen. 

Die God van die liefde, nie die god van die toorn  

5204 Die God wat jou geskape het, is geen god van toorn nie, maar 
inteendeel 'n God van Liefde. Hy wil vir julle gee, maar nie ontneem nie. 
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Maar wat Hy jou wil gee is 'n geluksaligheid wat ewig sal duur. As Hy jou nou 
skynbaar iets afneem, dan sal dit net iets waardeloos wees wat slegs in jou 
oë 'n waarde het, maar wat in werklikheid verderflik is vir jou. Maar julle glo 
dat 'n god van toorn hierdie goedere van julle losgeruk het waaraan julle op 
aarde julle liefde skenk. Julle ken Hom nie, die God van die Liefde wat julle 
aller Vader is en wat as 'n Vader ook teenoor Sy kinders optree, wat julle uit 
liefde sal laat ly, omdat Hy weet dat jy slegs daardeur in die besit sal kom 
van die hoogste, onverganklike goedere, wanneer Hy van julle afneem wat 
julle op aarde te hoog ag. Sy liefde vir julle mense is onmeetlik en kalmeer 
elke toorn wat die verkeerde manier van handeling van die mense wel sou 
kon aansteek, indien sy liefde nie aansienlik sterker was nie. Hy straf nie, 
maar in Sy Wysheid herken Hy die swakhede van Sy kinders. En dus probeer 
Hy om hulle te help en om hulle op te rig wanneer hulle geval het. Dit is geen 
toorn wanneer Hy dit vernietig wat die kinders verhinder om by die Vader te 
kom nie. Dit is die Liefde wat dit uit weg ruim en die weg na Hom vrymaak. 
'n God van die toorn is geen volmaakte wese nie, want slegs die Liefde maak 
aanspraak op volmaaktheid. En daarom moet julle mense elke leer verwerp 
wat jou Skepper en Vader van ewigheid probeer voorstel as 'n toornige wese 
wat 'n onverbiddelike regspraak oor jou sal stuur, omdat jy misluk. Die God 
van die liefde het selfs erbarming met die duiwels. Daarom het Hy ook 
afgegaan na die hel om ook aan hulle die weg te wys wat uit die duisternis 
wegvoer. Hy reik ook die hand aan die diepste gevallene en wil hom omhoog 
trek tot aan Sy vaderhart. Die mensdom boesem die God van die liefde 
medelye in en Hy probeer om hulle te red. Maar 'n god van die toorn sou dit 
verderf het wat hom nie ter wille wil wees nie. 
Maar die liefde van God skakel één ding nie uit nie, naamlik Sy Geregtigheid. 
Hy wat vol van die sonde is, kan nie na die geluksaligheid gelei word nie, 
maar Hy veroordeel hulle nie. Hy volg hulle solank met Sy liefde tot sy dit 
beantwoord en vrywillig die sonde opgee. En dus is Sy Liefde groter as wat 
die mensdom verdien. Sy is eindeloos en vol krag en nooit sal die mense 
Haar diepte besef, om welke rede 'n toorn langs Haar nie kan bestaan nie. 
Daarom hoef jy God nie te vrees nie, maar jy sal Hom moet liefhê met jou 
hele hart en met al jou kragte. Jy sal Hom moet liefhê en daardeur Sy krag 
deelagtig word. Jy sal Hom moet liefhê, sodat Hy vir jou die hoogste 
geluksaligheid kan berei wat te vinde is in die aaneensluiting met Hom Wie 
die ewige Liefde Self is. Hy sien julle almal aan met oë wat straal van liefde. 
Hy strek liefdevol sy hand na julle uit. Hy roep julle almal met ’n stem wat 
met liefde vervul is. Hy wil Sy kinders wat eens vrywillig van Hom weggegaan 
het, vir ewig terugwen. 
Altyd sal Hy poog om julle te wen met liefde, maar nooit sal Hy probeer om 
iets met toorn te bereik, wat sonder liefde ondenkbaar is nie. En Hy sal julle 
almal na Hom omhoog trek. Sy Liefde is 'n Krag wat Haar werking nie verloor 
nie. Maar toorn sou vernietig en verwoes en dus 'n terugkeer na God 
onmoontlik maak. Word daar egter van die toorn van God gepraat, dan is 
daaronder alleen Sy vaste wil te verstaan om die gees wat van Hom af 
wegspoed, te bind in Sy skeppingswerke, wat egter uiteindelik tog net die 
terugkeer na Hom moontlik sal maak. En daarom is hierdie toorn ook net 'n 
daad van God vanuit liefde om ook nog die wederstrewende vir Hom eens te 
wen, sodat hulle salig kan word. Amen. 
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Stryders vir die waarheid - Dwaallere 

5205 Julle taak is om te onderrig, om die waarheid te bring aan die 
mense, sodat die donker wat hulle omgeef van hulle sal wyk, wat hulle 
verhinder om die weldaad van die lig te bespeur. Solank die mens ‘n 
verduisterde gees het, sal hy ‘n verkeerde weg gaan, want die regte weg 
heet Waarheid. Die Waarheid gaan egter van My uit en voer weer na My 
terug. 
Julle mense begryp tog dat Ek geen gedeeltelike vergunning kan doen 
wanneer dit oor julle geluksaligheid gaan nie, begryp tog dat Ek, as die ewige 
Waarheid teenoor die leuen of dwaling, nie verdraagsaam kan wees nie. 
Begryp tog dat Ek daarom die waarheid na die aarde gestuur het, omdat dit 
nodig is, dat julle van haar te wete kom, omdat elke dag vir julle verlore 
gaan waarin julle sonder waarheid voortleef, want slegs die waarheid 
openbaar My soos wat Ek is en alleen wanneer julle ‘n ware beeld van My 
het, sal julle My ook kan liefhê en daardeur geluksalig word. Elke verkeerde 
leer is ‘n poging van My teenstander om van My ‘n verkeerde beeld te gee en 
die liefde vir My te verminder, elke verkeerde leer is ‘n goeie bodem vir nuwe 
dwaallere en spoedig sal julle teenoor ‘n struikgewas staan wat onontwarbaar 
is en wat geen ligstraal meer sal deurlaat om julle gees te verlig nie.  
En daarom lei Ek My ligdraers op wat aan julle mense die waarheid moet 
bring, daarom maak Ek hulle eers vertroud met die waarheid en gee hul die 
opdrag om verhelderend werksaam te wees, waar hulle ookal is. Daarom stel 
Ek so dikwels die waarheid teenoor die dwaallere om daarvoor te sorg dat 
hulle teenmekaar ingaan, want Ek wil dat daar twyfel in julle harte opkom, 
want eers wanneer iemand twyfel, begin hy te dink en te soek na die 
waarheid. 
My leer, wat Ek die mense op aarde gegee het, is van menslike kant so met 
dwaling vermeng, dat dit nooit meer 'n heilsame uitwerking op die mense kan 
hê nie. En daarom wil Ek dit reinig, daarom gee Ek dit opnuut in sy suiwerste 
vorm en dra sorg daarvoor dat hierdie leer aan die mense wie van goeie wil 
is, oorgebring word. Wie dit wil aanneem, sal die grootste seën ondervind, 
wie dit egter afwys, moet ook die die verantwoording dra. 
Maar Ek het mense nodig wat hierdie suiwer leer van My sal uitdra op aarde, 
Ek het volgelinge nodig tot wie Ek ook nou weer kan sê: “Gaan uit en 
onderrig al die volke”. Ek het dus apostels nodig wat in My Naam op aarde 
sal spreek en My Woord aan die mense sal verkondig. En hulle sal moedig 
moet optree teen hulle wat die dwaling aanhang, want dit is hul amp waartoe 
Ek hulle aangestel het, om sonder vrees die waarheid teenoor die dwaling te 
stel, om sonder skroom uitsluitsel te gee welke skade daar vir die siel 
ontstaan solank sy verkeerd onderrig word, solank sy nie in die waarheid 
wandel, wat alleen na My lei nie. Julle mense sal ondanks dwaallere op My 
kan afstuur, maar dit is ‘n vrugtelose worsteling, want julle sal moet begryp 
dat die dwaling en die leuen nie My werk is nie, inteendeel is dit die werk van 
My teenstander en dat dit daarom alle vooruitgang verhinder, dat die werk 
van My teenstander nooit vooruitgang kan bring nie, maar dat slegs die 
waarheid julle kan help om opwaarts te gaan.   
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Ek kan geen toegewing maak en die dwaling as waarheid waardeer nie. Ek 
kan slegs die goeie wil aanvaar en dit seën deurdat Ek julle die waarheid laat 
toekom, maar julle moet julleself dan ook oopstel, julle mag julle nie vir die 
waarheid afsluit, omdat julle wil tekortskiet nie. Julle sal na My en dus na die 
waarheid moet verlang en julle sal haar dan sekerlik in julle besit kry. Maar 
neem nie aan dat Ek dit met julle eens is wanneer julle wil volhard in dwaling 
nie. Wie Ek die waarheid stuur, is ook in staat om dit te ondersoek en te 
herken as waarheid, want Ek vra niks onmoontlik van julle nie. 
Maar wie dit van My ontvang, die moet hom ook daarvoor uitsit en sonder 
skroom daarvoor opkom, hy moet nie bang wees om dit te hard te laat blyk 
nie, want die dwaling kan nie skerp genoeg uitgewys word nie, omdat dit die 
werk van My teenstander is, wat duidelik sigbaar teen My in opstand is. Die 
dwaling en die leuen rig heillose verwarring aan en beroof die mense van alle 
insig, dit is geen lig nie, maar kom uit die diepste duisternis. 
Tree daarom moedig teen dwaling en leuens op, omdat julle in die waarheid 
‘n wapen het wat vir julle die oorwinning verseker. Ek het julle uitverkies as 
My stryders en julle sal moet stry met die “swaard van die mond”, julle sal 
nie bang moet wees dat julle van een van julle medemense hul 
liggelowigheid ontneem nie, want dit is nie dienstig vir die mens om hom te 
voltooi wanneer dit vals is nie. Maar julle kan iets goeds, suiwer en 
buitengewoon doeltreffend daarteenoor stel, naamlik die waarheid wat julle 
van Myself ontvang het. Julle sal meer kan gee as wat julle van hulle afneem, 
julle ontruk hul siele aan die mag van My teenstander en lei hulle na My. 
Amen. 

Opheldering oor gevoelens van verwantskap - Sielepartikels 

5207 Tussen mense bestaan daar dikwels verborge betrekkinge 
waarvoor julle self geen verklaring kan vind nie en waaraan die samestelling 
van die siel ten grondslag lê. Want die siele kan deur die aard van hulle 
samestelling heeltemal soortgelyke siele ontmoet en hierdie gelyksoortigheid 
laat ‘n gevoel van verwantskap in die mens opkom, wat hy egter nie met sy 
verstand kan verklaar nie. En daarom kan sulke opwellinge van hierdie 
gevoel ook nooit wetenskaplik nagevors word nie, maar is dit alleen 
geestelike gevoelens wat tot uitdrukking kom en waarvan die oorsaak ook 
maar net geestelik duidelik gemaak kan word. 
Die hele skepping is wel in elke siel begrepe, maar net soos ook die skepping 
in haarself die mees verskillende werke laat sien, soos wat ook die 
dierewêreld blyke gee van ‘n onvoorstelbare veelvormigheid, so is die 
mensesiele ook, elkeen op haar eie wyse verskillend, omdat die samestelling 
van elke siel anders is, wat ook die verskille tussen die mense begryplik 
maak, wat ondanks ongeveer dieselfde uiterlike vorm, volgens hulle karakter 
en gevoel van mekaar afwyk en juis ook aan hierdie verskille te herken is. 
Maar tydens hulle lewe op aarde kan sodanige siele mekaar ook teëkom wat 
‘n duidelike ooreenkoms te siene sou gee, wanneer ‘n mens die geestelike 
sou kon waarneem, want die vorm en die aard van die siel is slegs met 
geestelike oë waarneembaar. Maar die siele self word van hulle verwantskap 
gewaar en voel hulself daarom buitengewoon tot mekaar aangetrokke, wat 
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egter nie verwar mag word met suiwer liggaamlike aandrang na ‘n 
verbintenis nie.  
Die psigiese samehorigheid is herkenbaar aan duidelike ooreenstemming in 
die denke en gevoelens van die mense, in harmonie op geestelike gebied en 
dieselfde strewe, in ‘n gevoel van verbondenheid met mekaar wat liggaamlik 
nie tot uitdrukking gebring hoef te word nie. 
Hierdie siele is in harmonie, hulle bestry mekaar nie en is steeds bereid om 
mekaar te help, hulle bespeur hulle gelykheid en is geneig om te glo dat hulle 
‘n gemeenskaplike vorige lewe gelei het en tog is dit slegs sielspartikeltjies 
wat in dieselfde verhouding saamgevoeg is, wat tot hierdie harmonie lei en 
hoef beslis nie verbonde te gewees het nie. 
Tog, eens het hulle tot dieselfde groep van gevalle engele behoort en het 
dieselfde weg van ontwikkeling gegaan, wat ook dieselfde tydsduur omvat 
het, om welke rede hulle strewe om bymekaar te wees, verklaarbaar is. Want 
‘n selfde ontwikkelingsgang vorm ook die siele dieselfde en as sulke siele 
mekaar nou teëkom tydens hulle lewe op aarde, waarin ook die ek-bewussyn 
ontwikkel is, dan kom ook die eerste tekens van ‘n herinnering aan vroeër in 
hulle op, egter so swak dat hulle slegs vaagweg ‘n bepaalde verband 
vermoed wat hulle egter vir hulself dikwels verkeerd verklaar. 
In die aardse lewe word die siel die herinnering van haar vroeëre stadia 
afgeneem, tog het daar van haar gevoelens agtergebly. Dieselfde 
sielesubstansies herken mekaar, omdat hulle hulself in dieselfde verhouding 
geïntegreer het in die geheel en deur hierdie herkenning kan die mense dan 
bewus word en nou ’n verwantskapsgevoel wek. Die siel van die mens is so 
wonderbaarlik kunstig saamgevoeg en daar kan in haar, net soos op ‘n 
kosbare instrument, ontelbare tone weerklink. 
‘n Harmoniese sameklank klink nou soos één toon en is al ‘n vroeëre genot 
van die band van gelykgestemde siele in die hiernamaals, waar die 
voortdurende aaneensluiting met die gelyke geestelike tot die geluksaligheid 
in die geesteryk hoort, wat dus al op aarde kan begin, wat egter maar net ‘n 
ervaring is van die siele, maar nie van die liggaam nie. 
Let egter goed daarop dat die bande tussen siele van ‘n geheel ander aard is 
as die liggaamlike betrekkinge, dat die harmonie van die siele ‘n totaal ander 
grondslag het en nie op ‘n samelewing as mens tydens ‘n vroeëre 
ontwikkeling terug te voer is nie, want selfs as hierdie aanname korrek sou 
wees, dat siele uit ‘n vroeëre beliggaming weer saamkom, het die gevoelens 
van ‘n harmonie van die siele ‘n totaal ander grond en bostaande uitleg sou 
steeds ‘n verkeerde gevolgtrekking wees. 
Tog sal elke siel eens haar maat vind, maar steeds dan as vervollediging van 
haar “ek”, ofskoon iedere siel apart die individualiteit behou. Maar dan sal die 
siel al ‘n ander trap van ontwikkeling bereik het as op aarde en dan sal sy 
ook so vêr in die kennis binnegegaan het, sodat sy elke samehang kan 
herken en sodat sy geestelik kan sien wat nie op aarde vir haar verstaanbaar 
gemaak kon word nie. En die vereniging van siele wat mekaar aanvul is 
onbeskryflik gelukkigstemmend en gee die siele ook meer krag om te arbei 
en dus om hulle taak te vervul in die geesteryk en steeds meer en meer sal 
die siele streef na die aaneensluiting met God en vind nou in hierdie 
vereniging die hoogste geluksaligheid wat nooit sal eindig nie. Amen. 
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God is goed en regverdig 

5212 Ek is 'n goeie en regverdige God. En My mildheid en 
barmhartigheid sal julle mense altyd ondervind wanneer julle gefaal het, 
alhoewel Ek niks kan negeer wat sonde is nie. Maar Ek hou met al julle 
swakhede rekening. Ek oordeel nie oor julle mense soos wat Ek eens 
geoordeel het toe julle volmaak was nie. Want nou is julle onvolmaakte 
skepsels, sonder ware insig en met 'n swak wil.   
Tog moet Ek julle met aandrang vra om weer julle volmaaktheid te bereik. Ek 
moet julle op julle sondes wys. Ek moet julle in kennis stel van wat reg en 
wat verkeerd is, wat beantwoord aan My wil en wat julle moet doen om weer 
volmaak te word. En daarom kan Ek ook geen misstappe oor die hoof sien 
nie, ofskoon Ek hulle met oë van mildheid en barmhartigheid aanskou. Want 
julle hoef nie te sondig nie, ook al is julle swak, omdat My krag en genade 
julle ter beskikking staan, wat julle sal kan gebruik.  
Dus moet Ek julle aanmaan om steeds om My krag te vra, te bid vir My 
gawes van genade en om nie net deur die lewe te gaan sonder om My 
bystand af te smeek nie. Ek is goed en regverdig. En daarom kan Ek dit nie 
duld wanneer julle verkeerd optree nie, maar moet Ek julle die onregverdige 
voor die gees stel, totdat julle dit as onreg ingesien het en julle jul bes sal 
doen om regverdig te dink en te handel.  
Julle sal julle sonde moet insien om dit te vermy. En daartoe sal Ek julle help. 
Want Ek is 'n goeie God, 'n God van Liefde en nie ‘n god van toorn, wat straf 
as 'n skepsel gesondig het nie. Ek is 'n Vader vir My kinders en 'n Vader wil 
Sy kinders met Liefde wen. Tog kan Hy nie in misplaaste liefde die onreg duld 
nie, omdat so iets die kind nie sal voltooi nie. Die voltooiing is egter die 
hoogste doel van 'n mens op aarde. 
Laat julle deur My opvoed en grootmaak. Aanvaar ook 'n teregwysing 
onderdanig, want dit is slegs die middel om julle julle onreg te laat insien, om 
dit dan ook te vermy. En hou julle altyd aan My gebod van die liefde. Dan 
handel julle goed en korrek. Wees julle ook mild en barmhartig en veroordeel 
nie liefdeloos nie. Probeer om My in alles na te volg, in geduld, in 
sagmoedigheid, in deemoed, in vredeliewendheid. En as julle dreig om te 
misluk, roep My dan aan om hulp, om krag en genade. En julle sal dit 
ondervind, so dikwels as wat julle My vra.  
Want net Ek ken julle swakheid, julle geestelike nood en ook julle wil. Ek is 'n 
God van Liefde. Ek is 'n regter, wat ten volle lankmoedig is en wat alles 
probeer om julle te verander, voordat Hy julle veroordeel. Rig julle wil net op 
My, sodat Ek julle kan help indien julle swak word. Dan sal Ek altyd sag en 
barmhartig wees, ook wanneer julle gefaal het. Amen. 

