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Opmerking over deze kwestie:  
 
Dit deel is getrouw verwerkt naar de inhoud van bovengenoemd Duits origineel voor het 
vertaalprogramma DeepL, ProVersion, dat in 12 talen vertaalt.  
Tot dusver zijn de volgende delen mee vertaald:   
 
Status december 2020  
 
Het Derde Testament  
Uit het oorspronkelijke Duits in de talen:  Nederlands, Pools, Russisch, Portugees, Portugees-
Braziliaans,. Wordt gevolgd door: Japans en Chinees 
Het was tot nu toe beschikbaar in de volgende talen: Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Frans,  
Het Boek van het Ware Leven 
Uit het Duitse origineel: De delen IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - de andere 5 delen waren reeds 
beschikbaar. 
Verdere vertalingen zullen volgen.  
 
Het is de wil van de Heer om deze werken gratis ter beschikking te stellen van alle mensen. Het is 
niet Zijn wil om dit werk voor geld te verkopen. Alle beschikbare delen kunnen gratis als PDF worden 
gedownload op het internet.  
Het is ook de wil van de Heer om zijn woord over de wereld te verspreiden. Dit moet gebeuren in 
verband met het getuigenis van mijn eigen, spiritistisch voorbeeld. Daarom zijn alle 6 delen van mijn 
persoonlijke, spiritualistische voorbeeld die tot nu toe zijn gepubliceerd, beschikbaar op mijn 
homepage voor gratis PDF download, evenals 5 dichtbundels in het Duits en Engels die zijn 
gebaseerd op het Boek van het Ware Leven.  
De Heer riep me in Zijn dienst in 2017. Ik heb deze geschiedenis in de bovengenoemde 6 delen 
opgetekend, met vermelding van de datum van elk deel. Het bevat vele dromen, visioenen, 
geheimen die de Heer mij heeft geopenbaard, profetieën, voorspellingen van actuele gebeurtenissen 
in de wereld. Het is een oproep aan de mensheid om wakker te worden en voor mij een fase van 
zuivering en opstijging en terugkeer naar de boezem van de Vader.  
 
Mijn naam, Anna Maria Hosta is een geestelijke naam die de Heer in 2017 aan mij openbaarde.  
Hosta, vertelde de Heer mij, heeft de volgende betekenis:  
Hos... (de achternaam van mijn man) - Hos - t.... (gastheer, brood des levens, woord van God) en  
Hos...t...A (A als in mijn naam, Anna)  
Mijn burgerlijke naam is van geen belang, want het is de wil van de Heer dat het WOORD de harten 
beroert en dat deze zich oriënteren op het woord, niet op de boodschapper. De boodschapper is 
slechts de drager van het WOORD en dit is God zelf. Het is de essentie van al Gods eigen ervaringen 
met de wezens die Hij geschapen heeft, en het is voor hun onderricht, zodat zij het kunnen 
bestuderen om zichzelf te zuiveren en te vervolmaken, met het doel om tot God terug te keren en 
weer in de schoot van de Vader binnen te treden.  
 
Anna Maria Hosta 
Vreedzame Christus op Aarde 
https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com (meertalig) 
E-mail: a.m.hosta@web.de  
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Voorwoord  
 
Het is met vreugde en dankbaarheid dat wij u deel IV van de True Life Book Series presenteren. Wij 
hebben het opnieuw met zorg en gevoeligheid uit het Spaans in het Duits vertaald. Zoals altijd raden 
wij aan slechts kleine gedeelten te lezen met innerlijke verzameling en na te denken over wat telkens 
gelezen wordt, zodat de geestelijke betekenis van Christus' woorden ten volle kan worden 
geopenbaard. Indien een lezer door het huidige Deel IV voor het eerst in aanraking komt met de 
Goddelijke Manifestaties van Mexico, zouden wij hem willen zeggen: Om de leringen van Christus in 
de delen van het "Boek van het Ware Leven" te bestuderen, is het niet absoluut noodzakelijk de 
delen in volgorde te lezen, d.w.z. te beginnen met Deel I, want niet alleen elk afzonderlijk deel, maar 
reeds elke lering bevat een op zichzelf staande en begrijpelijke leerstellige toespraak van Christus. 
De manifestaties in Mexico werden wijselijk voorbereid door de hand van God. Eerst, in 1866, 
openbaarde de Geest van de Profeet Elia zich door de geest van Roque Rojas, die zei: "Ik ben de 
Profeet Elia, die van de Transfiguratie op de berg Tabor. Hij opende voor de verzamelden dat het 
"Derde Tijdperk", het tijdperk van de Heilige Geest, aan het aanbreken was. Enkele jaren later, nadat 
de gemeenschap was gegroeid en Christus instrumenten had voorbereid, openbaarde Hij Zich voor 
het eerst in 1884 door de menselijke geest van Zijn uitverkoren instrument, Damiana Oviedo. Laten 
we Christus zelf tot ons laten spreken over die buitengewone gebeurtenissen: 
236, 50: "Weet gij van die wolk, waarop Mijn discipelen Mij zagen opstijgen, toen Ik Mij voor de 
laatste maal aan hen toonde? ─ Er staat dan terecht geschreven dat Ik opnieuw zou komen op de 
wolk, en Ik heb het volbracht. Op 1 september 1866 kwam Mijn Geest op de symbolische wolk om 
jullie voor te bereiden op het ontvangen van de nieuwe leringen. Later, in 1884, begon Ik jullie Mijn 
leringen te geven. Ik ben niet gekomen als mens, maar geestelijk, beperkt in een straal van licht, om 
hetzelfde te laten rusten op de menselijke geest. Dit is het middel dat door Mijn Wil is gekozen om in 
deze tijd tot jullie te spreken, en Ik zal jullie crediteren voor het geloof dat jullie in dit Woord hebben, 
want het zal niet Mozes zijn die jullie door de woestijn naar het Beloofde Land zal leiden, noch 
Christus als mens die jullie Zijn Woord van Leven zal doen horen als een weg van verlossing en 
vrijheid. Het is nu de menselijke stem van deze schepselen die jullie oren bereikt, en het is nodig te 
vergeestelijken om de goddelijke zin te vinden waarin Ik aanwezig ben; daarom zeg Ik jullie dat jullie 
geloof in dit Woord door Mij erkend wordt, omdat het gegeven wordt door onvolmaakte wezens". 
Volgens de wil van God duurden de manifestaties in Mexico tot eind 1950. Gedurende de laatste 
jaren van de manifestatieperiode werden de leringen van de Goddelijke Meester opgetekend; de 
transcripties werden later verzameld, en in 1956 werd begonnen met de publicatie van het eerste 
deel uit het grote aantal ervan. In totaal omvatten de geselecteerde lezingen 12 delen, geschreven in 
de Spaanse taal waarin zij werden gegeven.  
 
De vertalers  
(Zie bij: bronvermelding) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inleiding  
 
De inleidende woorden bij dit deel IV van de reeks Ware Levensboeken werden geschreven in maart 
1995. Volgens de voorspellingen die Christus deed in zijn onderricht in Mexico tussen de jaren 1866 
en 1950, zal dit jaar een voortzetting te zien geven van de natuurrampen en de bezoeken over de 
gehele wereld, die in de komende jaren hun hoogtepunt zullen bereiken. Reeds in het begin van 
1995 werd de opeenvolging van natuurrampen van de voorgaande jaren voortgezet, want in de 
eerste weken vond in Japan een hevige aardbeving plaats in de streken van de steden Kobe en 
Osaka, die het aardse leven van meer dan 5.000 mensen uitblies en grote schade aanrichtte. ─ In 
Noordwest-Europa verlieten beken hun vernauwende rivierbeddingen, waardoor velden, dorpen en 
steden onder water kwamen te staan, verscheidene doden vielen en aanzienlijke materiële schade 
werd aangericht. Verspreid over de gehele aarde woeden talrijke oorlogen, plaatselijk en soms 
weinig bekend, die de burgerbevolking des te wreder treffen. Ongeneeslijke ziekten eisen veel 
levens, vooral in ontwikkelingslanden. ─ In de rijke geïndustrialiseerde landen neemt de 
werkloosheid steeds meer toe, en er is nog geen remedie voor gevonden. En in het algemeen is er 
grote onenigheid onder de mensen. Deze omstandigheden en gebeurtenissen hebben nog nooit in 
zo'n grote verscheidenheid en hevigheid bestaan, en het is niet verwonderlijk dat steeds meer 
mensen zich afvragen: wat is er op onze aarde gebeurd? Omdat de gebeurtenissen niet meer 
normaal zijn. Reeds ongeveer 50 jaar geleden heeft Christus de voorgaande vraag profetisch 
beantwoord in zijn openbaringen in Mexico, en uit het huidige boekdeel IV zal een verklaring van 
Christus in dit verband worden geciteerd: 
100, 5-7:  
5. "Mensheid, ik zoek uw verzoening. Je leeft niet in mijn wet. Vernietigd is de harmonie tussen u en 
uw God en alles wat geschapen is. Jullie hebben elkaar niet lief als broeders en zusters, en dit is het 
geheim van geluk dat Jezus jullie heeft geopenbaard. Maar als gij de harmonie onder elkander 
verloren hebt, denkt gij dan dat gij die met de natuurlijke koninkrijken der schepping kunt 
behouden?  
6. De hand van de mens heeft het oordeel over zichzelf afgeroepen. Een storm woedt in zijn brein, 
een storm woedt in zijn hart, en dit alles openbaart zich ook in de natuur. Haar elementen worden 
ontketend, de seizoenen worden onvriendelijk, plagen ontstaan en vermenigvuldigen zich, en dit 
omdat uw zonden toenemen en ziekten veroorzaken, en omdat de dwaze en aanmatigende 
wetenschap de orde die de Schepper heeft verordend niet erkent. 
Als ik je dit zou vertellen, zou je het niet geloven. Daarom is het noodzakelijk dat gij het resultaat van 
uw werken met uw handen kunt grijpen, opdat gij er door teleurgesteld zult worden. Juist nu heb je 
dat moment van je leven bereikt waarin je het resultaat ervaart van alles wat je hebt gezaaid." De 
aarde maakt een periode van Goddelijke Gerechtigheid door waarin de mensheid haar slechte zaden 
oogst. Hierdoor ervaart het zijn zuivering, want het moet veranderen en zijn weg terugvinden naar 
God. De oppervlakte van de aarde zal veranderingen ondergaan, waarbij veel mensen het leven 
zullen verliezen, maar de planeet zal niet vergaan. 
Na de machtige reinigende storm, zal de regenboog van vrede weer verschijnen. Hier is nog een 
uitspraak van Christus uit het huidige boekdeel IV:   
87, 9: "Mensen, blijft constant in Mijn Leer, en waarlijk Ik zeg u, drie generaties na de uwe zal de 
geest van uw nakomelingen een grote vergeestelijking bereikt hebben. Zoek de ware verheffing, en 
daarna zal de gehele mensheid dat doen, want uw wereld is niet gedoemd eeuwig een tranendal te 
zijn, een land van zonde, een hel van ontucht en oorlog. De 'Dag des Heren' is al bij jullie, Mijn 
zwaard der gerechtigheid zal corruptie treffen. Wat zal er gebeuren als ik het kwade zaad, ondeugd 
en trots vernietig? ─ En in plaats daarvan bescherming bieden aan het zaad van vrede, eendracht, 
vernieuwing en waar geloof in Mij? De wereld zal moeten veranderen; de mens zal veranderen zodra 
zijn geestelijke toewijding aan God en zijn leven beter zijn." 
 
De vertalers 
(Zie bij: bronvermelding)  



Instructie 83  
 
1 dit is de tijd waarin, zoals de profeten u hebben aangekondigd, ieder oog Mij zal zien; nu voeg Ik 
daaraan toe: dit is de tijd waarin ook ieder oor Mij zal horen en ieder verstand Mijn verkondigingen 
zal begrijpen. 
2. de geest is nu in staat vele leerstellingen te interpreteren en vele mysteriën te doorgronden; hij is 
niet meer de zuigeling van de eerste tijden, voor wie ik vele leerstellingen moest verzwijgen opdat hij 
niet in verwarring zou geraken, en aan wie ik alle geheimen moest openbaren die hem door middel 
van symbolische beelden waren geopenbaard, opdat hij zich op de geestelijke weg zou begeven. 
Elk tijdperk is een licht, een nieuwe les, en als Ik het huidige stadium van evolutie heb verlengd, is het 
om de grote scharen van geesten de gelegenheid te geven het aardse pad te bewandelen om Mijn 
leringen te doorgronden en Mijn instructies op te volgen; zo zullen zij een stap verder komen op het 
pad van het ware leven. 
4. Mijn nieuw woord zal u veel van uw verleden doen begrijpen, en dit begrip zal het licht zijn dat uw 
geestelijk pad verlicht. Daarom heb Ik u dikwijls gezegd: "Hef uw aangezicht op en word u bewust 
van de tijd waarin gij leeft"; alleen zo kunt gij voordeel trekken uit de periode van het leven dat Ik u 
op aarde heb toevertrouwd. 
5 de geestelijke goederen, vermogens en mogelijkheden zijn bij velen onopgewekt gebleven, bij 
anderen hebben zij zich slechts zwak ontwikkeld, maar nu is Mijn Goddelijk Licht gekomen en heeft 
de geesten in hun sluimering aangewakkerd om hen op te wekken tot een hoger leven waardoor zij 
Mij op volmaakter wijze kunnen begrijpen 
6 onderzoekt Mijn leer en zegt Mij of deze Leer in een van jullie godsdiensten zou kunnen worden 
opgenomen; Ik heb jullie haar veelomvattende kenmerken en haar universele betekenis 
geopenbaard, die niet beperkt is tot delen van de mensheid of tot (bepaalde) volkeren, maar die de 
planeetbaan van jullie wereld overstijgt en de oneindigheid omvat met al haar werelden van leven, 
waar, zoals in deze wereld, ook kinderen van God wonen; Ik heb jullie haar universele betekenis 
geopenbaard, die niet beperkt is tot delen van de mensheid of tot (bepaalde) volkeren, maar die de 
planeetbaan van jullie wereld overstijgt en de oneindigheid omvat met al haar werelden van leven, 
waar, zoals in deze wereld, ook kinderen van God wonen 
7e Discipelen: Ontwaak, open jullie geestelijke ogen, luister naar Mijn woord, dring door in de 
betekenis ervan en breng dan het goede nieuws aan jullie broeders. Maar zie erop toe dat uw 
boodschap altijd gekenmerkt wordt door de waarheid en de oprechtheid waarmee ik tot u kwam. 
Dan zult gij allen die slapen zachtjes uit hun slaap doen ontwaken, zoals ik u heb doen ontwaken. 
8. Kom tot Mij, o geliefd volk, kom tot rust van het aardse zwoegen. Je hart opent zich om Mijn liefde 
en kracht te ontvangen, en Ik aanvaard je en zegen je. 
9. Ik wil dat gij met een waakzame geest leeft in deze tijd van materialisme, waarin elke geestelijke 
verschijningsvorm wordt veracht zonder eraan te denken dat het wezenlijke deel van de mens de 
geest is, en dat deze in dit leven sterk moet worden en op eigen kracht moet opklimmen. 
10. Het is Mijn Wil dat jullie, die Ik in Mijn Liefde heb gehuld, onderwijzen en het geloof en 
vertrouwen in Mij bij jullie broeders weer aanwakkeren. Ik zal hun onverschilligheid en gebrek aan 
liefde voor Mijn Geest niet in overweging nemen. Niemand zal in staat zijn de heilige banden te 
verbreken die de mens met Mij verbinden, noch zal iemand Mij kunnen beletten jullie lief te hebben. 
Waarom hebben de mensen Mij niet gezocht, ondanks hun pijn? Hun woorden en daden beledigen 
Mijn Vaderlijke gevoeligheden, zij waarderen Mijn liefde niet, noch voelen zij Mijn zegeningen. 
De oplossing voor alle problemen die je broeders kwellen, ligt in jezelf. Ik heb u de sleutel tot de 
vrede gegeven, opdat er hulpvaardigheid en liefde onder elkander moge zijn. Jullie allen kunnen Mijn 
Geest aantrekken en Mijn goddelijke invloed voelen wanneer jullie Mij met liefde aanroepen. 
Ik wil je zien glimlachen van voldoening na je strijd. Ik wil dat je voelt dat ik heel dicht bij je ben 
geweest. Klaagt niet tegen Mij als de tegenwoordige tijden onvriendelijk zijn; als jullie deugdzaam 
waren gebleven, zou pijn jullie hart niet hebben gekwetst, noch zouden jullie zijn gestruikeld. Ik heb 
jullie gestuurd om een liefdesbestemming te vervullen die jullie nog niet begrepen hebben. 



De tijd nadert dat u in andere landen moet gaan werken. Bid en waak nu reeds voor alle volkeren, 
want gij zijt aan hen gebonden door plichten, die gij moet vervullen. Uw gebed zal zielen verlichten 
en redden. 
14. Hoe kun je rustig toekijken hoe je broeders terugkeren naar de geestelijke vallei met het 
materialisme en de pijn die zij op aarde hebben vergaard diep in hen ingeprent? Velen van hen zullen 
opnieuw reïncarneren, en zullen u dan de gevolgen laten zien van het lijden dat door hun 
ongehoorzaamheid is veroorzaakt. Dan zul je leren dat de strijd van de ziel niet zal eindigen totdat zij 
zichzelf heeft vervolmaakt. 
Vertrouw erop dat waar je ook bent, je genadige Meester je langs het pad der waarheid leidt. 
Sommigen aan het begin van het pad, anderen aan het eind ervan, jullie worden allen door Mij 
geleid. 
Mijn nieuwe goddelijke openbaringen zullen de geest van de mensen in deze tijd verrassen, hoewel 
ik jullie in waarheid zeg dat hun verbazing ongegrond zal zijn, omdat het voor de geest de meest 
natuurlijke zaak is om beetje bij beetje de vruchten van zijn evolutie op zijn weg te ontvangen. 
17... Ik ben het die u heb moeten volgen op de wegen die gij zijt gegaan, om u van het gevaar te 
redden en u voor de ondergang te behoeden. Wanneer zullen jullie Mij volgen, aangemoedigd door 
de stem die tegen Simon, Andreas en Johannes zei: "Verlaat uw boten en uw netten en volg Mij?" 
18 de strijd in je hart is gestreden, hoor je Mijn Stem die je geest beroert en je door je geweten zegt: 
volg Mij, terwijl het vlees en de wereld grote invloed op de ziel uitoefenen 
19... Het is Mij goed dat deze innerlijke strijd bestaat, want het betekent dat jullie, ondanks de 
verzoekingen waaraan jullie je op aarde onderworpen voelen, toch de liefde tot Mij bewaren en dat 
jullie de stem van de Geest weten te horen die zijn rechten opeist van de wereld en van het vlees. 
Maar wee degenen die deze tegenstand niet in zichzelf voelen, want hun hart zal koud zijn als een 
graf dat een dode bevat! 
20. Alles wat in het heden gebeurt, is door Mijn profeten gesproken en geschreven. Doorzoek die 
Schriften en u zult de verwachte geschiedenis vinden van alles wat u op dit moment in de wereld 
meemaakt. Toch zeg ik u, dat er nog gebeurtenissen zullen komen, die in die tijd niet zijn voorzegd, 
want de Heer had die profetieën voorbehouden om in deze tijd door het menselijk verstandsorgaan 
bekend te worden gemaakt. 
21. Gelooft gij misschien dat alles reeds voorspeld is en dat er geen profeten meer op aarde zouden 
zijn? 
22. Begrijpt, dat Ik gekomen ben om u vele profetieën te openbaren, die morgen in vervulling zullen 
gaan, en dat Ik dit gedaan heb door middel van schepselen wier verstand weinig ontwikkeld is en 
wier woorden niet gekozen zijn om u de bewijzen te geven van Mijn macht. Sommige van deze 
profetieën, afkomstig van zulke eenvoudige lippen, hebt gij reeds zien vervuld worden, en de 
toekomstige mensheid zal al de andere zien vervuld worden, behalve de laatste. 
23... Geliefde leerlingen, verfrist u met deze sfeer van spiritualiteit die u omgeeft in de korte 
perioden van Mijn manifestatie. Geniet van dit brood en sterkt u ermede, want weldra zult gij Mijn 
woord niet meer horen. Ik zal u verlaten, vervuld van Mijn genade en Mijn liefde, opdat gij u zult 
haasten om het goede nieuws te verspreiden dat Ik u in deze Derde Era heb gebracht. 
24. Zorg ervoor dat er altijd zuiverheid is in je hart, in dit vat dat je van binnen even zuiver moet 
houden als van buiten, want het is juist daar dat Mijn liefde zich vestigt als het water van het 
eeuwige leven. 
25. Houd deze bijeenkomsten van u en maak er het Heilig Avondmaal van. Denk niet dat Mijn Geest 
ver van Mijn discipelen is, omdat jullie Mij Mijn woord zien terugtrekken onder jullie. Laat altijd een 
plaats aan tafel vrij voor de Meester, want Ik zal altijd voorgaan in uw bijeenkomsten en het 
geestelijk brood uitdelen aan ieder van u; maar ik zeg u, die plaats zal in uw hart zijn. 
26... Het getuigenis dat gij geeft van Mijn wederkomst zal luid zijn, dan zult gij de menigten uit alle 
richtingen zien opgaan en hen horen zeggen: "De Heer is teruggekeerd, zoals Hij ons aankondigde, 
'op de wolk'; Hij heeft ons zijn volk gezonden, en wij hebben ons met Hem verenigd". 
27... O jullie die Mij horen in deze ogenblikken, jullie weten niet wie van jullie Mijn boodschappers 
van morgen zullen zijn! De mensen zullen naar hen luisteren, maar de boodschappers zullen van hen 



noch beloning noch vleierij verwachten; zij zullen Mijn zaad over de wereld gaan uitstrooien, met 
hun ogen gericht op de Heer. 
28. Mijn boodschappers zullen niet alleen op hun eigen kracht hoeven te vertrouwen, anders zouden 
zij spoedig in de strijd worden verslagen; zij zullen worden toegerust met een hogere macht en een 
grotere kracht die hen niet moe zal maken en hen onoverwinnelijk zal maken. 
29. Degene die door Mij is gezonden, is nooit alleen in de strijd geweest; legioenen van lichtwezens 
hebben hem begeleid en beschermd. Laat niemand twijfelen of bang zijn wanneer het uur van 
prediken en zaaien nadert, want Mijn Liefde zal met jullie zijn om jullie moed, geloof en kracht te 
geven. 
30. Het zesde zegel is losgelaten en het licht ervan is gezien door de eenvoudigen, de nederigen, door 
de reinen van hart. De kandelaar is aangestoken, maar de mensheid slaapt nog, en dit volk hier heeft 
de betekenis van de manifestatie die het heeft ontvangen nog niet begrepen; vandaar hun vrees om 
deze aan de wereld mede te delen. Laat tenminste het water van deze fontein niet troebel worden, 
opdat de vermoeide en dorstige dwalenden, wanneer zij tot u komen, er hun dorst mee lessen en 
bekennen dat het zuiver is. 
31. Gij zijt gewend geraakt aan de schaduw van deze boom en gij vreest de paden te bewandelen die 
u naar andere volkeren en streken leiden. Maar ik zeg u niet te wachten tot de avond valt om het 
goede nieuws te verkondigen, want dan zullen allen slapen. Ga bij daglicht, zodat er geen geheimen 
zijn in je werk. Wees niet overhaast, maar doe telkens een stap vooruit wanneer u zich voorbereidt, 
want het uur van uw strijd nadert. Wie denkt dat hij voorbereid is en te vroeg op weg is gegaan, zal Ik 
tegenhouden met beproevingen die Ik op zijn weg zal plaatsen, zodat hij zal beseffen dat hij Mijn 
Werk nog niet in zijn hart voelt, dat hij het niet genoeg bestudeerd heeft om het te verkondigen, dat 
noch het gevoel van naastenliefde uit zijn hart ontspringt, noch zijn geest voldoende gestaald is om 
de stormen te weerstaan. In overvloed onder u zijn voorbeelden van hen die uit eigen wil zijn 
uitgegaan en Mijn bevelen niet hebben opgevolgd. Zij zijn gevallen in hun wegen, en hun terugkeer is 
droevig geweest. Waarom worden jullie dan ondankbaar voor Mijn zorgzame liefde? 
32. Toen sommigen onder u vermoeid waren in het leven, anderen verdwaald waren op onzekere 
wegen, en weer anderen in de modder verzonken waren - wie gaf u hulp? Was het misschien de 
mens? Nee, discipelen, wat jullie ophief was dit Woord, dat leven en hoop geeft. Dat wat jullie waren 
voordat jullie Mijn Licht ontvingen, heb Ik jullie niet toegedicht. Maar voor wat je nu doet, moet ik je 
verantwoordelijk houden. Gij weet dat Mijn blik ontdekte degene die zijn met broederlijk bloed 
bevlekte hand verborg, degene die de "bloemblaadjes van ontbladerde rozen" verborg, en degene 
die de diefstal of het overspel in zijn hart trachtte te verbergen: Ik heb alles gezien en over de mantel 
waarmee jullie je schanddaden wilden verbergen, heb Ik de sluier van Mijn barmhartigheid gespreid, 
zodat niemand anders dan Ik jullie zou oordelen, en met vergeving en liefde heb Ik jullie omgevormd 
en gezuiverd. 
33. In het aangezicht van die stem moest je ontwaken, en in het aangezicht van de onzichtbare 
aanwezigheid van Hem die tot je spreekt, moest je geloven. Nogmaals zeg ik u: Zalig zij die geloofd 
hebben zonder te zien. 
De harten van de vrouwen werden diep bewogen door de stem van hun Goddelijke Moeder, en elk 
woord van Maria was een dauwdruppel op die harten die verdord waren door lijden. Maar de jonge 
meisjes, de echtgenotes, de moeders, de weduwen en zelfs de ontbladerde bloemen werden naar de 
heerlijke tuin van de Maagd geleid, en een nieuwe geur ging van hen allen uit. 
Wanneer zul je bereid zijn om de leringen die je hebt ontvangen aan andere volkeren te brengen? 
Erken dat het zaad van liefde en vergeestelijking nog niet ontkiemt in het hart van deze mensheid. 
Fanatisme beheerst het leven van de mensen - religieus fanatisme, raciaal fanatisme, fanatisme ter 
wille van de glorie en de macht van de wereld, en fanatisme omwille van zichzelf. 
36. Het is nodig dat jullie je leven elke dag beteren, zodat jullie een voorbeeld en een stimulans 
worden in het leven van jullie naasten: vervul de zending die jullie Vader jullie heeft toevertrouwd, 
want Ik zal jullie schenken dat jullie je hoogste aspiraties in vervulling mogen zien gaan. 
37. Maar gij moet Mijn onderricht bestuderen en doorgronden, want als Ik u naar de vorige les zou 
vragen, zoudt gij die dan kunnen herhalen? Voorwaar, ik zeg u: Nee. Maar maak je geen zorgen, want 



ik breng je deze dag een andere, die je aan de vorige zal herinneren en je zal helpen het te begrijpen. 
Dat is jullie meester, bekleed met geduld en liefde. 
(38) In het Tweede Tijdperk werd het Goddelijke Woord mens, opdat Zijn onderricht op aarde zou 
worden gehoord; in dit Tijdperk is het Woord Licht dat neerdaalt op het menselijke begripsorgaan en 
tot bloei komt in het Woord van Leven. 
39. De profeet Johannes kondigde Mijn komst in die tijd aan; nu bereidt Elia Mijn geestelijke 
openbaring in deze tijd voor door zich geestelijk aan de mensen bekend te maken; maar waarlijk, Ik 
zeg u, de ene en de andere verkondiger zijn één en dezelfde Geest. 
40. Elk nieuw tijdperk was voor u verbonden met openbaringen die u de gebeurtenissen uit het 
verleden uitlegden die u nog niet had begrepen. De uiteindelijke oogst zal je de ware wijsheid geven. 
41. Zolang Mijn manifestatie door deze stemdragers voortduurt, zal Ik niet in de gehele wereld 
worden herkend; een zekere tijd moet voorbijgaan, de harten van Mijn boodschappers moeten zich 
zuiveren, dan zal deze boodschap de mensheid kunnen bereiken, vrij van stoffelijke invloeden. 
42. Deze leer is de weg tot het eeuwige leven; wie in deze leer een verheffende kracht en 
volmaaktheid ontdekt, zal weten hoe hij haar kan verenigen met hetgeen Ik u onderwees toen Ik op 
aarde was, want de essentie ervan is dezelfde. 
43. Zij, die niet weten, hoe zij de waarheid, vervat in Mijn leringen, moeten vinden, zullen zelfs 
kunnen verzekeren, dat deze leringen niet tot hetzelfde doel leiden als de leringen van Jezus; de 
zielen, verblind door slechte uitleggingen of verward door godsdienstig fanatisme, zullen niet in staat 
zijn, de waarheid van deze openbaringen onmiddellijk te vatten. Zij moeten door een weg van 
beproevingen gaan om afstand te doen van de materiële manier van denken die hen verhindert Mijn 
gebod te begrijpen en te vervullen dat jullie leert elkaar lief te hebben. 
Ik, de Meester, ben de enige die jullie kan onthullen dat op dit moment miljoenen en miljoenen 
wezens dat pijnlijke pad van beproevingen, ervaringen en ontwaken gaan, zodat hun ogen zich 
kunnen openen en horizonnen kunnen zoeken voorbij wat hun harten en geesten hebben kunnen 
scheppen. 
45. "Ik heb dorst", zeg Ik opnieuw, "dorst naar uw verheffing en uw liefde"; maar niemand geeft Mijn 
lippen het water dat hen zou kunnen lessen; veeleer ben Ik gedwongen de wonde aan Mijn zijde 
open en fris te houden, opdat zij niet ophoudt het Water des Levens over de wereld uit te storten. 
46. Dit is de tijd van de grote strijd die de profeten in hun geestelijke dromen en visioenen hebben 
beschreven; de tijd waarin de mensen zich met hun geweld tegen Mijn Wet zullen verzetten, waarin 
elk materieel of geestelijk wezen dat egoïsme in zijn hart herbergt, zal opstaan om tegen Mijn 
gerechtigheid te strijden. Mijn zwaard is gereed, het is geen wapen dat straft of doodt - het is het 
zwaard dat, in zijn strijd om degene te redden die als slachtoffer van zichzelf omkomt, hem met zulk 
een geweld zal opheffen dat soms zelfs zijn lichaam zal vergaan, om hem het eeuwige leven van de 
geest te doen verkrijgen. 
(47) Neem deze leringen juist op en gij zult niet in verwarring worden gebracht, maar veeleer de 
reden begrijpen van vele van de verschrikkelijke beproevingen die de mensheid doormaakt en die gij 
niet kunt verklaren. 
48. Het doel van Mijn manifestatie is uw geest af te wenden van het pad van lijden. Ik heb dringend 
geroepen totdat gij de deur van uw hart geopend hadt; toen kon Ik u de tederheid van Mijn zegen en 
Mijn vrede doen gevoelen, en gij hebt uitgeroepen: Hoe dicht was de Heer bij mij! 
49. Morgen zult gij dit goede nieuws aan de mensen brengen, die dachten dat zij ver van hun Heer 
waren; want wanneer zij over God spreken, doen zij dit als over iets ontoegankelijks, onbegrijpelijks 
en onbereikbaars. 
Het beeld dat de mensheid van Mij heeft is kinderlijk, omdat zij niet in staat is geweest de 
openbaringen te doorgronden die Ik haar onophoudelijk heb gegeven. Voor degene die zich weet 
voor te bereiden, ben Ik zichtbaar en aanraakbaar, en overal aanwezig; maar voor degene die geen 
gevoeligheid heeft, omdat het materialisme hem verhard heeft, is het moeilijk te begrijpen dat Ik 
besta, en hij voelt dat Ik immens ver weg ben, dat het onmogelijk voor Mij is om op enigerlei wijze 
gevoeld of gezien te worden. 
51. De mens moet weten, dat hij Mij in zich draagt, dat hij in zijn geest en in het licht van zijn 
geweten de zuivere tegenwoordigheid van het Goddelijke bezit. 