Geestelike hoogmoed - die grootste gevaar 

5214 Geestelike hoogmoed sal nog baie mense tot ’n val bring, want 
dit verhinder hulle om die waarheid in te sien. En gevolglik sal hulle ook nooit 
die waarheid kan besit nie, omdat die waarheid sigself nooit aan die mense 
opdring nie, maar bereidwillig deur hulle aanvaar moet word.  



562 
 

Die mens wat aanmatigend van gees is, neem geen onderrig aan nie, al sou 
dit vanuit die hemel na hom toe kom. Want solank hy aanmatigend van gees 
is, is hy nog in die mag van die Satan, wat deur aanmatiging teen My geval 
het en wat alles saam omlaag trek, wat net soos hy, in selfverheffing volhard. 
Geestelike hoogmoed kleef aan almal wat ’n afwysende houding het teenoor 
My Woord van bo. Want hulle vind dit nie nodig om te ondersoek nie, anders 
sou hulle dit as My Woord herken het, omdat dit as sodanig herkenbaar is vir 
elkeen wat van goeie wil is.  
Ek gee die mense geen gawe wat vir hulle soos onverteerbare kos is, wat hul 
hart en hul verstand nie kan aanneem omdat dit onverstaanbaar is nie. Wat 
Ek die mense van bo stuur, is ware brood uit die hemel, dus die beste 
voedsel vir 'n mensekind wat sy doel moet bereik in die aardse lewe. En 
omdat Ek kan insien dat die kos goed en heilsaam is vir My skepsels, sal dit 
ook geen ander uitwerking hê waar dieselfde wil om te verstaan teenwoordig 
is nie.  
Maar wie nie wil verstaan nie, het 'n aanmatigende gees. Hy stel menslike 
kennis hoër, dus slaan hy die verstand hoër aan as die Gees, wat homself in 
die mens openbaar, waar die reg aan hom verleen word. Hy glo nie in die 
werksaamheid van die Gees in die mens nie, omdat hy dan iets goddeliks 
moet erken, maar sy wese is nog so vol van die sataniese gees, omdat hy 
homself te verhewe waan en nie in nederigheid die werksaamheid van die 
Gees in die mens toelaat nie. Hy is blind solank hy geestelik aanmatigend is, 
want hy het 'n duidelike merk dat hy aan die satan behoort, wie deur 
aanmatiging geval het.  
Geestelike hoogmoed is die grootste boosheid, want dit maak die toestuur 
van genade onmoontlik, omdat die wil om die genade aan te neem, ook die 
besef van 'n swakheid en hulpbehoewendheid is, maar hoogmoed laat dit 
nooit toe nie. Maar geen mens kan sonder genade opwaarts klim nie. 
Gevolglik bly die gees hoogmoedig in die diepte, want die satan het hom 
gevang en hou hom in sy ban. En hy sal ook altyd teen die waarheid stry, 
want hy staan in diens van die duistere mag en is 'n gewillige arbeider vir die 
leuenvors. Die geestelik aanmatigende mens neem sy kennis slegs van buite 
af in ontvangs. Hy oorlaai slegs sy verstand, maar die hart weet niks hiervan 
nie en kan daarom ook nie oordeel nie. En hoe meer sy verstand opneem, 
des te meer aanmatigend word sy wese. En die baie kennis wat hy van buite 
af opneem, word sy ondergang.  
Oordadige verstandelike kennis is nog erger as aardse rykdom. Want dit kan 
van hom afgeneem word, maar die kennis gee hy nie prys nie. En hy kan 
slegs deur buitengewone liggaamlike lyding uit hierdie droom gehelp word, 
indien sy siel nie heeltemal verhard is nie en ook nie deur leed sag en 
deemoedig geword het nie. Dan het die satan hom geheel in sy mag en dit 
sal eindelose tye duur voordat hy hom sal loslaat, voordat die wese vrywillig 
na My sal terugkeer en hom deemoedig onder My plaas. Amen. 

Liefde het die verlossingswerk volbring 

5215 Ek het vir julle gesterf aan die kruis. My Liefde vir julle het geen 
grense nie en het ontbrand in die mens Jesus tot ‘n sterkte wat die 
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vergoddeliking van Sy Siel bewerkstellig het, ‘n toestand wat Hom bo die 
menslike aardse sfeer uit verhef en Hy het één geword met My. 
Slegs so ‘n sterk Liefde was in staat om die kruisoffer te bring, want 
andersins sou Hy as mens dit nie kon volhou nie, as die Krag van die Liefde 
Hom nie versterk het nie. Hy het die kruisdood as mens gesterf en tog was 
dit Ekself, Wie Hom aan julle mense oorgelewer het aan die kruis, want die 
mens Jesus het in die Liefde gebly totdat Hy Sy Gees prysgegee het.  
Die Liefde het dus die offer gebring en die Liefde was Ekself. Dit is ook ‘n 
geheimenis en sal dit bly solank die aarde bestaan en julle die 
verlossingswerk met aardsgerigte denke beoordeel. Die mens Jesus het 
gesterf aan die kruis. Ek Self het na die aarde gekom om julle te verlos. ‘n 
Skynbare teenstelling en tog is dit die waarheid wat so lank onbegryplik sal 
wees, solank julle nie sal kan begryp dat Ekself die Liefde is nie, dat die 
Liefde die Oersubstansie is van die ewige Godheid en dat die Liefde dus die 
werk volbring het wat die mensdom moes verlos van die sonde.   
Die Liefde egter was in die mens Jesus, derhalwe sterf ‘n mens die kruisdood, 
maar dat hierdie mens al goddelik was, bewys die oormaat van Sy lyding, 
waaraan Hy nie vroeër beswyk het nie. Sy Liefde vir die mensdom was so 
groot dat Hy begeer het om te ly om hulle te help. 
Hy het ‘n Bomenslike maat van lyding op Homself geneem, wat alleen al 
voldoende sou wees om ‘n menslike liggaam die lewe te ontneem, maar die 
Krag van Sy Liefde het die liggaam solank in die lewe gehou, totdat sy 
vyande Hom “hemelhoog” verhef het, totdat hulle Hom aan die kruis genael 
het, totdat die hoogtepunt van sy lyding bereik was. Hy wou die mense 
hierdie skanddade laat uitvoer waartoe My teenstander hulle aangehits het, 
om hulle ook te laat sien dat die mag van ‘n Seun van God ook oor die dood 
heen reik, dat Hy ook Heer was oor die dood.  
En die hele mensdom moes van sy dood op hoogte gebring word, indien hulle 
verlos wou word. Hy was deur Sy Liefde tot op die einde met My, die Vader 
verbind, maar Sy beangste Siel het My nie meer herken nie, Hy het My buite 
Homself gesoek en daarom het Jesus hierdie woorde uitgeroep: “My God, My 
God, waarom het U My verlaat?”. Die magtige Godheid het Hom slegs 
teruggetrek, maar die Liefde was en het in Hom gebly. 
Die Liefde was wel krag in Hom, maar Jesus het hierdie krag nie meer 
gebruik om Sy kruisiging te verhinder nie, slegs om dit nog maar mee te 
maak, omdat Hy dit wou belewe om My as mens te dien en vir die medemens 
te ly en te boet. Daarom het Hy bewustelik gely en het ook bewustelik 
gesterwe, daarom bid Hy tot My vir ontferming vir Sy beule (laksmanne) en 
in volle bewussyn spreek Hy die woorde: “Vader, in U hande beveel Ek My 
Gees”.  
Die band tussen Homself en My het Hy ewiglik gehou, want Hy kon Homself 
nie meer losmaak van Hom, met Wie Hy een geword het deur die Liefde nie. 
En daarom was Ek in Hom en Hy in My, daar bestaan geen skeiding tussen 
ons Beide nie, omdat die Liefde, die oersubstansie van Myself ook vir Hom 
heeltemal vervul het en Ek dus by en in Hom moes wees, ofskoon Ek as Krag 
passief gebly het, totdat die mens Jesus Sy werk volbring het.  
Hy en Ek, Ons is één en wie Hom sien, sien die Vader, want die Vader is die 
Liefde en die Liefde was in die Seun. Maar die Liefde kon nie sterwe nie en 
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dus het Sy op die derde dag weer opgestaan en Sy het ook Sy liggaam weer 
tot lewe gebring, wat deur die lyding van Jesus heeltemal vergeestelik was 
en geen vêrdere ontwikkelingsgang op aarde meer nodig gehad het nie. So 
het die Liefde die dood oorwin, die goddelike Verlosser oorwin die Satan, die 
Lig breek deur die duisternis heen en die weg na die ewige Lig word vry. 
Amen.  

Ernstige verwysingna die einde 

5219 Al julle dae is getel. Die verblyf op hierdie aarde sal nie meer lank 
duur nie. Julle lewe sal verkort word, want die tyd is verby wat Ek aan julle 
mense verleen het vir julle verlossing. En julle wat nou leef, behoort tot hulle 
wat die einde sal meemaak, alhoewel Ek nog vele vooraf sal wegroep, wie se 
siele nie die laaste stryd vir My en My ryk sou kon deurstaan nie. En baie 
sterftes sal oral wees. En die velerlei oorsake laat julle mense nie op die idee 
kom dat die laaste aksie al begin het nie, dat dit net 'n daad van 
barmhartigheid is, omdat Ek die siele die geleentheid gee om in die ryk 
hierna hul ontwikkelingsgang voort te sit, wat nie meer moontlik sal wees 
wanneer die laaste dag aangebreek het nie.  
Julle almal het nie meer baie tyd nie. Maar niemand weet of hy nie nog 
vroeër uit die lewe weggeruk sal word nie. Niemand weet wanneer sy uur 
gekom het nie. Treur nie oor diegene wat van julle heengaan nie, want My 
Liefde roep hulle na My. Maar dink dikwels aan hulle in gebed, sodat hulle die 
genade sal benut wat nog aan hulle in die hiernamaals toegestaan sal word. 
Berei julle almal voor op julle laaste uur. Ek vermaan julle ernstig, want julle 
het nie meer baie tyd nie. Ek waarsku julle ten sterkste deur die gebeure in 
die wêreld. En as julle met oop oë voortgaan, sal julle die erns van die 
oomblik besef, want Ek spreek duidelik tot julle deur die tekens van die tyd.   
Maar julle mense sien slegs die wêreld. Julle skenk al julle aandag aan die 
wêreld, maar aan My dink julle nie. En wrewelrig gooi julle alles van julle af 
wat kan dui op My en die einde. Julle wil nie glo nie en bly daarom ongeërg 
deur al die gebeure, wat julle al te duidelik die waarheid van My Woord 
bewys. Dit is hoog tyd, maar nie in die betekenis van die wêreld nie, 
inteendeel, om boete te doen, om julle wil te verander, om te bekeer en julle 
te besin.  
Bly nie ongeërg wanneer Ek julle vermaan nie, waar dit ookal mag wees. Vra 
julle af hoe dit wel met julle gestel is wanneer die oproep tot julle sal kom om 
die aarde te verlaat en die ewigheid binne te gaan deur die poort van die 
dood. Vra julle af of julle dan wel voor My oë staande sal kan bly en geloof 
sal hê, wanneer die uur spoedig daar sal wees waarop julle lewe op aarde 
beëindig sal word. Sorg daarom net nog vir julle siele en wend julle oë af van 
die wêreld. Want sy sal vergaan, maar die siel is onverganklik en haar lot in 
die ewigheid is in ooreenstemming met julle lewenswandel op aarde. Amen. 

Kindskap van God - Op hoogte wees van doel en bestemming 

5222 Julle is voorbestem om kinders van God te word en julle kan 
hierdie doel ook bereik. Maar is julle wel op hoogte van julle doel, van julle 
bestemming op die aarde? En dra julle nie self die skuld dat julle niks 
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daarvan weet nie? Lei julle nie ‘n lewenswandel wat julle geen enkele insig 
kan oplewer nie? Is julle nie blind van Gees nie? 
En so moet julle julleself ernstig afvra waarom julle sonder kennis is en Ek sal 
julle die antwoord gee: Julle mis die Liefde wat julle na hierdie insig kan lei, 
want die Liefde is die sleutel tot die Wysheid, die Liefde lei julle die Waarheid 
binne en so sal die doel en die bestemming vir julle duidelik raak wanneer 
julle in die liefde leef. 
Die kennis van die waarheid kan ook wel vir julle gebring word, wanneer julle 
sonder liefde deur die aardse lewe gaan en dit word julle ook gebring om julle 
verantwoordelikheidsgevoel te wek, maar julle sal nooit glo wat vir julle gesê 
word nie, ook wanneer dit die waarheid is, omdat sonder liefde die krag in 
julle ontbreek om dit in te sien. Daarom sal My Woord, wanneer dit aan julle 
gepredik word, solank sonder resultaat bly en nie ernstig deur julle 
opgeneem word nie, totdat julle uit eie beweging werksaam raak in die liefde. 
En daarom moet die liefde steeds in die eerste plek gepreek word en wie nou 
hierdie woorde ter harte neem, sal ryp word aan insig en sal kan glo wat aan 
hom geleer word. Julle almal is voorbestem tot kindskap van God, tot ‘n 
uitermate salige toestand in volheid van lig en krag. Julle is daartoe 
voorbestem, maar kan egter nooit deur My onder dwang in die toestand 
geplaas word nie, omdat julle vrye wil die voorwaarde is om ‘n ware kind van 
God te word, My ewebeeld, wat net soos Ek kan skep en vorm gee in 
geluksaligheid.  
En daarom is dit so buitengewoon moeilik om julle mense daartoe te bring 
om die hoogste doel na te strewe, sonder om julle wil te dwing. Want dit kan 
alleen maar bereik word wanneer julle in liefde leef, sodat julle dan ook op 
hoogte sal kom van julle oorsprong, julle gebrekkige toestand en julle 
einddoel, sodat julle dan sal besef wat julle was, wat julle is en wat julle weer 
moet word. 
‘n Onvoorstelbare geluksalige staat kan julle vir julleself gee wanneer julle op 
aarde in die liefde leef. En daarom stuur Ek weer My volgelinge uit om die 
liefde vir die mense te predik, want daar bly vir julle nog maar ‘n kort tydjie 
oor om die doel op aarde te bereik. 
My Liefde trag voortdurend om die mense tot insig te bring, maar om hulle 
weer tot liefde te verander, moet hulle dit doen uit vrye wil, uit eie beweging. 
En salig is hulle wat die liefdesvonk in hul vurig laat opvlam, salig is hulle wat 
deur die liefde nader aan My kom en ‘n beroep doen op die Krag van My 
Liefde. Want hulle sal hul doel bereik, hulle sal hul met My verbind en nie rus 
totdat hulle gees met My, die Vadergees verenig het nie, totdat hulle deur die 
liefde versmelt is met die ewige Liefde - totdat hy My kind geword het en sal 
bly tot in alle ewigheid. Amen. 