52. Wanneer Mijn nieuwe boodschap door de mensheid wordt ontvangen, zal zij een vreugdevol 
gevoel krijgen die haar tot spiritualiteit zal doen terugkeren, waardoor zij zich dichter bij haar Heer 
zal voelen. 
Een van de redenen waarom Ik Mijzelf hoorbaar heb gemaakt om Mijzelf in deze tijd te 
manifesteren, was opdat jullie zouden voelen dat Ik niet ver van een van Mijn kinderen kan zijn en 
dat het geestelijk leven niet ver van jullie is. Om jullie dit te tonen, stond Ik de manifestatie en 
aanwezigheid van de geestelijke wereld onder jullie toe. 
54. Dit zijn werken waartoe alleen Ik in staat ben en die Ik kan doen, zonder acht te slaan op het 
oordeel dat de mensen erover vormen. Ik weet dat op het einde Mijn werken door allen als volmaakt 
zullen worden erkend. 
55. Het geheel van de manifestaties die gij in deze tijd hebt gehad, zal met de grootste belangstelling 
worden bestudeerd, en daarin zal de mensheid de grote waarheden en de grote openbaringen 
vinden, want niets is klein in Mijn Werk. 
56. Vertrouw erop dat dit woord u op een veilige weg zal brengen, want als eens Jezus voorbijging en 
velen Hem niet voelden, dan moet u nu uw hart voorbereiden om de essentie van het leven te 
ontvangen die Ik naar de mensheid heb gebracht. De belofte om terug te keren die Ik aan Mijn 
apostelen gaf, heb Ik vervuld, maar Ik heb nog vele leringen met jullie te delen. 
57. Waarom maak Ik Mij bekend onder de ongeschoolden, de onhandigen en de zondaars? 
Voorwaar, Ik heb u toen aangekondigd, dat Mijn komst zou plaats hebben, toen er een grote 
verdorvenheid in de wereld was. 
58. Een grote verwarring is u ook aangekondigd en zij komt; het is noodzakelijk dat er dan een 
heldere vuurtoren is om de schipbreukelingen te leiden, opdat zij de rechte weg mogen vinden. Maar 
waarlijk, Ik zeg u, deze vuurtoren heeft zijn licht reeds ontstoken en verlicht de wereld: Ik ben het die 
het hart van de mens nadert om hem Mijn stem te doen horen. 
59. Nogmaals zeg Ik u, dat hij die Mijn woord bewaart en Mijn leer volgt, zal worden gered. 
60. Ik ben niet gekomen om godsdienstig fanatisme onder de mensen te wekken; Mijn Leer is zeer 
ver van het onderwijzen van valse dingen; Ik wil verbetering, geloof, naastenliefde, vergeestelijking. 
Fanatisme is een donker verband voor de ogen, is ongezonde hartstocht, is duisternis. Kijk uit dat dit 
slechte zaad je hart niet binnendringt. Onthoud dat fanatisme soms de schijn van liefde heeft. 
61. Begrijp dat deze duisternis de mensheid in deze tijd heeft geteisterd. Besef dat, hoewel de 
heidense volkeren van de aarde zijn verdwenen en het grootste deel van de mensheid beweert de 
ware God te aanbidden, de mensen Mij niet kennen noch Mij liefhebben; want hun oorlogen, hun 
haat en hun gebrek aan harmonie zijn het bewijs dat zij Mij nog niet in hun harten laten wonen. 
62. Boven de duisternis van dit godsdienstig fanatisme en afgoderij zijn grote wervelstormen in 
aantocht, die de geestelijke cultus van deze mensheid zullen zuiveren. Wanneer dit werk volbracht 
zal zijn, zal de regenboog van vrede in het oneindige schijnen. 
Alleen Mijn stem, in haar goddelijke rechtvaardigheid, kan jullie zeggen dat jullie je opdracht niet 
hebben vervuld, noch op aarde, noch in de geestelijke ruimte, toen jullie er doorheen gingen. 
Er zijn geen hindernissen voor Mij om met de mensen te communiceren en Mijn wil aan hen kenbaar 
te maken. Ziet, voor Mijn manifestaties waren geen rechtvaardigen nodig, want Ik gaf u Mijn woord 
door zondaars, en daarin vindt gij een verder bewijs van Mijn macht en Mijn barmhartigheid. 
65. Ik wil dat iedereen die deze boodschap bereikt, zich hier op aarde zuivert door deze hemelse Leer 
te beoefenen, zodat hij, wanneer hij naar de andere wereld terugkeert, dit zal doen met zijn ziel 
reeds zuiver. 
Elk woord dat van Mij uitgaat is van eeuwig leven. Vandaag ontvang je het via de menselijke stem. 
67. Ik zeg u, dat het een goed teken is, dat gij thans door uw verstandsorgaan met de Vader hebt 
gecommuniceerd; maar gij moet ook weten, dat deze vorm noch het doel, noch het toppunt van 
volmaaktheid is; dat de Heer vroeger en te allen tijde door de mond van mensen tot de wereld heeft 
gesproken. Maar deze manifestatie hier, te midden van een materialistische mensheid en een wereld 
die ongevoelig is voor het geestelijke, is een wonder dat de mensen morgen alleen zullen 
toeschrijven aan de liefde die God voor u voelt; maar het is ook een bewijs dat de menselijke geest 
de impuls voelt om zich geestelijk te verheffen. 



Dit is de dageraad van een nieuw tijdperk; de eerste stralen beginnen de mensen te doen ontwaken. 
Wanneer jullie geloof en jullie geestelijke verheffing Mij begrijpen met een dieper begrip dan wat 
jullie nu nog beschouwen als rechtvaardig, eeuwig en volmaakt, dan zullen jullie Mij aanschouwen in 
de oneindigheid, zoals Ik Mijn Licht zend naar alle wezens. 
Mijn Goddelijkheid zal voor je geest zijn als het licht op de middag. Zoals een ster die het heelal 
verlicht en leven geeft, zal zij op haar hoogtepunt schitteren. En de harten, in gemeenschap met hun 
Vader, zullen Zijn Goddelijke stralen rechtstreeks ontvangen door de volmaakte gemeenschap van 
geest met geest, die het doel en het ideaal is van harmonie tussen de Vader en de kinderen, en ook 
tussen de broeders en zusters. 
70. Ik moet u vragen, mensen: Wat hebt gij gedaan met het zaad dat Ik u toevertrouwde? Wat heb je 
op je velden gezaaid? Hebben jullie de paden vrijgemaakt, zodat jullie broeders tot Mij kunnen 
komen? Groot is de schare die naar Mij luistert in deze tijd, maar klein is het deel dat Mij in 
werkelijkheid volgt. Ik kijk in het binnenste van je hart en zeg je: zoek Mij niet als Rechter, zoek Mij 
altijd als Vader en als Meester, dan zal Ik Mijn geheime schatkamer voor je openen en zul je je veilig 
voelen. 
71. Bij Mijn nieuwe komst heb Ik, evenals in vroegere tijden, Mijn schatkamer opengelaten om u vele 
leringen te openbaren, want het geeft de Vader vreugde wanneer Hij Zijn kinderen nieuwe leringen 
openbaart. Maar wee jullie als jullie ook Mijn Goddelijke Geboden ontvangen en ze vergeten of ze 
niet vervullen uit gebrek aan liefde, want dan zouden jullie je Vader tot rechter maken! 
72. Hoe weende Maria over uw ellende! Hoeveel heb je te danken aan haar tederheid en haar liefde! 
Zowel zij die haar aanroepen als zij die haar niet erkennen, zij doet allen haar moederlijke warmte 
voelen en de oneindige verrukkingen van haar streling. Waarlijk, Ik zeg u, voordat de zielen Mij 
bereiken, moeten zij Maria, de Goddelijke Moeder, op hun weg vinden. 
73. In deze tijd heb je ook een Herder. Zoals Mozes, die u uit Egypte leidde en u verenigd door de 
woestijn naar de voet van de berg Sinaï bracht, opdat gij de stem van de Vader zoudt horen en Zijn 
Wet ontvangen, zo heeft Elia u in deze tijd uit verschillende punten van de aarde uitgekozen om u 
langs de weg van de geestelijke voorbereiding te brengen naar de voet van de nieuwe berg, vanwaar 
gij Mijn Goddelijke stem hoort en Mijn openbaring ontvangt. 
74. Zie, hier is Elia, degene die de discipelen, samen met Mozes en Jezus, in een geestelijk visioen 
zagen op de berg Tabor. Dit is zijn tijd. Versterk uw geest in de warmte van zijn aanwezigheid en 
ontwaak tot hoop. 
Waarlijk, Ik zeg u, deze tijd van beslissing op aarde is ook cruciaal voor het gehele universum, en 
terwijl Ik tot u spreek in deze vorm, laat Ik Mij ook voelen in andere werelden en andere sferen. Mijn 
Geest is alomtegenwoordig. 
Bidt, mensen, met een geest en gedachten van vrede, opdat gij de verzoekingen moogt overwinnen. 
Wees niet tevreden met de vrede van uw huis of uw land. Werk voor de vrede van al je broeders. 
"Heb elkander lief." 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 84  
 
1. Ik heb u niet groot of klein geacht, in deze tijd heb Ik tot u allen gesproken als tot kinderen die Ik 
op dezelfde wijze liefheb. Zoek de geestelijke inhoud van Mijn leringen en verspreid ze, en hoe meer 
jullie aan je broeders geven, des te meer zal er aan jullie gegeven worden. 
2... Mijn barmhartigheid helpt u de pijn van uw verzoening te dragen, waardoor u uw ziel zuivert. 
Houd de toestand van geestelijke verheffing zo goed mogelijk, zodat je in Mijn Aanwezigheid niet 
opnieuw in snikken uitbarst. 
3. Uit verschillende streken zijn de scharen gekomen in verlangen naar Mijn Woord; zij brengen hun 
zorgen en dagelijkse noden voor Mijn aangezicht. Ik zie de beproevingen en het lijden dat de 
volkeren doormaken, en ik vraag u hun een boodschap van vrede te zenden met uw gebed, diep 
gevoeld en vol van barmhartigheid. Doe voorbede voor uw broeders en zusters; "Vraag en het zal u 
gegeven worden." 
4 als jullie vertrouwen in Mij hebben en op Mijn woord vertrouwen, zal de oorlog dit land niet 
binnenvallen en dit zal een nieuw bewijs zijn dat Mijn goddelijke Geest op jullie is neergedaald. De 
verdiensten die je moet verwerven opdat wonderen op je pad komen zijn: (morele) vernieuwing, 
gebed, barmhartigheid, goede wil en liefde voor je broeders. 
5 jullie die een gemeenschap vormen die bestemd is om getuigenis en getuigenis af te leggen van 
Mijn manifestatie in deze tijd, wankelt niet, laat niet toe dat het bloed van jullie broeders vloeit in 
jullie natie, op jullie markten en jullie velden, en wees niet getuige van droefheid of honger bij jullie 
kinderen. Ik geef jullie wapens van licht, zodat jullie je kunnen verdedigen tegen elke valstrik. Ik heb 
jullie ook laten zien hoe je de gezondheid van de ziel en die van het lichaam kunt onderhouden, 
zodat jullie sterk zullen zijn. Ja, mensen, ga niet door met het uitdagen van ziekten, vergeet niet dat 
het altijd ongehoorzaamheid is die de deuren voor hen opent. Bid voor jezelf en voor de hele 
mensheid. Tot hen die tranen laten vanwege de volkeren die een zware beproeving doormaken, zeg 
ik dat de vrede opnieuw tot hen zal komen. Uit hen die vandaag elkaar doden en oorlog voeren 
onder broeders, zal ik diegenen voortbrengen die morgen de liefde onder elkaar zullen prediken en 
beoefenen. Mijn macht is groot, twijfel er niet aan. Jullie zullen zien hoe ik op de puinhopen van deze 
mensheid een nieuwe wereld zal bouwen, waarin geen spoor meer te vinden zal zijn van wat zonde 
was. 
6... Indien Ik vele volkeren en natiën doof heb genoemd, dan is het omdat Mijn stem aan de deuren 
van alle harten riep, en zij Mijn roep niet verstonden. zij die in de afgrond van de hartstochten zijn 
gevallen, kunnen Mij hier in de wereld lasteren, maar wanneer zij in Mijn Tegenwoordigheid zijn, 
zullen zij moeten bekennen dat Ik met ieder mens en ieder volk op tijd was om hen te vermanen en 
te waarschuwen; Ik ben hun hele leven bij hen geweest Ik beoordeel u tegen niemand; ik zeg u 
steeds uw gedachten over de wereld te laten dwalen als een geest van vrede, hoewel ik u waarschuw 
u niet te laten verleiden door vreemde leringen noch door valse beloften, opdat u niet het onkruid, 
de tweedracht, het egoïsme in uw harten laat zaaien. Vervul je taak en laat de rest aan Mij over. 
7. Voorwaar, Ik zeg u, de krachten der natuur zijn bereid los te breken in gehoorzaamheid aan de 
Goddelijke gerechtigheid. Zij zullen een werk van zuivering verrichten. Maar Ik zeg jullie ook: zelfs al 
verdwijnt de mensheid van de aarde, Mijn naam en Mijn aanwezigheid kunnen nooit uit de geest 
worden gewist. 
8. Leerlingen, weersta de spot en de hoon totdat de wereld inziet dat jullie niet in dwaling 
verkeerden. Ik zal het tekenen en bewijzen in overvloed geven die het zullen doen ontwaken en zijn 
ogen openen voor het Licht. Maar je moet je best doen, want ik heb je niet de wereld ingestuurd om 
te slapen. Vandaag, nu jullie ontwaakt zijn voor de roep van jullie Meester, moeten jullie de tijd zo 
goed mogelijk benutten, opdat jullie Mij uiteindelijk een rijke oogst van jullie zaad zullen tonen. 
9. Komt tot Mijn onderricht en vervult uw verstand met wijsheid. Temidden van de chaos die in uw 
wereld heerst, hebt u deze oase van vrede gevonden, waar u de stem van de engelen kunt horen die 
u zeggen: "Vrede op aarde voor mensen van goede wil." 
10. Als sommige van uw medemensen kennis van deze leringen verwerven, laat hen dat dan doen. 
Mijn nieuwe discipelen zijn verstrooid onder de mensen, en als de ongelovigen u bespotten en 



lasteren, vergeef het hun, Ik zal u rechtvaardigen. Velen van hen die u vandaag verkeerd beoordelen, 
zullen u morgen zegenen. Houd op je weg altijd het voorbeeld voor ogen dat Ik jullie in de tweede 
Era gegeven heb; het zal jullie helpen je kruis met geduld te dragen; denk eraan dat Ik degene ben 
die jullie het voorbeeld van het Kruis gegeven heb. Bedenk dat Ik, zolang Ik op aarde leefde, niet 
werd erkend en dat Ik pas lang na Mijn verandering onder de mensen werd erkend. 
11. Heb geduld en begrip, want het is niet gij, die de mensheid zal erkennen, maar Mijn werk, Mijn 
leer, en deze is eeuwig. Het is uw taak om met uw woorden en daden de boodschap over te brengen 
die de mensen de weg wijst om een stap naar volmaaktheid te zetten. 
Waarlijk, ik heb honger en dorst naar uw liefde en begrip. Jullie hebben allemaal de intuïtieve kennis 
dat Ik besta, maar wie kent Mij? In werkelijkheid is het idee dat jullie hebben van Mijn Goddelijkheid 
wazig, want door jullie riten en beelden hebben jullie Mij beperkt en vervormd. Om u van deze 
dwaling te bevrijden, zal Mijn Woord als een onuitputtelijke stroom op uw geest blijven neerdalen 
tot de door Mijn Wil vastgestelde tijd. Mijn leringen en Mijn openbaringen zullen jullie vertellen wie 
jullie zijn, wat jullie oorsprong is en wat jullie einddoel is, maar door jezelf te kennen zullen jullie ook 
jullie Vader beter leren kennen. Ik zeg u, dat wat Ik u in dit woord heb geopenbaard en wat Ik u nog 
zal openbaren, geen meester van de wereld u zou hebben kunnen leren, hoe wijs hij ook moge zijn, 
want alleen Ik kan het ondoorgrondelijke openbaren, wanneer het nodig is dat u het weet. 
Mijn manifestatie in het Derde Tijdperk was dus iets dat de mensheid niet voorzag, omdat zij de 
profetieën vergat, maar heden ben Ik gekomen in vervulling van die profetieën. De taal van de 
stemdragers waardoor Ik Mijzelf bekend heb gemaakt aan de mensen is eenvoudig geweest, maar in 
de essentie van dit woord ligt Mijn liefde en Mijn wijsheid besloten. 
14. Wie Mijn Geestelijke Leer van het Derde Tijdperk doorgrondt en daarvan getuigt met zijn werken, 
zal met zijn geest, zijn hart en zijn verstand alles omvatten wat in het verleden door Mijn Godheid 
werd geopenbaard, en zijn interpretatie van die leringen zal juist zijn. Mijn wet zal opnieuw opstaan 
onder de mensen om alle leugens te vernietigen die zij hebben gecreëerd om hun slechtheid te 
bedekken en te beschermen. Het Boek des Levens en der Waarheid zal worden geopend voor alle 
volken der aarde, en niemand zal hen kunnen bedriegen. 
15. Van het gelaat der Farizeeën zal het masker der huichelarij vallen, en hun mond, die altijd loog, 
wanneer hij den menschen redding aanbood, zal voor eeuwig zwijgen; maar gij zult niet naar hen 
wijzen, noch hen ontmaskeren. 
16... Toen de schriftgeleerden in het Tweede Tijdperk de overspelige vrouw voor Mijn aangezicht 
brachten, raakte Ik de geest van ieder van hen aan zonder hen openlijk te ontmaskeren, nadat Ik hen 
met Mijn oordeel had verward. Mijn wijsvinger schreef in het stof der aarde de overtredingen van 
allen die naderbij kwamen om te zien wat Jezus schreef. Tot hen die horen zonder te geloven, zeg Ik 
vandaag: zwijg en denk na terwijl je dit woord hoort, opdat je later zult oordelen, dan zul je begrijpen 
dat Ik jullie in deze tijd Mijn liefde heb gegeven, opdat jullie druppelsgewijs deze kracht mogen 
drinken die jullie onder elkaar niet konden vinden. Weinigen zijn het die Mij volgen, en Ik zal hen 
gebruiken om Mijn zaad te verstrooien. 
Ik ben de God van alle mensen, van alle godsdiensten en van alle sekten, de Enige, en wanneer Ik 
Mijn geheime schatkamer open en de schatten overvloedig onder allen verdeel, waarom zouden zij 
Mij dan niet erkennen? Niemand kan leven zonder de idee van God, zelfs indien de wijze waarop hij 
Hem begrijpt onvolmaakt is, en evenzo zijn aanbidding van God. Ik aanvaard het offer van al Mijn 
kinderen, maar de Vader wil nu het juiste eerbetoon ontvangen dat Hem waardig is. 
18. Mijn leer maakt niemand tot slaaf, zij verheft alleen uw leven in menselijk en geestelijk opzicht. 
Wie op grond van zijn werken een waar kind van God wil zijn, zal niet in staat zijn om alles wat hij van 
Mij heeft ontvangen voor zichzelf te houden. Hoevelen zijn er niet die in het bezit van veel kennis 
fonteinen van wijsheid schijnen te zijn, en die door hun egoïsme in werkelijkheid slechts putten van 
duisternis zijn! 
19. Wees discipelen van Jezus, en u zult broeders van mensen zijn. Voel wat je doet en wat je zegt. 
Wie Mijn liefde niet in zijn hart voelt, kan niet over liefde spreken, want hij zou onwaarachtig 
handelen. Om over liefde te spreken, laat hem wachten tot Mijn zaad in zijn hart ontkiemt. Ik zal je 
genoeg tijd geven om je toerusting, je transformatie, en je totale transformatie te bereiken. Bedenk 
dat velen van u ongelovig waren toen u hier kwam om dit woord te horen. Bij Mijn manifestatie 



hebben sommigen er zelfs de spot mee gedreven, en anderen hebben de stemdragers, door wie Ik 
op die momenten tot jullie sprak, belachelijk gemaakt. Maar Ik wachtte op u, Ik sprak tot u door uw 
geweten, en daarna, met tranen van berouw, vroeg u Mij u te vergeven voor uw twijfel. Nu volg je 
Mij met onwankelbaar geloof, ondanks de beproevingen en hindernissen die vaak voorkomen op je 
levensweg. Ik ben de zaaier, de strijder die nooit rust. 
20... Om jullie een tastbaar bewijs van Mijn waarachtigheid te geven, heb Ik jullie vele 
gebeurtenissen voorspeld waarvan de komst nabij was. Zo hebt gij de oorlog zien uitbreken, nadat ik 
u de ophanden zijnde oorlog had aangekondigd, terwijl er overal vrede was. Toen Ik u zeide, dat de 
krachten der natuur zouden worden losgelaten en dat zij voor sommigen als vrienden, maar voor 
anderen als vijanden zouden zijn, hoe spoedig hebt gij de vervulling daarvan ondervonden. Maar ik 
heb ook een belofte vervuld aan ieder van jullie in de beslotenheid van zijn leven. En als jullie veel 
van mijn profetieën niet in vervulling zien gaan, komt dat omdat ze zijn gegeven voor een tijd die vele 
generaties na jullie ligt. Maar nu weet je wat er zal gebeuren met deze wereld, met de mens en zijn 
ziel in de komende tijden. Reeds in lang vervlogen tijden kondigde Ik u de tekenen aan die het 
huidige tijdperk en Mijn nieuwe Openbaring zouden inluiden; ook de voortekenen toonden zich 
zinvol en duidelijk om Mijn waarheid te bevestigen. Reeds kondig Ik u degenen aan, die aan de 
geestelijke strijd zullen voorafgaan, en daarna, aan de tijd van vrede. Het licht van de profetie is weer 
onder de mensen. Mijn Woord staat vol profetieën; mensen zien de toekomst door dromen, 
visioenen of voorgevoelens. Oude profeten voorspelden de profeten van deze tijd. Het zijn geen 
luchtspiegelingen die u ziet, maar u moet uw geestelijke gaven op goede wijze richten, opdat het 
licht van de Heilige Geest in u weerkaatst wordt. Je moet de mensen echt bewijs geven, en dan zullen 
velen geloven vanwege dat bewijs. Mannen en vrouwen zullen in grote scharen tot dit volk komen, 
mensen van andere rassen en die andere talen spreken; gij zult hen allen ontvangen. Voorwaar, Ik 
zeg u: Daar er vreemdelingen noch vreemden zijn in het huis des Heren aan zijn tafel, moet ook gij, 
die kinderen des Heren zijt, u niet afwenden van hen, die uw broeders en zusters zijn. 
21. Ik laat je je taak zien. Omhels het leven zoals ik het je geef. Ga rustig stap voor stap. Op deze wijze 
zult gij een rijke oogst in de wereld hebben binnengehaald, ook al leeft gij slechts een korte tijd in de 
wereld. Dan zult gij niet zijn als zij, die, hoewel zij lang op aarde hebben geleefd, in Mijn 
tegenwoordigheid komen als arm en bloot, zoals zij waren toen zij de weg des levens begonnen. 
22. Doe goede werken in uw leven die een geestelijke inhoud of doel hebben. Doe veel van de 
werken die niet gekend of gezien worden, omdat zij met het hart gedaan worden. 
23... Houdt het boek van Mijn onderricht voor u; laat zijn onderricht niet onopgemerkt aan u 
voorbijgaan. Waarlijk, Ik zeg u, het ogenblik zal komen waarop Ik u de samenvatting en de verklaring 
zal vragen van alles wat u is geopenbaard. Ook het leven zal deze les van je vragen door de 
beproevingen die het op je pad zal brengen; maar wie ben ik, het leven, anders dan ik, die licht 
gegeven heb aan je verstand, gevoeligheid aan je hart, en gaven en bekwaamheden aan je hele 
wezen, opdat je de diepe en eeuwige taal van je bestaan zult verstaan? 
24 in Mijn onderricht laat Ik jullie zien dat je zo moet leven dat je zelfs in de meest bittere situaties 
van het leven blij moet zijn dat je er bent, wetend dat je een kind van God bent; en Ik leer jullie ook 
om alles wat jullie omringt te waarderen, zodat jullie plezier gezond en oprecht zal zijn; Ik leer jullie 
om alles wat jullie omringt te waarderen, zodat jullie plezier gezond en oprecht zal zijn 
25. De wereld is een grote tuin waarin ik harten koester, maar in deze tijd vond ik al haar bloemen 
verdord. Ik kom jullie opnieuw water geven en Ik zal niet ophouden met Mijn inspanning om ze 
toegewijd te cultiveren, totdat Ik de geur van deze geestelijke tuin zal inademen. Zodra de kelken 
opengaan, zullen er wonderbaarlijke tekenen en openbaringen onder de mensen zijn. 
26. Deze stemdragers hier, van wie Mijn woord op dit ogenblik uitgaat, waren planten die verdord 
waren door de brandende zon van pijn; toch viel de Goddelijke regen op hen en zij bloeiden op. De 
schoonheid en de nectar van de zinnen die van hun lippen komen zijn als bloemen. 
27... Dit volk, dat die geur wist in te ademen en het zaad wist te bewaren, is ook tot bloei gekomen 
en heeft vrucht gedragen. Het is een kleine tuin waaruit Mijn zorgzame Liefde de vruchtbaarste 
planten kiest om het geloof van de grote schare te ondersteunen, want waarlijk, Ik zeg u: Ik ben de 
Zaad der Eeuwigheid. Maria is de goddelijke regen. Zie hoe in het Goddelijke de Schepper en de 
Moeder waken over haar werk. 



28. Mijn woorden van het tweede tijdperk zijn een weg van redding geweest voor hen die eraan 
vasthielden. Gezegend zijn zij die hun vertrouwen hebben gesteld in Mijn onderricht. Maar denk niet 
dat allen die beweren in Mij te geloven, vertrouwen hebben in Mijn Woord of Mijn Leer in praktijk 
brengen. Ik zie mannen in het moment van beproeving aarzelen om te vergeven zoals Jezus leerde, 
of zich te verdedigen zoals hun instinct adviseert. In hun hart voelen zij dat het moeilijk is om de 
leringen van de Meester in praktijk te brengen. Tot hen zeg Ik: Zolang zij geen geloof en liefde voor 
hun naasten hebben, zal het niet mogelijk zijn dat Mijn leer hun harten leidt. Maar Ik zal deugdzame 
mannen zenden tot de volkeren der aarde, die hun de kracht des geloofs zullen bewijzen, en ook de 
wonderen, die vergeving, barmhartigheid en liefde bewerken. 
29. Zonder geloof en zonder de vervulling van de Wet is Mijn Woord slechts als een slapend zaad, dat 
na het zaaien niet ontspruit, want datgene wat dit zaad vruchtbaar maakt is de deugd. Wanneer dit 
woord alle harten bereikt, zullen er velen zijn die het oordeel van de Heer al te streng vinden. 
Daarom zeg Ik jullie dat jullie een wereld zijn die behoefte heeft aan geloof om Mij te kunnen voelen 
en begrijpen. 
Ik zeg tot allen die zich deel noemen van de christelijke wereld, dat Mijn oordeel welwillend is, daar 
er twintig eeuwen zijn voorbijgegaan sinds Ik u een Goddelijke boodschap bracht om de wereld, het 
vlees, de hartstochten en de dood te overwinnen, en toch zie Ik u nog in alles vertrouwen op uw 
eigen krachten, op uw manier van voelen en denken. Maar als de instincten van het vlees nog steeds 
de overhand hebben op de deugden van de geest, dan is dat alleen maar omdat u nog steeds meer 
materie dan geest bent. 
31... De strijd nadert; het geloof van sommigen zal strijden tegen de twijfelachtigheid van anderen, 
de zedelijkheid van sommigen tegen de slechtheid van anderen. Maar zoals in het verleden zal Mijn 
zorgzame Liefde zijn met de kinderen die op Mij vertrouwen en Ik zal hen helpen om wonderbaarlijke 
werken te volbrengen, zoals alleen kan gebeuren wanneer men een waar geloof heeft in Mijn 
Goddelijkheid. 
32. Jullie moeten begrijpen dat Ik niet alleen op zoek ben naar hen die in Mij geloven, maar dat Ik 
kom omwille van hen die aan Mijn bestaan twijfelen. In de Tweede Era, toen Ik kwam als de beloofde 
Messias, verscheen Ik onder het volk dat geloofde in de onzichtbare God; maar Mijn boodschap was 
niet alleen voor Israël, maar voor alle heidenvolken die Mij niet kenden. Ik ben niet gekomen om 
sommigen te redden en anderen te laten omkomen. 
Een machtige boom strekt zijn takken uit om aan allen onderdak te geven en biedt zijn vruchten 
zonder gunst aan. Herinnert gij u, dat Ik u ooit volkeren heb genoemd, tot wie gij Mijn woord niet 
moet brengen? Ik heb jullie nooit geleerd om redenen te zoeken om iemand Mijn licht te ontzeggen. 
Waren jullie rechtvaardig toen Ik jullie waardig maakte om Mijn Woord te horen en Mijn gaven te 
ontvangen? voorwaar, zeg ik je: Nee. 
34. Ik vond u zondigen en daarom koos Ik u uit om u te leiden naar de bron van vernieuwing, opdat 
gij morgen hetzelfde zoudt doen aan uw broeders. Dit is de tijd waarin de zondaars de zondaars 
zullen redden, en waarin de "doden" zullen opstaan om hun "doden" op te wekken. De verharde 
harten, zij die weduwen, wezen, hongerigen en zieken voorbij hebben zien gaan zonder dat de 
snaren van hun hart erdoor werden bewogen, ontwaken nu tot liefde, huiveren voor de vreemde pijn 
en vernietigen hun egoïsme. Zij vergeten zelfs zichzelf om de pijn van hun broeders te delen. 
Zij die geen pijn kennen, kunnen degenen die lijden niet begrijpen. Daarom maak Ik gebruik van hen 
die dikwijls uit de beker van het lijden hebben gedronken, opdat zij in staat zijn de ellende van de 
mensen te begrijpen en hun ware troost te brengen. 
36. Iemand die gezondigd heeft en daarna tot het goede pad is teruggekeerd, kan nooit 
verontwaardigd zijn over de overtredingen van zijn naasten. In plaats daarvan zal hij 
vergevingsgezind en begripvol zijn. 
Een ieder die ontwaakt getroffen door de helderheid van dit licht, zal begrijpen dat dit de tijd is 
waarin hij zich voor de mensheid moet inzetten en enkele ogenblikken van de tijd die hij aan de 
wereld besteedt, moet besteden aan de geestelijke oefening van de naastenliefde. Op deze manier 
zul je je Heer liefhebben en je broeder dienen. 
(38) Behoor niet tot hen die, wanneer zij zien wat er in de wereld gebeurt, uitroepen: "Dit is de tijd 
van oordeel en dood, waarna de hel ons misschien te wachten staat!" 