Gees van die Antichris 

5223 Die Gees van die Antichris heers oral waar Ek nie erken word nie, 
want daar het hy reeds sy werk van verwarring aangerig. Hy het die 
onderskeidingsvermoë van die mense verswak, hy het alles verduister, hy 
het die waarheid verdring en die mense verblind met sy dwaallig. En hy het, 
as My teenstander, sy mag benut en het so teen My ingegaan. Hy het veral 
die wapen, die beeld van die goddelike Verlosser Jesus Christus uit die harte 
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van die mense geruk en hy werk sodoende in ‘n steeds sterker mate teen 
Christus, namate die einde nader kom. 
Dit is sy werk dat die mense hulle van My afkeer, sodat hulle nie meer in 
Jesus Christus sal glo nie en daarom ook die weg na My nie meer sal vind 
nie. En tog is sy werke slegs moontlik omdat die mense hulself nie teen sy 
aanval en sy dade verweer nie, waartoe hulle egter in staat sou gewees het 
as hulle dit maar net gewil het. Want hulle is as selfstandige wesens op die 
aarde geplaas en besit ‘n volledige vrye wil. Hulle staan wel afsydig van My, 
maar in die begin van hulle beliggaming as mens ook so vêr van My 
teenstander af, dat hy hulle nie kon dwing om hom onderdanig te wees nie.  
Deur My het die mens die moontlikheid verkry om die indrukke buite homself 
met hart en verstand op te neem en dit in die hart of met die verstand uit te 
werk. Want Ek het geen masjiene geskape wat hulle werk moet doen op 
bevel van ’n meester nie. Ek het julle vry voortgebring, het julle verstand en 
insig gegee en beïnvloed julle altyd om die goeie rigting te kies deur allerlei 
gebeurtenisse. Maar My teenstander laat sy mag ook nie onbenut nie. Hy trag 
netso om op julle wil in te werk, maar die besluit hang van julle self af. Daar 
is egter ‘n middel wat julle slegs hoef te gebruik, naamlik om julleself te 
verseker van My Liefdesgees en My krag wat julle geskik maak om die 
aanvegtinge van julle vyand te weerstaan.  
En hierdie krag kan julle steeds vir julleself verwerf as julle maar net self die 
liefde beoefen, dus om My Liefdeskrag vir julleself julle eie te maak en Wie 
julle steeds ter beskikking staan, maar Wie slegs deur werke van liefde 
verwerf kan word. My teenstander is ‘n vyand van die liefde en julle sal hom 
altyd kan oorwin as julle hom met die wapen van die liefde tegemoet tree. 
Want gaan julle die weg van Christus, gaan julle die weg van die Liefde, wat 
Hy ook gegaan het. En dan behoort julle aan Hom en Hy is dan julle 
Beskermheer en julle Leier, Hy het julle Verlosser geword deur julle wil, wat 
julleself deur die liefde by Hom aangesluit het. Solank die mensdom egter 
sonder liefde sal leef, sal hulle Hom nie herken nie en dit bewerk My 
teenstander wat glo om sy mag te versterk wanneer hy die mag van Jesus 
kan beperk. 
Sy aktiwiteite is duidelik teen Hom gerig en elke mens wat homself van Jesus 
Christus afkeer, wat Hom verloën en Hom afwys as Hy hom met Sy Woord 
tegemoet kom, is in die mag van die Antichris. Hy is self ‘n klein Antichris wat 
gewilliglik doen waartoe Satan hom aandryf. Behoed julle teen die 
Antichriste, hulle is in sy mag en daarom ook My teenstanders. Maar hulle sal 
vir hulle vyandskap moet boet op die dag van die laaste oordeel wat baie 
naby is. Amen. 

Stryd teen jouself op aarde 

5224 Ook My lewe op aarde was vol stryd en verleidinge en dit is 
verkeerd om te veronderstel dat My goddelike siel My behoed het, sodat My 
lewenswandel niks anders as goed kon wees nie, omdat Ek die Seun van God 
was wat uit die hoogte na die aarde neergedaal het om die mensdom te 
verlos. My aardse lewe as mens het op geen enkele manier van die van ander 
mense verskil nie, maar die versoekinge het besonder heftig op My afgekom, 
omdat Satan alles gedoen het om My taak te verhinder. Voorts was My siel 
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ongewoon diepvoelend, sodat Sy sowel deur die mooie ten diepste geroer 
was, netso egter het Sy die bose en onsuiwere as uitermate kwellend ervaar. 
Sy was ontvanklik vir elke indruk, wat ook die rede is waarom Ek so dikwels 
deur die wêreld met sy aantreklikhede en verleidinge gekonfronteer was, 
alvorens My eintlike taak begin het. Ek moes ‘n taaie stryd uitveg om 
oorwinnend te bly teen hom wie My vlees wou besit om die siel onbekwaam 
te maak vir die verlossingswerk.   
En so het My lyding al lank tevore begin, die liggaam moes gekasty word om 
die vergeesteliking met die siel te bereik. Ek was as mens onder die mense. 
En My menswees wil soveel sê as om met menslike hartstogte en begeertes 
behep te wees, waarteen Ek die stryd moes voer om vir die goddelikheid ’n 
woonplek te word wat geen lae hartstog in Haarself kon duld nie. Ek was 
mens. Niks getuig van My goddelikheid in die jare vóór My werksaamheid as 
leraar nie. As alleen maar mens moes Ek sukkel om Myself te omvorm tot 
opnamehouer vir die kosbaarste wat 'n mens ooit kan besit, naamlik die die 
ewige Godheid wat Haarself in My wou openbaar om vir die mense 'n sigbare 
God te kan wees. En Ek het die oorwinning behaal oor hom wat probeer om 
oor julle mense te heers, teen wie Ek ten stryde getrek het om julle te verlos 
vanuit sy krag. 
Dit was waarlik 'n sware stryd, want die mens in My het al die mooi 
ondergaan, maar mag dit nie in besit geneem het nie. Die mens in My het die 
lewe liefgehad, want hy het van sy medemens gehou en wou hulle nie verlaat 
nie. Ek was in die volle besit van krag en kon alles aan My wil onderwerp 
soos wat Ek dit wou en Ek het vrywillig van alles afstand gedoen. Ek het 
Myself oorwin, My liggaam en ook die siel, wat soms in verweer wou kom 
wanneer Sy gevoel het hoe Ek ly. Ek het Myself oorwin as mens en so die 
bewys gelewer dat dit vir elke mens moontlik is om sy swakhede en 
begeertes se baas te word en dat goddelike krag nie hierdie oorwinning in My 
volbring het nie; 'n oorwinning wat dan nooit van julle mense verlang sou 
kan word indien Ek self gefaal het in die stryd teen die bose en in die stryd 
teen die luste nie. 
Daarom sal julle mense ook dieselfde kan volbring, ja, julle het selfs nog My 
ondersteuning, sodra julle My aanroep om hulp, soos wat Ek dit beloof het. 
Geen versoeking is te groot nie en die verleier is nooit onoorwinlik as julle 
julself van My genade bedien nie. Want vir julle wilskrag het Ek gesterf aan 
die kruis. Wat dit ontbreek julle aan krag en dit kan julle van My ontvang as 
julle wil stry teen hom wat julle vyand is en waar die oorwinning die 
moeilikste stryd was wat Ek op aarde moes veg. Amen. 

Krag van die goddelike Woord in tye van nood 

5225 Versterk julle altyd weer met My Woord. Julle neem daardeur 
ongewone krag in ontvangs. Julle benut 'n genade met groot uitwerking 
indien julle My Woord in die hart oordink, indien julle dus na binne keer en 
My Self tot julle laat spreek. Dit is 'n geskenk uit die geesteryk, wat dus ook 
slegs geestelike invloed sal hê, dit wil sê, slegs deur die siel gevoel sal word 
as ’n gawe van genade. En tog sal julle Sy krag bespeur as 'n vergrote 
bereidwilligheid om liefde te gee, as geestelike vooruitgang, as verhoogde 
strewe na volmaaktheid.  
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My Woord kom uit die geesteryk en voer ook terug na die geesteryk, vanwaar 
julle eens weggegaan het. En daarom sal julle slegs kan vooruitgaan as julle 
My aanhoor, wanneer julle My Woord met die hart sal opneem en julle bes sal 
doen om die gehoorde in dade om te sit. Dan sal julle siel haarself 
vergeestelik. Sy word as te ware van die aarde weggeneem en sal in 
verbinding tree met die ryk wat alleen werklik en onverganklik is en waarvan 
die bewoners wesens is van die grootste geestelike volwassenheid, wat 
voortdurend bereid is om te gee en uit te deel wat hulle self gelukkig maak, 
naamlik lig en krag, My Woord wat hulle self van My ontvang en wat hulle uit 
liefde wil deurgee.  
So dikwels as wat julle jul sal verdiep in My Woord, word hierdie kragbron 
geopen en sal dit oorvloei op julle. En daaruit sal julle onophoudelik kan put 
en nooit sal die bron opdroog nie, nooit sal My Woord sy werksaamheid 
verloor nie. En wanneer julle in nood is, is My Woord die sekerste hulp, want 
julle bring die verbinding met My tot stand wanneer julle My Woord lees of 
hoor. En in die verbinding met My neem julle die krag uit My tot julle, wat 
julle geloof lewend sal laat word en so word julle gehelp deur 'n sterk geloof.  
Uit My Woord sal julle altyd krag kan put, maar te min toets julle dit en benut 
My gawe van genade. Julle laat My Woord veels te min werksaam word in 
julle, omdat julle geloof nog swak is. Daarom kan Ek julle maar net altyd 
weer wys op die stroom van My Liefde wat onophoudelik na julle vloei.  
Kom almal na My toe wat vermoeid en belas is. Ek wil julle verkwik. Laat julle 
almal slegs deur My sterk en kragtig maak. Neem in ontvangs wat My Liefde 
julle bied, dan sal julle vry wees van alle lyding en moeite. Hou julle altyd 
aan My Woord en julle siele sal sterk word as gevolg van sy krag. Amen. 

Verspreiding van die Evangelie.... Eindtyd dissipels  

5226 Die verspreiding van die Evangelie is die taak waarvoor Ek julle in 
diens gestel het, diegene wie gewillig was om vir My te werk. Die 
verspreiding van die Evangelie beteken dat die waarheid aan mense gebring 
moet word op die dieselfde manier as wat dit deur My ontstaan het. Ek word 
egter gekonfronteer deur 'n teenstander wat altyd teen die waarheid sal veg. 
En daarom sal hy ook veg teen diegene wat die waarheid aan die wêreld wil 
verkondig. My dissipels sal dus altyd teenstanders raakloop, mense wat 
vyande is van die waarheid en wat pogings sal aanwend om dit te 
verkleineer, dus as onwaarheid te verklaar. Dit sal dikwels nie maklik wees 
om hul standpunte te verwerp nie, aangesien My teenstander met groot 
geslepenheid en behendigheid sal veg, want hy weet waar 'n persoon nog 
ruimte bied vir aanval en hy weet dat sy vertrekpunt om suksesvol te wees, 
moet wees: 'n gebrek aan kennis en die onvermoë om te onderskei tussen 
waarheid en dwaling. En omdat Ek sy voornemens en sy werkmetodes ken, 
het Ek vegters persoonlik onderrig vir Myself, vir wie Ek heeltemal in die 
waarheid onderrig het en wie se intellek netso skerp is, sodat hulle in staat 
sal wees om elke argument logies te weerlê waar nodig. Hulle sal nie gestoor 
word deur die vyand van die waarheid nie, want hy loop veral die risiko om 
ontmasker te word deur 'n draer van die waarheid, aangesien laasgenoemde 
met My krag werk.  
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Daar is enorme verwarring onder die mense, want hulle herken nie meer My 
suiwer Woord nie, hulle probeer om My Woord te interpreteer volgens hul eie 
wil en diskresie en wyk toenemend van die waarheid af, want intellektuele 
denke lei altyd net tot groter verwarring en hou die hart as die poort na 
wysheid gesluit. My Woord is nie meer bekend aan die mense nie en om 
hierdie rede wil ek dit opnuut aan hulle oordra; dit moet deur My 
uitverkorenes vir hulle aangebied word, deur dissipels wie Ek onderrig en 
voorgestel het aan dieselfde kennis as My dissipels toe Ek op die aarde geleef 
het. Oor en oor word dit vir die mense aangebied deur My groot Liefde om 
hulle te verlig, want hulle begrip word voortdurend swakker in die duisternis 
waarin hulle leef. Die bedorwe Woord het nie veel meer krag oor nie en slegs 
'n paar is in staat om die ware betekenis van My Woord te vind wanneer dit 
vir hulle aangebied word. 
En so bied Ek die ewige waarheid opnuut aan diegene wie Ek onderrig ter 
wille van hul later bediening, sodat hulle dit kan deurgee aan hul medemens 
in sy suiwerste vorm wat hulle van My ontvang het. Maar hierdie dienaars 
van My wat hul medemens sal onderrig, moet heeltemal ondergeskik wees 
aan My.... Hulle moet nie luister na wat mense sê nie, hulle moet slegs 
aandag gee aan My Woord en dit ook handhaaf voor die wêreld wat hulle van 
My ontvang het vanuit die geestelike ryk. Hulle moet ’n sterk geloof en 'n 
vaste wil besit, en hierdie wil moet uitsluitlik gerig wees op My. Dan sal hulle 
geskik wees vir die bediening en My Evangelie waarlik die wêreld indra. Hoe 
dit ookal sy, hoe nader dit aan die einde kom, hoe meer heftig sal die muur 
van julle geloof aangeval word. Want selfs wanneer 'n persoon duidelik deur 
God geleer is, sal wêreldse mense weier om dit te erken en Satan se werking 
sal dan selfs herken word waar net 'n wenk van lig van bo helderheid versprei 
het. Hy probeer ook om verwarring in die geledere van My eie te bring en 
daarom waarsku Ek julle om versigtig te wees, sodat hy nie suksesvol sal 
wees en die klein liggie blus nie. Enigiemand wat die Evangelie in My Naam 
sal versprei, sal deur My teen foute beskerm word, indien hy deur My gekies 
was vir hierdie doel; maar iemand wat homself tot 'n leraar verhef, sonder 
dat hy deur My geroep was, omdat hy nie die vermoë gehad het daarvoor 
nie, sal skaars Satan se werk herken en sal dan die risiko loop om dwaling as 
die waarheid te sien. Gedurende die tyd van die einde sal die Satan groot 
krag besit wat Ek nie sal beperk nie, maar wat julle mense ongeldig kan 
maak indien julle julleself na My wend in julle hart en My kies as vegter teen 
hom. Dan sal hy nie in staat wees om julle te mislei nie omdat julle, nou 
helder verlig, sal herken wat waarheid is en wat dwaling is. Amen. 

Ek sal lig laat bring na die mensdom 

5228 Ek het My ligdraers opgelei, wat sal bydra tot die verligting van 
die gees van die mensdom, met groot lig en kennis van die Suiwer Waarheid 
wat hulle bonatuurlik sal ontvang en wat volkome sal ooreenkom met die 
waarheid, want Ekself is die Gewer van hierdie kennis. Ek stuur hierdie 
kennis Self na die aarde, sodat julle mense julle weg uit die geestelike 
duisternis kan vind om in die lig in te gaan. Ek is ‘n God van Liefde en 
Barmhartigheid. Ek ken julle sondigheid en swakhede. Ek wil julle help en sal 
met groot geduld en lankmoedigheid julle daartoe probeer bring om julleself 
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te verstaan en te verander, maar één dag sal die tyd wat aan julle gegee was 
vir verandering, verby wees. En daarom vertel Ek julle as mense aanhoudend 
wat julle moet doen, hoe julle moet lewe en welke lot op julle wag indien julle 
teen My Wil optree. Ek vertel dit aan julle deur My dienaars te stuur wat My 
en My Wil namens My aankondig. 
Ek is ‘n God van Liefde, maar ook ‘n God van Geregtigheid en Ek sal My 
Woord hou. Weet julle mense wat dit beteken? Dit beteken dat Ek sal vervul 
wat Ek beloof het. Maar dit beteken ook dat alles wat Ek voorspel het, beslis 
as ’n gevolg sal kom vir julle wat julleself teen My verset. Die Ewige Orde 
moet standhou en die wet van Ewige Orde sluit ook in dat ’n spesifieke 
oorsaak ook ’n spesifieke gevolg sal hê. Alles neem sy tyd, maar wanneer die 
tyd verby is, sal hierdie wet onfeilbaar vervul word. 
Daar is nie baie tyd oor vir julle mense nie. Daarom is dit goed om dit in 
gedagte te hou dat julle skielik weggeroep kan word, of as julle uitermate 
geseën word, dat julle die eindtyd sal belewe. Welke argument julle ookal 
hierteen wil inbring, dit is misleiding en sal niks verander aan die ewige Plan 
van Verlossing nie, wat bekend is vir enigeen wat moeite sal doen om My 
Woord op te neem en te verstaan. Wat Ek deur My boodskappers vir julle 
mense aankondig, is niks nuut nie, aangesien verwysings en waarskuwings 
aangaande die einde aanhoudend aan sieners en profete gegee was, sedert 
die begin van hierdie periode van Verlossing, wat dringender moet en sal 
klink namate ons die einde nader. Dit is nie as gevolg van ‘n tekort aan My 
Liefde wanneer My Woord in vervulling gaan nie, want selfs hierdie finale 
gebeurtenis is gefundeer in My oneindige liefde, om hoër ontwikkeling te 
fasiliteer en te ondersteun van diegene wat gefaal het vanuit hul eie vrye wil. 
Ek sou nie ’n regverdige God gewees het indien Ek nie ’n balans geskep het 
in ’n wêreld wat meer en meer regeer word deur die prins van duisternis nie, 
alhoewel dit voorbestem was vir ’n skool van die gees en weer so moet word 
volgens My ewige plan van Verlossing. Amen.  