39 Ik zeg jullie dat het de tijd van verzoening en opstanding is en dat daarna de vrede van Mijn Hemel 
wacht op allen die geloven en die zich erop toeleggen Mijn Woord te volgen. 
40. Verheuging is in Mijn geest wanneer Ik Mijzelf zie omringd door hen die Ik in deze tijd Mijn 
discipelen heb genoemd. Jullie zijn voorbestemd om een spirituele missie te vervullen in deze Derde 
Era. 
De weg die je hebt moeten afleggen om uiteindelijk deze openbaring te ontvangen is lang geweest. 
Maar jullie voelen geen vermoeidheid, want de geest die in staat is boven de materie en boven de 
hartstochten van de wereld uit te stijgen, wordt nooit moe Mij te zoeken of Mij te volgen. In deze tijd 
heb Ik Mijn Geest van Liefde uitgestort over iedere geest en ieder verstand, opdat jullie je geestelijke 
ogen openen en het ware leven in al zijn volheid aanschouwen. "Elk oog zal Mij zien" zei Ik u met 
betrekking tot deze tijd, en in werkelijkheid begint elk oog Mij nu te zien. 
Tweeënveertig: De mensen worden nu wakker en vermoeden de waarheid. Vele leringen zullen 
rechtstreeks aan hun geesten worden geopenbaard, want het zullen geen mensen zijn die hen 
onderwijzen. Wanneer de mensen van vandaag in het diepst van hun hart Mijn stem zullen horen, 
zullen zij zich niet meer van Mij verwijderen, want zij zullen Mijn liefde hebben gevoeld en het licht 
van Mijn waarheid hebben gezien. Jullie zijn de kinderen van het licht, de Trinitair-Mariaanse 
Spiritualisten, want jullie zijn het die de komst van de Heilige Geest hebben ervaren en zijn 
openbaring hebben gehoord. Zou het juist zijn voor de kinderen van het Licht om duisternis onder de 
mensen te scheppen? Nee, mijn kinderen. 
43. Uw hart is verontrust en zegt tot Mij: "Meester, waarom hebt Gij geen vertrouwen in ons?" 
Daarop antwoord ik u: Ik geef u deze aanwijzingen, omdat deze tijd van licht ook de tijd is van 
leugen, van bedrog en van gevaren; want om u heen spelen de machten van het kwaad hun spel, dat 
de mensen ten val brengt, en dat uw licht kan verduisteren als u niet waakt. Niet daarom is het de 
tijd van het licht, omdat de mens het heeft ontstoken, maar omdat Ik u Mijn openbaringen heb 
gebracht ter vervulling van de beloften. Het is de tijd van de leugen - maar niet vanwege mijn komst 
tot de mensen, maar vanwege de goddeloosheid van hen, die haar hoogtepunt heeft bereikt. 
De eindstrijd nadert, maar ik spreek niet over jullie broederoorlogen, maar over de strijd van het licht 
tegen alles wat vals, onzuiver en onvolmaakt is. Besef in welke tijd gij leeft, opdat gij u kunt haasten 
een voorraad wapens van liefde en geestelijke kracht bijeen te brengen. Begrijpt nu reeds dat gij in 
deze strijd niet alleen strijdt voor uw eigen geloof en zaligheid, maar dat gij, uzelf vergetend, u moet 
wenden tot hen die in gevaar zijn om verloren te gaan. 
Deze tijd is een tijd van licht, want de menselijke geest heeft licht vergaard door zijn ontwikkeling en 
ervaring in zijn leven. Ween niet langer over uw verleden, maar maak toch gebruik van al zijn 
leringen, opdat gij uw weg steeds meer verlicht zult zien en opdat gij niet langer zult struikelen of 
onzeker zult zijn op de kruispunten. 
Je geestelijke verleden is niet bekend bij je vlees. Ik laat het in uw geest inprenten, zodat het als een 
open boek voor u zal zijn en u zal worden geopenbaard door geweten en intuïtie. Dit is Mijn 
gerechtigheid, die - in plaats van u te veroordelen - u de gelegenheid geeft om de overtreding goed 
te maken of een fout te herstellen. Als het verleden uit uw gedachten zou worden gewist, zou u de 
beproevingen die reeds voorbij zijn, opnieuw moeten doormaken; maar als u de stem van uw 
ervaring hoort en u door dat licht laat verlichten, zult u uw pad duidelijker zien en de horizon 
helderder. 
De wereld geeft u vele genoegens, waarvan sommige door Mij zijn verleend en andere door de mens 
geschapen. Nu hebt gij ondervonden dat gij ze niet hebt kunnen verkrijgen, hetgeen bij sommigen 
opstandigheid en bij anderen droefheid heeft teweeggebracht. Ik moet u zeggen dat velen in deze 
tijd niet mogen inslapen of omkomen in de genoegens en bevredigingen van het vlees, want hun 
opdracht is geheel anders. In waarheid, ik zeg u dat er geen geest in de mensheid bestaat die niet alle 
heerlijkheden heeft gekend en alle vruchten heeft gegeten. Heden is uw geest naar de aarde 
gekomen om de vrijheid te genieten Mij lief te hebben, en niet om een nieuwe slaaf te zijn van de 
wereld, van het goud, van de wellust of van de afgoderij. 
De ladder uit de droom van Jakob wordt voor uw ogen gepresenteerd, opdat gij haar beklimt, 
verlangend naar uw grotere waardigheid en uw volmaaktheid. Mijn geestelijke wet ontslaat je niet 



van je aardse plichten. U moet de weg zoeken om beide wetten met elkaar in overeenstemming te 
brengen, opdat uw vervulling volmaakt zal zijn voor Mijn Godheid en voor de wereld. 
* Dit verwijst naar de symbolische voorstelling van Jakobs ladder in deze en andere vergaderzalen. 
49. De goede soldaat moet de strijd niet ontvluchten, hij moet de moed niet verliezen door de 
geruchten van oorlog. In deze wereldwijde strijd die op jullie afkomt, zullen jullie soldaten zijn. Uw 
zaak moet gerechtigheid zijn, en uw wapens liefde, goede wil en actieve barmhartigheid. Zonder dat 
u zich er ten volle van bewust bent, vecht u al lange tijd tegen de vijand, die het kwaad is dat oorlog 
en haat inspireert. Uw wapens vechten niet alleen tegen zichtbare elementen, maar ook tegen 
onzichtbare wezens. Om jullie in deze strijd te helpen, heb Ik jullie de gaven van geestelijke visie en 
openbaring gegeven, zodat jullie de wolf kunnen opmerken wanneer hij op jullie wacht. 
50. Ik wil dat Mijn discipelen leren leven in harmonie met de hele schepping, leven in 
overeenstemming met de tijd, zodat zij hun bestemming bereiken op het juiste uur, op het door Mij 
vastgestelde uur, zodat jullie al aanwezig zijn en Mij kunnen antwoorden wanneer Ik jullie tot Mij 
roep. 
51. Op dat moment zal je geest tot Mij oprijzen om Mijn hulp te vragen. Het weet dat ik het 
vermogens heb gegeven die eeuwig en aangeboren zijn. Maar ook het vlees, als zwak schepsel, slaat 
zijn ogen op naar de Schepper om Hem te vragen, en wat het vraagt zijn slechts bevredigingen met 
betrekking tot de wereld, en vele daarvan zijn kleinigheden. 
52. Laat de nieuwkomer Mij verzoeken, maar gij - wat kunt gij Mij vragen dat gij niet bezit? Wil je Mij 
vragen om wat je al in je wezen hebt? Wanneer je het gebed van het Onze Vader opzegt dat ik je 
geleerd heb, voel en begrijp dan de geestelijke inhoud ervan, en eindig het met de overgave dat de 
Wil van de Vader geschiede op aarde zoals in de Hemel. Doordringt u in Mijn Leer en gij zult in uzelf 
schatten en vermogens ontdekken die gij thans niet meent te bezitten. 
Het is nodig dat jullie leren vragen, wachten en ontvangen, en dat jullie nooit vergeten door te geven 
wat Ik jullie schenk, dat is de grootste verdienste. Bid voor hen die dag na dag sterven in oorlog. Ik zal 
aan hen die bidden met een zuiver hart toestaan dat vóór 1950 allen die in de oorlog zijn gevallen 
geestelijk zullen opstaan tot het licht. 
54. Reeds komt de geest van Elia en leidt het verloren schaap naar de rust van de schaapskooi. Als je 
sterk van geest bent, zul je niet langer bang zijn voor de wolf die je met zijn bloeddorstige kaken 
bedreigt. U zult in staat zijn in de afgronden af te dalen om de verlorenen te redden zonder bang te 
zijn daar te blijven. U zult modderplassen kunnen doorwaden zonder vlekken te maken, en u zult 
stormachtige zeeën kunnen oversteken, zelfs met een ogenschijnlijk fragiele boot, zonder bang te 
zijn te kapseizen. Uw geloof en deugd zullen u deze kracht geven. Denken jullie niet dat jullie tot 
grote daden in staat zijn in de toekomst? Denkt gij niet dat de nieuwe geslachten Mijn leer beter 
zullen uitleggen en verwezenlijken? Begrijp het: Als dat niet zo was, zou ik niet tot u spreken, u 
adviseren en u instrueren. 
55. Aanschouw het volk, de volken, de naties, terwijl zij hun leven geven voor een ideaal. Zij worden 
verteerd op de brandstapel van hun strijd, dromend van de heerlijkheden van de wereld, van bezit, 
van macht. Ze sterven voor de vluchtige glorie van de aarde. Maar gij, die in uw geest een goddelijk 
ideaal begint te ontsteken, dat tot doel heeft een eeuwige heerlijkheid te bereiken, wilt gij niet, zo 
niet uw leven, dan toch een deel daarvan geven om uw plichten als broeders te vervullen? 
(56) Een onzichtbare strijd woedt boven je, die alleen de voorbereiders kunnen waarnemen. Al het 
kwaad dat van de mensen uitgaat, in gedachten, in woorden en in werken, alle zonde van eeuwen, 
alle mensen en zielen van gene zijde die in verwarring zijn, alle dwalingen, onrechtvaardigheden, het 
godsdienstfanatisme en de afgoderij van de mensen, de dwaze, eerzuchtige aspiraties en de valsheid, 
hebben zich verenigd tot een kracht die alles afbreekt, vastgrijpt en doordringt om het tegen Mij te 
keren. Dit is de macht die Christus tegenwerkt. Groot zijn hun legers, sterk hun wapens, maar zij zijn 
niet sterk tegen Mij, maar tegen de mensen. Ik zal deze legerscharen bevechten met het zwaard van 
Mijn gerechtigheid, en Ik zal in de strijd zijn met Mijn legers, waarvan gij een deel zult zijn naar Mijn 
wil. Terwijl deze strijd de mensen, die hun begeerten najagen, verontrust, moet gij, aan wie ik de 
gave heb toevertrouwd, te beseffen wat er in het hiernamaals gebeurt, waken en bidden voor uw 
broeders, want zo zult gij voor uzelf waken. 



57. Christus, de Vorst-Strijder, heeft Zijn zwaard reeds getrokken; het is noodzakelijk dat hetzelve het 
kwaad als een sikkel met de wortel uittrekt, en met zijn stralen licht schept in het heelal. Wee de 
wereld en u als uw lippen zwijgen! Jullie zijn het geestelijke zaad van Jakob, en aan hem beloofde Ik 
dat door jullie de volken van de aarde gered en gezegend zouden worden. Ik zal u verenigen als één 
familie, opdat u sterk zult zijn. 
Wat een prachtig voorbeeld van harmonie biedt de kosmos u! Stralende hemellichamen, vol leven, 
vibreren in de ruimte, waaromheen andere hemellichamen cirkelen. Ik ben het stralende, goddelijke 
hemellichaam dat leven en warmte geeft aan de zielen; maar hoe weinigen bewegen zich in hun 
gemarkeerde banen, en hoe talrijk zijn zij die ver van hun banen cirkelen! - Je zou Mij kunnen zeggen 
dat de stoffelijke hemellichamen geen vrijheid van wil hebben, en dat juist deze vrijheid de mensen 
van het pad heeft doen afdwalen. Daarom zeg ik tegen jullie: Hoe verdienstelijk zal de strijd voor elke 
geest zijn, omdat hij, ondanks de gave van de vrije wil, zich ondergeschikt wist te maken aan de wet 
van harmonie met zijn Schepper. 
59 de strijd die Ik jullie aankondig zal niet lang duren, de vrede zal spoedig komen omdat het Licht 
van Mijn gerechtigheid zal schijnen op al Mijn kinderen; Ik kondig jullie aan dat Ik jullie niet lang zal 
laten gaan 
60. Met het volk dat Ik vorm, dat Ik uit de duisternis en de onwetendheid ruk, zal Ik de profetieën 
vervullen die in voorbije tijden zijn gegeven, en voor Mijn bewijzen en wonderen zal de wereld 
beven, en de theologen en uitleggers van profetieën zullen hun boeken verbranden en zich innerlijk 
voorbereiden om deze openbaring te bestuderen. Mannen van titel, mannen van wetenschap, 
mannen van scepter en kroon zullen pauzeren om Mijn onderricht te horen, en velen zullen zeggen: 
Christus de Verlosser is teruggekeerd! 
61 leerlingen, weest voorzichtig in uw voorbereiding, want Ik heb u nog niet gezegd hoeveel dingen 
Ik u te zeggen heb, en 1950 nadert reeds; Ik heb u nog niet gezegd hoeveel dingen Ik u te zeggen heb 
62. Bid met ware oprechtheid en verenig uw gedachten met die van de engelen om uw offer te 
brengen voor Mijn Godheid. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 85  
 
1... Zalig zijn zij die het geestelijk gebed beoefenen, want zij voelen Mijn tegenwoordigheid; maar 
waarlijk, Ik zeg u, Ik ontvang alle gebeden, in welke vorm gij ze ook tot Mij zendt. Ik schenk aandacht 
aan elke oproep en aan elk verzoek, zonder te oordelen over de vorm, en schenk alleen aandacht aan 
de behoefte waarmee jullie Mij zoeken. 
2 waarom zou ik hen, die onvolmaakter bidden, niet horen, daar ik weet, dat uiteindelijk allen het 
ware gebed zullen beoefenen? Voorlopig hoor Ik jullie in de verschillende vormen waarin jullie je 
smeekbeden bij Mij brengen, want het wezenlijke is dat jullie Mij zoeken. Maar waarlijk, Ik zeg u, er is 
geen gebed dat door Mij niet verhoord wordt. Voor Mij telt alleen de goede wil van Mijn kinderen. 
3. Ik toon u de waarheid door een volmaakte leer. Probeer het te beoefenen en je zult, wanneer je 
bidt, voelen dat je Mijn licht ziet en Mijn zachte raad hoort. 
U hebt de volmaaktheid nog lang niet bereikt, maar streeft er zonder ophouden naar toe, dromend 
van de grootsheid van uw missie en de waarheid tot uw ideaal makend. 
5. mensen, het is uw opdracht een bres te slaan in het licht en de scharen die nu naderen, alsook de 
generaties die na u komen, tot Hem te leiden. 
6. Laat u op deze weg leiden door uw geweten, opdat u uw hart nooit laat gebruiken als een troon 
voor ijdelheid, want dan zou u tevergeefs werken. 
Laat uw blik niet afdwalen van het stralende doel waarnaar u streeft. Let niet op de moeilijkheden, 
de hindernissen of de doornen van het pad; deze tegenslagen zullen u vuriger doen verlangen naar 
het geluk van het bereiken van het Rijk van Vrede. - Gij vraagt Mij: Meester, is het noodzakelijk in dit 
leven de beker der bitterheid te drinken om de genoegens te begeren en te verdienen die Uw 
barmhartigheid ons belooft voor het Geestelijk Leven? Nee, mijn kinderen. Zodra deze mensheid, in 
haar voortdurende geestelijke evolutie, de werkelijke waarde van menselijk bezit zal begrijpen, zodra 
zij zal begrijpen dat de genoegens en goederen van de aarde slechts een bleke afspiegeling zijn van 
wat gelukzaligheid is in het Geestelijk Leven, zal zij niet langer op deze planeet behoeven te lijden om 
de geestelijke geneugten en vreugden te verkrijgen; want dan zullen de mensen leren leven met hun 
fortuin en hun overwinningen, zonder zich te hechten aan het vergankelijke, en zullen zij strijden om 
door geestelijke verdiensten het hogere leven te bereiken dat hen onverbiddelijk wacht, het ware 
leven. 
8. Mensen, in deze tijd moet gij de grote rijkdom van geloof en hoop, die gij uit uw hart hebt 
verdreven, weer bijeenbrengen, opdat gij er de berg mee kunt beklimmen, alsof gij een brandende 
fakkel in u draagt om uw weg te verlichten. 
9. Wie zo leeft en zo wandelt, zal een kind van Gods volk zijn; de plaats op aarde die hij bewoont, het 
bloed dat in hem vloeit, of de taal die hij spreekt, is onbelangrijk. Hij zal Mijn discipel zijn, want hij zal 
getuigen van Mijn waarheid. 
10. Gij zult niet langer geloven dat het Israëlitische volk het volk van God is. Ik heb dat ras doen 
verstrooien over de wereld, want waarlijk Israël is geen ras, het is een geestelijk volk, waartoe gij 
allen geroepen zijt te behoren. 
11. Indien Mijn volk Israël van deze wereld was, denkt gij dat Ik zou hebben toegelaten dat zij uit 
Judea werden verdreven, dat Ik zou hebben toegelaten dat hun stammen zich onder de volkeren 
zouden verspreiden? Gelooft gij dat, indien dit waar was, Ik zou hebben toegelaten dat Salomo's 
tempel verwoest en ontheiligd werd, en dat de stad Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt en in 
brand gestoken werd, zonder een steen op een andere te laten? 
Denk over dit alles na, opdat gij zult begrijpen dat het geestelijk koninkrijk zijn grondvesten niet in 
deze wereld kan hebben. Daarom heb Ik jullie door Jezus gezegd: "Mijn Koninkrijk is niet van deze 
wereld. 
13. De kinderen van Gods volk, de ware kinderen Israëls, zijn zij die de waarheid liefhebben, die de 
wet vervullen, die God liefhebben in hun naaste. 
14. Onderzoek Mijn Woord, toets het, als je wilt. Haal het graan uit de aren en beschouw het zaad. 
15. Denkt gij dat door Mijn eerste woorden in dit onderricht, toen Ik u zeide dat er velen zijn die 
onvolmaakt bidden, uw medemensen zich beledigd zouden kunnen gevoelen? 



Waarlijk, ik zeg u, het is noodzakelijk dat gij allen de waarheid kent, en die waarheid is, dat de 
cultische handelingen van de mens jegens God een lange evolutie hebben doorgemaakt en 
onophoudelijke veranderingen hebben ondergaan. Het gebed, dat de kern van de cultische 
handelingen vormt, heeft eveneens veranderingen ondergaan. Ik heb jullie altijd Mijn aanwezigheid, 
Mijn barmhartigheid en Mijn licht laten voelen gedurende jullie hele evolutieperiode. 
17. Toen gij voor de afgod knielde om hem om dagelijks brood te vragen, gaf hij u niets, omdat er 
geen leven in hem was; maar Ik heb u verhoord en u het brood gegeven. Daarna werd het bestaan 
van de ware God u bekend, en dit geloof werd versterkt door het Woord dat Christus aan de 
mensheid heeft nagelaten; maar ondanks het geloof in het bestaan van God als Geest, bracht uw 
traditionele neiging om het Goddelijke materieel voor te stellen, om het van nabij te kunnen voelen 
en zien, u ertoe om met uw eigen handen het beeld van God te vormen, voorgesteld in de 
lichamelijke gedaante van de gekruisigde Christus. Voor die door mensenhanden gemaakte gestalte 
knielden jullie om te bidden, en jullie richtten je ogen op het bloedige beeld, opdat je hart erdoor 
bewogen zou worden en jullie zouden voelen dat jullie Mij aanbaden. 
18... Voor jullie ligt nu een tijd van vergeestelijking die je "De tijd van het volmaakte gebed" kunt 
noemen, want Ik ben gekomen om jullie te leren met Mij in verbinding te treden van geest tot geest. 
Opdat uw geest zal leren spreken met zijn eigen taal, een "taal" die nu nog onbekend is bij de 
mensen, maar die God en de geesten goed kennen en begrijpen, wil ik dat u begrijpt dat u moet 
afzien van alle uiterlijke cultische handelingen en alle materiële offers. Op dit ogenblik zijn jullie er 
rijp genoeg voor, omdat jullie weten hoe jullie met nederigheid naar Mij moeten luisteren en niet 
meer zijn zoals jullie waren toen jullie hier voor het eerst kwamen en dit woord als godslastering 
veroordeelden, hoewel jullie jezelf als christenen beschouwden. 
19 Heden begrijpen en bevestigen jullie Mijn leringen, in de overtuiging dat jullie nu pas leren ware 
christenen te zijn, nu jullie bezig zijn de weg te vinden om deze leringen in jullie leven toe te passen, 
en jullie ook een nieuw tijdperk beleven dat jullie een vonk van hetzelfde Licht brengt, een 
boodschap van vergeestelijking 
20. In die tijd onderwees ik u de grootste deugd, die de naastenliefde is; ik bezielde uw hart en 
maakte uw gevoelens gevoelig. Nu openbaar Ik u de gaven, waarmee uw geest begiftigd is, opdat gij 
ze moogt ontwikkelen en gebruiken om goed te doen bij uw naasten. 
De kennis van het geestelijk leven zal u in staat stellen werken te verrichten, gelijk aan die welke uw 
Meester deed. Onthoud dat ik jullie heb gezegd dat als jullie je vermogens ontwikkelen, jullie echte 
wonderen zullen verrichten. 
22... Alles wat gij gehoord hebt, zal op schrift worden gesteld, opdat men het in de komende tijden 
zal kunnen doorgronden. Ik zal jullie een boek nalaten dat de essentie bevat van al Mijn leringen. Dit 
boek zal worden samengesteld uit de bladen die volgens Mijn dictaat zijn geschreven door Mijn 
uitverkorenen, die Ik "gouden veren" noem. 
23 deze pen is die van het geweten en de waarheid, is degene die Ik in de rechterhand van Mozes 
plaatste om de boeken van de Eerste Tijden te schrijven - dezelfde die Ik in de handen van Marcus, 
Lucas, Mattheüs en Johannes plaatste om het Leven en het Woord van de Goddelijke Meester te 
schrijven, het boek dat jullie "Nieuwe Testament" noemden 
24. jullie, nieuwe leerlingen, die in deze tijd Mijn woord hebben gehoord, tot jullie zeg Ik: jullie 
hoeven niet te strijden om dit Testament of boek te verenigen met de vorige, want Ik ben het die in 
dit boek de openbaringen en leringen van de Drie Tijden heb verenigd en daaruit de essentie heb 
geput om één boodschap te vormen; Ik ben het die alle openbaringen en leringen van de Drie Tijden 
heb verenigd en Ik ben het die alle openbaringen en leringen van de Drie Tijden in dit boek heb 
verenigd. 
25. Ik zie hoe zij die zich willen behoeden voor het aangekondigde lijden in de nabije toekomst, zich 
beginnen voor te bereiden. Ik zeg tot hem die gered wil worden: Neem Mij tot uw voorbeeld, en 
indien gij waarlijk Mijn beeld wilt zijn, neem dan uw kruis op en volg Mij. 
26. Indien gij niet weet wat dit kruis is, zeg ik u: het is de deugd der nederigheid, der 
gehoorzaamheid, der naastenliefde; wie zijn kruis omhelst, weet dat zijn Vader hem dit geleerd heeft 
en dat hij dus leeft binnen zijn bestemming. 



Verhef uw geest, verbeter uw leven, en gij zult in staat zijn Mijn leer met werken te verkondigen. 
Denk niet alleen aan je eigen verlossing, het is beter als je bedenkt hoe je je broeders verlossing kunt 
brengen. Waakt en bidt, en werpt uw netten uit in de zee die deze mensheid is, en waarlijk, Ik zeg u, 
uw vangst zal groot zijn. 
28. Maak u niet te veel zorgen als Mijn zinnen niet in uw geheugen gegrift blijven, want hij die liefde 
voelt voor zijn naaste, zal de bezitter zijn van een onuitputtelijke taal: die van de liefde die voor al zijn 
broeders verstaanbaar zal zijn. 
29. Soms, als Ik zo tot de toehoorders spreek, is er een hart dat stilletjes tot Mij zegt: "Vader, als deze 
gaven die Gij ons hebt toevertrouwd ware juwelen van Uw Koninkrijk zijn, waarom hebt Gij ze dan in 
zondige handen gelegd, wetende dat wij ze kunnen verontreinigen?" Hierop antwoord Ik u, dat de 
Goddelijke gaven, die Ik aan de mensen heb gegeven, in hun wezen niet zullen worden veranderd; 
licht zal altijd licht blijven, waarheid zal nooit ophouden waar te zijn, wat eeuwig is, zal niet kunnen 
sterven. Ik weet, geliefde mensen, dat jullie Mij begrijpen, daarom spreek Ik zo tot jullie. 
30. een afgrond heeft zich voor de mensheid geopend en daaruit wil Ik jullie in deze tijd redden; 
daarvoor was het nodig dat jullie Mij dicht bij jullie hart voelden; Ik zal jullie uit deze afgrond redden; 
Ik zal jullie uit deze afgrond redden 
31 Ik lees al jullie gedachten en ik weet dat één van jullie op dit moment denkt: Als U werkelijk God 
bent, wat doet U dan hier bij de zondaars, U die altijd bij de engelen en de rechtvaardigen zou 
moeten zijn? 
O hart ongevoelig voor goddelijke liefde! Als u wist dat ik meer vreugde voel als ik de woorden van 
berouw van een zondaar hoor dan in het gebed van de rechtvaardige. 
Ken Mij nu Ik tot u ben gekomen. Begrijpt Mij, als Ik tot u zeg: Gezegend zijt gij, die naar Mijn woord 
komt verlangen, want het zal de wonden van uw hart sluiten en uw dorst lessen naar gerechtigheid, 
waarheid en kennis. Je komt bij de bron gevuld met onuitputtelijk water van liefde en wijsheid. Drink 
en neem water mee voor je reis, zodat je de dorst van je broeders kunt lessen. 
34. Dit zijn stormachtige tijden; laat de zonde het water niet verontreinigen dat gij uit deze bron hebt 
gehaald. Bid, en je zult verlossing vinden. 
35 morgen zult gij uitgaan naar de provincies en dorpen en daar zult gij vele dorstigen vinden; dan 
zult gij begrijpen dat het Mijn Barmhartigheid was die u geleid heeft om hun Mijn Hemelse 
Boodschap te brengen. 
Mijn pad is niet zichtbaar zoals aardse paden, het is uitgestippeld door Mijn liefde in jullie harten. Als 
je weet hoe je je heiligdom binnengaat, zul je daar het licht vinden dat je eeuwig zal leiden. 
(37) Hoewel de mensen tot op heden het Goddelijke hebben voorgesteld door middel van materiële 
voorwerpen, zullen zij morgen Mijn Aanwezigheid zoeken in het Oneindige, in hun geest. 
De mensheid is onderhevig aan voorbereiding en zuivering; er is geen dag waarop zich geen 
gebeurtenis voordoet die dit bewijst. Het is noodzakelijk dat alle duisternis uit het leven van de 
mensen verdwijnt, zodat zij het licht van de Heilige Geest kunnen aanschouwen. 
39. Vanaf de top van de berg nodig Ik u uit hem te beklimmen, opdat gij Mijn boezem moogt 
bereiken. Dit volk, dat reeds lang de stem des Heren van boven heeft horen klinken, komt met 
onvaste en struikelende tred, maar met een doelbewust geloof. Sommigen zijn verrast door het uur 
des doods, toen zij nog maar nauwelijks de eerste voorbereidingen hadden getroffen om aan de 
beklimming te beginnen, anderen toen zij nog maar een paar treden op de berghelling hadden 
beklommen. Ik zeg tot hen die Mij nog op aarde horen, dat zij hun ijver moeten vermeerderen, hun 
inspanning moeten verdubbelen, opdat dit ogenblik van het oordeel hen zo dicht mogelijk bij de top 
zal brengen. 
40. Bedenk dat uw voorbeeld als een pad moet zijn, waarlangs de volgende generaties zeker en snel 
naar de volmaaktheid moeten gaan. 
41. Voorwaar, Ik zeg u: in de komende tijden zullen de mensen geestelijk zeer dicht bij de bergtop 
wandelen, zelfs op aarde. 
Er is niets in Mijn Schepping dat, zoals de lichamelijke dood, in staat is elke geest de hoogte van zijn 
ontwikkeling te tonen die hij tijdens zijn leven bereikte, en niets is zo behulpzaam als Mijn Woord om 
op te stijgen tot volmaaktheid. Dit is de reden waarom Mijn Wet en Mijn Leer trachten door te 



dringen tot de harten, altijd en onophoudelijk, en waarom pijn en lijden de mensen aanraden die 
wegen te verlaten die, in plaats van de ziel te verheffen, haar naar de afgrond leiden. 
43. Wees welkom bij Mij, gij die komt zonder vrees voor de oordelen der mensen, verlangend naar 
Mijn woord. Gezegend zijn de eersten, want met tranen en bloed bereiden zij de weg voor hen die in 
het hiernamaals geestelijk zullen verrijzen. 
44. Het geluid van de goddelijke klok heeft alle harten en alle geesten bereikt. Maar evenzo zeg ik u 
dat slechts weinigen wisten waar dat geluid vandaan kwam. 
Toen de Vader zag dat de kinderen de roep van Zijn Geest niet konden bevatten, zocht Hij een vorm 
van openbaring die meer geschikt was voor de mens, en Hij deed het door de mens zelf. Toen de 
twijfel zich in de harten verspreidde of het al dan niet de Meester was die zich in deze gedaante 
manifesteerde, overlaadde Ik de weg van de mensen met wonderen om hun geloof te doen herleven 
en om te getuigen dat Ik onder u ben, want de bewijzen die Ik u geef, kan alleen Ik geven. 
46. Op deze wijze zal ik er voor zorgen dat velen die vroeger niet naar Jezus konden luisteren, nu de 
gelegenheid zullen hebben om hun geest te verfrissen door te luisteren naar de Geest der Waarheid. 
47 Ik heb jullie bekend gemaakt dat niet allen Mij in deze vorm zullen horen, omdat deze niet de 
meest volmaakte is; maar de dag nadert waarop Mijn Stem door alle mensen zal worden gehoord 
door Mijn geestelijke manifestatie; het zal de tijd zijn die door de profeten is voorzegd, wanneer 
ieder oog Mij zal zien en ieder oor Mij zal horen; Ik heb jullie bekend gemaakt dat niet allen Mij in 
deze vorm zullen horen, omdat deze niet de meest volmaakte is 
48 Als jullie gebed, dat de stem van een zondaar is, Mij bereikt, waarom zou dan de zuivere en 
almachtige stem van jullie Vader niet de bodem van de mensenharten bereiken? 
49. Vergeet niet dat Ik een Herder ben die het verloren schaap zal zoeken, zelfs in de diepste 
afgronden. O geliefd volk! Volg Mij altijd met dezelfde moed en hetzelfde geloof waarmee jullie Mij 
vandaag volgen, opdat jullie voorbeeld een bemoediging moge zijn voor de scharen die nog tot jullie 
zullen komen om het volk van de Heer te vermeerderen. 
50. In de eerste dagen had Israël deze moed en dit geloof nodig om de barre tocht door de woestijn 
te doorstaan. De mannen die in hun hart de oproep voelden die Jehovah tot hen deed, verloren hun 
vrees voor Farao en ondernamen, samen met hun gezinnen, de mars naar materiële en geestelijke 
bevrijding. 
51. Denk na over de geschiedenis van dat volk. Heb ik u niet gezegd dat haar leven een boek is van 
Goddelijke openbaringen en menselijke ervaringen en voorbeelden? 
52; in de boezem van deze scharen die nu bijeenkomen om naar Mijn nieuwe onderricht te luisteren 
zijn ook de geesten die Mij door de woestijn gevolgd zijn; zij zijn door Mij gezonden om jullie te leren 
sterk te zijn in de wisselvalligheden van het leven en om jullie te leren trouw te zijn aan jullie Vader 
53. Schrijf ook uw geschiedenis op; ik wil dat die onuitwisbaar is door de goede voorbeelden die u 
nalaat voor de volgende generaties. 
54. Interpreteer Mijn Leer goed, opdat gij moogt weten hoe gij die op de juiste wijze in praktijk 
brengt. Ik wil niet dat zij die Mijn Leer beetje bij beetje begrijpen, er ijdel over worden en zich 
superieur voelen aan degene die te langzaam is om het wezenlijke te begrijpen. Ik wil niet dat zij die 
Mijn Woord verkeerd begrepen hebben, het grote woord leiden omdat zij denken dat zij het 
begrepen hebben. Het is niet een menselijke meester die tot u spreekt, noch een rechter op aarde 
die u oordeelt, noch is het een geneesheer van deze wereld die u geneest. 
Begrijp dat Mijn woord jullie geest niet vult met ijdele filosofieën, het is de essentie van het leven. Ik 
ben geen rijke man die je wereldse rijkdom aanbiedt. Ik ben de Enige God die jullie het koninkrijk van 
het ware leven belooft. Ik ben de nederige God die zonder praal tot Zijn kinderen nadert om hen op 
te voeden op de weg der verzoening met Zijn streling en Zijn wonderbaar woord. 
Terwijl sommigen in de wereld valse grootheid najagen, zeggen anderen dat de mens voor God een 
onbetekenend schepsel is, en er zijn er zelfs die zichzelf vergelijken met de worm der aarde. Zeker, 
jullie stoffelijk lichaam kan jullie klein toeschijnen te midden van Mijn schepping, maar voor Mij is het 
dat niet, vanwege de wijsheid en de macht waarmee Ik het geschapen heb. Maar hoe kun je de 
grootheid van je wezen beoordelen aan de hand van de afmetingen van je lichaam? Voel je daarin 
niet de aanwezigheid van de ziel? Het is groter dan uw lichaam, zijn bestaan is eeuwig, zijn weg 
oneindig, u bent niet in staat het einde van zijn evolutie te kennen, evenmin als zijn oorsprong. Ik wil 