Was die oneindig lang pad van ontwikkeling tevergeefs? 

5230 Julle het 'n oneindige lang pad gereis en slegs 'n baie kort stukkie 
van die pad is nog voor julle, dan sal die tyd van genade verby wees vir julle 
en ‘n eindelose lang tydperk van verlossing sal sy einde gevind het en die 
sukses daarvan sal op die laaste dag geopenbaar word, op die dag van die 
Oordeel. Hierdie dag kom vir julle almal nader, die dag waarvan geskryf is, 
wat talle sieners en profete verkondig het, sal kom wanneer die tyd vervul is. 
Julle mense is so dikwels herinner aan die laaste Oordeel, wanneer almal 
volgens meriete gestraf of beloon sal word. Hoe dikwels het Ek Myself nie 
aangebied as 'n leier op die laaste aardse weg nie, wanneer julle as mense 
leiding nodig gehad het, hoe dikwels het Ek hulp van bo af aan julle gestuur 
toe julle die risiko geloop het om te misluk, hoe dikwels is leidende beginsels 
aan julle gegee sodat julle die regte weg sal neem, sodat julle siele ten volle 
volwasse sal word en hoër ontwikkeling dus bevorder sal word. Ek het 
probeer om julle met liefde en fermheid op die regte weg te stoot, Ek het 
dikwels met julle deur My Woord gepraat, soos 'n goeie herder het Ek julle 
voortdurend teen die wolwe beskerm, teen die indringers in My trop skape. 
Ek het boodskappers oor julle pad gestuur, wat herhaaldelik My wil aan julle 
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verkondig het. Ek het julle swakhede en foute met baie liefde en geduld 
verdra en Myself dikwels aan julle mense openbaar om julle liefde te wen. Ek 
Self het na julle in die Woord neergedaal om julle met My direkte spraak te 
adviseer dat julle dringend ten goede moet verander. Ek het alles probeer 
maar tog so min bereik, want die mense is nie bekommerd om My en My 
Liefde te bekom nie. Hulle leef hul lewens vir hulself en erken My nie meer 
nie. En die tyd snel na die einde.  
Die oneindige lang pad van ontwikkeling voor die beliggaming as 'n mens, 
wat julle almal moes gaan, sal tevergeefs gegaan gewees het deur baie 
mense, want die mens het nie die doel van sy aardse lewe bereik nie. Die 
finale fase van ontwikkeling is nog nie gegaan nie en aan die einde van 
hierdie tydperk van Verlossing sal 'n laaste besluit geëis word, omdat 'n nuwe 
era vir die doel van verlossing weer sal begin en elke geestelike wese wat in 
staat is tot ontwikkeling, weer gebind sal word in ‘n uiterlike vorm wat pas by 
sy toestand van volwassenheid, maar harde materie sal dien as 'n woning vir 
die geestelike wese wat gefaal het as mens. En hierdie besluit sal nog 
geneem moet word voor die einde van hierdie periode. Die mensdom loop die 
risiko om weer in die hardste materie verban te word. Julle mense kan 
julleself nie indink wat dit beteken nie, maar dit is ‘n regverdige vergoeding 
vir die verwerping van 'n seën wat deur alle mense gebruik kon word, maar 
deur julle verwerp is. Daar is geweldig baie op die spel vir julle mense, en al 
My vermanings en waarskuwings het niks opgelewer nie, want julle glo nie 
aan 'n einde nie, ook glo julle nie in 'n regverdige Skepper, wat julle eendag 
tot verantwoording sal roep vir die manier waarop julle gelewe het, vir julle 
geestelike houding en julle verwaarloosde aardse lewe, wat werklik kon gelei 
het tot 'n volledige vrywording van die vorm, indien julle sou voldoen aan My 
Woorde en ten goede verander het. Julle verag My genade en daardeur skep 
julle 'n verskriklike lot vir julleself. En selfs al praat Ek met julle deur die 
mond van 'n ontwaakte kneg, glo julle nie dat die einde naby is nie en 
daarmee saam die laaste oordeel. En dus sal julle die gevolge moet dra, want 
My Liefde en genade kan dit wel vir julle gee, maar kan julle nie dwing wat 
julle uit eie vrye wil verag nie, naamlik lig en krag en kennis van julle 
swaarkry. Amen. 

Vergoddeliking van die wesens tot kinders 

5233 Dit is ‘n wet van ewigheid dat Ek oor alle geeste in die hemel en 
op aarde regeer, oor alle wesens in die Koninkryk van lig asook in duisternis, 
oor alles wat Ek geskep het uit Liefde, Wysheid en die volheid van Krag. Dit is 
‘n wet dat alles aan My onderworpe is en dat Ek daarom die Heer is Wie se 
Krag sonder beperking is en Wie ook kan vernietig wat Sy wil tot bestaan 
geroep het. Maar die Wysheid was egter net so ‘n groot deel van die skepping 
as die Liefde gewees en daarom vernietig Ek nie willekeurig nie, maar laat 
alle wesens wat onderworpe is aan My, vir altyd bly bestaan en probeer 
nietemin om hulle te verander in wesens wat kan skep en formeer met My en 
vandaar My ewebeelde te word, omdat Ek met onmeetlike liefde gevul is 
teenoor wat Ek geskep het. Ek wil Self in hierdie wesens aktief wees, sodat 
hulle van hul goddelikheid bewus kan word en in stralende saligheid ewiglik 
kan lewe. Ek is ‘n God van liefde en benader al My wesens in liefde, maar tog 
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is Ek bewus van elkeen se gewilligheid om My Liefde te aanvaar en My Liefde 
werk dienooreenkomstig in op die wesens.  
Waar liefde is, daar streef die wese na My, maar waar die liefde ontbreek, 
draai die wese weg van My en My Liefde sal sonder effek bly, d.w.s. sy 
verlang nie om na My terug te keer nie. Die wese is in ‘n toestand van liefde 
indien hy as mens uit eie beweging na My soek, na My streef en daarom ‘n 
sterk verlange na sy God en Skepper van ewigheid het. Dan kan My Liefde so 
‘n wese bestraal en dit terugkerend vind. Hy sal bewustelik na ’n vereniging 
met My streef en sal hom bewustelik onderwerp aan My en daarom kan die 
transformasie begin, dus die onderrig om ’n wese soos Ek te word, die 
vergoddeliking van die “werke” wat voortgekom het uit My hande as “werke”, 
maar wat “goddelike kinders” sal word; wat slegs deur die mens se vrye wil 
kan plaasvind. Hulle wat hierdie raaisel kan begryp, naamlik die verandering 
tot Gode deur die werksaamheid van My krag, kan onder die getel word in 
wie die transformasie reeds plaasvind, omdat die persoon dan ‘n sekere 
graad van kennis besit wat ook ’n teken is van goddelike krag wat reeds 
inherent aan so ‘n persoon is. 
En hierdie bewustheid sal vermeerder, soos wat die graad van transformasie 
aangaan, soos wat hy meer goddelike eienskappe bekom en soos wat hy 
homself omvorm tot liefde, aangesien die goddelike is en bly altyd liefde. Die 
geluksaligheid van ‘n wese, na My beeld, bestaan uit die feit dat hy met lig en 
krag deurstraal is, dat hy oorvloedige wysheid en krag besit, wat hy altyd in 
My Gees van liefde sal gebruik, want hy het self liefde geword, andersins sal 
hy sonder lig en krag bly. ‘n Goddelike wese is ‘n volmaakte wese, waarby 
niks ontbreek nie. Desnieteenstaande watter graad die wese bereik het, sal 
sy bewustheid altyd toeneem in verhouding tot sy toenemende liefde, want 
beide gaan noodwendig hand aan hand. Daarom sal slegs dit wat deur liefde 
veroorsaak word, geestelike opgang aandui, want dit word ook vergesel deur 
insig, deur kennis wat deur die mens se hart en verstand aanvaar word. 
Liefdevolle aktiwiteit is die leer na die kruin en ’n mens groei trapsgewys soos 
wat hy homself tot liefde omvorm en daardeur meer voldoen aan die 
fundamentele goddelike natuur.  
Die fundamentele wet van ewigheid berus op die feit dat liefde die krag was 
wat alles laat ontstaan het, dus het liefde die daad van skepping veroorsaak, 
maar is ook die krag wat die skepping vergoddelik het, wat ‘n proses is wat 
My lewende wesens self moet verwesenlik en ook bekwaam is om te doen, 
omdat die fundamentele krag in hulle rus as ’n vonk wat slegs ontsteking 
benodig om dieselfde almag te vertoon wat deur My Oerwese openbaar word. 
My lewende skepsels is in staat om hulself te vergoddelik deur liefde.  
Julle mense sal hierdie frase nie begryp tot julle ‘n stadium van bewussyn 
bereik het as resultaat van julle lewe in liefde nie, wanneer alle korrelasies 
hulself sal openbaar as ’n helder skynende lig, wanneer julle Gees verlig 
geword het, wat egter slegs deur liefde bewerkstellig kan word. Dan sal julle 
voortdurend naderkom aan My Oerwese, dan sal Ek nie meer julle Skepper, 
julle Heer wees aan wie julle onderworpe is nie, maar Ek sal julle Vader wees, 
Wie julle liefdevol sal nadertrek, Sy kinders, na Sy hart Wie Sy wil weer in 
julle sal vind en ’n onuitspreeklike saligheid sal voel, wat ook oor julle sal 
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skyn en dan sal die wet haarself vervul het, wat die grondslag is vir die hele 
materiële en geestelike skepping. Amen. 

Geloof sonder liefde is dood 

5234 Dit is noodsaaklik om volgens die gebod van liefde te leef ten 
einde ‘n diepe geloof te bereik. Bewyse is nie noodsaaklik om te glo nie, julle 
moet eerder oortuig wees van iets wat nie bewys kan word nie, sodat julle dit 
heelhartig kan steun, sodat julle kan bevestig waarin julle glo. Slegs so ‘n 
geloof word deur My aanvaar as ‘n lewende geloof, want Ek beskou nie 
woorde en versekering as geloof nie, maar slegs as saamstem om ‘n beswaar 
te vermy, aangesien julle ‘n beswaar nie kan bewys nie. In daardie geval glo 
julle blindelings, julle aanvaar sonder noukeurige ondersoek, sonder 
persoonlik opinie, wat aan julle van buite gegee word. Maar hierdie soort 
geloof sal nooit kragtig word nie, met hierdie soort geloof sal julle nooit 
buitengewone resultate kan bereik nie, want slegs ‘n lewende geloof kan ’n 
bewys van die krag van geloof gee. Maar ‘n lewende geloof is geloof gebore 
deur liefde, omdat liefde die krag is wat haarself deur geloof uitdruk. Geloof 
sonder liefde is dood, dit is iets innerlik formeel wat geen effek het nie. ‘n 
Aktiewe intellek kan sekerlik tot ‘n gevolgtrekking kom wat die persoon dan 
'geloof' noem, maar die geloof is meer ‘n veronderstelling wat nóg tevrede 
stel nóg homself ophef, solank die liefde nie in hom ontsteek is nie. Want 
slegs liefde sal lewe aan so ’n geloof gee. ‘n Liefdevolle persoon egter, het nie 
nodig om sy intellek uitsonderlik te aktiveer nie en tog sal hy nietemin sy 
kennis kan bevestig, want hy word deur sy innerlike gees ingelig en so kan 
hy met oortuiging glo, omdat hy die bewys in homself het. 
Daarom, wat geglo moet word, kan nie bewys word nie, anders kan ‘n mens 
nie van 'geloof' praat nie en tog bestaan daar geen twyfel vir die persoon wat 
met liefde leef nie, omdat die gees in hom aan hom die verklaring sal gee wat 
sy diep geloof regverdig. Maar dit kan nie voldoende aan ‘n ander persoon 
oorgedra word nie, omdat elke mens self by geloof moet uitkom, wat hy kan 
doen as hy die liefde nie ignoreer nie. Liefde is egter die eenwording met My. 
Derhalwe moet Ekself ook deur hom wat liefhet, erken word en daarom kan 
die geloof in My nie betwyfel word nie, want waar Ek deur liefde aanwesig is, 
gee Ek bewys van Myself aan die persoon en dan word hy deur ‘n lewende 
geloof deurdring wat nooit sonder krag kan wees nie. Ek is die bron van alles, 
- liefde en wysheid, lig en krag kom uit My voort en die een sonder die ander 
is ondenkbaar. Dus sal elkeen wat intiem met My verbind is deur liefde, 
noodsaaklik ook ‘n lewende geloof hê en dus ook volledige kennis. Maar waar 
daar nie liefde is nie, bestaan laasgenoemde ook nie. Dan is dit ‘n dooie 
geloof sonder bewustheid, want Ek Myself is liefde, sonder liefde is daar geen 
krag en geen lig nie. Sonder liefde leef julle mense nog in duisternis en 
sonder liefde is julle swak wesens, want slegs liefde sal julle sterk maak. 
Amen. 

Kyk, Ek maak alles nuut! 

5235 Kyk, Ek maak alles nuut! Julle mense wat nog geen insig het nie 
en nog nie die Gees in julle opgewek het nie, julle weet nie wat hierdie 
woorde van My beteken nie. Julle glo nie aan ‘n omvorming van hierdie aarde 
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en aan die laaste oordeel nie, aan die einde van ‘n ontwikkelingsperiode en 
die begin van ‘n nuwe nie. Julle weet nie van My ewige verlossingsplan nie en 
begryp daarom ook nie My Woorde nie: “Kyk, Ek maak alles nuut!”. 
Elkeen van My Woorde het ‘n veelvoudige betekenis wat My opgewektes ook 
nie ken nie, omdat hierdie kennis nog te verhewe is vir die mense op hierdie 
aarde. Maar vir hulle is die eenvoudige betekenis duidelik, dat Ek wil vernuwe 
wat hulself buite My ordening van ewigheid begewe het. Ek wil ‘n verandering 
teweegbring, omdat die mense My wette nie meer nastreef nie en daarmee 
hulle aardse lewensdoel versaak het. Hulle het gefaal en hulle lewe nie benut 
vir die ewigheid nie. Maar Ek wil hulle nie verlore laat gaan nie en sal aan 
hulle die geleentheid gee om die versuimde ontwikkelingsweg nogeens af te 
lê. Maar nie as ‘n herhaling nie, maar op ‘n totaal nuwe wyse. Want om nog 
‘n keer die weg van ontwikkeling te mag gaan, is ‘n besondere genadegawe, 
wat verwerf moet word deur ‘n verhoogde prestasie, waartoe ‘n totale nuwe 
skepping die moontlikheid bied. 
Ek vernuwe dus ten eerste weer die leerskool van die Gees, My aarde, wat 
weer die opwaartse ontwikkeling tot mens moet bevorder. Ek sal die nuwe 
aarde voorsien van ‘n totaal nuwe skepping van so ‘n menigvuldige aard en 
vorm, waaruit talryke geestelike nuwe moontlikhede geskape sal word om 
hulself daarin waar te maak. En Ek laat ‘n nuwe mensegeslag ontstaan, 
uitgaande van mense wat deur My geseën is, wat hulle geestelike 
ontwikkeling tot My in liefde en trou voltooi het, wat ‘n toestand van 
volmaaktheid bereik het waardeur ‘n hoë geestelike versorging moontlik sal 
wees, sodat ook die nuwe mensegeslag die waarborg sal hê tot ‘n hoogs 
moontlike volmaaktheid. Maar ook sal die gekluisterde geestelike vinnig tot 
volmaaktheid kan kom deur die buitengewone invloed wat die mense op die 
hele omringende skepping sal uitoefen.  
Ek maak alles nuut. Ek versoepel ook die voorwaardes tot die vrywording van 
die geestelike, maar wyk daardeur nog nie van My wet van die ewige 
ordening af nie. Uit erbarming en diepe liefde ontferm Ek My oor die gees wat 
nog in onvryheid leef. Alle kwellinge sal van die mense wegval en vol krag sal 
hulle omhoog strewe, omdat Ek alleen vir hulle die begeringswaardigste sal 
wees en hulle nie in die diepte getrek sal kan word deur My teenstander wat 
vir ‘n lang tyd gekluister sal wees nie. Ek skep ‘n nuwe Hemel en ‘n nuwe 
aarde, dit wil sê, geestelik en liggaamlik maak Ek die mense, wat nou aan My 
behoort, gelukkig en wat ook vir ander wat na hulle sal kom, die weg tot My 
moet gelykmaak.  
Wie van julle mense kan dit vat en wie van julle glo vas en ongetwyfeld dat 
die oue sal ophou om te bestaan? Dat ook die mense wat van My verwyder 
is, nie meer daar sal wees nie. Dat maar slegs die klein kudde wat My getrou 
as hulle “HERDER” gevolg het, hulle lewe nie sal verloor nie, omdat Ek hierdie 
klein kudde geseën het en bestem het om voort te lewe in die paradys op die 
nuwe aarde. Dat ‘n nuwe verlossingstydperk sal begin volgens die 
verlossingsplan van ewigheid, deur My Liefde en Wysheid vasgelê om aan die 
gees ‘n ewige lewe te verseker.  
Kyk, Ek maak alles nuut! Julle wat in My glo, dink aan hierdie woorde. 
Oorweeg dit in julle harte en weet dat die tyd gekom het dat dit, My Woord, 
in vervulling sal gaan. Glo vas daaraan en verwag en dra al die probleme wat 
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julle nog beskore is tot aan die einde, met geduld en toewyding aan My wil. 
Want die dag kom spoedig dat Ek die wat Myne is, sal kom haal om aan hulle 
die paradys te onthul waarvan geskrywe staan: “’n Nuwe hemel en ‘n nuwe 
aarde wil Ek skep en Ekself wil te midde van die wat Myne is, vertoef en hulle 
lei en onderrig soos wat Ek dit beloof het.” Amen. 