je niet klein zien, Ik heb je geschapen om grootsheid te bereiken. Weet je wanneer ik een man klein 
vind? Wanneer hij zichzelf in zonde heeft verloren, want dan heeft hij zijn adel en zijn waardigheid 
verloren. 
Lange tijd hebben jullie je niet meer aan Mij gehecht, jullie weten niet meer wat jullie in 
werkelijkheid zijn, omdat jullie hebben toegestaan dat vele kwaliteiten, vermogens en gaven die jullie 
Schepper in jullie heeft gelegd, in jullie wezen sluimeren. U slaapt met betrekking tot de geest en het 
geweten, en het is juist in hun geestelijke kwaliteiten dat de ware grootheid van de mens ligt. Jullie 
leven zoals de wezens die van deze wereld zijn, want zij ontstaan in deze wereld en sterven erin. 
58. Ik heb u alle wegen doen inslaan, opdat gij de verschillende vruchten moogt smaken. Maar 
uiteindelijk heb ik jullie geroepen, en daarom zeg ik jullie: Niemand is nieuw in de weg van het leven, 
niemand heb Ik onvoorbereid overvallen met Mijn openbaringen. 
59. Gij hebt reeds geestelijk brood gegeten, zoals het door de verschillende godsdienstige 
gemeenschappen wordt aangeboden; gij hebt reeds ondervonden wat wetenschap is; gij hebt reeds 
genoeg menselijke theorieën gehoord, luistert nu naar Mij: indien, na het horen van Mijn laatste 
woord, Mijn Leer u niet bevredigt, gaat dan heen en zoekt de waarheid langs een andere weg. Hier 
zullen het licht, de liefde en de verheffende kracht van Mijn onderricht jullie overtuigen, want Ik wil 
geen slaven van de geest! 
60 in deze tijd is het Christus in de Geest die jullie Zijn onderricht geeft, het is niet Elia; als een 
voorloper bereidde hij Mijn komst in deze tijd voor, hij helpt jullie om Mijn Woord te begrijpen dat Ik 
aan jullie geef 
61. Gij vraagt Mij hoe gij kunt handelen volgens Mijn Wil en Ik zeg u: Bereik eerst uw innerlijke 
harmonie en leef dan in harmonie met al Mijn Werk. Ik zeg u dit, want als gij uzelf eerlijk zoudt 
beoordelen, zoudt gij ontdekken dat uw hart niet in overeenstemming is met uw verstand, dat uw 
lichaam niet in overeenstemming is met uw ziel, en dat zelfs de ziel niet altijd in overeenstemming is 
met het geweten. Maar als jullie innerlijk verdeeld zijn, zijn jullie noodzakelijkerwijs verdeeld met 
anderen, en niet in harmonie met de natuurwetten en de goddelijke wetten. Het is juist dit zaad van 
verdeeldheid dat zich op aarde heeft vermenigvuldigd, en dat is de reden waarom de mensheid 
thans in chaos leeft. Maar Mijn Barmhartigheid helpt jullie je te zuiveren en vraagt jullie: Wanneer 
zullen jullie je allemaal in Mij herkennen? 
62. Bestudeer alles wat Ik u leer, zodat gij niet de behoefte gevoelt Mijn waarheid in boeken te 
zoeken, want het zal u meer baten op uw geweten te vertrouwen dan op de boeken der mensen. 
Mijn licht is altijd in het geweten, maar om de aanwijzingen ervan te begrijpen moeten jullie leven als 
mensen van goede wil. 
Hoe gelukkig zal uw geest zich in het hiernamaals voelen wanneer zijn geweten hem zegt dat hij op 
aarde het zaad der liefde heeft gezaaid! Het hele verleden zal voor uw ogen verschijnen, en elke 
aanblik van wat uw werken waren, zal u oneindig veel vreugde schenken. 
De geboden van Mijn Wetten, die uw geheugen niet altijd heeft kunnen bewaren, zullen ook met 
helderheid en licht aan uw geest voorbijgaan. Verwerf verdiensten die u in staat zullen stellen het 
onbekende te doorgronden met ogen open voor de waarheid. 
Er zijn vele mysteries die de mens tevergeefs heeft trachten te ontrafelen; noch de menselijke 
intuïtie, noch de wetenschap is erin geslaagd een antwoord te geven op de vele vragen die de 
mensen zich hebben gesteld, en dat komt omdat er realisaties zijn die alleen voor de geest bestemd 
zijn wanneer hij het spirituele dal is binnengetreden. Deze verrassingen die hem wachten, deze 
wonderen, deze openbaringen, zullen een deel van zijn beloning zijn. Maar waarlijk, ik zeg u, indien 
een geest de geestelijke wereld binnentreedt met een verband over zijn ogen, zal hij niets zien, maar 
slechts geheimenissen om zich heen blijven zien, waar alle klaarheid zou moeten zijn. 
Deze Hemelse Leer, die ik u heden breng, openbaart u vele schoonheden en bereidt u voor, opdat gij, 
wanneer gij op zekere dag in de geest voor de gerechtigheid van de Eeuwige zult komen, de 
wonderbare werkelijkheid zult kunnen doorstaan, die u vanaf dat ogenblik zal omringen. 
67. Wees ware discipelen van dit werk, dan zult gij niet struikelen en de volle kennis van de waarheid 
hebben in de meest verheven ogenblikken van uw leven. 
68. Kunt gij zich de verwarring voorstellen van hen die zich van de materie losmaken zonder te weten 
waarheen zij zich moeten wenden? Kunt u zich de pijn en de wanhoop voorstellen van hen die 



beladen met zonden, bloed en dwalingen naar de geestenwereld komen? Zullen zij in staat zijn de 
deur naar het Mysterie te openen en in vervoering te geraken als zij de heerlijkheid van Mijn werken 
aanschouwen? Zij die zo tot Mij komen, leren alleen Mijn gerechtigheid kennen die in hun geweten 
heerst, die is als het vuur dat verschroeit, verteert en zuivert. 
69. maak gebruik van Mijn lessen, begrijp dat Ik tot jullie spreek, discipelen, die Mijn Woord horen 
door de menselijke lippen van Mijn stemdragers, terwijl Ik luister naar jullie stem die tot Mij spreekt 
vanuit het meest verborgen deel van jullie hart; Ik spreek tot jullie door de menselijke lippen van 
Mijn stemdragers, terwijl Ik luister naar jullie stem die tot Mij spreekt vanuit het meest verborgen 
deel van jullie hart; Ik spreek tot jullie door jullie menselijke lippen 
Wanneer zul je in staat zijn om Mijn geestelijke stem te horen in het diepst van je wezen? Wanneer 
er een volmaakte dialoog is tussen de Vader en Zijn kinderen - de ware gemeenschap van geest tot 
geest. 
Besef dat de Goddelijke instructie niet ophoudt; van tijd tot tijd geef Ik jullie nieuwe lessen die de 
vorige verklaren en uitbreiden. Wanneer gij Mij in deze tijd hoort, gedraagt u dan niet als de 
Farizeeën, die verontwaardigd waren over Jezus' werken van liefde, toen Hij de bezetenen genas, en 
in het openbaar uitriepen dat die man, die zich de Zoon van God noemde, een valse profeet was, die 
leerstellingen verkondigde die in strijd waren met de wet van Mozes. - Zeg niet, dat het onderwijs, 
dat thans gegeven wordt, in strijd is met hetgeen Jezus u in zijn tijd heeft nagelaten. 
72. Als jullie een juist oordeel willen vellen over deze leer, zuiver dan eerst je hart van vooroordelen, 
van onedele hartstochten, van fanatisme, en neem dan een van Mijn leringen, wat het ook moge zijn, 
onderzoek het en jullie zullen zien welk licht het bevat en hoezeer het jullie helpt om tot Mij te 
komen. 
Ik beweeg hen die voor Mijn manifestaties zijn uitgekozen door hun geweten, opdat zij de 
verantwoordelijkheid voor de zending die Ik hun heb toevertrouwd niet vergeten, zelfs niet voor een 
ogenblik. De uitstraling die Mijn manifestatie krijgt hangt af van hun voorbereiding, en de indruk die 
de persoon in zijn hart krijgt hangt er ook van af. 
74. Eens, toen Ik gekruisigd was, riepen de scharen tot Mij: "Als Gij waarlijk de Zoon van God zijt, kom 
dan van het kruis af en wij zullen in U geloven." Vandaag zullen zij tot u, die Mijn woord brengt, 
zeggen: Indien uw mond waarlijk Gods woord spreekt, geef ons dan de bewijzen die wij verlangen. 
Vergeef hen die u op de proef stellen en hen die twijfelen aan uw missie of u uitlachen. Ik zal dit 
zware kruis van uw schouder nemen, dat gij Mij met alle zachtmoedigheid zult overhandigen; dan 
zult gij de Vader uit de grond van uw hart vragen: "Vergeef het hun, want zij weten niet wat zij 
doen." 
Mijn barmhartigheid zegt tot u: Geesten die hier verenigd zijn met een menselijk lichaam en veel 
hebben geworsteld en meegemaakt, rust hier bij de Meester. Voor sommigen is het leven een last 
geweest, voor anderen een juk. Hoe weinigen zijn er die weten dat het leven een diepgaande les is! 
77. Wanhoop niet, dring door tot Mijn Woord, en vrede en rust zullen uw stormen volgen. Gij noemt 
Mij de allerbeste geneesheer, en waarlijk Ik giet Mijn balsem uit over uw pijnen. Maar niet alleen wil 
Ik jullie dit brengen, maar Ik wil jullie ook zeggen dat Ik jullie heb uitverkoren om Mij te helpen bij de 
goddelijke zending om alle zieken die jullie op je pad vinden te troosten en te genezen. 
achten jullie jezelf niet in staat om deze werken te doen? Neem het voorbeeld van Mijn apostelen 
van het Tweede Tijdperk; ook hen vond Ik bedroefd en ziek, maar hun droefheid was in hun geest, zij 
waren ziek van verlangen, omdat zij en hun volk al lang wachtten op de komst van de beloofde 
Messias, die Zijn Koninkrijk van liefde zou brengen, en wiens brood de zo grote honger naar 
gerechtigheid zou stillen. 
Toen zij voor het eerst de Meester zagen en Zijn stem hoorden, voelden zij dat zij niet meer van deze 
wereld waren, maar van datgene wat hen riep met zijn goddelijk woord; zij wapenden zich met 
bovennatuurlijke kracht en volgen Hem tot het einde. 
80. Tot u, die in deze tijd aan Mijn tafel hebt gezeten, zeg Ik: aarzelt niet langer om de taak te 
vervullen om tot de wereld te spreken over dit hemels banket. Span u nu reeds in om de gaven van 
de Geest te ontvangen, die het enige zullen zijn wat u uit deze wereld meeneemt. Ik zeg u niet uw 
materiële plichten te verwaarlozen, maar maakt u geen zorgen over hoe u zult verkrijgen wat u nodig 
hebt om te leven en rond te komen. Ik heb u reeds gezegd, dat de vogels niet zaaien, noch oogsten, 



en dat het hun aan voedsel noch aan onderdak ontbreekt. Het is onmogelijk dat u, die in uw wezen 
een deeltje van God hebt en die bovendien ijverig streeft naar wat uw behoeften vereisen, wordt 
ontzegd waar u met uw inspanning, uw wetenschap en soms met uw pijn voor werkt. 
81. Het ontbreekt u alleen aan geloof in het leven, maar in dat hogere leven dat uw hemelse Vader u 
in dit woord aanbiedt. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 86  
 
1 Hebben jullie Mij echt lief, mensen? Geloof je dat je werkelijk in Mijn Aanwezigheid bent? Toon Mij 
dan uw berouw door oprechte vastbeslotenheid om te verbeteren. Ik wil in jullie harten wonen, 
zodat jullie later met Mij kunnen communiceren van geest tot geest. 
2. Wanneer jullie op je levensweg in toenemende mate moeilijkheden tegenkomen, beschouwen 
jullie die als een hinderpaal voor je geestelijke vooruitgang en jullie zeggen Mij dat, zonder te 
begrijpen dat een weg zonder beproevingen een weg zou zijn waarop jullie geen gelegenheid zouden 
hebben om verdiensten te verwerven en zo het herstel van jullie fouten te verkrijgen. 
Wanneer de zonnestralen u hebben verschroeid, kom dan rusten onder de schaduw van deze 
goddelijke boom, zodat u weer op krachten kunt komen en moed kunt vatten. Hier zal ik jullie de 
kracht van de liefde openbaren, die verlost, zuivert en vrede geeft. Liefde brengt jullie dichter bij 
elkaar en brengt jullie dichter bij de Schepper, zodat jullie één worden met de universele harmonie. 
4. Denk aan de gelukzaligheid die uw geest zal ervaren wanneer hij in zichzelf de stem van zijn Vader 
hoort, op welke plaats hij zich ook bevindt. Hiermee bewijs Ik jullie dat Ik slechts wacht om Mijn 
heerlijkheden te tonen aan een ieder die, met de nederigheid geboren uit liefde, naderbij komt om 
Mij te ondervragen of om Mij te vragen. Die zal in Mij leven, en Ik zal in hem leven. 
Soms vraag je je af of het mogelijk is dat de Geest van God in je woont. Ik zeg u dat het voldoende is 
dat u ziet dat uw lichaam geen moment gebrek heeft aan de lucht die het inademt om te leven. Op 
dezelfde wijze dringt Mijn Geest door in jullie wezen, opdat jullie het licht en de kracht van de Vader 
bezitten, die het eeuwige leven zijn. 
6... Ik ben hier om Mijzelf bekend te maken en door jullie monden te spreken. Dit is een ander 
bewijs, dat Ik in u ben, en tevens een les voor hen, die twijfelen, of het Mijn Geest is, die Zich op deze 
wijze openbaart. 
7. In het tweede tijdperk zei ik tot de Farizeeën, die verontwaardigd waren dat ik op de sabbat zieken 
genas: "De Heer is de Heer van de tijd en niet de tijd van Hem; daarom kan Hij de tijd gebruiken zoals 
het Hem behaagt. Daarom zeg Ik in de tegenwoordige tijd tot hen die niet geloven in Mijn 
openbaring door middel van het menselijk verstandsorgaan: "Ik ben de Heer van de mens en niet hij 
de Heer van de Heer; daarom gebruik Ik hem zoals het Mijn wil is." 
Soms is het nodig dat je verliest wat je bezit, opdat je de waarde ervan zou kennen. Ik zeg u dit, 
omdat velen zullen twijfelen, terwijl Ik u Mijn verkondiging geef door de mond der mensen. Maar 
zodra deze stem tot zwijgen is gebracht en de harten honger beginnen te voelen naar deze 
Goddelijke essentie, zullen zij beseffen dat deze leringen inderdaad niet van mensen afkomstig zijn, 
maar dat het licht van de Vader jullie heeft verlicht. 
9 Ook nu waarschuw Ik jullie, opdat jullie voorbereid zullen zijn; omwille van deze leringen zullen 
velen bedrog plegen en zich Mijn Stem Dragers noemen, terwijl Ik reeds zal hebben opgehouden 
Mijzelf aan jullie bekend te maken door middel van het menselijk orgaan van de geest 
10 in de tijd van Mijn manifestatie heeft niemand gezwegen, noch zal Mijn Stem zwijgen; maar na 
deze tijd, als iemand beweert de Goddelijke Straal van Mijn Licht te ontvangen, wetende dat hij 
daarmee de Vader niet gehoorzaamt en zijn broeder bedriegt, zal hij altijd moeten vrezen dat Mijn 
Gerechtigheid hem zal achterhalen, of zal hij altijd moeten vrezen dat de menselijke gerechtigheid 
hem zal grijpen 
11 Ik wil gehoorzaamheid van jullie, Ik wil dat jullie een volk vormen dat sterk is door zijn geloof en 
zijn spiritualiteit; want zoals Ik de geslachten die van Jakob afstammen heb doen vermenigvuldigen, 
ondanks de grote ontberingen die dat volk troffen, zo zal Ik ook jullie, die dat zaad in je geest dragen, 
doen volharden in jullie strijd, opdat jullie volk weer zal toenemen als de sterren aan de hemel en als 
het zand op de zee; Ik zal jullie doen vermenigvuldigen als de sterren aan de hemel en als het zand op 
de zee. 
12. Ik heb u laten weten dat gij geestelijk tot dat volk Israël behoort, opdat gij uw bestemming beter 
moogt kennen. Maar tegelijkertijd heb ik u aanbevolen de profetieën hierover niet in het openbaar 
te verkondigen totdat de mensheid ze uit eigen beweging ontdekt. Want daar het Israëlitische volk 
nog op aarde bestaat, de Jood naar het vlees, zullen zij u deze naam ontzeggen en hem u niet 



toekennen, hoewel dit geen geldige reden voor een geschil is. Zij weten nog niets van u, terwijl u veel 
van hen weet. Ik heb u geopenbaard dat dit volk, dwalend op aarde en zonder gemoedsrust, zich 
stap voor stap en zonder het te weten begeeft in de richting van de Gekruisigde, die zij zullen 
erkennen als hun Heer en die zij om vergeving zullen vragen voor hun zo grote ondankbaarheid en 
hardvochtigheid tegenover Zijn liefde. 
13 Mijn Lichaam is van het Kruis weggenomen, maar voor hen die Mij eeuwenlang hebben 
verloochend, blijf Ik vastgenageld en Ik blijf wachten op het moment van hun ontwaken en berouw 
om hun alles te geven wat Ik hun heb aangeboden en wat zij niet hebben willen ontvangen. 
14. Het is tijd voor het oordeel, de tijd om schulden te betalen. Ik heb niet gezocht naar de 
rechtvaardigen in de wereld, want dat zoeken zou tevergeefs zijn. Ik zoek hen die afgedwaald zijn en 
verlicht hun pad, zodat zij terugkeren op de weg van het goede. 
15. Ik spreek uitvoerig tot uw geest, maar het volk zegt tot Mij: "Heer, niet alleen onze geest heeft U 
nodig; zie, ons leven is een zwaar kruis." Maar ik zeg u: weest blij dat u leeft op dit stukje aarde waar 
geen vernietiging, oorlog, honger en dood zijn gekomen. Gij waardeert Mijn barmhartigheid niet en 
in plaats van Mij dagelijks te danken voor Mijn weldaden, acht gij uzelf behoeftig en klaagt Mij steeds 
aan. 
(16) Begrijpt uw zending op aarde en begrijpt het wonder getuige te zijn geweest van het 
ontspringen van de bron van spiritualiteit in de boezem van dit volk. 
17 Ik, Christus, ben het woord van de Vader en het licht van uw geweten, want het licht van God, 
overvloeiend van liefde in Jezus, is in uw harten. 
Kom onder de vleugels van de goddelijke leeuwerik, waar de warmte is die eeuwig leven geeft aan 
hen die voelen dat ze sterven van de kou. Waarlijk, Ik zeg u, er is kilte in de harten der mensen, 
omdat de liefde van hen is geweken. Het is als in die huizen waar de heilige vlam van genegenheid is 
gedoofd, hetzij tussen echtgenoten, tussen ouders en kinderen, of tussen broeders en zusters. Hun 
lichamen zijn dicht bij elkaar, maar hun zielen zijn ver van elkaar. Hoe groot is hun leegte, hoe diep 
hun eenzaamheid, en wat een kilte in die huizen! 
19 Als Ik jullie soms zeg dat Ik jullie bevend van kou tot Mij zie komen, dan is dat omdat Ik zie dat 
jullie van de wereld alleen maar onverschilligheid voor jullie pijn ervaren hebben, omdat jullie alleen 
maar egoïsme en ondankbaarheid ervaren hebben. 
20. Hoe eenzaam is hij die op aarde lijdt, hoe verlaten is de zieke! Hoe boos zijn de mensen op hem 
die valt, en hoe bitter is het brood dat voor de armen overblijft! Voel hoe de warmte van de straling 
die Ik op jullie richt, doordringt tot zelfs het meest verborgen van jullie harten. Breng het naar de 
mensen, naar de bedroefden en de zieken. De armen zullen dan hun gedachten opheffen tot de 
Schepper des levens om tot Hem te zeggen: "Heer, wij zijn niet langer verlaten in dit dal; er zijn er 
velen die tranen vergieten om onzentwil, die ons zoeken, ons troosten en ons de hand reiken." 
21. Zelfs in deze tijd zeg Ik u: "Vraagt en u zal gegeven worden", maar nu voeg Ik daaraan toe: "Leert 
geven, want u zal gevraagd worden. 
22. In het binnenste van ieder schepsel is er een koord van liefde dat, wanneer het wordt aangeraakt, 
gaat trillen. Het moet bereikt worden langs de weg van tederheid en naastenliefde, opdat het hart 
zou ontwaken en iets zou voelen van wat God voelt voor elk van zijn kinderen: liefde. 
23. Wie zullen de meesters zijn die in ieder mens de weg weten te ontdekken die leidt naar dit 
akkoord dat de mensen thans zo diep verbergen? 
24. Leer van Mij, discipelen, erken hoe Mijn eenvoudig en duidelijk woord uw wezen heeft bewogen. 
De reden is dat de essentie ervan Goddelijke liefde bevat, die warmte en leven is voor het hart en de 
geest. 
25. Heden, daar de Meester met u is, aanschouwt in Hem de Vader van alle wezens. Noem Mij niet 
langer Jezus van Nazareth, noch Rabbi van Galilea, noch Koning der Joden, want Ik ben van geen volk 
of plaats op aarde, Ik kom niet als mens, Ik kom in de geest, en Mijn natuur is goddelijk. 
26. Hoeveel is er niet gesproken en geschreven over Mijn bestaan op aarde, maar hoe zelden zijn de 
mensen verder gegaan dan het materiële. De mensen hebben alleen maar geknield om de plaatsen 
en voorwerpen te vereren die Mijn voetstappen in de wereld aangeven, in plaats van te zoeken naar 
de Goddelijke essentie van Mijn woorden of Mijn werken. Maar als een heldere dageraad is voor de 



mensheid een nieuwe tijd aangebroken, waarin uw geest in de helderheid van het middaguur zal 
herkennen wat voordien voor hem een mysterie was, gehuld in een ondoordringbare duisternis. 
27. Op deze dag verstillen de mensen hun gedachten voor enkele ogenblikken en heffen zij hun geest 
tot Mij ter herdenking van de gezegende nacht waarin de Heiland ter wereld kwam. Sommigen 
voelen de vrede van Mijn Geest omdat er vrede in hun hart is, anderen voelen verdriet omdat zij 
denken aan hun kinderjaren en aan de geliefde wezens die uit deze wereld zijn verdwenen. 
Sommigen verdiepen zich in spirituele contemplatie en gebed, net zoals er anderen zijn die de ware 
vreugde van de geest ontheiligen door wereldse genoegens en vieringen. 
28. Toch vraag ik aan de armen, de behoeftigen der aarde: "Waarom weent gij? Herinnert gij u niet, 
dat de eenvoudige herders van Bethlehem de eersten waren, die in het gelaat van dat Kind het 
aangezicht van hun Heer zagen? 
29. Droog uw tranen, hef uw aangezicht op en aanschouw het licht van Mijn Aanwezigheid in dit 
gezegende woord, dat ook door het gewone volk werd gehoord toen het in deze tijd voor het eerst 
werd gehoord. Vier deze nacht met vreugde en herinner u dat Ik naar u kwam om u Mijn Licht te 
brengen voor alle eeuwigheid. 
Ik zegen uw huis en uw brood, en ik zeg u: Ik zal aan uw tafel zitten, en naast Mij, Maria, uw tedere 
Geestelijke Moeder. 
Zorg ervoor dat uw ziel bekleed is met het witte gewaad van de deugd, ook al bedekt u uw lichaam 
op een bescheiden manier. Wat in de mens werkelijk van belang is, en wat door hem tot een lagere 
plaats is gedegradeerd, zal herrijzen in dit tijdperk dat de mensen "de tijd van de geest" zullen 
noemen. 
32. Zie hoe de verdwaalde schapen zich verzamelen bij de roep van de herder om te leven in de 
kudde van vrede. 
De stammen van dat volk, die in het Eerste Tijdperk de geboden van Jehovah hoorden, zijn blijkbaar 
van de aardbodem verdwenen. Wie van die geesten, die thans over de wereld verspreid zijn en 
gereïncarneerd zijn in mannen en vrouwen van verschillende rassen, zou in staat zijn diegenen te 
herkennen of te ontdekken, die in vorige incarnaties door bloedbanden met hem verbonden waren? 
Alleen Mijn vooruitziend, doordringend en rechtvaardigmakend oog is in staat te ontdekken wat 
vandaag de dag aan de mensen wordt ontzegd. 
Hier ben ik, sprekend door de geest van mannen die niet eens hun eigen lot kennen, laat staan dat 
van anderen. Ik weet dat velen de spot drijven met deze woorden en ze toeschrijven aan de 
verbeelding of fantasie van Mijn stemdragers door wie Ik spreek. Maar waarlijk, ik zeg u, deze 
gematerialiseerde mensheid zal recht doen aan dit eenvoudige woord gesproken door de monden 
der mensen. 
35... De eerste voren zijn al gemaakt, het zaad is in hun schoot gevallen. Vandaag zijn het slechts 
enkelen die weten dat Ik bij jullie ben geweest; maar morgen zal de wereld het weten en wanneer zij 
doorgrondt wat er gebeurd is tijdens Mijn komst, Mijn hier zijn en Mijn vertrek in deze tijd, zal zij 
bekennen dat Ik niet in het geheim ben gekomen, noch in stilte, en dat Ik van het Oosten tot het 
Westen aan de wereld bewijzen en tekenen heb gegeven waarmee Ik getuigde van Mijn Nieuwe 
Openbaring en zo een belofte vervulde die al in de oudheid aan de mensheid was gegeven. 
Op deze dag van genade is jullie hart vol vreugde, want Mijn aanwezigheid is weer onder jullie. 
Wanneer jullie Mijn Goddelijk woord van onderricht beginnen te horen, voelen jullie je bevlekt en 
onwaardig om Mijn woord te horen, maar wanneer het onderricht voorbij is, voelen jullie je zuiver. 
Dit komt omdat Mijn Woord, dat een rivier van genade is, een ieder reinigt en zuivert die zich in zijn 
wateren onderdompelt. 
37... Jullie zijn het volk dat, terwijl het Mij steeds weer hoort, moet komen tot vernieuwing en 
vervolgens tot vergeestelijking. Het is deze tijd, en geen andere, waarin jullie deze zuivering moeten 
bereiken, want zonder dat zouden jullie geen waardige dragers van Mijn Wet of boodschappers van 
dit Woord kunnen zijn. 
38. Erkennen dat het niet voldoende is te zeggen: "Ik behoor tot hen die door de Heer getekend zijn", 
maar dat het noodzakelijk is gebruik te maken van de geestelijke gaven die u zijn toevertrouwd, en 
met uw werken van liefde getuigenis af te leggen van de waarheid van Mijn leer. 



39. Onder dit volk zijn er die erkennen dat Mijn aanwezigheid onder u een hemelse genade is 
geweest, een nieuw bewijs van Goddelijke liefde voor hen die zondigen en lijden. Uit de diepten van 
de harten van hen die deze genade zo ervaren, ontspringen op geestelijke wijze de psalmen die tot in 
het oneindige stijgen om Mij te danken dat Ik tot u gekomen ben. 
40... Het volk van God is verstrooid onder verschillende volken en naties. Ik heb getracht hen te 
verenigen, maar Ik vond dat zij zich overgaven aan de genoegens van de wereld, doof voor Mijn 
stem, zonder gevoeligheid voor Mijn aanwezigheid, zonder zich Mijn belofte om terug te keren te 
herinneren. Ik vond een deel van dat volk in deze hoek van de aarde hier, en ziende dat hun geest Mij 
verwachtte, dat hun hart verhard was in lijden en in staat om Mijn Aanwezigheid te voelen, zond Ik 
hen Elia om hen voor te bereiden om Mijn nieuwe discipelen te worden. 
41. Wanneer dit volk in aantal zal toenemen en groot en sterk zal zijn door hun vergeestelijking, 
zullen zij het Nieuwe Jeruzalem binnengaan, de verblindend witte Geestelijke Stad, onzichtbaar voor 
stoffelijke ogen, waarvan de poorten der liefde geopend zullen worden om de lange pelgrims binnen 
te laten die er naar zullen komen verlangen. 
42. De verblindende witte luister van dit huis ontspringt aan de geestelijke harmonie van hen die 
Mijn Wet vervullen, en ieder die langs deze weg in de boezem van deze broederschap binnentreedt, 
zal daardoor een kind van het volk van God zijn. 
Niet allen luisteren hier naar Mij die geestelijke gaven hebben ontvangen in deze tijd. Zie hoeveel 
lege plaatsen er aan tafel zijn, omdat velen van Mijn kleine kinderen, nadat zij een zegen hadden 
ontvangen, zijn weggegaan en de verantwoordelijkheden en zendingen hebben ontlopen. O, als zij 
hier op aarde nog de geloften kenden die elke geest Mij gaf voordat hij naar de aarde kwam! 
44. Voordat het lijden hen weer ineen doet storten en de ellende hen weer tot verstotenen maakt - 
zoek hen op, zeg hen dat Mijn Liefde nog steeds op hen wacht, maar dat zij, om niet te lijden, 
moeten terugkeren tot de Vader voordat zij het laatste van wat hen nog rest van hun erfenis, 
verkwisten. 
45. Kom, kom, zegt de Meester tot u, op Mijn weg is ware vrede; Ik ben redding en leven. 
46. Heb de Vader lief en verheerlijk hem, die neerdaalt om u in uw aardse leven te verrassen en die 
weet door te dringen in uw hart. 
47. "Hebt Mijn woord als Vader en als Meester gehoord, dan zult gij ook dat van rechter hebben in 
deze dag. Ik zal van u een verslag eisen van alles wat ik u heb gegeven voor de vervulling van uw taak. 
Je hebt het licht om je te leiden, de deugden en de bekwaamheden. Ik heb over jullie gewaakt en heb 
jullie op het pad gezet waarlangs jullie Mij kunnen bereiken. Nu, na een tijd waarin ik je getest heb, 
vraag ik je: Wat is uw eerbetoon en wat is uw realisatie? Heb je begrepen wat je voor Mij betekent? 
Bereid u dan voor, luister naar de stem van uw geweten, en beantwoord Mijn vragen. 
49. Willen jullie dat Ik het kruis van de onvolkomenheden van de wereld op Mijn schouders draag en 
jullie taken overneem om te vervullen wat alleen aan jullie is om te doen? Ik schenk u thans het 
Derde Testament, en gij hebt de eerste twee niet eens begrepen. Indien gij toen bereid waart 
geweest, zou het niet nodig geweest zijn, dat Mijn woord materieel gehoord werd, want dan zou Ik 
geestelijk spreken en gij zoudt Mij met uw liefde antwoorden. 
Wanneer Mijn stem van oordeel in je wordt gevoeld, zoek dan toevlucht en troost bij je Moeder. Dan 
is de vriendelijke en liefdevolle stem van Maria voorbede en helpt u in uw beproevingen. Zij, bij wie 
uw werken, gebeden en smeekbeden niet onverhoord blijven, geeft u raad en zij vraagt de Vader om 
een nieuwe kans, opdat het kind op de goede weg terugkeert, vernieuwd wordt en heel wordt. Haar 
goedheid bedekt je als een mantel. 
51. Ook Elia verschijnt voor Mij, als een baken waarvan het licht de mensheid leidt. Zijn stem, vol van 
gerechtigheid, doet harten schudden en doet hen wroeging voelen. Hij zweert bij Mij te waken over 
de zuiverheid van de bron, die Mijn werk is, opdat allen die haar naderen er hun dorst naar 
gerechtigheid en liefde kunnen lessen. De staf die Ik de mens heb gegeven om op te leunen is Elia, de 
onvermoeibare Herder, die jullie leidt en leidt tot Mij en die jullie Mijn boezem zal doen bereiken 
wanneer jullie je hebben vervolmaakt. 
Elke periode die Ik jullie geef, elke reïncarnatie, is een nieuwe fase die de geest bereikt, waarbij hij 
telkens meer licht verwerft. 



53. Bedenk met welke liefde Ik u overladen heb met geschenken en met welke wijsheid Ik u 
instructies gegeven heb en u geïnspireerd heb, opdat u erin zult slagen op aarde een hoog en 
waardig bestaan te scheppen, opdat u, wanneer u uw werk voltooid hebt, het zaad zult oogsten en 
de Vader het in Zijn graanschuur zal brengen. 
54. Geliefde mensen, zoudt gij Mijn onderricht kunnen veronachtzamen en terugvallen nadat Ik in 
deze tijd tot u gesproken heb en u Mijn wil heb bekend gemaakt? Laat Mijn woord niet alledaags 
voor u worden, en alleen omdat Ik u vergeef, zondigt niet opnieuw, of verzuimt te waken en te 
bidden. 
Ik ben nu het onkruid bij de wortels aan het wegtrekken. Als u, te midden van deze wereldwijde 
zuivering, gemoedsrust wilt voor uzelf en voor de mensen om u heen, werk dan aan vrede door uw 
medemensen lief te hebben. 
De plagen en de ontketende natuurkrachten zullen de mensheid blijven zuiveren, en allen zullen 
grote bewijzen en getuigenissen hebben van Mijn nieuwe manifestatie in deze tijd. Zij die met ijver 
en liefde hun eerste schreden zetten, zullen grote wonderen verrichten en de eersten zijn, en zij die 
vandaag de eersten zijn en geestelijk traag worden, zullen de laatsten zijn. 
57. Geef de tijd niet de schuld van uw ongeluk of uw pijn; bedenk dat wanneer de mensheid zich niet 
heeft laten leiden door Mijn Wet, noch haar vrede heeft bewerkt, het niet meer dan normaal is dat 
zij de bittere vruchten plukt die zij heeft gekoesterd. 
58. Ik geef u nieuwe kracht, want ik zie u vermoeid. Iedereen die onder de schaduw van deze boom 
des levens stapt, zal gesterkt worden. 
59. De Vader helpt u, want Hij wil discipelen onder u vinden, geen zwakke kinderen die zuigelingen 
blijven door de eeuwen heen. Werk aan uzelf en vernieuw uzelf, opdat u Mijn barmhartigheid zult 
verdienen. In die tijd zal Mijn gerechtigheid de nieuwe Sodoms en Gomorra's uitroeien, opdat hun 
zonde geen andere volkeren zal besmetten. Waarlijk, Ik zeg u: door het geweten heb Ik Mijn stem tot 
alle mensen doen doordringen; daarom kunt gij begrijpen dat, als de wereld in duisternis gehuld is, 
de reden niet is dat Ik haar Mijn licht heb ontzegd. 
60... Wanneer uw ogen de verwoesting der volkeren zien en gij hunne ellende kent, zal uw hart door 
smart en smart bezwaard gevoeld worden; maar wanneer zij, die thans aan Mijn woord hebben 
getwijfeld, de vervulling van Mijne profetieën zullen zien, zullen zij evenzeer wenen, omdat zij 
ongeloovig zijn geweest. U zult dan zien hoe de "laatsten" u een voorbeeld geven van geloof, 
vertrouwen en gehoorzaamheid. 
61. Bereidt u voor op dit jaar dat overal ter wereld bezoekingen en wonderbaarlijke gebeurtenissen 
zal brengen - wonderen waarvan Ik er vele onder u zal verrichten. 
62. Draag goed onderwijs in de huizen, samen met het voorbeeld van uw vernieuwing, uw deugd en 
uw vrede, zodat wanneer de scharen vreemdelingen uw volk zoeken, zij een volk zullen zien dat 
bereid is in hart en geest. Onthoud, als dit niet gebeurt, zult u moeten klagen dat ze u in uw slaap 
hebben verrast. 
63. Wees niet bevreesd bij uw broeder aan te kloppen om hem uit gevaar te redden, hem te troosten 
in een verdrukking, of hem raad te geven in een moeilijke situatie. Doe als Jezus, de pelgrim, die 
eenmaal, tweemaal en driemaal aanklopt bij de deuren van de harten. Ik heb licht in je blik gelegd en 
heb beloofd woorden van waarheid op je lippen te leggen wanneer je moet spreken. Streef ernaar 
vrede en licht te bewaren, zowel in uzelf als in uw huizen, opdat u geen toegang geeft tot de kwade 
invloeden die uitgaan van de zielen van duisternis die de mensheid omringen. Wandel steeds op de 
wegen van Mijn Wet, opdat gij uw weg verlicht moogt zien en opdat gij de moeilijkheden en ziekten 
moogt overwinnen die gij op uw weg tegenkomt, als struikelblokken die u op uw levensweg 
tegenhouden. 
64... Verbeter uw leven, verhef uw geest, wacht niet tot de laatste komt en wanneer hij de grootheid 
van Mijn Leer en Mijn Openbaring begrijpt, tot u zegt: "Wat hebt gij gedaan in al deze jaren van 
Goddelijke Instructie?" en dan moet gij zwijgen. Waarlijk, Ik zeg u, ook al twijfelt u eraan, u bent door 
Mij uitverkoren in de Drie Tijden. Onder jullie zijn er die ik in waarheid de eerstgeborene kan 
noemen. 
Vandaag, nu ik je verdrietig zie, vraag ik je: Waarom zie ik geen vreugde in jullie harten? Bent u 
vermoeid door de beproevingen en wisselvalligheden van het leven? Bent u vermoeid geraakt door 



de onrust die veroorzaakt wordt door de oorlog onder de naties? Bent u ook moe geworden van het 
kijken en bidden? Mensen, jullie zijn niet gedoemd om te sterven. Ik heb u gezegd dat u zult leven, Ik 
heb u geestelijke gaven gegeven en u de tijd gegeven om uw zending te volbrengen. Gij hebt gezien, 
dat het boek, waarin uw geweten al uw handelingen optekent, niet zuiver is, en dit bedroeft u, 
omdat gij u ondankbaar acht. Je herbeleeft in je geheugen de voorbije dagen en maanden, je 
herinnert je mijn weldaden één voor één. Jullie vrezen de toekomst, jullie vrezen het geloof in jezelf 
te verliezen, jullie vrezen Mij ongehoorzaam te blijven en niet in staat te zijn je zending te vervullen. 
Maar ik wil uw pad vullen met licht om uw geloof en hoop te verlevendigen, zodat u een beslissende 
stap kunt zetten op de weg naar geestelijke vooruitgang. Verenig jullie harten in één, geliefde 
mensen. 
66. Ik zal de vlaggen van de door oorlog verwoeste naties verenigen tot zij een vredesvlag vormen. Ik 
spreek zo omdat Ik de God van vrede ben, een Vader die vreugde wil in de harten van Zijn kinderen. 
67. Ik wil jullie zien als Mijn discipelen aan wie Ik Mijn wijsheid kan openbaren, zodat jullie de 
toekomst kennen; maar Ik zie jullie deze dag peinzend, want jullie hebben de waarheid van Mijn 
woord ervaren en de vervulling van Mijn profetieën die door deze stemdragers zijn gegeven. 
Vandaag hebben jullie Mijn Goddelijke leer gehoord en jullie zijn geschokt omdat jullie weten dat elk 
van Mijn leringen een profetie en een wet is. Ik zeg u dit alles omdat gij nog veel meer verheugd 
zoudt moeten zijn, want er is geen godsdienstige gemeenschap of sekte die zou kunnen zeggen, zoals 
gij doet, dat zij Mijn Goddelijk, levend en onmiddellijk Woord heeft, of die zou kunnen zeggen dat de 
Heer Zich aan hen bekend maakt. Jullie, die de enigen zijn die kunnen verzekeren dat Christus Zich 
bekend maakt en Zich openbaart aan dit volk, toon Mij niettemin jullie harten gebogen door pijn en 
wroeging omdat jullie Mijn geboden niet hebben vervuld. Dit belet u uw stem te verheffen om te 
getuigen van Mijn aanwezigheid onder de mensheid, en dat komt omdat uw geweten u Mijn oordeel 
doet voelen, dat oordeel dat het hele heelal omvat en op dit moment ieder schepsel bereikt. 
Met Mijn woord van liefde bewijs Ik u de waarde die uw geest voor Mij heeft. Er is niets in de 
stoffelijke schepping dat groter is dan je geest, noch de koningsster met haar licht, noch de aarde 
met al haar wonderen, noch enig ander schepsel is groter dan de geest die Ik je heb gegeven, want 
het is een Goddelijke vonk, een vlam die uit de Goddelijke Geest is voortgekomen. Buiten God 
bezitten alleen de geesten geestelijke intelligentie, geweten, wil en vrijheid van wil. Boven het 
instinct en de neigingen van het vlees verheft zich een licht, dat uw ziel is, en boven dit licht een gids, 
een boek en een rechter, dat het geweten is. 
69. Alle schepselen brengen Mij hulde, maar niet uit geloof of uit liefde, maar vanwege de wet; uw 
geest daarentegen brengt Mij hulde uit liefde. Als hij knielt en Mij aanbidt, is dat door geloof en door 
het licht van zijn geweten. De tijd, de ruimten, de natuurkrachten, de sterren, de wezens der natuur, 
de planten, allen volgen getrouw de bestemming die door Mij is vastgesteld. Maar als Ik u zou vragen 
wat gij hebt gedaan met Mijn geestelijke en stoffelijke wetten - gij mensen die de volkeren van de 
aarde regeert en gij mensen die de mensheid leidt op de weg van de geest - dan zoudt gij Mij in 
meerderheid het bloed van uw offers en vele duistere daden moeten tonen. 
Zeventig, jullie heersers: Wat heb je de naties aangedaan? Ik zie alleen pijn en ellende. Jullie die rijk 
zijn: Hoe kan je brood je smaken en hoe kan je van je rijkdom genieten als je weet dat velen honger 
lijden? Jullie zullen slaven worden van jullie macht, jullie brood zal bitter zijn en jullie zullen geen 
vrede hebben. Dit is jouw werk, dit is het zaad dat je hebt gezaaid. 
Om deze wereld tot rede te brengen, is het nodig dat de pijn zeer groot is. Ik zend u Mijn Licht, opdat 
gij elkander moogt herkennen en eerbied zult hebben voor het leven van uw medemens. Laat de 
broedermiddelen achter u en keer terug tot de Vader van uw geest, die u lange tijd niet hebt bezocht 
in Zijn heiligdom. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 



Instructie 87  
 
1... Het behaagt Mij u te verrassen op de meest onverwachte manieren om uw geloof van hart te 
testen. Ik stel graag uw zielenkracht op de proef, opdat u een voorbeeld zult zijn voor uw broeders. 
In uw geest leeft het zaad van Jakob, dat ik Israël heb genoemd, wat "sterk" betekent. Die patriarch 
werd door Mij aan zware beproevingen onderworpen om grote voorbeelden te geven van 
zielskracht. Ik zond hem een engel om met hem te strijden, maar de sterke arm van die man liet zich 
niet verslaan. Vanaf die tijd noemde ik hem Israël, en met die naam werd hij bekend bij het 
nageslacht. Maar als ik je zou vragen: Wat hebt gij gedaan met het geestelijk zaad dat Jakob u heeft 
gegeven? Zou je mijn vraag begrijpen, en zou je weten hoe die te beantwoorden? Mijn engelen zijn 
op je pad verschenen om tegen je dwalingen te strijden, maar je hebt ze niet ontvangen. De wezens 
van de duisternis hebben je onvoorbereid gevonden, en je bent zwak voor hen geweest. 
002 Nogmaals vraag ik u: Waar is het zwaard van Jakob, zijn ijver en zijn kracht? 
Ik heb jullie de aanwezigheid van wezens van licht in jullie aardse leven geschonken, opdat zij jullie 
beschermen, helpen en inspireren. Zij, die meer ontwikkeld zijn dan jullie, dalen af om een missie van 
liefde te vervullen, de missie van het zaaien van weldaden en helende balsem onder hun broeders. 
De wezens van de duisternis, of de verloren zielen, vervullen onwillekeurig de taak de mensen te 
beproeven op hun geloof, hun deugdzaamheid en hun volharding in het goede. En wanneer zij 
eindelijk verslagen zijn door de kracht van de ziel en de volharding in het goede van degene die zij 
hebben verleid, ontvangen zij verlichting en worden herboren tot leven en liefde. 
4e Discipelen, Ik heb jullie gevoeligheid gegeven zodat jullie de aanwezigheid van jullie geestelijke 
broeders kunnen waarnemen. Wie niet de gave van het geestelijk zien heeft, heeft die van de 
openbaring, of zijn hersenen zijn in staat de geestelijke wereld te ontvangen, of hij heeft tenminste 
de gave van het voorgevoel; maar het heeft u aan liefde ontbroken om uw gaven te ontwikkelen. 
Daarom raad ik u aan waakzaam te leven, opdat u de stem van de Herder en de wachters die u 
beschermen hoort, het geweeklaag van het schaap, of het kruipen van de wolf die in het kreupelhout 
op de loer ligt. 
Slaap niet in deze tijd van hinderlagen en gevaren, van afgronden en verleidingen. Begrijp, dat ieder, 
die een geestelijke gave heeft of de zending om geestelijk licht te geven, voortdurend belaagd en 
vervolgd zal worden. Ik kom niet om vooroordelen of bijgeloof onder Mijn volk te wekken. Ik kom om 
uw geloof in het bestaan van het geestelijke te versterken en uw ogen te openen voor het eeuwige. 
Dan zul je in staat zijn ver voorbij de materiële dingen te kijken en te begrijpen dat niet alles wat aan 
gene zijde bestaat in licht is gehuld; want zelfs in het onzichtbare is er duisternis die moet worden 
opgelost en onvolkomenheden die moeten worden getransformeerd in sublieme spiritualiteit. 
6 het onderricht dat ik u gegeven heb opdat gij er in uw leven in zult slagen het licht dat de duisternis 
in helderheid verandert tot u te trekken, leert bidden en waken met geloof en volharding in het doen 
van het goede; ik heb u geleerd te bidden en te waken met geloof en volharding in het doen van het 
goede 
7. Een mens die in een zondig leven is gevallen, is in staat een heel legioen wezens van duisternis 
achter zich aan te slepen, die hem een spoor van ongezonde invloeden op zijn pad doen achterlaten. 
De wereld, met haar wetenschap, is zo ver afgedwaald dat zij thans uit zichzelf niet meer kan 
terugkeren naar het begin van haar evolutionaire weg, omdat zij niet in staat zou zijn waarheid van 
onwaarheid te onderscheiden bij gebrek aan geloof, aan liefde, en omdat zij de zin van haar bestaan 
niet kent; daarom ben Ik teruggekomen naar de wereld. Zalig zijn zij die Mij horen, want zij zullen Mij 
begrijpen, Mij volgen en redding vinden. Ik zal hun de kracht geven om alles te herstellen wat zij 
hebben ontheiligd of vernietigd. 
9. volk, blijft standvastig in Mijn Leer en voorwaar, Ik zeg u, drie geslachten na de uwe zal de ziel van 
uw nageslacht een grote vergeestelijking bereikt hebben. Zoekt de ware verheffing, en daarna zal de 
gehele mensheid dat doen; want uw wereld is niet gedoemd eeuwig een tranendal te zijn, een land 
van zonde, een hel van ontucht en oorlog. De "Dag des Heren" is al bij jullie, Mijn zwaard van 
gerechtigheid zal corruptie treffen. Wat zal er gebeuren wanneer Ik het kwade zaad, de ondeugd en 
de trots vernietig en in plaats daarvan het zaad van vrede, eensgezindheid, vernieuwing en waar 



geloof in Mij onderdak geef? De wereld zal moeten veranderen, de mens zal veranderen, zodra zijn 
geestelijke toewijding aan God en zijn leven beter zijn. 
10. Er zal een tijd komen dat er mensen zullen verschijnen die waarlijk Mijn wet liefhebben, die de 
geestelijke wet weten te verenigen met die van de wereld, dat wil zeggen, de eeuwige macht met de 
wereldlijke macht. Het zal niet gebeuren om de geesten tot slaven te maken, zoals in het verleden, 
maar om hen de weg te wijzen naar het Licht, dat de ware vrijheid van de geest is. Dan zal de moraal 
terugkeren in de schoot van de gezinnen, zullen er echte plaatsen van opvoeding zijn, en spiritualiteit 
in uw gewoonten. Het zal de tijd zijn waarin het geweten zijn stem zal laten horen en waarin Mijn 
kinderen met Mijn Goddelijkheid zullen communiceren van geest tot geest, wanneer de rassen zullen 
samensmelten. Dit alles zal bepalend zijn voor het verdwijnen van vele verschillen en geschillen; 
want tot nu toe hebt gij, hoewel uw wereld zo klein is, niet geweten hoe gij als één familie kunt 
samenleven, gij hebt Mij geen eendrachtige vorm van eredienst kunnen aanbieden. Het oude Babel 
veroordeelde u tot deze scheiding van volkeren en rassen, maar de oprichting van Mijn geestelijke 
tempel in het hart van de mensen zal u bevrijden van die verzoening en u werkelijk elkaar doen 
liefhebben. 
11. Denk niet dat Ik dit volk pas op het laatste uur heb uitgekozen voor Mijn nieuwe manifestatie. 
Alles was al van eeuwigheid voorzien. Dit land, dit ras, jullie zielen, zijn door Mij voorbereid, zoals ook 
de tijd van Mijn aanwezigheid door Mijn Wil is bepaald. 
12. Ik besloot Mijn manifestaties te beginnen onder de armsten, onder hen die het verstand en de 
geest zuiver hielden. Daarna liet Ik allen tot Mij komen, want aan Mijn tafel is geen onderscheid, 
noch bevoordeling. Mijn Woord dat tot dit volk is neergezonden was eenvoudig en nederig van vorm, 
toegankelijk voor jullie, maar de betekenis ervan, vol van helderheid, was diepgaand voor jullie geest, 
want hoewel Ik de bewaarplaats ben van alle kennis, druk Ik Mijzelf altijd eenvoudig en duidelijk uit 
en openbaar Ik Mijzelf. Ik ben voor niemand een mysterie, het mysterie en het geheim zijn kinderen 
van jullie onwetendheid. 
13. Is er ook in deze tijd Thomas met twijfels in zijn hart? Wat verwacht je nog meer te zien en te 
horen om te geloven? Willen jullie dat Christus weer mens wordt om onder jullie te leven? Geef Mij 
het aan het kruis geofferde lichaam terug dat je Mij hebt afgenomen en Ik beloof je terug te komen 
als een mens. Kun je dit doen? Nee. Ik, daarentegen, vond u dood voor het licht en het geloof, en ik 
wekte u geestelijk op. Je had je lichaam verloren in de aarde, en ik gaf je een nieuwe. Alleen Ik kan 
deze wonderen verrichten, maar waarlijk Ik zeg u, het leven dat gij Jezus op Golgotha hebt 
ontnomen, heeft zich als een dauw van eeuwig leven over de gehele mensheid verspreid. 
14 daarom zeg Ik jullie dat jullie Mijn Tempel zijn, dat Heiligdom dat in jullie geest bestaat en waar Ik 
jullie aanbidding zoek, waar Ik wil dat Mijn Stem haar Echo vindt, waar Mijn Altaar zal verrijzen en Ik 
eeuwig zal kunnen vertoeven 
15. Al Mijn leer en Mijn wet zijn niets anders dan een voorbereiding om het geestelijk leven binnen 
te gaan. Hoevelen van hen die Mij in deze tijd hebben gehoord, leven reeds in de andere wereld, vol 
vreugde in hun geest, omdat zij geen moeilijkheden hebben ondervonden bij hun gang naar die 
oneindige wereld, terwijl velen, sceptisch in hun materialisme, ironisch glimlachen wanneer tot hen 
wordt gesproken over het geestelijk leven. Maar het uur van de dood zal komen, dan zal er geen hart 
zijn dat niet vreest, noch een geest die niet beeft in het aangezicht van de naderende aanwezigheid 
van de eeuwigheid. 
(16) Waak en bid altijd, opdat dit leven, dat over u trilt en in het diepst van uw wezen roert, u bereid 
moge vinden. 
17. Niemand buiten Mij kan uw ziel behouden, want Ik ben het goddelijke manna des levens. 
18. Mensheid, ontwaak uit de diepe slaap waarin u verkeert en kijk de waarheid in het gezicht, 
hoeveel menselijke dromen zullen in deze tijd worden verbrijzeld onder invloed van Mijn 
gerechtigheid. Maar daarna zal voor de mensen de dageraad van een nieuwe tijd aanbreken, waarin 
Ik hun nieuwe lichten zal openbaren die hen tot de kennis van de allerhoogste waarheid zullen 
brengen. 
19 nieuwe generaties en nieuwe geesten zullen naar de aarde komen om een hoge zending te 
vervullen, en als zij op hun weg de goedheid en het voorbeeld ontdekken dat hun voorgangers hun 



hebben nagelaten, zullen zij erin slagen uit hun harten een zuiver zaad te doen ontspruiten dat een 
zegen zal zijn voor Mijn leerlingen van de tijd van vergeestelijking en licht. 
20 de volkeren zijn door Mijn gerechtigheid getroffen, ook de uwe zullen getroffen worden; maar 
waarlijk, Ik zeg u: indien Mijn discipelen standvastig blijven in hun geloof en hun goedheid, zullen zij 
niet verloren gaan, want door hun gebeden en hun werken van liefde zullen zij vergiffenis verkrijgen 
voor de mensheid; Ik zeg u: indien Mijn discipelen standvastig blijven in hun geloof en hun goedheid, 
zullen zij niet verloren gaan, want door hun gebeden en hun werken van liefde zullen zij vergiffenis 
verkrijgen voor de mensheid 
21. De wereld was niet in staat of bereid Mij te voelen toen zij in vrede leefde, daarom moet zij Mij 
door pijn waarnemen; want alleen in beproevingen wendt de mens zich met zijn smeekbeden tot de 
Schepper, herinnert hij zich Zijn Vader, en waardeert hij Zijn weldaden en erkent hij Zijn wonderen. 
22. Begrijpen: Wanneer Mijn gerechtigheid jullie treft, beschermt Mijn liefde jullie tegelijkertijd. 
23; het was noodzakelijk dat er een geestelijke chaos over de mensheid zou komen, opdat jullie in 
deze strijd de gaven zouden zien verschijnen die Ik aan jullie geest heb nagelaten en opdat jullie in 
staat zouden zijn Mijn goddelijke leringen te doorgronden en te begrijpen; Ik ben het die jullie de 
gaven heb gegeven die Ik aan jullie geest heb nagelaten. 
24... Aan jullie die Mijn stem in deze tijd gehoord hebben, Ik beveel jullie om als beschermers te zijn, 
om waakzaam te zijn opdat de zuiverheid van deze goddelijke inspiratie niet ontheiligd wordt door 
iemand die haar wil verdraaien. Vorm geen riten of afgodische culten rond deze openbaringen, want 
dan zouden jullie Mij niet de geestelijke verering brengen die Ik van jullie verwacht. 
25. Hebt Mij lief in uw naaste en bidt met de geest, alleen dit vraag Ik van u, en als gij deze leringen 
volgt, zult gij Mij door uw daden volmaakte eredienst bewijzen. 
26. Laat niemand die zich een leerling van deze geestelijke leer noemt, bij de Vader klagen dat hij 
arm is in zijn stoffelijk leven en veel van de gemakken mist die anderen in overvloed hebben, of lijdt 
onder gebrek en ontbering. Deze grieven komen voort uit de materiële natuur, die, zoals u weet, 
slechts één bestaan kent. Uw geest heeft geen recht om zo tot zijn Vader te spreken, noch om zich 
ontevreden te tonen, noch om te treuren over zijn eigen lot, want alle zielen hebben, op hun lange 
reis van evolutie over de aarde, de hele ladder van ervaringen, genoegens en menselijke 
bevredigingen doorlopen. 
De vergeestelijking der zielen is reeds lang begonnen, en deze pijn en armoede, die uw harten 
weigeren te verdragen of te lijden, zullen u helpen om ze te bereiken. Elk geestelijk en materieel 
goed heeft een betekenis die je moet erkennen, zodat je de waarde van het een of het ander niet 
ontkent. 
28. De goede spiritualist zal hij zijn die, ondanks al zijn armoede in materiële goederen, zich rijk en 
gelukkig voelt als Heer, omdat hij weet dat zijn Vader hem liefheeft, dat hij broeders heeft om lief te 
hebben, en dat de schatten van de wereld ondergeschikt zijn aan de rijkdommen van de geest. Ook 
hij zal een goede spiritualist zijn die, als bezitter van materiële goederen, weet hoe hij deze voor 
goede doeleinden moet gebruiken, door ze te gebruiken als middelen die hem door God zijn gegeven 
om een belangrijke zending op aarde te volbrengen. 
29... Het is niet nodig arm, veracht of ellendig te zijn om gerekend te worden tot hen die Mij volgen, 
evenmin als het nodig is te behoren tot hen die lijden om door Mij bemind te worden. In 
werkelijkheid zeg Ik jullie dat jullie volgens Mijn Wil altijd sterk en gezond moeten zijn en eigenaar 
van alles wat Ik voor jullie geschapen heb. 
30 Wanneer zult gij weten eigenaars te zijn van uw erfenis, elke genade te waarderen en alles zijn 
juiste plaats in het leven te geven? 
31. Zie, hoe ver de mensen van het pad der Waarheid zijn afgedwaald; toch beschik Ik in Mijn 
Almacht over alle middelen om hen er toe te brengen er naar terug te keren. Ik zal dit werk 
volbrengen in één dag, maar niet in een dag zoals die, welke de zon bepaalt door de loop van haar 
licht over de aarde, maar in een Geestelijke Dag, die overschaduwd zal worden door het licht van 
Mijn Goddelijke Geest, en waarin Ik, de Goede Herder, jullie stappen op de lange pelgrimstocht zal 
blijven bewaken. Denk je niet dat het Mijn Geest als Vader pijn doet als jullie afdwalen van het pad 
dat Ik voor jullie heb gemarkeerd met bloed als bewijs van Mijn oneindige Liefde? Keer terug, keer 
terug naar de weg, geliefde schapen, want daarop zul je de horde van de vrede bereiken. 



Kom tot Mij, menigte mensen, maar kom verenigd! Er zal geen verdeeldheid of scheuring zijn onder 
Mijn volk, want gij moet een voorbeeld van broederschap en eenheid stellen voor de wereld. 
33... "Ik heb jullie meer te geven dan wat jullie Mij vragen", heb Ik dikwijls tot jullie gezegd en Ik 
vraag jullie: geloven jullie dat de geesten die de aarde eerst bewoonden zich al de wonderen van de 
natuur die hen in hun aardse bestaan omringden, hadden kunnen voorstellen? Deze wezens wilden 
graag weten, scheppen, erkennen, een vrije wil bezitten, maar zij hadden zich nooit voorgesteld dat 
dit leven een dergelijke heerlijkheid zou inhouden. 
34. Nu gij (lange tijd) in deze wereld hebt geleefd, die gij hebt veranderd van een paradijs in een 
tranendal, verlangt gij terug te keren tot het Geestelijk Leven en vraagt Mij, dat er in dit hiernamaals 
geen gebrek zal zijn aan licht en vrede voor uw geest, zonder te bedenken, dat Ik u niet alleen dit zal 
geven, maar u ook vele geheimen zal openbaren en u de bron van het leven zal tonen, vanwaar gij 
geestelijk het werk van uw Vader zult zien, begrijpen en liefhebben. Dan zul je begrijpen dat de 
materiële schepping, met al haar volmaaktheden, slechts een afspiegeling of een symbool is van het 
glorierijke en eeuwige Geestelijke Leven. 
Vandaag vragen jullie Mij slechts om een beetje vrede en een sprankje licht, maar wanneer jullie, 
nadat jullie het lichaam in de schoot van de aarde hebben verlaten, jezelf omringd zien door de 
pracht van het geestelijke leven, zullen jullie je herinneren wat Ik jullie op aarde heb gezegd: "De 
Vader heeft Zijn kinderen meer te geven dan wat zij van Hem vragen. Maar vergeet niet dat je de 
ladder van de hemel moet beklimmen die de geest naar het vlak van volmaaktheid leidt, en dat het 
jouw inspanning en jouw liefde zullen zijn die je naar de top zullen leiden, waar jouw verdiensten je 
waardig zullen maken voor de hoge beloning die ik je beloof. 
Mijn licht schijnt in het orgaan van de geest van de stemdrager, en wordt het menselijk woord. De 
hals van deze verstandsorganen, waardoor Ik tot de mensen spreek, is weerbarstig, hun hart is hard 
en hun lippen zijn onhandig; maar wanneer Mijn Licht hen aanraakt, wanneer Mijn Lichtstraal hun 
geest bereikt, zijn de zinnen die zij uitspreken hemels voedsel voor hen die hongeren naar liefde en 
waarheid, zijn balsem en troost voor hen die tot hen komen onder het lijden, en zijn een boek van 
Goddelijk licht voor hen die de wijsheid liefhebben. 
37. eet en drink, zeg Ik tot uw geest; op dit ogenblik staan brood en wijn op tafel: het brood is Mijn 
Woord en de wijn is de geestelijke inhoud ervan. 
Eet en drink, want vanaf het einde van het jaar 1950, zult u dit woord niet meer horen. Profiteer van 
deze jaren waarin jullie nog Mijn openbaring ontvangen, want wanneer het uur komt, zullen jullie Mij 
niet meer op deze manier horen en jullie zullen bitter wenen in een poging Mij jullie nog een periode 
van onderricht te laten geven; maar Ik zeg het jullie van te voren: Als het woord van een koning al 
niet wordt teruggenomen, hoeveel te meer geldt dat dan voor het woord van een God! 
39. Mijn wil zal geschieden, want de Koninklijke ster zal eerder ophouden te schijnen, of hemel en 
aarde zullen vergaan, dan dat Mijn wil zal geschieden. 
40... Jullie zullen veel te doen hebben nadat Ik Mijn woord van jullie heb genomen. Alles wat gij nu 
niet gedaan hebt, of niet hebt kunnen doen, zult gij in die dagen moeten doen. 
41. Uw broeders in nood zullen u zoeken, en gij zult u niet verbergen. Je hart zal een bron zijn van 
liefdadigheid en mededogen voor de behoeftigen, en je zult Mij zoeken in het hoogste rijk van je 
gedachten, waar je Goddelijke ingevingen zult ontvangen. 
42. U zult niet vrij zijn van beproevingen, maar deze zullen dienen om uw geest te sterken en aan 
mensen van weinig geloof uw overgave (aan Gods wil) en uw geestelijke verheffing te tonen. 
43. Zalig zijn zij die Mijn wil volgen met zachtmoedigheid en onderwerping, want in hen zullen de 
gaven van vrede, wijsheid en spiritualiteit zijn. 
44. Vandaag zoek ik hen die de zin van het leven niet hebben begrepen, hen die niet weten wat 
waarheid is, de zwakken die falen in elke onderneming, in elk project, in elke stap. En ik zeg tegen 
hen: Kom naar dit woord luisteren, en je zult je gesterkt voelen zoals je nog nooit bent geweest. 
Geloof zal u onoverwinnelijke kracht geven, en kennis van Mijn leer zal u een licht geven dat nooit zal 
doven. 
45... Niemand van hen die op deze wijze ontwaakt, zal opnieuw in lethargie verzinken of op het pad 
van ontwikkeling stil blijven staan. Wie dit licht ziet, zal kunnen zeggen dat Mijn stem hem altijd 
heeft geroepen en dat Mijn aanwezigheid zich aan hem heeft geopenbaard bij iedere stap op zijn 