Satan as ligengel - Uiting van die goddelike Gees 

5240 “Ek sal altyd met julle wees tot aan die einde van die wêreld”. 
Hierdie Woorde van My moet ‘n bevestiging vir julle wees dat Ek oral daar 
onder julle sal wees waar julle My by julle laat vertoef. Ofskoon Ek nie 
sigbaar by julle is nie, is My Gees steeds julle Begeleier. Maar julleself open 
vir Haar die deur of julle hou dit gesluit, maar dan kan julle ook nie sê dat Ek 
nie steeds by julle is nie. 
Julle almal sou My wel by julle kon laat vertoef, indien julle My na julle toe 
sou trek deur julle liefde. Ja, julle sou selfs deur ‘n verhoogde graad van 
liefde My beeld in julle kon aanskou. Maar hoe weinig verlang na My en berei 
vir My daardeur ‘n woning, hoe weinig omvorm hul harte sodat hulle My 
daarin kan opneem? Desondanks benader Ek ook hulle wat geen verlange na 
My het nie. Ek kom hulle tegemoet in die Woord, omdat slegs My Woord in 
hulle die liefde kan opwek wanneer hulle dit hoor en in hul harte oorweeg en 
dan ook daarvolgens werksaam raak. 
Hierdie weg na My is nie moeilik nie en tog voer dit sekerlik tot die doel om 
My teenwoordigheid te ervaar, sodat iedereen sou kon sê: “Die Heer is elke 
dag by my.” Die voorwaarde is egter ‘n diep geloof om van My 
teenwoordigheid oortuig te wees en daardie geloof kan slegs deur die liefde 
verkry word. Dus is die belangrikste die liefde. Sonder liefde kan daar nooit ‘n 
verbinding met My tot stand gebring word nie, sonder liefde is alles 'n leuen 
wat My teenwoordigheid geloofwaardig moet maak. Daarom sien julle almal 
dat geen mens van My bewus kan word wat sonder liefde is nie, daarenteen 
het elkeen wat in die liefde leef, My alreeds as ‘n vaste begeleier naas hom. 
My teenwoordigheid sal egter ook altyd op die een of ander wyse kenbaar 
wees. Of deur ‘n baie sterk geloof, of deur geestesgawes van die mees 
uiteenlopende aard, deur die doen van bekeringswerk, deur die hoor van My 
Stem in ’n wakker toestand, of deur hulpverlening wat ‘n buitengewone krag 
vereis. Steeds en voortdurend werk My Gees, wat die sigbare teken is van My 
teenwoordigheid, wat nie ontken kan word by die mense wat onselfsugtig 
werksaam is in liefde nie. Rig daarom julle aandag op die mense wat hulle as 
My dienare uitgee en kyk hoe dit met hul liefde tot My en die naaste gestel is, 
dan sal julle ook weet hoe julle hul geestelike uitsprake moet beoordeel. 
Die korrekte liefde waarborg julle egter ook My beskerming teen onreine 
geestelike kragte, wat hulle steeds aan julle mense opdring, wat egter deur 
julle wese, julle wil om die waarheid te ken en julle strewe om lief te hê, 
steeds afgeweer word, omdat hulle dan in ‘n sekere sin My teenwoordigheid 
bespeur en daarom van julle moet wyk. Ewenwel sal julle hul soms tog 
toegang verskaf, wanneer die mens homself nie onder strenge tug hou nie, 
d.w.s. as hy deur die geringste liefdeloosheid aan hulle die reg oor hom gee. 
Want die liefdeloosheid personifieer in hom wat sonder enige liefde is, wat 
egter ook mag het daar waar dit verleen word. Daarom is steeds die liefde 



576 
 

alleen ‘n waarborg vir My teenwoordigheid en om hierdie liefde te beproef is 
julle almal toegestaan as julle julleself wil oortuig van die waarheid van dit 
wat as geestelike goedere deur die mense uitgedra word. 
Ek kom waarlik slegs na julle toe met goeie gawes. Ek sal julle niks aanbied 
waaraan julle hart haar kan vererg nie. Want Ek is ‘n God van liefde en ‘n 
troue Vader vir My kinders. En wanneer Ek tot julle spreek, kan julle ook die 
Stem van julle Vader herken en hoef julle nie te vrees om die slagoffer van ‘n 
illusie te wees as My Vaderlike Woorde julle hart tref nie. 
Maar netso moet julle soos kinders na My toe kom, julle moet vol liefde na 
My toe kom, omdat julle My andersins nie sal kan hoor nie. Sonder liefde sal 
julle baie eerder ’n prooi word van My teenstander wat julle met valse woorde 
wil wen, wat julle sal mislei as ‘n engel van die lig, indien hy sukses daarmee 
kan behaal. 
Die liefde is en bly dus altyd deurslaggewend. My teenstander kan daarom 
nooit ‘n liefdevolle mens benader nie, omdat Ek dan Self tussen hom en die 
teenstander staan, omdat Ek Self die Liefde is. ‘n Goeie en liefdevolle mens 
kan daarom ook nie deur My teenstander mislei word nie. Maar te alle tye 
kan My teenstander die mense benader wat in hul binneste die liefde mis, 
wat nog te veel in eieliefde lewe, wat nog wil uitgaan in die wêreld en daarom 
op die voorgrond tree omdat hul nog die regte deemoed ontbreek. 
Ek ken die mensehart en Ek hou Myself afsydig van hulle wat nog sonder 
liefde is. Maar My kinders maak Ek gelukkig met My aanwesigheid. Hulle kan 
altyd seker daarvan wees dat hul liefde My steeds na hulle toe sal trek, dat 
hulle hulself aan My kan toevertrou, dat Ek My intrek by hulle kan neem en 
ook by hulle sal bly, omdat liefde Liefde aantrek en haar onverbreeklik 
daarmee verenig. Amen. 

Vergifnis, Versoening, Geregtigheid (wet van oorsaak en gevolg) 

5243 Ek is ‘n God van Liefde en Barmhartigheid, tog is Geregtigheid 
ook deel van My Wese, anders sou My volmaaktheid bevraagteken kon word 
en daarmee ook My Godheid. Begryp julle wat Ek probeer sê? Dat Ek elke 
eienskap tot die hoogste graad inkorporeer, om welke rede alles effektiewelik 
aan die wet van ewige orde onderworpe is, waarvan Ek Myself die outeur is, 
d.w.s. uit My einste volmaaktheid het Ek onveranderlike wette voortgebring. 
Dus moet alle skuld van sonde verwyder word, elke sonde moet versoen 
word om My Geregtigheid te bevredig. Maar hoe kan dit nou verband hou 
met My Liefde en Barmhartigheid, wat so ontsaglik diepgaande is, dat dit alle 
skuldenaars se sonde wil vergewe? 
My Liefde het ’n weg gevind: Liefde Haarself het die skuld van sonde Self 
uitgewis, deurdat Sy Self boete gedoen het om Geregtigheid te bevredig. ’n 
Mens het die skuldlas aanvaar en versoening gebring vir die hele mensdom 
se sondes. Ek Self het hierdie Man nie verhoed nie, want Hy was gemotiveer 
deur Liefde en Liefde kan nooit verhoed word waar Sy Haarself wil uitdruk 
nie. Ek sou nooit die vervangende versoening aanvaar het nie, as dit nie deur 
Liefde vir My aangebied was nie, want dan sou dieWet van Ewige Orde 
geskend gewees het, aangesien Geregtigheid nie sou standhou nie; terwyl ‘n 
daad van die Liefde deur My aanvaar moet word, aangesien Ek Liefde nie kan 
weier nie. Dus het ’n Mens die sondeskuld van die mensdom versoen, deur 
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die uiterste verskriklike pynlike pyn en dood aan die kruis. Hierdie Persoon 
was sonder sonde en het nogtans onuitspreeklik gely vir die skuld van ander, 
omdat Hy met My wou versoen met Sy offer, wat enorme Liefde Hom daartoe 
beweeg om te doen. En Ek het die offer aanvaar en weens Sy liefde die skuld 
uitgewis wat die hele mensdom belas het, wat dus beteken dat mense wat 
ten volle en bewustelik van die offer van hierdie Mens Jesus gebruik maak, 
vry kan kom van alle skuld, hulle wie die las van hul sonde aan Sy voete lê 
en as gevolg van Sy kruisiging om vergifnis vra. 
Erkenning en bewustelike bekentenis van sondes is noodsaaklik, ten einde 
volle vergifnis van sonde te vind. Die offer van die Mens Jesus was so 
ontsaglik groot en Sy liefde vir die mensdom so kragtig, dat My Geregtigheid 
bevredig was en My Liefde en Barmhartigheid kon uitkom. Mense wat dus die 
goddelike Verlosser Jesus Christus erken en wat hulself berouvol onder Sy 
kruis plaas, is vry van alle skuld, wat beteken dat alle sondes waarmee hulle 
belas was, nou vergewe is. Vergifnis beteken uitwissing, van alle laste bevry, 
die herstel tot die toestand voordat die sonde gepleeg was en dat elke 
nagevolg van oortreding gedra sal word deur die persoon wat die skuld 
aanvaar het. Daarom het Jesus Christus alle sondes op Hom geneem en die 
versoening daarvan vir My aangebied. Elke gevolg van sonde sal dus deur 
Hom negeer word. 
My Liefde en Barmhartigheid moet alles weer regmaak en kan dit nou ook 
doen, want die offer aan die kruis het Geregtigheid eerste bevredig, dit was 
dus nie omseil nie. Die offer aan die kruis was effektiewelik die gevolg van 
die hele mensdom se sondes. Alle ongeregtigheid gepleeg op aarde, sowel as 
die sonde van die vroeëre rebellie teen My, moes ’n onwettige gevolg hê en 
moes daarom op die wesens terugval, wat die gevolge moes absorbeer en 
daaronder moes ly. 
Die mens Jesus het Homself vrywillig aangebied om die totale las van sonde 
te absorbeer en deur bomenslike lyding en ondraaglike pyn die gevolge van 
die sonde te verminder en ten slotte deur Sy dood, die volle gevolge 
heeltemal uit te wis. Dus was die wet nie opgehef nie, maar bloot vervul. 
Daarom kan aan die mens volle vergifnis van sonde verleen word deur Jesus 
Christus, sodat hyself volledig van alle skuld bevry kan word en daarom kan 
My Liefde en Barmhartigheid ten volle regeer, sonder uitsluiting van 
Geregtigheid. Want Jesus Christus het die wêreld van sonde verlos, omdat Sy 
liefde vir die mensdom oorweldigend was en deur hierdie Liefde was Ek ten 
volle versoen. Amen.  

Genade van innerlike verligting 

5248 Die genade van innerlike verligting sal net diegene ten deel val 
wat hul innig met My verbind en My vra vir die suiwer waarheid. Daarvoor 
behoort eerstens die wil en die verlange van die mens na die waarheid, maar 
wat slegs by baie weinig gevind word. As hierdie wil en verlange na waarheid 
onder die mense meer teenwoordig was, dan sou dit waarlik anders gewees 
het met die geestelike ontwikkeling, omdat die korrekte kennis wydversprei 
sou gewees het deur die ooreenstemming van menings van almal wat 'n 
verligte Gees sou gehad het. Die kennis van die waarheid sou ook tot 'n sterk 
geloof gelei het en 'n werksaamheid in liefde sou die toestand gewees het, 
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wanneer die band met My tot stand gebring was, wat die verlange na die 
waarheid sou laat ontwaak het, want 'n mens sonder liefde het geen 
belangstelling in die waarheid nie. So kom uit die een die ander voort.  
Ek self moet eers erken word. Die geloof in My moet dus aanwesig wees. 
Bygevolg is ook met die geloof verbind, dat Ek, as mees volmaakte en 
magtigste Wese, van alles op hoogte is en alles kan doen, dus ook kennis aan 
'n mens kan oordra. En daarom vra hy My vanuit hierdie geloof om sy Gees 
te verlig. Aanvanklik bedoel hy weliswaar sy verstand, dat Ek hom 
duidelikheid sal gee, en in ‘n sekere sin verlig Ek ook wel sy denke. Maar dit 
is steeds die Gees vanuit My wat ook sy verstand beïnvloed, omdat die 
verstand sonder My Gees nie kan oordra wat dit self nie besit nie.  
Vra 'n mens egter iets vir homself van sy vriend, dan sal hy homself ook 
diensbaar maak om hom goedgunstig te wees, of ook om sy liefde en 
dankbaarheid aan hom te toon. Dus sal hierdie mens ook sy bes doen om My 
te behaag, en sal dit deur sy lewenswandel bewys. Hy sal self liefde gee, 
omdat hy liefde vir My voel, wat hom ook aanleiding gee om verligting van 
Gees te vra. Die een is ondenkbaar sonder die ander, want ook hierin is 'n 
wet besig wat nie ongedaan gemaak mag word nie.  
Die mens het egter nog 'n tweede moontlikheid. Hy kan die korrekte kennis 
ook van buite in ontvangs neem deur My boodskappers of deur geskrifte. 
Weliswaar bly dit vir hom egter dooie kennis wat slegs deur die verstand 
opgeneem word, totdat hyself die korrekte voorwaardes nakom naamlik, 
geloof in My, en liefde en verlange na die waarheid. Maar hy kan deur 
sodanige dooie kennis aangespoor word en in ooreenstemming met hierdie 
insig sy bes doen om werksaam te raak in die liefde.  
Hy kan - ook al is dit by wyse van proef - wil glo en daarna streef om die 
regte ding te doen, en die kennis in hom sal lewe verkry. Dit sal hom 
gelukkig maak. My Gees begin in hom te werk en hy sal die weg vind na My, 
gedryf deur sy hart en nie deur sy verstand nie. Hy het dus die geleentheid 
ten volle benut en het tot die korrekte wysheid gekom, inderdaad ook eers 
deur die geloof in My, deur werke van liefde en verlange na die waarheid, 
omdat hy hom andersins nie deur sulke vraagstukke sou laat fassineer nie, 
wat nou in waarheid opgelos word.  
Ek laat My vind deur elkeen wat My ernstig soek. Daarvoor is slegs die wil 
nodig wat op My gerig moet word, die Wese wat elke mens wel vermoed, 
maar wat alle mense nie wil erken nie. Maar solank hy homself bewustelik 
van My afwend, kan Ek ook nie op hom inwerk om hom deur middel van 
dwang te verander nie. Hy moet uit homself na My toe kom. Dan sal hy alles 
ontvang wat hy begeer, want Ek handel waarlik soos 'n Vader teenoor My 
skepsels wat Ek tot My kinders wil omvorm. En Ek sal niks weier wat 
daarmee kan help nie, want Ek het hulle lief en wil ook My Liefde beantwoord 
sien. Amen. 