levensweg, zodat hij nooit meer zal kunnen zeggen, zelfs niet op een kritiek moment, dat het hem 
aan het licht heeft ontbroken. 
46. Gezegend zijn zij die, zonder vrees voor de wereld, ernaar streven dit licht aan hun broeders te 
brengen en zo de waarheid verspreiden en vrede zaaien. Zij zullen de weg kennen die naar het 
Koninkrijk der Hemelen leidt. 
47. De vrijheid van wil, die gij dikwijls hebt gebruikt om een verkeerde weg in te slaan, zal door Mijn 
Gerechtigheid worden aangetast; maar de tijd zal komen dat gij deze gave ten volle zult genieten en 
zij zal u dienen om alleen werken te doen die uw Vader waardig zijn. 
48. Hebt vertrouwen in Mij en er zal geen storm zijn die u verstrooit. Want deugd beschermt hen die 
hun gedachten naar de hemel verheffen. 
49. In het Hiernamaals heb Ik een tehuis voor u; het verblijf daarin zal zijn als het lezen van een boek 
vol van onuitputtelijke wonderen voor de geest. Zolang jullie gasten op aarde zijn, leef zo goed als 
jullie kunnen en gehoorzaam altijd aan de geboden van Mijn Wet. Wees zuiver en streef naar 
volmaaktheid, naar schoonheid, naar goedheid; wees nuttig voor uw naasten. Zo zult u de waarden 
verzamelen die, wanneer u zich losmaakt van de materie, uw ziel zullen vergezellen op de weg naar 
de eeuwigheid. 
50. Maak jezelf bewust van je gaven, ontdek je krachten, begrijp je zending en ga dan zonder haast 
op weg tot je aankomt waar Mijn Liefde als Vader op je wacht om je je beloning te geven. 
51. Nu de massa's mensen naar Mijn woord verlangen, zoals in het tweede tijdperk, zijn er onder hen 
zielen die Mijn woord in beide tijdperken hebben gehoord. Het kan voor hen anders lijken in zijn 
vorm, in zijn bewoordingen, wanneer zij het vergelijken met hetgeen Ik door de mond van Jezus heb 
gegeven; maar waarlijk Ik zeg u, de betekenis ervan is dezelfde en zal nooit veranderen. Mijn Woord 
toont u de weg die Ik u te allen tijde heb aangeboden - een weg waarvan Ik wil dat uw geest schijnt 
door het licht dat uw Meester uitzendt. 
52. De gewone loop van uw leven zal plotseling worden opgezweept door hevige stormen, maar 
daarna, in de oneindigheid, zal het licht van een ster schijnen, waarvan de stralen de vrede, het licht 
en de rust zullen geven die de geïncarneerde geest nodig heeft voor de beschouwing van de 
eeuwigheid. 
Voel Mijn Aanwezigheid, Ik ben dicht, heel dicht, bij het hart van deze mensheid. Ik spreek tot het, 
opdat het ontwaakt uit zijn diepe slaap en onophoudelijk verlicht Ik het pad van ieder wezen, opdat 
het op weg gaat in verlangen naar Mijn barmhartigheid. 
54. Mijn manifestaties en Mijn getuigenis onder de mensen zullen in die tijd zo duidelijk en stralend 
zijn, dat zij zullen uitroepen: "Het is de Heer! Zoals in die tijd, toen Ik als mens over de aarde 
wandelde, de mensen vol verbazing over Mijn grote werken uitriepen: "Hij is de Zoon van God!" 
55. Nogmaals, de stomme zal spreken, de blinde zal zien, de lamme zal lopen en de dode zal opstaan. 
Deze wonderen zullen voor sommigen in het geestelijke en voor anderen ook in het stoffelijke 
gebeuren, Ik zal de geleerden versteld doen staan, en wanneer zij aan degenen die zulke grote 
wonderen hebben meegemaakt, vragen hoe zij dit hebben bereikt, zullen zij hun telkens antwoorden 
dat het door gebed en geloof is gekomen. 
De geruchten van al deze wonderen en de tastbare getuigenissen van hun waarheid zullen bekend 
worden uit alle delen van de wereld, zowel in de grote steden als in de kleinere dorpen. Dan zullen 
de verharde harten van hen die ongevoelig zijn voor geestelijke manifestaties Mijn aanwezigheid 
beginnen te voelen, totdat het moment komt waarop een kreet van geloof en jubel uit hun harten 
barst, omdat zij begrijpen dat Christus is teruggekeerd naar de mensen, en dat Hij aanwezig is in 
ieder hart. 
57. Ik heb Mijzelf bekend gemaakt door middel van uw verstandsorgaan om u het boek van Mijn 
Boodschappen en Mijn Goddelijke Openbaringen na te laten, dat gij te gelegener tijd aan de 
mensheid zult zenden. Want in deze Hemelse Boodschap, die Ik door uw bemiddeling naar de wereld 
zend, zullen de mensen de verklaring kunnen vinden van vele mysteriën die zij niet hebben kunnen 
begrijpen. 
58. Gaat niet op weg als gezanten van Mijn leer als gij die niet duidelijk begrepen hebt en als gij niet 
getuigt van liefde voor uw medemensen door uw werken, want dan zoudt gij geen goede vruchten 



voortbrengen. Jullie zouden zijn als die discipelen die bidden voor de vrede van de volkeren, maar die 
niet in staat zijn vrede te stichten in hun eigen huis. 
59. Moeilijk is de zending van de scharen die in het derde tijdperk het woord van de Heer hebben 
gehoord, want zij moeten deze boodschap in hun hart dragen met de zuiverheid waarmee Ik haar 
heb gegeven, want haar licht moet voor de mensheid zijn als die ster uit het Oosten die de 
astrologen en de herders leidde naar de tegenwoordigheid van hun Heer. 
60. Les uw dorst met het kristalheldere water van deze onuitputtelijke bron; haar frisheid zal u 
helpen uw kruis met geduld en begrip te dragen. 
61... Ik ben het Leven dat zich voortdurend aan jullie geest openbaart; maar bedenk: zoals jullie het 
leven in je dragen, zo wandelt ook de dood, die een einde maakt aan de wegen van de mensen op 
aarde, naast ieder menselijk schepsel. 
62. Dit is wat de Meester u zegt, opdat gij de uren, dagen en jaren niet voorbij laat gaan zonder iets 
te scheppen dat uw geest morgen kan oogsten, wanneer het uur gekomen is om zijn oogst te 
presenteren. 
De mensen hebben groot geloof, moed en tegenwoordigheid van geest nodig in deze tijd van 
oordeel, opdat zij niet bezwijken onder de grote beproevingen. Dit is wat Ik op aarde wil verspreiden 
met Mijn Leer, om de hoop van de mensheid te voeden. De tijd van het oordeel is aangebroken, 
waarin u, als u wist hoe te observeren, het licht zou zien opgaan te midden van pijn en zonde. 
(64) Materiële en geestelijke krachten drijven de mensheid voort, zij spreken allen van het oordeel, 
en zij doen de peinzende en ongeletterde mens evenzeer sidderen als zij de wetenschapper doen 
ontstellen. 
De legioenen zielen die doelloos ronddwalen in de wereld en op verschillende manieren aankloppen 
bij de harten van de mensen, zijn vaak stemmen die u willen zeggen wakker te worden, uw ogen te 
openen voor de werkelijkheid, berouw te tonen over uw fouten en uzelf te vernieuwen, zodat u 
later, wanneer u uw lichaam verlaat in de schoot van de aarde, niet hoeft te wenen, zoals zij deden, 
om uw eenzaamheid, uw onwetendheid en uw materialisme. Besef hierin hoe licht zelfs uit duisternis 
voortkomt, want geen blad van de boom beweegt zich zonder Mijn wil; evenzo zullen die geestelijke 
manifestaties, die van dag tot dag toenemen, uiteindelijk de mensen zodanig overspoelen dat zij 
uiteindelijk het scepticisme van de mensheid zullen verslaan. 
Christus, die de aardgebonden zielen de bezetenen deed verlaten, en die Zijn Goddelijke macht 
openbaarde door hen Hem te doen gehoorzamen, is altijd in de Vader geweest, en van daaruit 
beveelt en werkt Hij Zijn Wil in elk van deze wezens. Hij gebruikt het licht van sommigen en soms de 
verwarring van anderen om Zijn wijze raad uit te voeren in het lot van Zijn geliefde kinderen. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 88  
 
1. Hoe aangenaam is Mij het gezang van de vogels en de geur van de bloemen; maar waarlijk, Ik zeg 
u, Mijn Geest heeft meer behagen in uw gebed wanneer het tot Mij komt met heldere gedachten en 
met vaste voornemens om te verbeteren. 
2. Gij betwijfelt of gij de onschuld van een vogel of de schoonheid van een bloem kunt bereiken, 
omdat gij uzelf slechts beoordeelt naar uw armzalige kleding of naar een of ander lichamelijk gebrek 
van uw omhulsel; maar gij ziet de geest niet, het wezen dat begiftigd is met schoonheid en hemelse 
genade. De geest is licht, intelligentie, liefde, wijsheid, harmonie, eeuwigheid, en dit alles ontbreekt 
bij de vogels en de bloemen. Zoekt de schoonheid van de geest, zij zal in u zijn als een spiegel die 
getrouw het gelaat van de Schepper weerspiegelt. Streef niet zozeer naar uw uiterlijke schoonheid, 
hoewel ik u zeg niets van uw wezen te verwaarlozen. 
De zuiverheid van het lichaam is niet in strijd met de spiritualiteit, maar vergeet niet dat de geest 
vóór het lichaam komt. Onthoud dat ik het je al eerder heb verteld: Houd het schip zuiver van buiten 
en van binnen. 
4. Indien iemand denkt, dat Mijn woord te eenvoudig is om van God te komen, zeg Ik hem, dat hij 
moet bedenken, dat het de eenvoudigen en ongeschoolden zijn, die gekomen zijn om Mij te horen, 
en Ik moet tot hen spreken op zulk een wijze, dat zij Mij begrijpen. Maar als jullie diepere ideeën en 
verklaringen willen, zeg Ik tegen allen die Mijn manifestatie als slecht hebben beoordeeld, dat zij zich 
innerlijk moeten voorbereiden en zich van geest tot geest met Mijn Goddelijkheid moeten verbinden, 
wat Ik van de mensen verwacht. Dan zal zo'n diepe inspiratie hun geest bereiken dat zij Mij zullen 
moeten zeggen niet tot hen te spreken in zulke bewoordingen die alleen God kan begrijpen. 
Opnieuw zeg Ik tot u, zoals in het tweede tijdperk: "Ik heb u aardse leringen gegeven en gij gelooft 
niet. Hoe zouden jullie geloven als ik jullie hemelse gaf?" 
(5) Wanneer het hart een goed geloof bezit en de geest vrij is van vooroordelen en onduidelijke 
ideeën, waardeert men het leven beter en wordt de waarheid met grotere helderheid 
waargenomen. Indien daarentegen iemands hart twijfel of ijdelheid herbergt en zijn geest dwaalt, 
lijkt alles onduidelijk en lijkt zelfs het licht duisternis. 
6. Zoekt de waarheid, zij is het leven, maar zoekt haar met liefde, met nederigheid, met volharding 
en met geloof. 
Denk niet dat Ik beledigd ben als iemand niet gelooft in Mijn aanwezigheid bij deze manifestatie, 
want niets zal Mijn waarheid aantasten. Hoeveel mensen hebben niet getwijfeld aan het bestaan van 
een Goddelijk Wezen dat alle wonderen van het heelal heeft geschapen, en toch heeft de zon niet 
opgehouden hun haar licht te geven. 
Hoeveel twijfelachtige wegen en hoeveel overbodige rijkdommen heb je niet moeten achterlaten om 
dit spoor te volgen! Maar hoe snel heb je vrede en kracht gevoeld als compensatie voor je 
verloochening. De reden is dat jullie niet tot Mijn gezanten konden behoren als jullie je leven niet van 
tevoren hadden veranderd. 
9. Het zijn de lampen van het geloof die de wereld verlichten, en ik wil dat jullie de dragers van dat 
licht zijn. O, begreep je maar dat je met geloof en goede werken alles kunt bereiken! 
10. Leg een voorraad "wapens" aan voor de slechte tijden naderen. Zie hoe het kwaad vrucht heeft 
gedragen in de wereld. Boven deze grote wanorde en verwarring schijnt het licht van Mijn Geest 
helder en doordringt het alle volkeren van de aarde. Niets zal in staat zijn om Mijn licht te 
verduisteren. Zie hoe ik de geest van de mensen telkens weer teister, en hun de waarheid toon als 
een zeker pad. 
11. Het is noodzakelijk dat gij weet dat dit leven u is gegeven opdat uw geest een stap voorwaarts 
kan doen op de ladder van volmaaktheid en vooruitgang. Maar het is niet genoeg dat de geest deze 
leringen kent, als hij bij zijn pogingen om ze aan het vlees te openbaren, geen gehoor vindt. 
12. In deze tijd zijn de harten dorre velden waar de Geest zijn zaad niet heeft kunnen laten 
ontkiemen, en daarom heb Ik, lang geleden wetend dat de mensheid dit niveau van materialisme zou 
bereiken, u de belofte gegeven om terug te keren, een belofte die Ik momenteel onder de mensen 
aan het vervullen ben. 



13. Ik ben gekomen als de Goddelijke Zaaier om uw ziel te zoeken die afgedwaald is onder de 
schaduwen van de zonde, om in haar opnieuw het zaad van de liefde te leggen en haar te zeggen het 
te zaaien en te voeden in het hart dat haar is toevertrouwd. 
14. Zie, hoe gij ontzet zijt over het nieuws dat u bereikt van de naties die in oorlog zijn, hetgeen u tot 
bidden heeft aangezet. En ik zeg u, het is goed dat u bidt, maar verder moet u ernaar streven dat ook 
vrede in uw hart komt, dat liefde en barmhartigheid eruit vloeien, als u deze gaven met iemand wilt 
delen. 
15. Heden hebt gij de taak vrede te stichten onder de mensen, hen tot verzoening te brengen, hen 
aan te moedigen elkander lief te hebben; want op de achtergrond van deze verheven zending staat 
een oude schuld die gij verschuldigd zijt aan uw Heer en aan uw broeders uit de verschillende 
volkeren van de aarde. Wie weet wat hij in vroegere tijden heeft gezaaid? Wie kent zijn werk in 
vorige levens? 
De intuïtieve kennis die uw geest in uw vlees bracht, was niet genoeg om u te doen vermoeden en 
daardoor uw taak van herstel te aanvaarden. Ik moest Mijzelf vermenselijken en Mijn stem voor jullie 
hoorbaar maken door de mensen, om jullie duidelijk te maken wat jullie als een mysterie 
beschouwden en wat even natuurlijk is als het lichaam dat geboren wordt, groeit en sterft. 
17 Als jullie wetenschap jullie geleidelijk aan de diepere geheimen van het menselijk leven onthult, 
waarom zou een hogere wetenschap, zoals Mijn Goddelijke Wijsheid, jullie dan niet hebben verlicht 
met de kennis van het Geestelijk en Eeuwig Leven? 
18. Ik heb een begin gemaakt door u te laten weten wie u bent geweest en wie u bent, om u daarna 
een idee te geven van wie u zult zijn. 
19... "Groei en vermenigvuldig u" zeide Ik tot den mensch, toen Ik hem op aarde deed verschijnen. Ik 
sprak soortgelijke woorden tot jouw geest toen ik hem liet opstaan naar het licht van het leven. 
20. Wie kan, nadat dit u bekend is geworden, weten hoever de ziel in haar opwaartse evolutie kan 
reiken? Wie van jullie kan zich voorstellen hoe ver zij zijn gekomen die Mij zeer nabij zijn in hun 
volmaaktheid? 
21... De ziel is als een zaad dat ik in ieder mens heb gelegd. Heb het lief, laat het groeien, zorg ervoor; 
het zal zich in u ontwikkelen en toenemen in deugden en volmaaktheden die uw geluk zullen dienen 
en de verheerlijking van Hem die u het bestaan schonk. 
22. Ik ontvang uw eerbetoon van liefde en zegen u. Ook komen zij die Mij om een oplossing vragen 
voor hun aardse problemen, zij die, vermoeid door materiële noden, de vrede van de ziel hebben 
verloren. Ze komen allemaal met een bundel problemen in hun hart. Maar wanneer zij Mijn 
Aanwezigheid voelen, vergeten zij hun verdriet, omdat zij beseffen dat de beste genezende balsem 
vervat ligt in het Goddelijke Woord. Ik aanvaard het offer van ieder, dat voor sommigen geloof is en 
voor anderen liefde. 
Hier heb je Mij als Vader en als Meester. Ik kom in geest, maar twijfel niet aan Mijn aanwezigheid, 
want jullie menselijke ogen zien Mij niet. 
24. Vanuit volmaaktheid daal Ik af op de ladder van geestelijke ontwikkeling, die aan Jakob in een 
openbaring werd getoond, zodat Mijn stem zou worden gehoord op alle vlakken van bestaan. 
25 opdat de mensen er zeker van zouden zijn dat Ik geestelijk tot hen spreek en dat het Mijn 
Hemelse Stem is die haar onderricht over jullie geest uitstort, heb Ik Mijzelf bekend gemaakt door 
middel van het orgaan van de geest van onwetende en eenvoudige mensen om jullie op deze manier 
Mijn dialoog van geest tot geest aan te kondigen; Ik ben het die op deze manier tot jullie heb 
gesproken, Ik ben het die van geest tot geest tot jullie heeft gesproken 
26... Deze boodschap is bestemd voor de gehele mensheid, maar nu vertrouw Ik haar aan dit volk 
toe, opdat zij haar als boodschappers van hun Meester aan de naties, de volkeren en de provincies 
mogen zenden. Het is het licht dat de mensen ertoe zal brengen niet blindelings de tijden van strijd 
tegemoet te gaan. 
27. De wereld moet geen nieuwe Messias verwachten. Toen Ik beloofde terug te komen, gaf Ik jullie 
ook te verstaan dat Mijn komst geestelijk zou zijn; maar de mensen hebben nooit geweten hoe zij 
zich moesten voorbereiden om Mij te ontvangen. 
28. In die dagen twijfelden de mensen eraan dat God Zich in Jezus kon verbergen, die zij 
beschouwden als een mens als anderen en even ellendig als ieder ander. Niettemin, gezien de 



machtige werken van Christus, kwamen de mensen later tot de overtuiging dat in die mens, die 
geboren was, opgroeide en stierf in de wereld, het Woord van God was. Maar in de tegenwoordige 
tijd zouden veel mensen Mijn komst alleen accepteren als Ik een man was, zoals in het Tweede 
Tijdperk. De bewijzen dat Ik in de Geest kom en Mijzelf zo aan de mensheid kenbaar maak, zullen 
niet door allen worden herkend, ondanks de getuigenissen, want het materialisme zal voor de ogen 
van sommigen als een duister verband zijn. 
29. Hoevelen zouden Christus nog eenmaal in de wereld willen zien lijden, en een wonder van Hem 
ontvangen, om in Zijn tegenwoordigheid of in Zijn bestaan te geloven. Maar waarlijk, Ik zeg u, er zal 
geen kribbe meer zijn op deze aarde die Mij als mens geboren zal zien worden, noch een andere 
Golgotha die Mij zal zien sterven. Nu zullen allen die tot het ware leven zijn opgewekt, Mij in hun hart 
geboren voelen, zoals allen die hardnekkig in de zonde volharden, Mij in hun hart zullen voelen 
sterven. 
Breng alles wat Jezus in die tijd deed over van het materiële naar het geestelijke en van het 
menselijke naar het goddelijke, en u zult Zijn Lijden in uw leven aanwezig hebben. 
31. Sommigen van hen die vurig op Mij hadden gewacht, voelden Mijn aanwezigheid niet op het 
ogenblik dat Ik tot hen kwam, omdat zij een vooropgezet idee hadden van de aard van Mijn komst en 
dat idee kwam niet overeen met de werkelijkheid. Toen Ik Mij hier aan dit volk voorstelde, wachtten 
zij op Mij met een voorgevoel dat de intuïtieve gewaarwording van hun geest was; maar zij hadden 
nooit een besluit genomen over een definitieve vorm van Mijn komst. Toen dus Elia de Voorloper 
hun Mijn Woord verkondigde, Zichzelf openbarend door de geest van degene die uitverkoren was 
onder de eerste geroepenen van die tijd, en de getuigen van de eerste manifestaties inspireerde om 
zich innerlijk voor te bereiden, werden zij vervuld van vreugde en geloof, omdat zij voelden dat de 
Heer tot het volk kwam, en dat de vorm van Zijn manifestatie in overeenstemming was met wat de 
profeten van de eerste tijden verkondigden en wat de Meester later beloofde. 
Geliefde discipelen, jullie die vaak Mijn stem hebben gehoord in de tijd van Mijn manifestatie door 
het menselijk orgaan van begrip, verfris jezelf met het onderricht dat Ik jullie geef, want morgen 
moeten jullie het uitleggen aan jullie medemensen. 
33. Wanneer ik u nu en dan dezelfde les herhaal, let er dan op dat ik u die altijd in een andere vorm 
geef, opdat u haar beter zult begrijpen. 
Het is waar dat jullie allen kinderen van het licht zijn, daar jullie uit Mij geboren zijn, maar terwijl 
sommigen van jullie standvastig zijn gebleven in het goede en ervoor gezorgd hebben dat jullie licht 
niet verduisterd werd, zijn anderen afgedwaald op valse wegen die de ziel naar de duisternis leiden. 
De lagere hartstochten, egoïsme, arrogantie, materialisme, onwetendheid en alle ondeugden zijn de 
duistere krachten die het verstand vertroebelen, de zinnen verstikken en de mensen wegvoeren van 
het pad dat door de stem van hun geweten wordt aangegeven. 
Hoeveel zielen zijn van Mijn wegen afgedwaald en hebben hun innerlijk licht zien doven! Maar het 
uur zal komen dat zij zelf op zoek zullen gaan naar de helderheid van Mijn licht, want zij zijn het moe 
in de duisternis rond te dwalen. 
36. Vanuit Mijn Geest worden lichtvonken in oneindig aantal uitgezonden, vonken die zich in elk van 
Mijn kinderen nestelen als het manna dat het volk in de woestijn voedde. 
(37) Alles wat gij in deze tijd ziet gebeuren, zowel in het geestelijke als in het stoffelijke, was reeds 
aangekondigd. 
Er waren mannen in het verleden die alles voorspelden wat de mensheid op dat moment 
meemaakte. Deze mannen waren Mijn profeten, kinderen van het licht, die de volkeren vermaanden 
opdat zij hun schreden zouden richten op de wegen van het goede. Deze profeten voorspelden de 
duisternis van beproeving en vernietiging tengevolge van de onverschilligheid van de mensheid voor 
de oproepen van hun Heer. 
39... Nu zult gij, die u Mijn genade onwaardig acht, u afvragen: "Hoe komt het dat er mensen zijn aan 
wie God Zijn licht heeft getoond en die Hij Zijn stem heeft doen horen toen Hij Zijn boodschappen 
aan hen bekendmaakte, en dat Hij Zich aan de andere kant verborgen heeft voor de blikken van de 
meerderheid van Zijn kinderen? Hierop antwoord Ik u, dat de mensen, die zich met Mijn Geest 
hebben kunnen verenigen, geen enkel voorrecht hebben genoten. Zij hebben er slechts voor gezorgd 



het licht van hun geest zuiver te houden, zodat de gedachte en de inspiratie van God in hun geest 
weerspiegeld kunnen worden. 
40. Heb Ik u niet door de mond van een van deze verlichte mensen gezegd dat er een tijd zou komen 
dat ieder oog Mij zou aanschouwen? Nu zeg Ik jullie dat die tijd zal komen wanneer de mensen hun 
geest voorbereiden om Mijn Aanwezigheid te voelen. Waar is het voorrecht van enkelen, wanneer 
dit gaven zijn die aan iedere geest toebehoren? 
41. Zoals jullie hebben ervaren dat jullie menselijke wetenschap in staat was het leven van de 
mensen te veranderen, zo zullen jullie ook ervaren hoe Mijn Leer jullie bestaan in korte tijd zal 
veranderen. 
De rede, rechtvaardigheid en naastenliefde zullen hun plaats innemen in de harten van hen die 
hebben getracht te leven zonder de deugd, ofschoon deze de meest wezenlijke inhoud en reden van 
bestaan is, zowel van de geest als van het lichaam. 
43. Maar zodra de mensen in de waarheid leven, zult gij uit de harten der mensen een nieuwe 
aanbidding van God zien, vol van eenvoud en spiritualiteit. Religieus fanatisme, vooroordeel en 
afgoderij zullen vallen, vernietigd in het aangezicht van het licht der waarheid dat ieder geweten zal 
uitstralen. 
44. De mensen zullen groot zijn in deugd en nederig voor Mijn Wil en Mijn Wet, en zij die dachten 
dat zij goden op aarde waren omdat zij slechts aardse macht zochten en de schatten van de geest 
verachtten, zullen zware beproevingen moeten doorstaan. 
45. Werk met Mij samen, want Ik zal allen in Mijn werk doen delen en zo zult gij uiteindelijk alles in 
vervulling zien gaan wat Ik u heb aangekondigd. 
Geef Mij woning in je geest. Begrijp dat Ik de onvergankelijke tempel zoek die jullie hier voor Mij 
moeten bouwen. Ik wil wonen in je hart en Mijn aanwezigheid laten voelen in elk van je werken en Ik 
verlang dat in dit heiligdom de onuitblusbare lamp van je geloof brandt. 
47. leerlingen van het Derde Tijdperk: verenigt u allen in Mijn Woord, opdat het ogenblik van uw 
vertrek om Mijn Leer te verspreiden, u uitgerust zal vinden. 
Je verantwoordelijkheid tegenover Mij en je naaste is onmetelijk. Laat de waarheid schijnen, leef 
ervoor, en indien nodig, sterf ervoor. 
49. Bedenk dat de liefde van uw Vader mens is geworden in Jezus, en dat dat leven gewijd was aan 
de verkondiging en verdediging van de waarheid. Neem je Meester tot voorbeeld, maar als je je te 
zwak voelt om Mijn schreden te volgen, laat Mij dan binnenkomen in je hart en leef erin, en Ik 
verzeker je dat Mijn aanwezigheid je zal sterken in de strijd. 
Waarom ben je bang om niet nuttig te zijn? Richt uw ogen naar het verleden en bedenk dat in de 
Tweede Era, hoewel er in Judea mannen waren die als wijs werden beschouwd en anderen die er 
prat op gingen zuiver van hart te zijn, Ik noch de een noch de ander uitkoos om Mijn apostolische 
groep te vormen. Er waren twaalf arme, ongeschoolde, eenvoudige en nederige mannen die naar 
Mijn oproep luisterden toen Ik tot hen zei: "Kom en volg Mij." 
51. Nu zeg Ik u, dat Ik niet de geleerden of de rechtvaardigen gebruik, maar de nederigen, zij die 
hongeren naar vrede, liefde en licht. Ga dus voort op de wegen der aarde zonder vrees dat de 
mensen u met doornen zullen kronen door hun ondankbaarheid, door hun spotternij en door hun 
hardvochtigheid, en vertrouw erop dat de tijd zal komen dat zij de boodschap zullen begrijpen die gij 
hun hebt gebracht. 
52. vergeef de beledigingen die de mensen u kunnen toebrengen, en zeg met Mijn woorden aan het 
kruis: "Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen", en bedenk dat de mensen zo'n 
zwaar kruis en zo'n pijnlijke kroon dragen, dat niemand van u het zich kan voorstellen 
53. Draag in uw woord, evenals in uw blik en in uw hart, de dageraad die aan hen die lijden het 
aanbreken van een tijd van gerechtigheid aankondigt. 
54. In het verleden was uw hart een graf, waarin gij Mijn naam bewaarde als iets zonder leven. 
Vandaag is dat graf omgevormd tot een altaar waarop de fakkel van het geloof brandt. Waarom zou 
dat altaar morgen niet veranderd kunnen worden in een geestelijke ladder waarop jullie opstijgen, 
zodat allen die jullie gered hebben tot Mij komen? 



55. De tijd van jullie prediking nadert, en wanneer jullie die voorbereid betreden, zoals Mijn Wil is, 
zullen jullie verbaasd zijn jezelf te horen spreken over gebeurtenissen die jullie nooit hebben 
meegemaakt, gedacht of gehoord. 
56. Dit alles zal geschieden wanneer uw schreden op de weg van het ware leven zeker beginnen te 
worden, en gij u voor ogenblikken in het koninkrijk Gods zult gevoelen. 
57. Ik zie dat zovelen van Mijn discipelen bezield zijn door hoop en zij geloven vast dat de kracht van 
Mijn Liefde en de overtuigingskracht van de Waarheid deze mensheid moet veranderen. 
58. Anderen zijn echter sceptisch, omdat zij die wereld niet begrijpen die Ik u op dit ogenblik 
aankondig, met mensen en volkeren die elkaar liefhebben en met een mensheid die weet hoe zij 
haar Heer een geestelijke aanbidding moet brengen, vrij van alle zelfbedrog. 
59. Als jullie in Mij geloven, mogen jullie erop vertrouwen dat Mijn macht oneindig veel groter is dan 
die van de zonde van de mens, en dat daarom de mens en zijn leven moeten veranderen zodra de 
zonde plaats maakt voor het licht van de waarheid en de gerechtigheid. 
60. Kunt gij u het leven in deze wereld voorstellen wanneer de mensen op een dag de wil van God 
doen? 
61. Denk, denk over dit alles na, opdat in uw hart geleidelijk het verlangen gestalte krijgt dat deze tijd 
zal komen, ook al zijn zij die het meemaken niet u, maar de kinderen van toekomstige geslachten. 
62. Ik zeg u nogmaals dat u de confrontatie niet uit de weg moet gaan. Zeg daarom met de grootste 
vanzelfsprekendheid aan uw medemensen dat de Heer tot u gekomen is. 
63. Zeg hun, dat Hij, die aan het kruis stierf, Jezus was, het Lichaam waarin Christus Zich verborg, de 
Levende Tempel waarin het Woord Gods woonde; maar dat Christus, de Goddelijke Liefde, leeft en in 
de Geest tot Zijn kinderen komt om hen de weg te leren die hen in Zijn Geestelijk Koninkrijk zal 
voeren. 
64. Indien zij u vragen waar Ik was tot het uur van Mijn komst, zeg hun dan dat Ik in elke geest ben 
geweest, wachtend tot de harten der mensen naar Mij verlangden en tot hun stemmen Mij riepen. 
65... Ja, mensen, jullie zullen spreken; jullie zullen spreken opdat doven horen en jullie zullen 
iedereen vertellen dat Ik vandaag niet als mens ben gekomen en dat daarom de lieftallige Maria op 
dit moment niet naar de aarde is gekomen om Mij als Moeder te dienen. Als men u naar haar vraagt, 
zeg dan dat haar Geest woont in het Heiligdom van de Eeuwige, vanwaar zij de stralen van haar 
oneindige moederliefde zendt naar al haar kinderen. 
66. Ik lees in uw hart en terwijl sommigen zeggen dat het niet mogelijk is dat Ik tot u kom, omdat uw 
zonden u onwaardig maken voor zo'n grote genade, denken anderen dat juist deze zonden de reden 
zijn voor Mijn aanwezigheid onder u. Het behaagt Mij dat jullie nadenken en dat jullie Mijn woord 
niet achteloos voorbij laten gaan, want jullie vooruitgang hangt af van jullie overpeinzing en studie. 
Zien jullie hoe ik in jullie harten heb gelezen? Daarom zeg Ik u dat de wimpers verder van uw ogen 
zijn dan Mijn aanwezigheid van u is. Laat daarom hij die zich schaamt voor zijn zonden, weten dat Ik 
vergeving ben, en zich reinigen op Mijn woord. 
Waardeer de waarde van elk van Mijn leringen, luister aandachtig naar Mij, ontwaak. Onthoud dat Ik 
het jaar 1950 heb aangewezen als het jaar van Mijn afscheid. Maar willen jullie dat Ik Mijn Woord 
voor die tijd beëindig vanwege jullie gebrek aan liefde en belangstelling ervoor? Dit jaar komt er al 
aan, en wat ga je me dan aanbieden? Zult u Mij weer verloochenen en kruisigen? Waak en bid, en als 
dat uur komt, zult u sterk zijn. 
Indien Ik Mijn woord zou intrekken vóór de tijd die Ik heb vastgesteld, zoudt gij reden hebben u 
verweesd te gevoelen. Maar als Ik het eindig in 1950, zullen jullie geen ontevredenheid kunnen 
rechtvaardigen, want jullie hebben alles ontvangen in de tijd van Mijn manifestatie. 
70. Wee degenen die Mijn Woord vergeten, hoewel zij het gehoord hebben, want zij zullen tranen 
storten van verlangen naar hun Heer, en op hun weg zullen zij slechts valse christussen vinden, die 
tot hen schijnen te spreken op dezelfde wijze als waarop Ik Mijzelf bekend heb gemaakt, maar met 
een woord zonder kern van leven en zonder waarheid, dat hen in verwarring zal brengen. Zouden 
jullie het niet pijnlijk vinden als een vals licht jullie de weg zou doen kwijtraken die Mijn Woord met 
zoveel liefde voor jullie heeft gebaand? Daarom spreek Ik dikwijls tot u, opdat gij vol moogt blijven 
van Mijn Woord en de essentie ervan moogt herkennen. 



71... Jullie zijn allen zondaars, maar ik heb jullie als discipelen ontvangen. Want alles wat Mij geleerd 
is, en alles wat Ik gehoord heb, de klachten der mensen bereiken Mij. Met dezelfde liefde ontvang ik 
de rijke vrek, de machtige, de vorst, de heerser zowel als de broedermoordenaar of de boosdoener, 
de nederige zowel als degene die hongert naar gerechtigheid. Ik heb de gebeden van allen verhoord, 
zonder ooit een oordeel te vellen over hun godsdienst of geloofsovertuiging, want ook dit behoort 
tot de vrijheid van wil waarmee iedere geest is begiftigd. 
72. Daarom zend Ik Mijn licht tot allen, want ieder die zijn godsdienst liefheeft of een geestelijk 
ideaal koestert, is op zoek naar waarheid en eeuwigheid. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 89  
 
1. gij hebt uw kruis op uw rug gedragen; de problemen van het leven zijn als een last op uw ziel 
geweest, maar het geestelijke kruis dat in uw lot bestaat, hebt gij nog niet opgenomen om Mij te 
volgen. 
2 Het uur is gekomen dat de mensen opstaan om meer en meer hun geestelijke hartstocht te 
beleven en hun kruis te omhelzen. 
3 dat gezegde dat Ik jullie heb geleerd en dat Ik op Golgotha met Mijn Bloed heb bezegeld: "Hebt 
elkander lief", zal eindelijk in het hart van de mensheid tot bloei komen; Ik zal jullie leren elkander 
lief te hebben en Ik zal jullie leren elkander lief te hebben 
4. Mijn liefde voor u kon niet toestaan dat u verloren ging en daarom gaf Ik u in Jezus een Woord met 
eeuwigheidswaarde, dat u te allen tijde zijn bijstand zou verlenen, opdat u de zaligheid zou 
verkrijgen. Het goddelijke Woord werd mens om jullie te redden. Weet u of uw geest toen niet 
incarneerde om zijn broeders en zusters te redden? 
Jezus was "Het Woord" van God op deze aarde; alles aan Hem sprak - niet alleen Zijn woorden, maar 
ook Zijn werken, Zijn uiterlijk, Zijn gedachten. Uw Meester vertelt u dit, omdat u dat voorbeeld kunt 
navolgen. Het ontbreekt u niet aan vermogens daartoe; het is genoeg dat u liefhebt en dat uw hart 
vervuld is van goede wil, zodat deze vermogens die in uw wezen sluimeren, ontwaken en tot 
uitdrukking komen. 
Neem je kruis op en volg Mij in nederigheid. Vertrouw erop dat, terwijl jij troost tot iemand spreekt, 
vrede tot een hart, of licht tot een geest, Ik zal zorgen voor alles wat met je materiële leven te maken 
heeft, en Ik zal niets verwaarlozen. 
7 geloof dat wanneer Ik tot je geest spreek, Ik ook een blik in je hart werp om daarin zijn zorgen, zijn 
noden en zijn verlangens te ontdekken 
8. De nieuwe dageraad verlicht de mensen, zijn licht zal het geloof in de harten der mensen doen 
ontbranden. 
9e geliefde discipelen, raak niet gewend aan Mijn Woord, zodat telkens wanneer jullie het horen, 
jullie hart voelt dat dit goddelijke zaad in zijn diepste gevoeligheid is gevallen. 
10... Jullie zielen die het licht zoeken, kom tot Mij en hoor dit woord. Jullie verdrietige harten, laat 
Mijn stem jullie weer hoop geven. Jullie lichamen gebogen door een moeilijk levenspad, zoek in Mij 
de kracht en richt jullie zelf op. 
O zielen die Mij horen, laat niet toe dat de problemen van het aardse leven hun stempel op u 
drukken, laat staan dat zij u buigen. Zoek het licht dat elke beproeving bevat, opdat het u moge 
helpen sterk en matig te worden. 
12. Indien de ziel er niet in slaagt het lichaam te onderwerpen, zal het lichaam het buigen en het 
overheersen; daarom worden de zielen zwak en menen dat zij met het vlees sterven. 
13 wat ik nu zoek zijn geesten, zoals ik eens zocht naar harten om elkaar lief te hebben 
14. Heden kom Ik jullie een liefde leren die boven het menselijke uitstijgt, een liefde die alle 
werelden zal verenigen; Ik zal jullie een liefde leren die boven het menselijke uitstijgt 
15. Mijn Woord openbaart u dat uw bestemming niet beperkt is tot het aardse leven, maar dat u uw 
zending in het geestelijke moet voortzetten. 
16 Ik vorm een volk dat zal opstaan als een groot leger, geleid door de honderdvierenveertigduizend 
die door Mijn Licht zijn gemarkeerd, als fakkels die de weg verlichten 
17 soldaten van de vrede zullen dit volk vormen, profeten en zieners zullen aankondigen wat komen 
gaat; geneesheren zonder menselijke wetenschap zullen de zieken genezen met de balsem van 
barmhartigheid en liefde; raadgevers geïnspireerd door Mijn Licht zullen spreken over goddelijke 
leringen en hun stempel op de wereld zal getuigen van herstel, van vernieuwing en van spiritualiteit 
18. Dit volk zal niet alleen uit mensen bestaan; ook grote legers van geesten van het licht zullen er 
deel van uitmaken, wier onzichtbare wapens degenen zullen bijstaan die op aarde strijden. 
19... Wil je deel uitmaken van dit volk? Luister naar Mijn stem, bid, doe de zwakheid van het lichaam 
weg en begin Mijn leerstellingen toe te passen onder uw medemensen. 



20. Hoe zouden zij die vermoeid zijn, kracht kunnen doorgeven? Hoe zouden de zieken hun 
medemensen kunnen genezen die hun gezondheid hebben verloren? Versterk en voed jullie met Mij, 
zodat jullie je kruis met vreugde kunnen dragen. 
21. Geliefde mensen, Ik spreid Mijn mantel van liefde uit over alle harten; Ik spreid Mijn mantel van 
liefde uit over alle harten; Ik spreid Mijn mantel van liefde uit over alle harten 
22. Thans schijn Ik Mijn licht vanuit de oneindigheid en bereid u voor opdat gij morgen in staat zult 
zijn Mijn woord te begrijpen, want uw geloof is nog niet waarachtig. Hoe dikwijls hebt gij u 
afgevraagd of de uitstraling van Jezus in deze wereld en in deze tijd wel werkelijkheid is. Jullie 
wekken in jezelf een strijd op, waarin de Geest jullie zegt dat Mijn openbaring werkelijk is, maar het 
weerbarstige vlees, met zijn hart en zijn kleine hersenen, twijfelt, aarzelt en vaak Mijn aanwezigheid 
in deze vorm ontkent. 
23. Vreest niet, want Ik zegen u zowel wanneer gij gelooft en Mij liefhebt, als wanneer gij aan Mij 
twijfelt en van het pad afdwaalt. Ik gun niemand, noch onderscheid ik iemand, Ik kom alleen om de 
mensheid het licht te geven, opdat allen de waarheid hebben. 
24 deze Boodschap die Ik jullie gezonden heb bij het aanbreken van het Derde Tijdperk zal jullie 
duidelijkheid en zekerheid brengen over wat Mijn Goddelijke Liefde inhoudt en over wat jullie van 
Mijn volmaakte Gerechtigheid te verwachten hebben; Ik heb jullie een Boodschap van Mijn Liefde en 
van Mijn Goddelijke Gerechtigheid gezonden 
25. Ik ben de Zaaier van het Licht, en Ik weet precies de beste tijd om te zaaien en te oogsten. Nadat 
de winden de bomen door elkaar hebben geschud en de aarde hebben verdroogd, is de tijd gekomen 
om te zaaien, en deze tegenwoordige tijd is juist de tijd waarin de winden de wereld geselen en de 
bomen ontbladeren. Dit is een tijd van pijn wanneer je je beker van lijden begint te drinken. De strijd 
tussen materie en geest is nabij, de strijd van goed tegen kwaad, van licht tegen duisternis, van 
waarheid tegen leugen. 
26. Er is reeds lang geschreven dat wanneer de mensheid op het toppunt van verdorvenheid zou zijn, 
wanneer de wereld in zonde zou zijn gevallen, uw God zou komen om u Zijn licht te geven. 
27. Terwijl de mensen triomferen in deze tijd van doden, zal Ik triomferen door hen leven te geven. 
Mijn Goddelijke missie is het redden van zielen, je hebt nog niet kunnen bevatten wat "Redder van 
de wereld" betekent. 
28. Het leven klopt in jullie harten zonder dat jullie Mij daar voelen, en toch verwonderen jullie je 
erover dat Mijn Geest licht over jullie geesten laat schijnen. Wat is er voor jou vreemd aan dat de 
Heiland op zoek is naar verloren zielen? Heb je je ooit afgevraagd wanneer een herder op zoek gaat 
naar een schaap dat hij kwijt is? 
Reeds vóór uw schepping wist Ik dat gij Mij niet zoudt gehoorzamen, en dat Ik u door de liefde zou 
redden. Ik wist dat Ik Mijn Goddelijke Liefde zou moeten incarneren in Jezus, aan wie de mensen een 
kruis zouden geven voor de troon. 
30. Ik was in Jezus om jullie de kracht van de Liefde te leren, die geen grenzen kent, en die Ik 
voortdurend uitstort in woorden, genezingen, met Mijn Bloed en Mijn Vergeving. Deze liefde wekte 
Lazarus op en vergaf Magdalena. Maar gij meent dat het onmogelijk is dat Ik tot de wereld ben 
teruggekeerd, omdat gij Mij daarin de dood hebt gegeven. Maar Ik ben teruggekeerd naar de 
boezem van de Vader en jullie hebben niet begrepen dat jullie Mij niet meer als mens moeten voelen 
en voorstellen, maar alleen als Liefde. 
31. Het is waar dat in die tijden de Goddelijke Liefde sprak door zuivere lippen, zoals de lippen van 
Jezus, en dat zij zich nu openbaart door de lippen van zondaars, door wie Ik u Mijn woord verkondig 
om Mijn Leer over te brengen. Maar Ik moet jullie ook zeggen dat de essentie in beide gevallen 
dezelfde is en dat in deze tijd Mijn Liefde zich openbaart in een meer volmaakte vorm, omdat Ik jullie 
Zelf tot Mijn spreekbuis maak en jullie het bewijs geef dat jullie smetten Mij er niet toe kunnen 
brengen jullie te verachten. 
32 terwijl sommigen zeggen dat de mensen door wie Ik Mij bekend maak godslasteraars zijn, zeg Ik u: 
het zijn leeuweriken die met hun lied de komst van een nieuwe dag verkondigen; het zijn 
leeuweriken die met hun lied de komst van een nieuwe dag verkondigen 
Reeds in vele lessen heb Ik jullie ingelicht over Mijn geestelijke uitstraling naar de mensen, en toch 
blijven jullie twijfelen. Jullie zouden willen dat Ik jullie stoffelijke bewijzen geef, zoals Ik jullie die in de 



tweede Era heb gegeven, die door mensen van weinig geloof werden geëist opdat zij in Mij zouden 
geloven. 
34. Indien de zon levenslicht over de gehele natuur en over alle wezens uitstraalt, en indien ook de 
sterren licht over de aarde uitstralen, waarom zou dan de Goddelijke Geest geen licht over de geest 
van de mens uitstralen? 
35. Nu zeg Ik tot u: Mensen, ga in uzelf, laat het licht der gerechtigheid, dat zijn oorsprong vindt in de 
liefde, zich verspreiden over de wereld. Laat Mijn waarheid u overtuigen dat u zonder ware liefde de 
zaligheid van uw zielen niet zult verkrijgen. 
Je weet wat ik opnieuw ben gaan doen. Houdt u daarom aan Mijn Leer, die u herinnert aan het 
rechte pad. Totdat de wereld ware spiritualiteit bereikt, zal ik niet ophouden de mensen te 
benaderen, gebruik makend van alle materiële en menselijke middelen om met hen te 
communiceren. Ik wacht op uw inspiratie en uw opwaartse evolutie, en ook op uw komst in de 
eeuwigheid. 
U kunt hier reeds geestelijke opgang maken in deze wereld, die u zo vijandig voorkomt, en die in 
werkelijkheid een geschikte en gunstige plaats is voor hen die weten hoe zij gebruik moeten maken 
van deugd en liefde. 
38. Er zijn vele zielen die lijden, vele moeders die wenen, en vele harten vol van verdriet. De wereld is 
vol bloed, ziekte en verdriet. Help de mensheid, veredel je gevoelens, beoefen meer barmhartigheid. 
Strek je hand uit om je naaste te helpen alsof het je kinderen zijn, luister naar hen alsof het je 
broeders en zusters zijn, dan zul je liefde geven aan de wereld, en in het diepst van je hart zul je de 
weerkaatsing van de liefde van je Vader voelen als een streling die over je komt om je aan te 
moedigen de strijd voort te zetten. 
39. stap voor stap, moment na moment, nadert de vastgestelde tijd dat Ik zal komen om in Mijn 
Heiligdom te wonen, dat tot nu toe gesloten is geweest in de harten van de mensen; Ik kom om in 
Mijn Heiligdom te wonen, en Ik kom om in Mijn Heiligdom te wonen 
40. Zij die denken dat zij, om tot Mij te naderen, hun leven alleen maar moeten wijden aan geven, 
zonder te verwachten iets terug te krijgen, of dat zij zichzelf moeten opofferen zonder een 
onmiddellijke beloning te ontvangen, vergissen zich; want omdat gij zijt zoals gij zijt - onvolmaakt en 
zondig - zal degene die u opzoekt om u iets te vragen, degene zijn die u een gunst bewijst. Want door 
jullie nodig te hebben, geeft Hij jullie de kans om dichter bij de Vader te komen in de weg van 
barmhartigheid. 
41. Daarom, discipelen, gaat uit in de wereld om aan uw medemensen te zeggen, dat zij in deze tijd, 
als zij op Mijn komst wachten, Mij niet als een mens zullen zien. Als zij op aarde wachten op de komst 
van de Meester om, zoals in het Tweede Tijdperk, de blinden, de verlamden, de ongeneeslijken en de 
bezetenen tot Hem te brengen, zullen zij Mij niet als mens zien, want Mijn aanwezigheid onder de 
mensen is zuiver geestelijk. Toch kunnen zij Mij hun zieken toevertrouwen en Mij hun smarten en 
lijden vertellen, want Ik ben nabij en aanwezig voor al Mijn kinderen. 
Dit Licht, dit Woord, waardoor Ik u in deze tijd Mijn Leer heb gegeven, zal u de geestelijke en 
eenvoudige weg tonen, waarop gij elkander kunt genezen, troosten en helpen op de weg des levens. 
Dit zal zijn wanneer de zieken hun genezing bereiken door liefde voor elkaar. 
43. Ja, mensheid, gij hebt het vuur der hartstochten aangewakkerd en daarna hebt gij tot de Hemel 
geroepen om te vragen dat Hij u niet zou straffen, zonder dat gij, door uw blindheid, kon begrijpen 
dat de Vader u niet straft. Jullie zijn het die niet begrepen hebben hoe de weg te vinden om het vuur 
van jullie haat en jullie oorlogen te doven met het kristalwater van eerherstel en deugd. Want gij 
hebt deze deugd niet in u gehad, en gij moet nu beginnen het vuur te blussen met uw tranen en zelfs 
met bloed. 
Ik ben Hij die wilde voorkomen dat je zou huilen, dat je pijn zou voelen. Ik ben Hij die wil dat jullie 
opstaan en over jullie zelf zegevieren. 
(45) Maak nederigheid tot een van uw beste bondgenoten in het bereiken van spirituele stijging. 
Want de poorten van de Hemel, dat is het Koninkrijk van de Geest, zijn voor de hoogmoedigen 
geheel gesloten. Hij is er nooit doorheen gegaan en zal er ook nooit in slagen, maar als hij nederig 
wordt zal Ik de eerste zijn om hem te prijzen en het zal Mijn barmhartigheid zijn die voor hem de 
deur naar de eeuwigheid opent. 



46... Door op deze wijze tot jullie te spreken door middel van organen van begrip die niet in staat zijn 
zichzelf te bezielen, geef Ik jullie het beste bewijs van Mijn aanwezigheid en van de waarheid van 
Mijn bestraling. Waarom eist u dan bewijs van mij met oneerlijke bedoelingen? Zie je, Ik zei je net dat 
alleen de nederigen Mijn Koninkrijk zullen binnengaan. Wees nederig en je zult de liefde en 
barmhartigheid begrijpen die Mijn Woord bevat. 
47. Daagt Mij niet uit, want dan zal Ik u vragen welk recht gij hadt, toen Ik u barmhartigheid zag 
ontzeggen aan iemand die u er om had gevraagd. 
48. Laat Mijn woord in jullie harten bloeien; jullie weten nog niet hoevelen van jullie Mijn zaaiers 
zullen worden. Zet de vrees opzij die je voelt voor de vooroordelen van de mensen, want zij die zo'n 
vrees moeten voelen, zullen Mij niet dienen om dat zaad te zaaien in de harten van hun broeders. 
Angst is slechts een zwakheid van de stoffelijke natuur, terwijl vertrouwen en geloof eigenschappen 
van de geest zijn. 
49. Bedenkt dat gij de liefde van Christus, uw Meester en Heer, zeer koud hebt laten worden, maar ik 
vraag u: Wat is de oorzaak van deze kilte? 
50... Ik heb jullie in de tweede Era gezegd: "De vossen hebben holen, de vogels hebben hun nesten, 
maar de Zoon van God heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen"; en vandaag, nu Ik klop aan 
de deuren van jullie harten, willen jullie niet voor Mij opendoen. Maar Ik zal van jullie allen Mijn 
discipelen maken, want Mijn liefde zal nooit overwonnen worden. 
Deze planeet, die door de Vader was toebereid als een beeld van geestelijk leven, opdat de mensen 
te midden van haar wonderen zouden leven en hun Schepper zouden aanbidden en verheerlijken, 
werd later door de mensen veranderd in een dal van tranen en bloed. Sindsdien is deze wereld een 
dal van boetedoening gebleven voor die wezens die een vurige beproeving van beproevingen en 
zuiveringen moesten doorstaan. En toch, hoeveel mensen zien in deze aarde nog het Koninkrijk der 
hemelen en de eeuwigheid! 
Hier heeft de menselijke ijdelheid haar paleizen en tronen opgericht, hier heeft de mens zichzelf tot 
koning gekroond en in zijn blindheid heeft hij zich laten aanbidden, gelovend dat hij God was. Ik heb 
zijn verlangens niet gedwarsboomd, noch heb ik hem ooit de gave van de vrije wil ontnomen. Ik 
wilde dat hij bij zichzelf het licht van de waarheid zou ontdekken en de essentie van het leven zou 
kennen. 
53. Mijn macht heeft nooit een wereld, een tehuis of een plaats van boetedoening geschapen om de 
kinderen die zondigen te straffen. Als de aarde een smeltkroes van pijn en bitterheid is, dan is dat het 
werk van mensen geweest. 
54. Ik zeg u nogmaals dat deze wereld, met haar vrede, haar wonderen en haar openbaringen, in het 
begin een gelijkenis heeft behouden met het Geestelijk Koninkrijk. 
55. Weet gij wat Ik u wilde zeggen, toen Ik tot u sprak over de genoegdoening: de reinheid te 
herstellen in de ziel en in deze wereld, opdat het voor Mijn kinderen moge zijn wat Ik u van 
eeuwigheid af heb bestemd: Een wereld van broederschap tussen mensen, waar men een cultus 
beoefent van harmonie met al het geschapene en een geestelijke aanbidding voor de Heer. 
56. Ben ik je rechter of niet? Ja, mensheid, Mijn oordeel is genadeloos en streng voor u, maar het 
komt voort uit de liefde van Hem die de Auteur van het leven is. Ik had allen kunnen vernietigen die 
Mijn wetten hebben ontheiligd, er tegen gezondigd hebben of ongehoorzaam zijn geweest, maar 
welke waarde zou het hebben u door de dood te verslaan? Hebben waarheid en liefde geen macht? 
57. Ik wil de doden niet; ik wil niet eeuwig het geweeklaag horen van hen die wenen om een 
verzoening. 
58. In hen die aanwezig zijn ontvang Ik hen die afwezig zijn; morgen, wanneer dit woord niet meer 
gehoord wordt, zal het door de lippen van Mijn getuigen worden meegedeeld aan hen die het niet 
hebben gehoord. Heb elkander lief, discipelen, opdat uw hart als een reddingsboot moge zijn voor 
uw broeders. 
De blijde boodschap van deze tijd zal elk hart en elke hoek van de aarde bereiken. De boodschap die 
Ik u in de tweede Era door Jezus heb gegeven is reeds de kennis van de mensheid geworden. Op dat 
gezegende zaad zal de vruchtbare regen van het Spiritualisme vallen om de boodschap van voorbije 
tijden te verlichten en te verklaren. 



60. Zoek niet alleen hen op die gelukkig leven, die weinig weten van zonde of pijn; kom tot de 
melaatse, tot de mensenmoordenaar, tot de godslasteraar, en tot degene die in verwarring is in zijn 
leven. Schrik niet terug voor de ellende die dat wezen u uiterlijk voorschotelt, maar bedenk 
onmiddellijk dat in dat mens een geest woont, dat in dat wezen een kind van de Heer woont, een van 
uw broeders en zusters, met u verbonden door eeuwige en goddelijke banden. Houd Mijn woord 
altijd levend in je, zodat je de pijn niet voorbij laat gaan zonder haar te voelen of te verzachten. 
61. Wie de pijn van zijn naaste voelt, wie innerlijk de beproevingen van zijn broeder doorleeft, zal 
worden toegestaan dat door zijn gebed en door zijn woorden de zware boetedoening zal worden 
opgeheven die rust op degenen voor wie hij zich inzet of met wie hij lijdt. 
62. Zorg ervoor dat de behoeftigen u niet onvoorbereid aantreffen wanneer zij bij u aankloppen, 
want dan zal uw geest niet in staat zijn te getuigen van Hem die hem naar de aarde zond om deze zo 
moeilijke zending te volbrengen. 
63. Uw geest moet een nieuwe mensheid scheppen, en daarvoor moet hij strijden tegen het kwaad 
dat de wereld omarmt. Waak over de kinderen, versterk het goede in de jeugd, want de nieuwe 
generaties zullen degenen zijn die uw edelmoedige werken zullen voortzetten. 
64. Denkt gij dat Mijn blik niet de afgronden ontdekt waarin zij die beginnen te leven vallen en de 
gevaren die op de loer liggen voor hen die geen wapens hebben om zich te verdedigen? 
65. "Volk, wend u niet langer aan het bederf, bestrijdt het zonder u op de reinheid te beroemen, en 
wees niet verontwaardigd over de overtredingen van uw medemensen. Wees tactvol, nauwkeurig en 
welwillend in uw spreken en in uw handelen, en de wereld zal naar u luisteren en ook aandacht 
schenken aan uw onderrichtende woorden. Is het nodig dat ik u nogmaals zeg dat u deze leer moet 
beleven, voordat u hem doorgeeft? 
66. Bestudeer Mijn Woord, discipelen, opdat gij de essentie ervan zult ontdekken. Ik maak jullie tot 
de eerste bewakers van deze openbaring, die jullie morgen aan de wereld bekend zullen maken. 
Er schijnt niets groots in deze openbaring te zijn, maar gij zult in de toekomst zien welke betekenis zij 
zal hebben onder de mensheid. 
68. Onder dit volk zijn er discipelen van allerlei soort; sommigen hebben een flauw vermoeden van 
de grootheid van dit werk en voelen reeds de schok die zijn verschijning in de wereld zal 
veroorzaken; anderen stellen zich tevreden met te geloven dat dit een goede weg is, en er zijn er ook 
die de grootheid van deze Leer niet kunnen ontdekken en die twijfelen aan haar overwinning en haar 
intrede in de harten der mensen. Ik zeg u, het is een juweel dat Ik u heb toevertrouwd, waarvan gij 
de goddelijke lichtstralen niet hebt willen erkennen, omdat gij Mijn leer niet hebt doorgrond. 
69. Vergeet niet dat er zelfs in Zijn tijd twijfel bestond over het woord van Christus, want de mensen 
oordeelden over Jezus op grond van Zijn afkomst en Zijn kleding, en toen zij vernamen dat Hij de 
zoon was van een timmerman uit Nazareth en van een arme vrouw - die later zou vertrekken in het 
gezelschap van arme Galilese vissers, om een leer te verkondigen die hun vreemd voorkwam - zij 
konden niet geloven dat deze rondtrekkende prediker, die van dorp tot dorp trok en de schamelheid 
van zijn kleding toonde, de Koning was die de Here aan het volk van Israël had beloofd. 
70. Ik geef u deze aanwijzingen, omdat de mensen de uiterlijke pracht, die de zinnen verblindt, 
zoeken om te kunnen geloven in de grootheid van datgene, wat alleen met de geest te zien en te 
voelen is. 
71. Ik moest Mijn bloed vergieten, Mijn leven geven en weer opstaan, opdat de mensen hun ogen 
zouden openen. Welke beker zal Mijn Geest nu drinken, opdat jullie in Mij geloven? Mensheid. Wat 
zou ik niet doen om je gered te zien? 
Er is nog een korte tijd om met je te praten. Ik weet dat zij die nog geen kennis hebben genomen van 
Mijn manifestatie, dit later zullen begrijpen en dan hun zending met rotsvast geloof zullen omhelzen. 
73... Ik kom gewapend met geduld; Ik ben Leraar voor hem die komt voor Mijn Leer; Ik ben 
Geneesheer voor hem die slechts gezondheid zoekt in Mij; Ik ben een milde Rechter voor hem die 
veel gezondigd heeft en daarna voor Mijn Aangezicht komt met nederig gebogen hoofd om Mijn 
vergiffenis te vragen. Morgen, wanneer zij hun wens vervuld zien, zullen hun eigen lippen spreken 
om de onwetenden te onderrichten. Zij zullen tot de Goddelijke Geneesheer komen, maar alleen om 
balsem en troost te vragen voor het lijden van hun naasten, en zij zullen zich ook tot Mijn 
gerechtigheid wenden om voorspraak te doen voor degene die hen heeft beledigd. 



74. Ik heb u gezegd, dat gij, om meester te worden, eerst leerling en discipel moet zijn. 
Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking valt. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 90  
 
Ik ben de zwerver die klopt aan de deuren van jullie harten. Ik klop, en gij weet niet wie het is; gij 
doet open, en herkent Mij niet. Ik ben als de zwerver die in een dorp komt en niemand heeft die hem 
kent, als de vreemdeling die een vreemd land binnengaat en in zijn taal niet begrepen wordt. Zo voel 
ik me bij jullie! Wanneer zul je Mijn aanwezigheid voelen? O volk, wanneer zult gij Mij kennen, zoals 
Jozef in zijn tijd door zijn broers in Egypte gekend werd? 
2 Jozef, de zoon van Jakob, was door zijn eigen broers verkocht aan kooplieden die op weg waren 
naar Egypte. Jozef was nog klein en had toch al blijk gegeven van een grote gave van profetie. 
Afgunst maakte zich meester van zijn broers, die zich van hem ontdeden, denkend dat zij hem niet 
meer zouden zien. Maar de Heer, die over zijn knecht waakte, beschermde hem en maakte hem 
groot bij de Farao van Egypte. Vele jaren later, toen de wereld werd geteisterd door droogte en 
hongersnood, had Egypte, geleid door de raadgevingen en ingevingen van Jozef, voldoende proviand 
ingeslagen om de bezoeking te doorstaan. Toen gebeurde het dat de zonen van Jakob naar Egypte 
kwamen op zoek naar voedsel. Groot was hun schrik toen zij bemerkten dat hun broer Jozef minister 
en raadsman van Farao was geworden. Toen zij hem zagen, vielen zij op hun knieën aan zijn voeten 
neer uit wroeging over hun overtreding, en zij beseften dat de profetieën van hun broer waren 
uitgekomen. Hij die zij dood waanden, was hier voor hen, vol van macht, deugd en wijsheid. De 
profeet, die zij hadden verkocht, bewees hun de waarheid van de profetie, die de Heer hem als kind 
op de lippen had gelegd. De broeder die zij hadden gekweld en verkocht vergaf hen. Begrijpen jullie 
het, mensen? Nu weet je waarom ik je deze dag heb verteld: Wanneer zullen jullie Mij kennen, zoals 
Jozef zijn broers kende? 
3... Ik heb u ook eens profetieën gegeven, ook ik ben verkocht en ter dood gebracht. Maar gedenkt, 
dat Ik u gezegd heb, dat Ik wederkomen zou; waarom ontvangt gij Mij dan niet, nu Ik aan uw deuren 
klop? waarom ontvangen jullie Mij dan niet nu Ik aan jullie deuren klop? Is het nodig, dat er droogte 
en hongersnood op aarde komt, zoals toen, opdat gij Mij eindelijk zult zoeken? 
4 hoeveel Ik tot u gesproken heb en u gegeven heb sedert het begin der tijden om u van het kwade 
te redden en u tot volmaaktheid te brengen! Maar jullie hebben nog tijd nodig om de top van de 
berg te bereiken waar Ik op jullie wacht om jullie te bewaken als juwelen die uit Mijn liefde zijn 
voortgekomen en die naar Mij terugkeren. 
5. Alle mensen weten dat Ik de Vader ben van alle geschapen dingen en dat de bestemming van de 
schepselen in Mij is. Toch heb ik noch hun aandacht, noch hun respect gekregen. Zij scheppen ook, zij 
zijn ook meesters, en zij menen macht te hebben over het lot van hun naasten, dus waarom zouden 
zij voor Mij buigen? 
6. Op deze wijze heeft de mens Mijn geduld op de proef gesteld en Mijn rechtvaardigheid 
uitgedaagd. Ik heb hem tijd gegeven om de waarheid te vinden, maar hij heeft niets van Mij willen 
aannemen. Ik kwam als Vader en werd niet bemind; daarna kwam Ik als Meester en werd niet 
begrepen; maar omdat het noodzakelijk is de mensheid te redden, kom Ik nu als Rechter. Ik weet dat 
de mens tegen Mijn gerechtigheid in opstand zal komen, want hij zal Mij zelfs als Rechter niet 
begrijpen en zeggen dat God zich heeft gewroken. 
7 Ik zou willen dat iedereen begreep dat God geen wraakgevoelens kan koesteren omdat Zijn liefde 
volmaakt is. Ik kan ook geen pijn zenden; jullie zijn het zelf die het aantrekken door jullie zonden. 
Mijn goddelijke gerechtigheid staat boven jullie lijden en zelfs jullie dood. De pijn, de hindernissen, 
de mislukkingen zijn de beproevingen die de mens zichzelf voortdurend oplegt, en de vruchten van 
zijn zaaien zijn wat hij beetje bij beetje oogst. Het is Mij genoeg, in elk van deze levenscrises Mijn 
Licht te laten schijnen op uw geest, opdat deze zijn verlossing kan bereiken. 
8. Veel mensen zeggen dat zij de leer van Christus niet begrijpen, dat zij niet weten waarvan zij zich 
moeten afwenden en waarheen zij hun schreden moeten richten. Maar ik vraag hen: lijken die 
leerstellingen u te hoog gegrepen? Hoor Mij dan nu aan, en gij zult ze verstaan. 
9. Ik wist dat ik zou moeten terugkeren om u al die leringen uit te leggen. Daarom heb Ik u gezegd 
dat de Geest der Waarheid zou komen en u alle geheimenissen zou verklaren, om u te doen 
begrijpen wat gij niet begrepen hebt. Dit is de tijd waarin de Geest der Waarheid zweeft over alle 