Ewige lewe - Belofte van Jesus 

5255 Julle sal moet lewe tot in ewigheid. Maar hierdie lewe kan slegs 
Hy belowe Wie die Heer is oor lewe en dood, Wie Self die lewe is van 
ewigheid en Wie die dood oorwin het, Jesus Christus, die Seun van God en 
Verlosser van die wêreld, Wie voortgekom het uit die Krag van die 
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Allerhoogste as selfstandige Wese, voorsien van Krag in volkome mate, Wie 
se Liefde Hom beweeg om van Sy krag afstand te doen en as swak hulpelose 
mens op aarde, wie aan die wet van die dood onderworpe was, teen die dood 
te stry en dit te oorwin, om alle mense uit die slawerny van Satan te bevry 
wie hy gevange gehou het. Want die dood was deur Satan in die wêreld 
ingebring. 
Die dood is ‘n kragtelose duistere toestand, wat die gevolg is van die sonde 
van weleer teen God. Lig en Krag beteken lewe, kragteloosheid en duisternis 
daarenteen veroordeel die wese tot ‘n verstarring in werkeloosheid. 
Die mense op aarde sou hierdie onbeweeglike toestand na hul liggaamlike 
lewe kon verwag, hulle sou sonder hoop weggesink het in die duisternis en 
sou hulself nie daaruit kon bevry nie, hulle sou die ewige dood tegemoet 
moes gaan, as daar nie ‘n Redder na hulle toe gekom het, wat sterker was as 
die dood nie, wat die dood kon oorwin en aan die mense weer die lewe gee 
wat hulle in die allereerste begin as geestelike wesens besit het en wat vir 
hulle, deur die sonde van die opstand van weleer teen God, verlore gegaan 
het. 
(16 November) Die lewe het vir hulle verlore gegaan, d.w.s. alles wat hulle 
tot saligmakende werksaamheid in staat gestel het, want lewe is ’n 
onophoudelike werksaamheid volgens ‘n wyse wet, lewe is die gebruikmaking 
van goddelike Krag volgens die goddelike grondbeginsel en daarom ‘n 
toestand van onbegrensde geluksaligheid. 
Hierdie lewe beloof Jesus Christus aan alle mense, egter wel onder sekere 
voorwaardes. Hy kan wel die lewe gee, maar die mense moet dit ook begeer 
en alles doen om hom vir die ware lewe, die lewe in die geesteryk, waardig te 
maak. 
Hulle moet uit die toestand van dood wil wegbeweeg, hulle moet die krag wat 
hulle ‘n ewige lewe verseker in besit neem, hulle moet met die Bron van Krag 
in verbinding tree, hulle moet saam met Jesus Christus stry teen die dood 
van hul siel en dit oorwin, wat alleenlik moontlik is met Jesus Christus. Want 
dit is die dood van die siel wat hulle moet vrees, aangesien die dood van die 
liggaam onbelangrik is, maar die siel, die werklike in die mens, vergaan 
nooit, sy kan slegs, in die toestand van volledige kragteloosheid en 
duisternis, naamlik die geestelike dood, ten prooi val aan onmeetlike 
eindelose kwelling.  
Julle egter, sal kan lewe. Watter troosryke woorde is dit nie vir julle mense 
nie! 
Jesus Christus wil nie dat julle die dood tegemoet gaan nie, Hy wil dat julle 
moet lewe en Hy het julle die lewe belowe en omdat slegs Hy die dood oorwin 
het, kan Hy dit vir julle gee. Maar julle wil is vry. Vergeet nie dat julle alles 
sal kan bereik, dat niks onmoontlik is nie, dat Jesus Christus julle ook alle 
middele gegee en weë aangewys het, maar dat julle self sal moet wil, omdat 
julle nie teen julle wil gegee kan word wat julle salig kan maak nie. 
Die ewige lewe is die mooiste belofte wat Hy julle kan gee, sodat alle vrees 
vir die dood verdwyn, dat vir julle ‘n onuitspreeklike salige toekoms wag, wat 
eindeloos sal duur as julle dit self wil en die voorwaarde vervul wat Jesus 
Christus aan sy belofte verbind het, - naamlik dat julle in Hom sal glo. 
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Want dan sal julle na al Sy woorde luister, julle sal Sy gebooie onderhou, 
julle sal lewe volgens Sy goddelike leer van die liefde en in julle die goddelike 
Krag vergaar, die liefde sal julle tot lewe wek, ook wanneer die krag van die 
liggaam sal afneem en julle omhulsel die liggaamlike dood tegemoetgaan. 
Die siel sal haar dan losmaak, sy sal in alle krag die hindernisse van die dood 
deurbreek, sy sal haarself vrymaak uit die boeie van hom wat haar die dood 
wil laat ondergaan, sy sal self geheel geluksalig bewus word van haar krag en 
nou onophoudelik werksaam kan wees.  
Die geesteryk sal haar opneem, waar maar net lewe is, waar al wat wesenlik 
bestaan, werksaam is binne die Wil van God, waar voortdurende nuwe lewe 
verwek word, waar daar ewig geen dood meer bestaan nie, waar alles in en 
met Jesus Christus geluksalig is. Amen. 

Skynbaar liefdelose hulpmiddels van God 

5256 Ek wil julle red uit die nood van julle siele. Die nood van die 
liggaam gaan verby, dit duur nie ewig nie. Maar die nood van die siel hou 
egter nie op met die dood nie, maar julle neem dit saam in die geesteryk in 
en daar sal julle eers regtig daarvan bewus word, want op aarde kon julle dit 
met wêreldse plesier en vreugdes verdoof. En dit is juis die ongeluk, dat julle 
die tyd op aarde nie daarvoor gebruik het om die siel te help nie; dat julle nie 
gedink aan haar toestand na die dood van die liggaam nie, wanneer sy in 
kwelling en duisternis 'n kwynende bestaan moet lei en onuitspreeklik moet 
ly. Ek wil haar uit hierdie nood bevry. Maar My hulp sal altyd 'n pynlike 
uitwerking hê op die liggaam, want julle lewens op aarde word deur My hulp 
aangeraak en nie altyd tot julle vreugde nie.  
Ek moet oor julle mense gevoelige nood en lyding laat kom, Ek moet julle 
aardse welsyn versteur. Ek moet op smartlike wyse ingryp in julle vertroude 
lewe, om julle tot besinning te bring, om julle wakker te maak uit 'n toestand 
van die diepste slaap, omdat julle julle siele sonder hulp laat. En so moet Ek 
julle keer op keer verwond. En tog is dit My Vaderliefde wat na hierdie 
hulpmiddels moet gryp, om julle, My kinders, van die ewige verderf te red. 
Maar of julle dit gaan benut, staan julle vry. Dit kan ook wees dat alle 
hulpbronne niks sal uitrig nie en dat julle ook dan nog net die wêreld sal sien 
en daarna verlang. Dan het julle self julle oordeel oor julle uitgespreek, dan 
het julle vir julself vrywillig 'n lot gekies, wat ontsettend smartlik sal wees en 
’n eindelose lang tyd sal duur. Ek is op hoogte van julle lot en daarom gryp 
Ek af en toe so hard in julle aardse lewens in, sodat julle My nie meer as 'n 
God van Liefde wil erken nie, dat julle My daarom ook dikwels heeltemal 
verwerp of julle teen My verset en julle julleself daardeur aan My teenstander 
uitlewer.  
Ek wil slegs julle geluksaligheid hê. Ek het geen ander doel, as om julle aan 
die geestelike dood te ontruk en julle siele 'n ligskynsel te gee, sodat julle die 
weg kan vind wanneer julle die geesteryk betree en nie meer werksaam kan 
wees op die aarde nie. Die siel bly bestaan na die liggaamlike dood, maar 
eers wanneer sy in die geesteryk werksaam kan wees, sal sy haar verheug 
oor haar lewe. En daartoe wil Ek haar help en Ek kry voortdurend teenstand 
vanaf die kant van die mens, wat maar slegs aandag skenk aan en hou van al 
die uiterlike, maar nie aan sy siel dink nie. Julle let slegs op die omhulsel, 
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maar die kern vergeet julle en dit alleen is die ware, die onverganklike, 
terwille waarvan julle op aarde leef.  
Die nood en die leed op aarde sal toeneem, hoe nader die einde kom. En 
salig is die mens wat dit op hom sal laat inwerk, wat die verganklike van die 
aardse daardeur sal insien en poog om onverganklike goedere te bekom. 
Slegs weinig sal deur die nood tot insig kom en tog laat Ek dit terwille van 
hierdie weiniges toe, sodat 'n groot aantal mense dikwels die lewe moet 
verloor, want hulle liggame verloor niks, maar die siel kry nog geleentheid in 
die ryk hierna om omhoog te klim, as sy dit wil hê. Maar diegene wat Ek 
gewen het, sal My ewig dankbaar wees en ook die swaarste leed erken as 'n 
middel van My Liefde, waarsonder hulle verlore sou gewees het vir ewige tye.  
My heilsplan is van ewigheid af voorsien en dus voorsien Ek ook die algehele 
ongeestelike toestand aan die einde van hierdie verlossingsperiode. En Ek het 
die heerskappy van My teenstander oor die siele van die mense gesien. Ek 
het egter ook die weinig wat nog te wen is, vooruit gesien. Elke 
verlossingsperiode kom onder gewelddadige ingryping van My kant af ten 
einde, om die teenstander nog te ontwring van hulle wat nie heeltemal in sy 
mag is nie.  
Julle mense wat in My glo, moet waaksaam van gees wees in die laaste tyd 
voor die einde. Besef wanneer dit gaan om My weliswaar harde hulpmiddels 
en wanneer My teenstander sy hand in die spel het. Twyfel nie aan My Liefde 
nie, inteendeel, herken Haar in elke gebeurtenis, in elke aardse nood, in elke 
natuurkatastrofe. Dit gaan altyd oor siele, waarvan My Wysheid insien dat 
hulle nog vatbaar is vir verandering en aan wie hulp gebring moet word in 
hulle geestelike nood.  
Eens sal ook julle My Liefde in Haar volle omvang kan besef, wanneer julle 
die verskriklike lot sal aanskou van diegene wat My weerstand gebied het en 
wie nie gedwing kon word om hul weerstand op te gee nie. Maar solank as 
wat hierdie aarde nog bestaan, is My Liefde onophoudelik ingespan en besig 
om siele te red uit die eindelose lang tyd van duisternis, wat op die einde van 
hierdie aarde sal volg vir My teenstander en sy aanhangers, wat onverbeterlik 
is. Amen. 

Liefde bepaal die wil 

5257 Dit word aan elkeen van julle oorgelaat in watter rigting julle julle 
wil sal stuur, selfs al word julle inderdaad deur My Woord aangeraai watter 
eindresultaat julle sal bereik deur enige rigting van die wil. Tog dwing My 
Woord jou egter nie, want jy kan dit aanvaar of verwerp, afhangende van jou 
mentaliteit en jou liefde. Want liefde bepaal jou wil. Jy sal altyd dit liefhê 
waarna jy ookal streef, ongeag of dit goed of sleg is; jou begeerte sal gerig 
wees daarop en dit bepaal jou wil, - goed of sleg. Jy sal altyd liefde voel vir 
dit wat jy begeer, maar of hierdie liefde korrek of verkeerd gerig is, word 
bepaal deur jou geestelike ontwikkeling. Nou kan jy sekerlik die beswaar 
opbring dat liefde in die mens geplaas is, dat selfs liefde vir die bose uit die 
hart kom en dat die mens dus 'n slagoffer is van dormante drange in 
homself. En tot 'n punt is hierdie beswaar geregverdig, naamlik dat alle 
instinkte en drange wat tydens die individuele voorlopige stadiums onder die 
wet van dwang nog nie oorkom is nie en nog sluimerend in die mens is en 
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dat die mens dit in sy aardse lewe inbring ten einde dit te oorwin en dan 
heeltemal wegdoen daarmee.  
Hierdie eienskappe is dus teenwoordig in die mens en wek hierdie drange op. 
Hulle wil vervul word en is dikwels so kragtig in 'n persoon dat hulle volle 
beheer neem oor hom. Die stryd teen sulke drange is dikwels moeilik, maar 
daarom het Ek die mens met ’n intellek bedeel, sodat hy kan dink oor sy 
gevoelens, ten einde die nodige stappe daarteen te neem. Dit is dus verkeerd 
om te sê dat die mens moet optree in ooreenstemming met sy neiging. 
Toegegee, indien hy sonder intellek geskep was en deur instink aangespoor 
was. Maar aangesien hy ruim geleentheid in die aardse lewe gebied word om 
kennis te verwerf, aangesien hy die leidende beginsel in My gebooie van 
liefde het, aangesien hy 'n sagte stemmetjie in homself het wat hom 
vermaan en waarsku, wat altyd sy aandag trek na My wil en aangesien hy 
nou in staat is om na te dink oor alles, word dit aan sy wil oorgelaat om die 
stryd teen homself te voer wanneer dit nodig is, wanneer sy drange 
weerstand bied teen dit wat hy volgens sy innerlike oortuiging moet doen. 
Die feit dat hy nie in staat is om dit te doen nie, is nie ter sprake nie, want 'n 
opregte wil waarborg ook vir hom 'n gawe van krag, nietemin sal 'n swak wil 
onsuksesvol wees. En slegs een ding is nodig om weer 'n swak wil te 
versterk, naamlik die geloof in Jesus Christus.  
Dit is waar dat veral mense wat nog erg geaffekteer word deur eienskappe 
van hul voorlopige stadiums, nie in Jesus Christus glo nie, maar deur bloot 
rasioneel daaroor te dink, wys hulle reeds hulle wil om die waarheid vas te 
stel, en hulle sal gehelp word om ’n korrekte oplossing te vind. Maar waar die 
vraag oor Jesus Christus egter sonder aarseling verwerp word, waar geen 
poging aangewend word om 'n antwoord te kry nie, dit wil sê, waar die wil 
duidelik afwaarts gewend is, dit is waar die mens inderdaad ten prooi val aan 
die magte van benede, maar dit is sy eie wil en nie die skuld van sy aard nie. 
Want die mens kan sy wil in beide rigtings stuur, of anders kan 'n mens nie 
praat van ’n vrye wil nie. En elke mens kan en moet vroeër of later homself 
afvra oor sy taak in die aardse lewe. Dit is die rede waarom hy ’n intellek 
gegee is. Amen.  

God benodig baie werkers in die tyd voor die einde 

5259 Ek sal almal van julle wat bereidwillig is, in My diens neem, want 
Ek benodig baie medewerkers in die laaste dae voor die einde om 
verlossende werk te doen. As julle julle bereidwilligheid aan My verklaar, dan 
sal julle lewenslot ook verloop in ooreenstemming met julle wil, dit wil sê, 
julle sal altyd die geleentheid hê om volgens My wil vir My en My koninkryk 
werksaam te wees. En julle sal My opdrag voel in julle harte en sodra julle jul 
diens vir My aangebied het, sal julle emosioneel vir My opkom by julle 
medemens, julle sal innerlik aangespoor voel om namens My en My Naam te 
spreek en julle sal My leer verkondig aan almal wat julle paaie sal kruis, met 
wie julle geestelike gesprekke kan voer en wie julle hulp nodig het, anders 
sal Ek hulle nie oor julle pad stuur nie.  
Die werk vir My en My koninkryk hoef nie uiterlik herkenbaar te wees as 
sendingwerk nie, dit kan uitgevoer word in die alledaagse lewe, onopsigtelik 
en tog seënryk, want juis hierdie mense moet gewen word, wat geen band 
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het met godsdienstige strominge nie, wat nie geaffilieer is by enige kerk 
organisasie of aan hulle behoort as 'n blote formaliteit nie. My Evangelie moet 
veral toeganklik gemaak word vir hierdie mense, en dit is baie meer effektief 
tydens 'n uitruil van gedagtes waar elkeen hul eie standpunte kan gee.  
Sodra mense gestimuleer word om na te dink, kan sukses eerder verwag 
word, dit is waarom My verteenwoordigers, My knegte op aarde wat My wil 
dien, self van My en My leer oortuig moet wees, sodat hulle ook met 
oortuiging teenoor hul medemens kan praat.  
Wie die waarheid self in homself opgeneem het, raak ook van haar 
deurdronge. En hy sal geskik wees as medewerker in die laaste tyd voor die 
einde, want daar is in hom voortdurend 'n drang om die waarheid te onderrig 
waar sy ontbreek. 
Daarom het jy geen spesiale opdrag van My kant nodig nie, omdat Ek jou 
deur jou hart sal sê wat jy moet doen en dat hierdie uiting van die hart as eie 
wil, as innerlike drang voelbaar sal wees.  
Doen daarom waartoe jy innerlik gedronge voel, nadat jy jou wil om vir My 
en My ryk te werk aan My kenbaar gemaak het. Ek sal julle almal aanneem 
en sal julle My seën gee vir hierdie arbeid, omdat die groot geestelike nood 
veel hulp vereis en dit sal deur mensemond gebring moet word, indien die 
vrye wil van die medemens moet geld, maar dat daar tog 'n weg aan hulle 
getoon sal word wat uit die groot nood wegvoer. Elke goeie wil wat uitgaan 
na die siele van die medemens, seën Ek en Ek help julle by die 
verwesenliking daarvan. Amen. 

Vergewing van sondes (1) 

5261 Die duidelike rig van die wil na My toe, laat My ook die 
verandering in die hart van ‘n mens sien, dit toon aan My dat die mens na My 
verlang, dat hy die weg wat hy tot nou toe gegaan het, verlaat het; dat hy sy 
weerstand heeltemal opgegee het en My as Heer en Vader erken. 
Dienooreenkomstig word die doel nou werklik bereik, die mens het hom 
geskei van My teenstander, wie hy sedert ewigheid gevolg het en hy het na 
My kamp oorgekom, hy het die een sfeer verwissel met die ander, hy het die 
lig gesoek en die duisternis ontvlug. 
‘n Verandering van wil in die hart van ‘n mens erken Ek egter steeds en nou 
begin ook die proses van kragoordraging, sodat die wil, wat na My gewend is, 
versterking kan ondervind en die mens nou sonder ophou sy doel kan 
nastreef om met My verenig te raak. ‘n Verandering van wil het onvermydelik 
ook ‘n verandering van die wese tot gevolg, dus sal die mens sy wese aanpas 
by My Oerwese, op Wie hy afstuur. 
En so sal die wil wat op My gerig is, onvermydelik verbind wees met sy 
afkeur van sonde en sy afsku daarvan; van onreg, van liefdeloosheid, omdat 
die wil andersins nog nie op My gerig is nie. Die mens wat vanuit sy hele hart 
op My afstuur, kan nie sondig nie, soos omgekeerd ‘n sondaar nog geen 
verlange daarna het om homself met My te verenig nie. Maar ‘n sondige 
mens kan deur vermaning en teregwysing op sy slegte toestand opmerksaam 
gemaak word en tot nadenke gebring word, hy kan dan sy toestand as sondig 
insien en daarvan afsien. Die sondelas as sodanig sal dan op hom druk en 
van hierdie las wil hy bevry word. 
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Word hy nou op die Verlosser Jesus Christus as Delger van sy skuld gewys, 
dan lê hy Hom wel die skuld voor en vra Hom terwille van Sy bloed om 
vergewing. Dan het die skuld hom na Jesus Christus gedryf, nie die liefde vir 
My nie. Iedere sondaar vind vergewing deur Jesus Christus, deur sy geloof 
aan die Verlossingswerk en die hulp van die genadeskat wat deur Hom aan 
die kruis verwerf is. Maar nie net die sonde moet Hom dryf nie, maar ook die 
liefde.  
Die mens moet eers aan My en dan aan homself dink, dan sal hy by My die 
hoogste Wederliefde vind, dan sal hy nie vanweë die las wil vrykom van sy 
sondes nie, veeleer omdat dit ‘n hindernis is by die vereniging met My en 
omdat hy My Liefde vir hom hoër aanslaan as die delging van sy skuld.  
Julle is almal met skuld belaai, omdat julle andersins nie op aarde kan leef 
nie, want julle menslike omhulsel alleen bestaan al uit iets geestelik wat 
skuldig geword het. Die siel kan al wel meer voleindig wees, sy is egter nog 
van benede afkomstig, dit wil sê, saamgestel uit iets geestelik wat deur alle 
aardse skeppings heengegaan het, wat haar laaste wilsproef moet aflê op 
aarde. Gevolglik moet sy haarself in haar aardse lewe bevry van haar skuld 
van weleer, juis deur die verandering van haar wese, deur die bewustelike 
strewe om by My te kom. En omdat slegs dit beoordeel word wat sy in vrye 
wil doen, is haar wil wat nou na My toegekeer is, ook die bekentenis van die 
vroeëre skuld. Want die siel gee haar weerstand teen My op, dus erken sy My 
as Skepper en Vader van ewigheid af. 
Niemand kan haar tot hierdie wilsbesluit dwing nie, omdat slegs dit beoordeel 
sal word wat uit die mees innerlike van die hart opstyg. Indien die siel 
haarself in die diepste deemoed buig voor My, dan het al die liefde in die hart 
ook ontvlam en dan sien sy haar weerstand van weleer as sonde in. Sy sal 
haarself in deemoed aan My oorgee en het dus ook in die hart haar sonde 
beken voor haar Vader, Wie hierdie siel liefhet. Daarom verlang sy na Hom 
en doen alles in gehoorsaamheid en in liefde tot My wat Ek verlang.  
Ek, Wie in die hart sien, is presies op hoogte van die graad van liefde en van 
die rigting van die wil van ‘n mens en daaraan beantwoordend gaan My 
Liefde en My genade uit na hom, want Ek gee nie meer op wat eens deur 
middel van sy wil die weg na My gevind en wie hom vir My uitgespreek het 
nie. 
Die gevalle wese het die hoogte uitgeklim, hy wil nie meer in die sonde 
vertoef, in verset teen My nie, wat die gevolg was van liefdeloosheid. Hy sal 
ook alles verafsku wat maar na die kleinste weerstand teen My sou lyk. Hy 
kan nog wel val, maar dan alleen uit swakheid en op so ‘n val sal die berou 
ook dadelik volg, wat smartlik sal wees en sal pyn veroorsaak by die mens 
wat al aan My behoort, My Liefde is steeds bereid om te vergewe waar Ek die 
liefde vir My sien. Want die siel spreek die oordeel teen haarself hard en 
regverdig uit en haar bede om vergewing is ‘n smartlike roep omhoog, wat Ek 
waarlik nie onverhoord sal laat nie. Amen. 

Vergewing van sondes (2) 

5262 Verneem die stem van die Gees, Wie so tot julle spreek: Geen 
skuld is so groot dat dit nie gedelg kan word deur My Liefde nie. As julle 
gefaal het, trek Ek nooit My Liefde van julle af terug nie, maar die vergewing 
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van sonde hang van julleself af. Julle sal dit as sodanig kan insien en opreg 
bedroef wees daaroor dat julle teen My gesondig het. Julle sal die sonde as 
sonde moes ingesien het en dan bewustelik My vergewing afsmeek. Maar 
julle sal julle skuld alleen insien, wanneer julle My as die ewige Liefde erken, 
Wie buitengewoon goed is vir julle en Wie julle dus deur die onreg beledig 
het. Want die sonde is ‘n vergryping teen die liefde, die sonde is ‘n oortreding 
teen die ewige ordening, wat altyd My Liefde as grondslag het.  
Julle sal dus liefdeloos moes gehandel het, julle sal teenoor die goeie iets 
boos moes gestel het, julle sal dus die gebod van die liefde teen My en die 
naaste moes oortree het en dit in die volle besef daarvan dat dit ‘n onreg is. 
Dan eers kan daar in julle ‘n ware opregte berou ontwaak, dan eers sal die 
skuld op julle druk en dan eers sal julle die sonde verafsku en die vaste 
voorneme opneem om dit nie meer te doen nie.  
En as julle nou met hierdie sondeskuld in deemoed en met berou voor My 
gaan staan en julle vra My om vergewing, dan sal julle sondes ook vir julle 
vergewe wees, want julle het dan tot Jesus, die Verlosser van die wêreld, 
gekom, julle kom na Hom toe aan Wie julle julleself kan voorstel, Wie vir julle 
mense ‘n gestalte aangeneem het, sodat julle self tot Hom kan kom, Hy wat 
al julle sondes gedra het, Wie vir julle gesterf het. Hy is die Een, aan wie julle 
julle sondes moet toevertrou. Hy is die Een wat julle op menslike vlak 
benader het, Wie Hom op aarde met My verenig het en Wie My dus in alle 
volheid in Homself dra, toe Hy nog op aarde gewandel het. Hy en Ek is Één, 
slegs sodat Ek vir julle voorgestel kan word deur Hom, terwyl julle vir julleself 
andersins geen voorstelling van My sou kon gemaak het nie.  
Die goddelike Verlosser Jesus Christus sal julle alles kan vertel wat julle 
bedruk, omdat Hy, net soos julle, mens was op hierdie aarde en vir alle 
menslike foute en swakhede begrip het, maar ook omdat Hy die liefde in 
Homself tot die grootste en volle wasdom gebring het en kragtens hierdie 
Liefde ook elke sondeskuld tot niet gemaak het, indien dit na Hom toe 
gebring word, as die mens dit voor Hom beken en hy Sy vergewing afbid. 
Maar slegs die stem van die hart kan hierdie bede om vergewing uitspreek en 
slegs hierdie stem word deur My gehoor.  
Soos wat die hart van die mens voel, so voel Ek ook teenoor hom en so word 
My Liefde ook werksaam, openlik of verborge, na gelang van die oproep wat 
die hart na My omhoog stuur. As liefde tot die Liefde roep, sal dit vervul 
word, maar waar die hart swyg, daar help die mondelingse bekentenis niks, 
want slegs die Liefde ontbind en verlos, slegs die Liefde bevry van alle skuld. 
Amen.  

Vergoddeliking - Verandering van die wese 

5264 Ek kan julle nie omvorm volgens My Wil nie, maar julle moet self 
die werk doen om julle wese te verander, want dit is die bedoeling en die 
doel van My hele skeppingsplan, dat die werke wat Ek geskape het, hulle tot 
My kinders sal vorm, tot goddelike wesens uit vrye wil. Daar is soveel krag in 
elkeen van My skepsels dat die bereiking van die doel heeltemal moontlik is, 
maar die krag kan onbenut bly en daaraan kan ook My Almag niks verander 
nie, Ek kan nie Self teen My wet van ewige ordening ingaan en julle wil onvry 
maak nie. 
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Julle kan, as julle wil, julleself tot gode omvorm, tot wesens wat aan My 
gelyk is, wat in totale versmelting met My vol van mag en krag sal wees en 
wat tog as individue sal kan dink, wil en handel in geluksaligheid. Julle kan 
dit doen, maar of julle dit wil doen, moet julleself bepaal. Julle wil, denke en 
handeling in ‘n toestand van volmaaktheid staan julle heeltemal vry en julle 
kan dit dus na enige rigting laat ontvou. Omdat julle wil totaal vry is, kan dit 
julle weliswaar onbegrensde vreugde gee, maar sal nooit vir ‘n gebonde wil 
bereikbaar wees nie. Om egter bodemloos diep te val of om julle onmeetlik 
hoog te verhef, lê beide digby mekaar. Steeds word daar egter ‘n steun aan 
julle ter beskikking gestel waaraan julle kan vashou, of waardeur julle jul weg 
omhoog ligter kan maak. 
Ek is Self steeds bereid om julle vas te hou wanneer gevaar dreig om julle 
omlaag te laat stort en Ek is ook steeds bereid om julle omhoog te trek, 
wanneer julle My hulp sal afsmeek. Julle sal nooit weerloos aan ‘n gevaar 
oorgelewer word nie, julle sal nooit so swak wees dat julle nie bystand kan 
afbid nie, maar ook moet julle wil daartoe bereid wees en sal julle in My moet 
glo indien julle My hulp wil vra. En hierdie geloof in My is al die eerste 
verandering van julle wil en daarom sal dit sekerlik hulp vir julle beteken.  
En hierdie geloof wil Ek tot lewe wek in die wesens wat as mense beliggaam 
is en wie hulle wil nie goed gebruik nie, wie onafgebroke hul weg na benede 
soek en wie in die grootste gevaar verkeer om neer te stort in die diepte in. 
‘n Vonkie geloof in My Mag kan hulle val teëhou en daarom probeer Ek Myself 
aan die mense bekend te maak, sodat hulle in My kan glo. 
Die lewe van elkeen afsonderlik laat soveel bewyse van 'n ingryping van My 
Mag en Liefde te siene, dat ook elkeen hierdie geloof maklik sou kon verkry 
het, as hulle maar net op die klein bewyse sou ag slaan. Dog slaan die denke 
van die mens ‘n verkeerde weg in, omdat hulle sonder liefde leef, want hulle 
kan eers dan begin glo wanneer hulle korrek begin dink en hulle kan eers 
korrek begin dink wanneer hul harte bereid word om liefde te gee.  
Elke mens is wel tot liefde in staat, maar slegs dat hyself die doel van sy 
liefde is, en hierdie eieliefde moet eers verander word in liefde tot die naaste, 
voor die woord ‘liefde’ hier gepas raak, wat ’n geloof tot gevolg sal hê. Die 
mens leef voortdurend in ‘n omgewing waarin hy die naasteliefde kan 
beoefen, maar hy word nie daartoe gedwing nie. Dit hang heeltemal daarvan 
af of hy die liefde in hom wil ontsteek en tot ‘n helder vlam laat word, alles 
hang daarvan af, naamlik die insig, die geloof, die ware gebruik van sy wil en 
die ewige geluksaligheid. Maar tot liefde kan hy nie gedwing word nie, alleen 
maar deurlopend vermaan en aangespoor word. Die liefde moet hy self in 
hom ontsteek en daardeur die verandering van sy wese voltrek, wat die 
bedoeling en doel van sy aardse bestaan is, net soos die vervulling van My 
verlossingsplan van ewigheid af, wat ‘n vergoddeliking van diegene ten doel 
het wat as skeppingswerk uit My Hand voortgekom het, maar die hoogste 
geluksaligheid moet bereik, wat Ek hom nie kan gee nie, maar wat inteendeel 
deur elke wese self verkry moet word. Amen.  

Lewenskrag - Geesteskrag 

5269 Vertrou nooit op julle eie krag nie. Weliswaar moet julle julle wil 
self werksaam laat word, julle mag nie werkloos bly en wag op hulp nie, maar 
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wat julle doen, moet julle steeds in ooreenstemming met My aanpak, julle 
moet bid om My hulp en My seën en julle sal slaag. Julle besit wel 
lewenskrag, wat julle die reg gee op lewendige werksaamheid en wat julle 
daartoe in staat stel, maar bo alles staan My wil en dit kan julle nie dwing 
nie.  
Ek sien My egter dikwels daartoe gedwing om ’n weerstand teen julle wil te 
plaas, wanneer dit heilsaam is vir julle siele. En daarom is daar by julle 
lewenslot ook onsekerheid, die faal van voornemens en mislukkings betrokke 
en julle kan dit nie uit eie krag op ’n afstand hou nie. Dan baat julle 
lewenskrag julle ook nie, dan sien julle dikwels in tot hoe weinig julle uit eie 
krag in staat is. 
Alle mislukkings, alle vergeefse inspanning, alle aanvalle van swakheid is 
steeds aanwysings, om julle tot die ewige Gewer van krag te wend, Sy seën 
af te smeek in die besef van julle eie ontoereikendheid en tot Hom te bid om 
toename van krag en die welslae van elke werksaamheid. Julle mag My nie 
vergeet nie, daarom moet Ek julle dikwels in situasies laat beland waar julle 
eie krag geen sukses kan behaal nie. Ek moet julle wys dat al julle inspanning 
tevergeefs is, wanneer Ek nie My seën daaraan kan gee nie, waarom julle 
egter eerstens moet bid om My nie te vergeet nie. Die samewerking met My 
waarborg sukses, maar as julle My afwys, dan sal dit julle veel meer 
inspanning en moeite kos en sal dit ook dan nog dikwels sonder resultaat 
wees. 
Julle kan weliswaar ook sukses behaal, maar dan alleen met ondersteuning 
van die krag van die onderwêreld, wat steeds vir julle sal sorg, wanneer julle 
jul siele daarvoor inruil. Dan kan julle magtig wees op aarde, dan sal julle in 
alles slaag, dan kan julle jul medemens oorbluf met dade van bonatuurlike 
aard, maar steeds met verlies van vryheid, want dan sal julle geketting wees 
en volledig in Satan se mag.  
Verlang nie na die krag uit die onderwêreld nie, selfs nie wanneer dit julle ‘n 
aantreklike lewe op aarde beloof nie. Kom tot My in innige gebed en roep My 
aan om krag en genade en julle sal dan waaragtig meer wen as wat My 
teenstander julle kan bied. Maar dit is dan geen aardse goedere wat julle in 
besit sal neem nie, maar Ek sal dan elke begin seën van dit wat julle op 
aarde onderneem, net soos wat Ek julle geestelik seën, d.w.s. om julle deur 
die innige verbinding met My van geesteskrag te voorsien, wat baie 
waardevoller is as julle lewenskrag, want om met geestelike krag te werk, sal 
altyd suksesvol wees, ook wanneer dit nie altyd deur julle besef word nie. 
Sluit My nooit uit in wat julle ookal onderneem nie, want Ek wil voortdurend 
julle Raadgewer, Leier en Hulp wees, wat alles in goeie bane lei vir julle siele. 
Amen. 

Massale sterfte - Vroegtydige wegroep van die swakkes in geloof - 
Beslissing 

5271 En dit sal gebeur soos wat Ek dit verkondig het. Eers sal daar ‘n 
massale sterfte intree en julle sal dit as toevallig beskou, as ‘n ongeval, julle 
sal elke ander verklaring eerder laat geld as hierdie een: Naamlik dat Ek die 
mense self in groot getalle wegroep wat in die laaste stryd op die aarde sou 
gefaal het en wat te swak sal wees om weerstand te bied en tog ook nie in 
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die hande van My teenstander mag val nie. Want Ek ken die harte van die 
mense wat nog ‘n klein vonkie liefde in hulself dra en die vonkie nog kan laat 
oplewe, indien dan nie op die aarde nie, dan in die ryk hierna tot waar My 
Liefde en Erbarming ook reik om hulp te bring en sal hulle nie ten prooi laat 
val aan die ewige verderf nie.  
Dit sal gebeur soos wat Ek dit verkondig het. Daar sal so 'n mate van nood 
en ellende wees, sodat elkeen wat wil, sal insien dat dit die tyd van die einde 
is. Dog slegs daar waar Myne te herken is, sal ellende wees, want hierdie 
ellende sal deur die medemens berei word, om die wat Myne is, se geloof in 
hulle God en Skepper van die ewigheid te ontneem, wie hulle as Vader sien 
en wie Hom trou wil bly.  
Die teenstander werk teen My en sal hy die mense gebruik wat aan hom 
gebonde is om die skandelikste dade uit te voer teen Myne. Hy sal hulle aan 
My ontrou wil maak en sal daarom met meedoënlose middele optree, 
waarteen Myne nouliks in staat sal wees om stand te hou. Maar die krag van 
My Liefde sal hulle regop hou, die krag van My Liefde sal hulle sukses gee, 
hulle sal standvastig bly en al die vyandiges oorwin, omdat hulle dit met My 
krag kan doen.  
Die tyd loop ten einde. Wat heden nog nie vir julle geloofwaardig voorkom 
nie, sal julle binnekort ervaar, ‘n omwenteling in elke opsig wat alle mense 
skade sal berokken en van alle mense ‘n standpunt teenoor My sal vereis, die 
Skepper en Behouer van ewigheid. En hierdie standpunt kan slegs wees: 
Belydenis of afwysing. Dit is die beslissing wat nog moet kom voordat die 
einde daar is. Ek sal met krag in julle gedagtes binnedring en julle sal My kan 
opneem of afwys. Dog is dit ’n besluit vir die ewigheid wat julle sal moet 
neem. En daarom word die boosaardige werksaamheid van My teenstander 
ook toegelaat, omdat hy sal bydra tot die uiteindelike besluit, naamlik vir My 
of vir hom. Hy sal sy bevoegdheid gebruik vêr verby die grense wat aan hom 
gestel is, hy sal Myne ongewoon hard kwel en sal sy aanhangers volop aardse 
goedere, eer en roem gee en daarom sal hulle hom eerder as hulle heer 
erken en My verloën.  
Dog laat Ek slegs die sterkes (in geloof) die einde meemaak, die wat aan My 
getrou is en sal bly en wat die krag van My Liefde voortdurend in ontvangs 
neem. Ek neem die swakkes egter weg, deurdat Ek hulle wegroep voordat die 
einde kom, sodat hulle nie in die hande van My teenstander sal val en ‘n 
ewige tyd sal moet boet nie. Maar die wat volhard in die kwaad, sal omkom 
op die dag van die oordeel, want ook aan hulle was My genade dikwels 
genoeg gestuur, maar hulle het dit nie geag nie en het bewustelik in die 
kamp van die teenstander ingegaan en daarom moet hulle ook sy lot deel 
wanneer die einde aanbreek, - want alles sal vervul word wat Ek deur sieners 
en profete verkondig het. Amen. 

Nagmaal - en “Wie in die liefde bly”. 

5276 Wie in die liefde bly, bly in My en Ek in hom. Die liefde is dus die 
eerste middel om jouself van My krag te verseker. Dit wil sê: Ek kan direk in 
jou wees. Jy het My self in jou hart opgeneem wanneer jy werke van liefde 
verrig, wanneer die liefde jou hart vervul. So en nie anders moet die 
verbinding tussen ons - die nagmaal - verstaan word, want sonder liefde kan 
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Ek nooit in jou vertoef nie, omdat Ek tog self die Liefde is. My oerwese is 
liefde. Nie dat die liefde net 'n eienskap van My Wese is nie, maar Ek is die 
Liefde Self. 
Om dit te verstaan, is vir julle mense op aarde nie moontlik nie, want 
daarvoor is 'n sielerypheid van die hoogste graad nodig. Daarvoor is 'n 
boaardse begrip nodig om My wese te deurgrond. Maar jy sal My nooit 
heeltemal kan deurgrond nie. Daar is immers tussen die Skepper en Heerser 
van die hele oneindigheid en Sy skepsel 'n geweldige verskil, wat wel sterk 
verklein, maar nooit heeltemal opgehef kan word nie. En slegs die liefde 
bring die kleiner wording tot stand. Slegs die liefde bring 'n voortdurende 
naderkom aan My tot stand, wat tot 'n volledige versmelting kan kom, maar 
tog nooit die individualiteit van 'n siel ophef nie. Maar daarin lê ook die 
grenslose geluksaligheid wat uit die voortdurende vurige verlange na 
vereniging met My en die vervulling daarvan bestaan.  
Op aarde kan die vereniging met My al plaasvind deur onselfsugtige 
werksaamheid in liefde, omdat Ek self dan steeds deur jou genooi word om 
direk in jou werksaam te wees. Maar Ek laat My baie graag deur jou nooi, 
omdat My Liefde My na jou toe trek en na beantwoording van jou liefde 
verlang. 'n Verbinding van julle mense met die ewige Liefde is op geen ander 
wyse moontlik nie, as dat julle die liefde moet beoefen, sodat Ek dan self in 
julle teenwoordig kan wees. Watter uitwerking My teenwoordigheid op jou sal 
hê, dit sal julle dan almal self kan ervaar. Want elkeen wat aan My toegang 
tot sy hart verleen, deur werksaam te wees in die liefde, sal My ook in 'n 
bepaalde vorm voel en sal die vrede van sy siel vind. 
Waar Ek teenwoordig kan wees, werk Ek van binne af op die mens in. Sy 
lewende geloof, sy verligte denke, sy insig in die waarheid, heldere beskouing 
van die toekoms of gawe van profesie, of ook die krag om siekes te genees - 
dit is alles uitwerkings van My teenwoordigheid; My Liefde vir diegene wat My 
liefhet, sodat Ek Myself aan hom kan openbaar, openlik of ook in die 
verborgene, in diepe, stille gelowigheid, aan 'n saggeaarde, bomatig 
liefdevolle wese, in gedurige lyding en voortdurende oorgawe aan My wil. 
Dit alles kan die mens alleen doen wanneer hy deur My krag deurstroom 
word wat altyd 'n teken sal wees van My teenwoordigheid in hom, 'n gevolg 
van die Liefde wat hom vervul. Ekself as die ewige Liefde kan slegs daar 
vertoef waar liefde is. Maar Ek kan ook nooit vêr weg van diegene wees wat 
in liefde lewe nie en moet gevolglik ook herkenbaar wees. Want die liefde is 
krag en krag sal steeds werksaam wees, dus sal krag voortdurende 
veranderinge duidelik sigbaar laat word in die wese van 'n mens, of sal in sy 
geestelike vermoëns tot uitdrukking kom, in die vermeerdering van die 
kennis en insig van die goddelike waarheid, in voortdurende toenemende 
sielerypheid en die uiteindelike bereiking van die laaste doel op hierdie aarde, 
naamlik van die hoogste graad van rypheid wat die mens ’n kind van My sal 
laat word en ook sal bly tot in alle ewigheid. Amen. 

Helpende hand van Jesus Christus - verlossing uit die Diepte 

5277 Op aarde sowel as in die hiernamaals word die reddende hand 
van die Heiland uitgesteek na die siele wat in die diepte bly, om hulle wat na 
Sy hand uitreik, uit die diepte omhoog te help. Die liefde en barmhartigheid 
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van God is onophoudelike besig om hulp te bied om hulle te bevry, maar die 
siele moet egter self gehelp wil word, want anders bly elke genadegawe van 
God sonder uitwerking. 
Hierdie wil kan egter slegs deur ’n noodtoestand beweeg word om hulp te 
vra. In die ryk hierna is elke onvolmaakte siel in smart en ellende gedompel, 
terwyl op aarde, die siel gepoog het om haarself te bedwelm deur wêreldse 
vreugde en waardeur dit vir haar moeilik was om God om hulp te vra. Maar 
die geestelike nood is baie groot en het in die hiernamaals ‘n waarneembare 
uitwerking. Op die aarde sou die siel wel maklik opwaarts kan gaan, omdat 
die mens sy lewenskrag vir God-welgevallige dade kon gebruik, terwyl die 
siel in die hiernamaals kragteloos is en van die hulp van ligwesens of mense 
afhanklik is. 
Op die aarde ontbreek die wil tot goeie dade egter baie meer. By die siel in 
die hiernamaals is die wil swak, solank as wat dit haar aan krag ontbreek, 
maar sal steeds toeneem wanneer sy eenmaal die krag gegee word. Die 
kwellinge in die hiernamaals kan ‘n verandering van wil teweegbring en dan 
sal die weg opwaarts verseker wees.  
Sonder ‘n verandering van wil is daar egter ook op aarde geen geestelike 
vooruitgang moontlik nie. En omdat die wêreld steeds bedwelmend op die 
mens inwerk, moet hy soms in ‘n noodtoestand gebring word wat ‘n 
wilsverandering teweeg moet bring. Maar dan sal ook die helpende hand van 
Jesus Christus, die goddelike Liefde, steeds bereid wees om hom uit die 
diepte omhoog te trek en is daar vir alle siele die hoop op verlossing. Maar 
die tydstip bepaal die siel self, deur haar wil wat onvoorwaardelik na Bo gerig 
moet wees.  
Eenmaal sal ook die sterkste verset gebreek word, maar nie deur dwang nie, 
eerder bring die goddelike Liefde dit teweeg, wat Haarself steeds weer tot die 
wese wend, totdat sy die Liefde besef en beantwoord, totdat die wil in die siel 
so sterk sal word, dat sy haarself aan God skenk. Amen.  

Einde van ‘n Verlossings periode -Heilsplan van God 

5278 Ek het vir julle ‘n doel gestel en aan julle ‘n termyn daarvoor 
gegee waarin julle mense die doel goed sou kon bereik het. En ook nou nog 
is dit vir julle moontlik, wanneer julle dit ernstig wil, dat julle by die doel kan 
uitkom. Maar die termyn wat aan julle gegee is, is verby en nog maar ‘n kort 
tydjie skei julle van die einde en wie die doel dan nog nie bereik het nie, sy 
geestelike lewe sal hy verspeel het, hy sal dit verbeur, hy wou nie lewe nie 
en sy lot sal die dood wees. Dan sal daar ‘n verlossingsperiode ten einde loop 
en daarna ’n nuwe begin, maar die gees wat tans as mense beliggaam is, sal 
dan onvermydelik by hul einde aangekom het en indien hulle faal, sal hulle 
weer die kringloop van die ontwikkeling moet begin, sodat My Wet van die 
ewige ordening vervul kan word.  
Hierdie termyn het uitgeloop en slegs minute skei julle van die uur van 
ondergang van die ou aarde, waarin die skeppings hierop ontbind sal word 
om weer opnuut te ontstaan, om weer nuwe moontlikhede te gee vir die 
ontwikkeling van die nog onrype gees. En al stel Ek julle steeds weer die uur 
voor die Gees, dit gaan sonder om indruk te maak by julle ore verby, want 
julle glo dit nie. Maar julle ongeloof hou My plan van ewigheid nie teë nie, dit 
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gee My egter aanleiding om julle steeds duideliker tekens te stuur sodat ‘n 
nabye einde vir julle geloofwaardig sal voorkom. 
Julle ongeloof noodsaak My om julle uitermate pynlike wonde toe te dien, 
sodat julle julleself kan besin oor wat julle lewe eintlik is en hoe julle dit 
benut het. Ure van nood en ellende sal julle nie gespaar kan bly nie, maar dit 
kan dalk daartoe bydra om julle na die doel te lei, wat julle waarlik nog sal 
kan bereik indien julle dit ernstig wil. Ek sal julle op ‘n duidelike wyse help en 
aan julle krag gee, maar julle harte moet My om hulp aanroep, sodat julle wil 
homself kan vertoon. 
Alles kan en wil Ek vir julle doen om julle geluksalig te maak, maar My 
heilsplan van ewigheid kan Ek nie omvêrwerp nie, dit moet volgens die wet 
van die ewige ordening uitgevoer word en dit binne ‘n vasgestelde tyd, wat 
nou haar einde nader. 
Die geestelike gesteldheid van die mense het al sedert lankal haar dieptepunt 
bereik, wat ‘n einde van die aarde sal meebring, maar Ek talm nog steeds 
terwille van die weiniges wat swak en besluiteloos is, sodat Ek hulle nog kan 
wen, voordat die termyn afgeloop is. Maar dan sal alle moontlikhede uitgeput 
wees, dan sal elkeen die gevolge van sy gesindheid teenoor My moet dra, 
dan word die oordeel onherroeplik gehou en iedereen sal die lot ten deel val 
wat hy verdien, ewige geluksaligheid of verdoeming, ‘n lewe in die paradys 
op die nuwe aarde of weer ‘n hernieude kluistering in die skepping vir ‘n 
eindelose lang tyd. Amen.  

Heiland en Arts 

5279 Ek het julle uit groot nood kom red toe Ek na die aarde gekom 
het. In der waarheid is die Heiland vir julle gebore, die Arts van julle siele, 
Wie julle lyding ken en ook weet hoe om dit op te hef. Ek het as Redder 
gekom, want die mensdom was in die grootste nood. Maar julle is ook 
vandag in dieselfde nood, die mense is aangetas deur ‘n siekte wat tot die 
dood lei, as geen halt daaraan geroep word nie, as daar nie weer aanspraak 
gemaak word op die Heiland, Wie die enigste is wat kan help om te lewe nie. 
Maar die mense self besef nie hul siekte nie, hulle roep nie die Arts nie, hulle 
is nie in staat om te lewe en te glo nie, solank hulle nog hul liggaamlike lewe 
het, wat alleen vir hulle begerenswaardig voorkom. 
Die nood is nog baie groter as gedurende die tyd toe Ek na die aarde gekom 
het, want die mense ken My, maar het My vergeet, die mense is op hoogte 
van ‘n Arts Wie hulle kan genees, maar soek Hom nie op nie, die mense roep 
nie om ‘n Redder nie en staan tog op die rand van die afgrond. Die nag is 
donker en die mense sien nie die Lig Wat hulle tegemoet straal nie. Hul 
gedagtes dwaal wel soms af na die tyd toe Ek as Kindjie in die krip gelê het, 
omdat tradisie is om so aan My te dink. Maar aan die betekenis van My koms 
dink hulle nie, omdat ‘n ernstige wil daarvoor nodig is sowel as ‘n insig in 
geestelike nood. Wie My in sy hart sal aanroep, vir hom wil Ek weer ‘n Arts 
en ware Heiland wees; wie sy sondes na My toe bring, sal Ek vergewe, wie 
My ‘n liefdevolle hart aanbied sal Ek bedeel met genade, met lig en krag, om 
My te herken en My verlossingswerk te begryp, sodat hy daar deel aan kan 
hê en Ek nie tevergeefs vir hom aan die kruis gesterf het nie.  
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Ek kom na die aarde toe - Ek sal steeds weer na My kinders kom, as hulle My 
maar net wil opneem, as hulle vir My die krip in hul hart gereedmaak, as die 
liefde die hart in staat sal stel om My daarin op te neem. As ware Arts en 
Heiland wil Ek aan diegene werk wat siek is en belaai met skuld wat na My 
toe sal kom, Ek wil hulle vrymaak van siekte en leed, van duisternis en 
sonde, sodra hulle maar dink aan My en My taak op aarde, sodra hulle sal glo 
in My as die Verlosser van die wêreld, Wie vir Homself ‘n hut as woning 
betrek het, omdat Hy vir die armes, siekes en swakkes gekom het wat hulp 
nodig gehad het in hul nood. Weer wil Ek help en genees waar mense My 
gelowig as Redder sal aanroep, voordat die tyd vervul is, want die tyd gaan 
sy einde tegemoet: Maar wie hulle vooraf nog deur My sal laat genees, hoef 
die einde nie te vrees nie, want hy sal lewe tot in ewigheid. Amen. 
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