vlees en over elke geest. Het is genoeg voor jullie om je te concentreren op het binnenste van je 
geweten om Mijn stem te horen. Maar Ik wilde jullie, als eerste vruchten van deze tijd, Mijn 
manifestatie geven door middel van het menselijk begripsorgaan, opdat deze Boodschap het zaad 
moge zijn dat jullie vastheid en geloof geeft op de weg naar jullie evolutie. 
10 in deze tijd schenk Ik jullie liefde, vrede en geestelijk onderricht en jullie hart - arm en behoeftig 
aan dit alles - zuivert zich om de goddelijke gave te ontvangen; Ik schenk jullie de gave van liefde, 
vrede en geestelijk onderricht en jullie hart - arm en behoeftig aan dit alles - zuivert zich om de 
goddelijke gave te ontvangen 
11. Wat de machtigen en de groten hebben veracht, ontvangen de nederigen, en wat in de prachtige 
paleizen werd veracht, komt tot de arme hutten en wordt met vreugde ontvangen. 
12. Jullie die moe zijn geworden van het lange wachten en het vele lijden, komt tot Mij. Ik heb alles 
voorbereid en alles is klaar voor dit moment. Ik heb de wind voorzien van geuren opdat jullie Mijn 
verkwikkende adem kunnen inademen, want Ik wil met oneindige liefde dicht bij jullie komen. 
13. De kinderen van de machtigen zeggen tot Mij, wanneer zij Mijn roep aan hun deur horen: "Kom 
morgen weer, want vandaag is er geen plaats voor jullie", terwijl de mensen van eenvoudige 
gezindheid tot Mij zeggen: "Kom tot ons, Meester, kom en sier onze hut met Uw Tegenwoordigheid. 
Kijk niet naar onze vlekken van schaamte. Gij die het huis van de zondares Magdalena bezocht, 
schenk ons het geluk U te aanschouwen." 
14 wanneer deze dringende maar nederige roep tot Mij komt, kom Ik naderbij en ga in deze harten, 
die voor dit Uur zijn voorbereid, alsof zij een heiligdom zijn 
15. Ik ontdek onder u hen die gezalfd zijn met tranen van pijn, zij die vervolging hebben ondergaan, 
die vernedering hebben ondergaan. 
16 Ik kom omdat jullie Mij geroepen hebben in de stilte van jullie strijd en teleurstellingen, maar jullie 
zullen het op prijs stellen dat Ik zonder dralen op jullie roep ben afgekomen, zoals een herder zich 
haast als hij het geblaat hoort van het schaap dat afgedwaald is of in gevaar verkeert; Ik kom omdat 
jullie Mij geroepen hebben in de stilte van jullie strijd en teleurstellingen, maar jullie zullen het op 
prijs stellen dat Ik zonder dralen op jullie roep ben afgekomen, zoals een herder zich haast als hij het 
geblaat hoort van het schaap dat afgedwaald is of in gevaar verkeert; Ik kom omdat jullie Mij 
geroepen hebben in de stilte van jullie strijd en teleurstellingen 
17 jullie hebben Mij met groot geloof aangeroepen, jullie hebben Mij onvermoeibaar gezocht, en 
waarlijk Ik zeg jullie, jullie geloof heeft jullie niet kunnen bedriegen 
18. Weet dat Ik Mijn zegeningen als een vloed van liefde uitstort over allen die hebben leren geloven 
en wachten. Luister naar Mijn stem die tot u komt als was het een liefdeslied dat u het lijden doet 
vergeten en u vergeeft voor alles wat zo bitter is geweest en dat uw hart beetje bij beetje heeft 
geoogst langs de levensweg. 
19. Gij leert Mijn geestelijke Tegenwoordigheid in uw harten te voelen en deze kennis is voor 
sommigen als een verademing en voor anderen als een oase; Ik ben gekomen om allen te zoeken; Ik 
ben haastig gekomen om Mijzelf bekend te maken onder hen die, toen zij Mij hoorden, Mij niet 
hebben verloochend. Ik ben op zoek naar allen, maar eerst ben Ik haastig gekomen om Mij bekend te 
maken onder hen die, toen zij Mij hoorden, Mij niet verloochenden, die de bespotting van hun 
broeders en zusters wisten te verdragen omdat zij met Mij zijn. 
20 weest geduldig in de beproevingen en gij zult getuigen van Mijn Werk; maar Ik zal ook getuigen 
van Mijn getrouwe discipelen, opdat de mensen zullen begrijpen dat zij in de Waarheid zijn. 
21 niet alleen jullie zullen getuigen zijn van Mijn Werk, niet alleen de mannen en vrouwen van Mijn 
volk zullen getuigen van Mijn komst, maar alles zal spreken van Mijn komst en getuigen van Mijn 
Waarheid, zoals het gebeurde in die Tweede Tijd, toen in het Uur van de Dood aan het Kruis zelfs de 
zon verborgen was, de aarde beefde en heel Jeruzalem troosteloos en bedroefd was 
Geliefde leerlingen, weent niet langer om Mij, jullie tranen zullen veranderen in gelukzaligheid, want 
jullie zullen nog steeds wenen van oneindige vreugde wanneer jullie de overwinning van Mijn Leer op 
aarde zullen ervaren, en deze gelukzaligheid zal niemand jullie kunnen ontnemen. Blijf voorlopig 
plaatsnemen aan dit geestelijk banket en eet het zoete brood des levens. 
23... Geniet van dit feest dat zich in uw geest weerspiegelt, opdat gij, zodra gij de gemeenschap met 
Mij bereikt, uw beproevingen zult vergeten. Uw wonden zullen genezen, en u zult rusten van uw 



arbeid. Uw hart zal, wanneer deze ogenblikken gekomen zijn, stralen als een huis wanneer het 
versierd is voor een feest, en zelfs de meest koninklijke paleizen van de aarde zullen niet de luister 
hebben die in dat uur in uw geest straalt. 
24. Zalig zijn de zachtmoedigen van hart, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 
25. Zalig zijn zij die diep lijden wanneer de Herder wordt beledigd. Maar vreest niet voor Mij, vreest 
voor u zelf, die door pijn kan worden bedrukt en door verzoeking kan worden verslagen. 
26. Verkwikt u door naar Mij te luisteren en Mij te vragen: "Meester, waarom hebt Gij ons 
uitverkoren, ook al zijn wij zo klein en zo zwak? Maar ik antwoord u: Uw Heer heeft nooit ongelijk. 
27. Besef: nog voordat jullie hier kwamen om Mij voor de eerste keer te horen, toen jullie nog niet 
wisten van Mijn komst, wees jullie hart jullie er al op dat de Meester op het punt stond Zijn Licht naar 
de wereld te zenden als een baken dat de schipbreukelingen midden in de storm zou leiden. 
28. Ik heb u geroepen om u tot Mijn werkers te maken en u op weg te zenden om deze blijde 
boodschap te verkondigen. Maar eerst verwacht ik dat gij leert uw vijanden te vergeven, allen die u 
doornenkronen hebben opgedrongen, allen die u gal en azijn te drinken hebben gegeven, opdat gij 
kunt zeggen dat gij nu sterk genoeg zijt om uit te gaan en het zaad der vergeestelijking te strooien. 
29. Zodra dit waar is, zult gij beginnen te zaaien, en hoewel gij lijden en bitterheid zult ontmoeten op 
uw smalle pad van geestelijke zendelingen, zult gij ook grote vreugden kennen die u zullen 
vergoeden. Als je weggaat om Mijn zaad van liefde te zaaien, bid en heb vertrouwen. Soms zul je 
wenen, maar aan de andere kant zullen er veel dingen zijn die je vreugde zullen brengen als je Mijn 
wet vervult. 
30. U zult tranen en vreugden ontmoeten in uw dagtaak, totdat u het einde van uw verzoening 
bereikt en in het Beloofde Land aankomt, waar alles vrede, harmonie en volmaakt geluk is. 
31 nu eens zal uw beker vol zijn van honing, dan weer vol van bitterheid, maar Ik zeg u nogmaals: wie 
bidt, waakt en op Mij vertrouwt, zal niet bezwijken voor zwakheid, want zijn hart zal vol zijn van 
geloof en hij zal Mij nooit kunnen verloochenen, want zijn lippen zullen onverstoorbaar Mijn 
Waarheid verkondigen op aarde. 
32... Droevig en ver is de weg, maar Mijn liefde zal de dorst van je hart lessen. Bedenk dat Ik altijd tot 
de mensen ben gekomen als Ik zag dat zij op het punt stonden om te komen van honger of dorst. 
33) Hij die altijd gekomen is voor uw heil spreekt op dit moment tot u: Christus, de Goddelijke 
Belofte, mens geworden in Jezus in het Tweede Tijdperk, het Goddelijk Woord dat mens geworden 
is; de Geest van Liefde, van Licht, van Wijsheid, opgesloten in een straal die de geest en het verstand 
van de mens raakt via het geweten om hem te leren Mijn Gedachten over te brengen. 
34. Sommigen zeggen in hun hart tot Mij: "Heer, hoe kunt U op deze wijze tot ons hart afdalen?" - ah 
Mijn kinderen! Hebt gij niet soms een moeder in een vuil gedeelte van de stad zien gaan, waar een 
van haar kinderen haar zuchtend en bedelend, ontaardde in vuilheid of ellende? 
35. Alleen deze moeders zouden u kunnen vertellen hoe zij de hartslagen voelden van het verloren 
kind dat tot hen riep, smekend om hun aanwezigheid en moederlijke liefde, in het vertrouwen om 
hun vergiffenis te verkrijgen. 
36. En ik, die de belichaming van alle liefde ben, in wie de liefde van alle vaders en alle moeders is, 
zou ik ongevoelig kunnen blijven voor de roep van uw geest? Moet Ik Mij onthouden van Mij te 
haasten naar de plaats - wat die ook moge zijn - waar een van Mijn kinderen aan de vernietiging is 
overgeleverd en Mij aanroept? Hoe weinig weten jullie van Mij, hoewel Ik Mijn Liefde aan jullie heb 
geopenbaard in zovele en zo oneindige vormen! 
37. Herinnert gij u niet hoe dikwijls Ik Mijn liefde heb betoond, niet alleen aan hen die in Mij 
geloofden, maar ook aan degene die Mij verraadde en aan hen die Mij vervolgden en veroordeelden? 
Nu zou je Mij kunnen vragen wat de reden was die Mij bewoog om al die bespotting toe te staan. 
Maar Ik antwoord u: het was noodzakelijk dat Ik hun volledige vrijheid van denken en handelen liet, 
opdat er geschikte gelegenheden zouden zijn om Mijzelf te openbaren en opdat allen de 
barmhartigheid en de liefde zouden ervaren die Ik de wereld heb geleerd. 
38. Ik heb het hart van Judas niet bewogen Mij te verraden; hij was het werktuig van een boze 
gedachte toen zijn hart vervuld was van duisternis. Toch, in het aangezicht van de ontrouw van die 
discipel, openbaarde Ik Mijn vergeving. 



39. Het zou niet nodig zijn geweest dat een van de Mijnen Mij zou verraden om u dat voorbeeld van 
nederigheid te geven. De Meester zou het getoond hebben bij elke gelegenheid die de mensen Hem 
boden. Het was aan die discipel om het instrument te zijn waardoor de Meester Zijn Goddelijke 
nederigheid aan de wereld toonde, en zelfs als u dacht dat het de zwakheid van die man was die de 
dood van Jezus teweegbracht, zeg ik u dat u zich vergist, want Ik kwam om Mijzelf geheel aan u te 
geven, en als het niet op die manier was geweest, kunt u er zeker van zijn dat het op een andere 
manier zou zijn geweest. Daarom hebt gij niet het recht hem te vervloeken of te veroordelen, die uw 
broeder is, die in een ogenblik van duisternis de liefde en trouw miste, die hij aan zijn Meester 
verschuldigd was. Als jullie Hem de schuld geven van Mijn dood, waarom zegenen jullie Hem dan 
niet, wetende dat Mijn Bloed vergoten is voor de redding van alle mensen? Het is beter dat gij bidt 
en vraagt dat niemand van u in verzoeking komt, want de huichelarij van de schriftgeleerden en 
farizeeën bestaat nog in deze wereld. 
Het is aan u om te bidden en te waken, om altijd instrumenten van het licht te zijn en nooit de 
duisternis te dienen. Ik zal altijd de gelegenheid hebben om deze ongelovige en materialistische 
mensheid de waarheid te tonen van alles wat Ik haar heb geopenbaard. 
41. Evenals vroeger laat Ik heden aan de mens de vrijheid van zijn eigen wilsbesluit over, zodat hij 
gebruik maakt van de gave van zijn wil en uit eigen beweging tot Mij komt. 
42. Ik heb u vrij geschapen - niet voor het kwade, maar vrij als de loop van het water, als de groei van 
de planten, als het gezang van de vogels. 
43. In die tijd heb Ik de mensen er niet toe verleid Mij te roepen of Mij te zoeken, noch heb Ik Mij 
verzet toen zij Mij verwierpen. Ik stond hen toe hun wil te doen, en daarna Mijn wil over al het 
geschapene. Hiermee wil Ik jullie zeggen dat Ik jullie tot Mij zal laten komen door gebruik te maken 
van jullie wil. Want als je probeert deze wonderbaarlijke kracht, die de mensheid in beweging houdt, 
in een andere richting te dwingen, zul je de volmaaktheid niet bereiken. Daarom, zorg ervoor dat uw 
wil de Mijne is, en gij zult het einddoel van de weg bereiken, dat is het Hart van Mijn Vader. 
44. Ik zal u roepen zoals Ik altijd gedaan heb, zonder ooit moe te worden, en Mijn stem zal dag na 
dag liefdevol herhalen: "Kom tot Mij." Maar opdat gij Mijn roep zoudt kunnen horen, moet gij uw 
hart zuiveren, opdat de sinistere machten die zich tegen de deugd, de zuiverheid en het goede 
verzetten, in u geen verwantschap vinden, en hoewel zij u verleiden, brengen zij u niet ten val. 
45. De poorten van Mijn Koninkrijk zijn geopend, er stromen grote lichtstromen doorheen, waarvan 
de helderheid deze wereld bereikt, op zoek naar harten, geesten en geesten om zich er te vestigen. 
Ik waarschuw u van tevoren voor alles, want Ik heb u reeds gezegd dat er strijd zal zijn en dat Mijn 
Leer op vele manieren zal worden bestreden. Velen zijn het die zich zullen inspannen om haar van de 
aarde te doen verdwijnen; maar voordat Mijn Leer verdwijnt, moet eerst de laatste der zielen 
verdwijnen, dat wil zeggen de laatste mens in deze wereld. 
Wees niet bevreesd, als zij u godslasteraars noemen, wanneer gij zegt, dat Hij, die in de geest tot u 
sprak, Christus zelf was. Zelfs toen Jezus in de Tweede Era zei dat Hij de Zoon van God was, was het 
volk verontwaardigd. Ik zal hun ongeloof vergeven en hen toestaan Mij te noemen wat zij het beste 
vinden. 
48. Velen zullen ontkennen dat Ik tot u heb gesproken door de mond van zondige mensen. Maar dan 
zal Ik tot hen zeggen: Richt uw aandacht niet op het vat, maar beoordeel de inhoud, en dan zal Ik de 
zuiverheid van Mijn leer uitgieten over het hart van Mijn loochenaars. Zij zullen Mij herkennen, want 
Ik heb een merkteken om Mijn schapen te roepen, en zij herkennen de stem van hun Herder. 
49... Zij zullen komen en Mij op de proef stellen, omdat zij u willen bewijzen dat gij in dwaling 
verkeert. Als Ik hun Mijn naam niet zeg, zullen zij zeggen dat Ik niet Ik ben, en als Ik hun met slechte 
bedoelingen gestelde vragen beantwoord, zullen zij Mij met nog grotere ijver verloochenen. 
50. Dan zal Ik tot hen zeggen: "Wie het Koninkrijk van het Licht wil binnengaan, moet het met zijn 
hart zoeken. Maar hij die wil leven zonder Mij te erkennen, zal zijn eigen geest de Goddelijke kennis 
hebben onthouden, en zal er zo voor zorgen dat alles wat helder en lichtend is, voor hem een 
mysterie en geheim zal zijn. 
51. Ik geef u Mijn vrede, niet die welke de wereld belooft, want die is niet waar, maar alleen die 
welke Ik u doe gevoelen. Draag mijn vrede met je mee, want de weg die je gaat is bezaaid met 
doornen, dat weet ik. De mensheid vaart in een oceaan van lijden. De zonde is ontketend en je hebt 



niet genoeg kracht om tegen al deze ontberingen te vechten. Daarom ben ik gekomen om jullie 
kracht te geven en jullie uit deze chaos te halen. Telkens wanneer jullie de weg kwijt zijn en onrust 
voelen, vragen jullie je in je diepe verwarring af of dit Mijn weg is; maar Ik antwoord jullie dat Ik jullie 
altijd de juiste weg wijs. 
52. Op deze dag vraagt een ongelovig hart Mij: "Bent U het, Meester, die tot ons spreekt?" En Ik 
antwoord hem: Ik ben het, in Geest en in Waarheid, en Ik toon Mijzelf nederig aan jullie, binnen de 
grenzen van jullie bevattingsvermogen, opdat jullie Mij leren kennen en verlicht worden door dit 
Licht, opdat het jullie zuivert en jullie hart voorbereidt, het doet herleven en het het geestelijke leven 
toont dat wacht. 
53. Op dit ogenblik open Ik het Boek van Mijn Instructie. Ik wil dat het open blijft voor jullie harten, 
en dat jullie onvermoeibaar zijn leer onthouden. Ik geef jullie instructies, want nu is het uur dat Mijn 
Liefde aangeeft, waarin Ik jullie de wijsheid zal doen bezitten die tot jullie komt. 
54. Zuiver ben je uit Mij voortgekomen, maar in de loop der tijden heb je je ziel bezoedeld, en na 
zuiveringen en ontberingen kom je tot Mij, en Ik geef je de waarde en de genade terug die je 
verloren hebt. Ik markeer u met een zegel van licht, zodat u herkend wordt door uw medemensen. Ik 
heb jullie tot discipelen geroepen en ik wil dat jullie die van het tweede tijdperk navolgen. Ben je het 
er niet mee eens dat ik jou gekozen heb? - zeggen jullie in stilte tegen Mij: "Uw wil geschiede". Ik kan 
je nog niet mijn plaats laten innemen, noch ben je voldoende toegerust om te onderwijzen. Wat zou 
een stemdrager kunnen doorgeven, zelfs als hij de gave van het woord had, als Mijn straal hem niet 
verlichtte? Zij zijn nog onhandig en slechts bereid om Mijn ingevingen te ontvangen en door te 
geven; maar hun hart is nog geen fontein van barmhartigheid en liefde, omdat zij onervaren zijn. 
Gezegend zijn zij die, horende naar Mijn Woord, geloof hebben gevoeld en die, zonder dat Ik hun 
grote bewijzen heb gegeven, Mij hun dankbaarheid betuigen. 
55. Niemand is per toeval gekomen, ik heb jullie hier gebracht. Maar als jullie met Mij gesproken 
hebben, zijn jullie het aan Mij verplicht Mij te erkennen en Mij lief te hebben. - mannen en vrouwen 
die tot op heden in prachtige woningen hebben gewoond, willen jullie Mij volgen? Weten jullie niet 
dat jullie gemarkeerd zijn als Mijn uitverkorenen en dat het Mijn Wil is dat jullie dienen in Mijn 
Werk? Ook al hebt gij de wereld zeer liefgehad, thans moet gij het geestelijk leven liefhebben, uw 
broeders en zusters dienen en uw levensvreugde daarop baseren. Maar als uw verwanten en 
vrienden u misgunnen omwille van deze geestelijke vervulling, voel dan geen pijn, wees sterk en 
neem Mij tot uw voorbeeld. 
56. Toen Ik in het tweede tijdperk onder u woonde, vond Ik Mijn kinderen hoogmoedig wegens hun 
kennis en macht. Ik wilde dat Mijn woord in hun harten zou binnendringen, en Ik vond bij hen 
onverschilligheid voor de gaven van de geest. Maar daarom heb ik me niet van hun pad afgekeerd. 
Om hen te helpen hun harde harten te veranderen, bereidde ik beproevingen voor die hen zouden 
verlichten. 
Op een keer kwam een van die mannen die Mijn woord hadden gehoord, zonder het te geloven. Hij 
kwam vol angst en wanhoop op zijn gezicht, omdat hij niet de middelen vond om zijn stervende 
vrouw weer gezond te maken. Overmand door pijn wendde hij zich tot Mij, nadat hij tevergeefs zijn 
wetenschap had geraadpleegd, zonder een geneesmiddel te ontdekken voor de ziekte die op het 
punt stond het leven van zijn metgezel te beëindigen, en zei: "Zijt Gij het die geneest?" En ik 
antwoordde hem: "Wat is het dat u dierbaar is, goede man?" Toen sprak hij en pleitte voor herstel 
voor zijn vrouw. Ik zeide tot hem: Misschien is mijne kennis nutteloos, en de macht, waarmede ik 
begiftigd ben, ondoeltreffend? Maar ik volgde zijn stappen en bereikte het kamp van de terminaal 
zieke en raakte haar voorhoofd aan. De echtgenoot keek ongelovig, terwijl zij weer gezond werd. De 
vrouw stond op en was gezond, en in het volle besef weende zij van vreugde, wierp zich op de grond 
en zeide tot Mij: "Meester, Gij zijt de Goddelijke Geneesheer, onze God. Waarom erkennen zij U niet 
en volgen zij U niet, hoewel Gij zulke wonderen doet?" "Wacht, vrouw," antwoordde Ik haar, "het is 
nodig dat Ik van u uitga om begrepen te worden; maar zij die Mijn waarheid reeds erkennen, zijn 
uitverkorenen." 
Zo zal het ook zijn in de Derde Era. Velen die rechtstreeks getuige zijn geweest van Mijn 
manifestaties en wonderen hebben niet geloofd. Maar de tijd verstrijkt, en de gebeurtenissen die 
zich zullen voordoen zullen spreken en getuigen van al deze wonderen, en zelfs dan zullen zij nieuwe 



bewijzen eisen. Anderen hebben Mij vanaf het eerste moment gevolgd en zijn bij Mij. Zij zijn het die 
meer voor hun geest dan voor hun lichaam leven en die niet hebben gewacht tot Ik ophield met 
spreken om te begrijpen Wie hen heeft onderwezen. 
59. Indien gij, Mijn discipelen, met een weinig geloof op weg gaat en voor de mensheid werkt, zult gij 
wonderen verrichten, want Ik zal u gebruiken om getuigenis te geven volgens Mijn Wil aan hen die 
erom vragen. 
60. Wanneer de tijd komt, zullen er geen boeken zijn in de handen van Mijn uitverkorenen, want hun 
geloof en goede werken zullen hen leiden tot de vervulling van hun bestemming. 
61. Laat niemand die Mij wenst te volgen het oordeel van zijn broeders en zusters vrezen. Vele 
vreesachtigen zeggen tot Mij: "Hoe kan ik U volgen? Indien mijn ouders, mijn verwanten, mijn 
vrienden vernemen, dat ik dit woord hoor, zullen zij mij niet meer kennen, zij zullen mij uit hun 
midden verstoten." De Meester spreekt tot deze harten en zegt hen: Niet allen die met Mij zijn, 
hebben vrede met zichzelf; om Mij te volgen hebben zij een lijdensweg afgelegd. Maar ik vraag 
degenen die hen kwelden: Welk kwaad hebben deze wezens je aangedaan? Waarom heb je hen 
laten wenen? 
62. Een tijd van grotere rechtvaardigheid en strengheid is nu aangebroken. Ik wil dat jullie tot die tijd 
goedheid en werken van waarheid in jullie naasten hebben gezaaid, zodat jullie de vruchten daarvan 
mogen oogsten. Verwacht niet dat de wereld zal betalen voor je werken van barmhartigheid. Laat 
Mij je liefde voor de mensen belonen met Mijn zegeningen. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 91  
 
Jullie die hier komen om geestelijk voedsel te zoeken, kom dichterbij, en als jullie moe zijn, blijf dan 
onder de schaduw van deze boom, opdat jullie aansterken. Als gij bedroefd zijt, luister dan naar het 
zingen van de nachtegaal in het prieel van de boom, en terwijl gij daarnaar luistert, zult gij een zoete 
troost in uw hart voelen. 
2 als iemand van u door ongeloof gegrepen is, zal Ik hem dat niet verwijten, noch zal Ik het 
wereldbeeld of de geloofsbelijdenis veroordelen die hij Mij in het diepst van zijn hart aanbiedt. 
3 Mijn stem bereikt je geest om je te zeggen voorwaarts te gaan en met geloof door de uitgestrekte 
woestijn van het leven te wandelen, altijd geïnspireerd door de Goddelijke belofte om het ware land 
van de belofte te bereiken, dat is het Geestelijk Koninkrijk. 
4. Luister en prent Mijn woord in uw hart, opdat de herinnering eraan onuitwisbaar zal zijn. Ik 
verzeker jullie, dat wanneer het door Mij vastgestelde uur gekomen is, waarin Mijn stem niet meer in 
deze vorm gehoord zal worden, de laatste onderwijzing, die Ik jullie door de stemdrager zal geven, 
gekomen zal zijn. Daarom moet je het bewaken als de kostbaarste schat. Wanneer dat uur is 
aangebroken - plechtig voor de Meester en voor de discipelen - laat dan uw voorbereide geest rustig 
blijven, verzonken in contemplatie en gebed, want juist in die ogenblikken zal hij begrijpen op welke 
wijze hij later de geestelijke ingevingen zal ontvangen. 
5 Ik wil dat jullie, voordat deze verkondiging eindigt in de vorm waarin Ik Mijzelf in deze tijd aan jullie 
bekend heb gemaakt, de diepe betekenis en de uiterlijke vorm ervan begrijpen, opdat jullie haar 
morgen kunnen uitleggen aan hen die Mij niet gehoord hebben. Uw getuigenis zal als waar worden 
beschouwd als u het bevestigt met uw werken van liefde voor uw broeders. 
6. Bereid u voor opdat, wanneer Mijn manifestaties worden uitgelegd, gij moogt zeggen dat het niet 
nodig was dat Mijn Geest in al Zijn volheid neerdaalde op de geest van de stemdrager, want Hij is 
oneindig. Een straal van Mijn licht was voldoende om inspiraties over te brengen naar zijn geest. 
Vergeet ook niet te zeggen dat gedurende de korte tijd van Mijn manifestatie, Mijn stemdragers de 
gave van geestelijke verrukking bezaten, een gave die hen in staat stelde instrumenten en 
overbrengers van Mijn woord te worden. 
7 Dit is - uitgedrukt in korte en eenvoudige woorden - de wijze geweest waarop Mijn stemdragers in 
deze tijd Mijn geestelijke boodschap aan de mensheid hebben overgebracht. 
8 Maar opdat jullie niet in fanatisme vervallen en hardnekkig denken dat Ik alleen door bemiddeling 
van de stemdragers tot de mensen van deze tijd heb gesproken, wil Ik dat jullie weten dat ieder 
menselijk wezen dat de taak heeft om menigten, volkeren of naties te leiden, een middel is dat Ik 
gebruik om tot de mensheid te spreken; Ik ben degene die tot de mensen van deze tijd spreekt en Ik 
ben degene die door bemiddeling van de stemdragers tot de mensen van deze tijd spreekt 
9. Mijn Liefde is boven de verschillen van godsdiensten, leerstellingen, talen en culturen verheven, 
daar het Mij genoeg is een geestelijke voorbereiding te vinden in degene die zich voorbereidt om een 
boodschap tot zijn medemensen te richten. Dan gebruikt Mijn zorgzame liefde hem als bemiddelaar 
om door hem Mijn waarheid bekend te maken. 
10. Wanneer u van de lippen van een spreker woorden hoort die een diepe betekenis hebben, of die 
de verborgen snaren van het hart van zijn toehoorders doen beven, dan hebt u hier het bewijs dat er 
van de kant van degene die sprak sprake was van geestelijke voorbereiding en goede aanleg. Maar 
bovenal heb je het bewijs dat hij door Mij is geïnspireerd. Indien gij daarentegen sprekers woorden 
hoort spreken die onwaarheid bevatten, hoe schitterend en welluidend zij in hun vorm ook mogen 
zijn, wees er dan zeker van dat er geen geestelijke voorbereiding is geweest, noch was er Mijn 
inspiratie. 
11. Ik zal nu spoedig ophouden u deze boodschap te geven, die, wanneer haar tijd gekomen is, het 
geestelijk ontwaken der volkeren teweeg zal brengen, door de mensen te leren het geestelijke van 
het louter menselijke te onderscheiden, en het verhevene, het hogere, het zuivere en het lichtende 
te scheiden van al datgene wat slechts onvolmaaktheid, oneerlijkheid of valsheid bevat. 



12. Te allen tijde is Mijn Liefde als Meester aandachtig geweest voor het onderricht dat de mensen 
nodig hadden, en Ik ben altijd tot hen gekomen om tot hen te spreken in overeenstemming met hun 
geestelijke rijpheid en intellectuele ontwikkeling. 
13. Ik ben tot u gekomen omdat ik heb gezien dat het woord der mensen en de leringen die gij hebt 
voortgebracht de brandende dorst van uw geest niet lessen - dorst naar licht, dorst naar waarheid, 
naar eeuwigheid en liefde. Daarom heb Ik Mij bij u geplaatst en dien Ik Mijzelf toe aan nederige, 
onwetende en ongeschoolde mensen, waardoor zij in vervoering van geest en gemoed komen, zodat 
de boodschap van het Derde Tijdperk uit hun mond kan vloeien. Om waardig te zijn Mijn Goddelijke 
gedachten te ontvangen en uit te zenden, moesten zij strijden tegen de materialisatie en de 
verleidingen van de wereld. Zo hebben zij, door hun eigen persoonlijkheid terug te dringen en hun 
ijdelheid te kastijden, een volledige overgave van hun wezen bereikt in de korte perioden waarin zij 
hun begripsorgaan aan de Goddelijke inspiratie boden, waardoor het mogelijk werd dat van hun 
lippen een woord kwam vol wijsheid, tederheid, rechtvaardigheid, balsem en vrede. 
14... Er zullen er altijd zijn die niet kunnen begrijpen hoe het komt dat de stemdragers zoveel kennis 
in woorden kunnen uitdrukken en zoveel essentie van leven kunnen uitstorten over de geesten van 
de scharen toehoorders, zonder dat Mijn Geest neerdaalt tot die hersenen, en slechts een straal van 
Mijn licht hen verlicht. Daarop zeg ik u, dat zelfs de koninklijke ster - zoals gij de zon noemt - niet 
naar de aarde behoeft te komen om haar te verlichten, daar het licht, dat zij van verre naar uw 
planeet zendt, voldoende is om haar in licht, warmte en leven te doen baden. 
(15) Evenzo verlicht en verlevendigt de Geest van de Vader, als een zon met oneindige glans, alles 
door het licht dat Hij doet neerdalen op alle schepselen, zowel geestelijke als stoffelijke. 
16. Begrijp dan, dat waar Mijn licht is, ook Mijn Geest aanwezig is. 
Bewaar deze uitleg in uw geheugen, want morgen zult gij het zijn die deze voorbeelden zult moeten 
gebruiken om uw medemensen de aard van Mijn openbaring door het verstandsorgaan van de mens 
te doen begrijpen. 
18. Op deze wijze zullen zij met gemak begrijpen hoe Mijn Geest, zonder in overvloed neer te dalen 
op een van deze organen van de geest, Zijn Aanwezigheid doet voelen door de spirituele trilling die Ik 
op Mijn stemdragers laat neerdalen. 
19 het is Mijn Vaderlijke Liefde die tot jullie komt in deze tijd en die verandert in menselijke woorden 
wanneer zij de geest raakt van degene die spreekt 
Open de poorten van de tempel die je in het diepst van je wezen bezit, en aanschouw het 
onzichtbare. Verheugt u in de wetenschap dat Ik het geestelijke, waarvan gij dacht dat het zo ver weg 
was, binnen uw bereik heb gebracht. 
21. O volk, gevormd uit massa's leerlingen van deze geestelijke Leer, hoezeer verfrist gij u aan de 
bladzijden van het Boek van Mijn Wijsheid, zonder ooit het einde te bereiken! 
022 De wijsheid van alle dingen is de gave en de grootste erfenis van de Geest, die de grondslag is 
van zijn eeuwige heerlijkheid en zaligheid. 
23 zoals Ik voor jullie menselijke verstand een wereld van onuitputtelijke leringen heb geschapen, zo 
heb Ik voor jullie geest een hemel van eeuwige en oneindige wijsheid geschapen 
24 voor jullie ogen ligt een nieuw deel van de weg die jullie moeten gaan en Ik laat jullie Mijn 
onderricht in overvloed na opdat jullie met een vaste tred deze weg zullen betreden die jullie naar de 
eeuwigheid zal leiden. 
25... Ik weet wel dat niet alle mensen de waarheid van deze boodschap op hetzelfde moment zullen 
kennen; want terwijl sommigen zullen geloven dat het voor hen de juiste tijd is om Mij te ontvangen, 
zullen anderen aan Mijn boodschap twijfelen wanneer zij vernemen op welke wijze deze is 
ontvangen. Zij zullen zeggen dat het, om de waarheid te zeggen, al te verwonderlijk is dat de 
Goddelijke Geest zich door het menselijk verstand bekend heeft kunnen maken. Dan zult gij hun 
vragen of zij ook niet van mening zijn dat het verbazingwekkend was dat het Woord Gods mens werd 
in Jezus - een feit dat zij altijd als de hoogste waarheid hebben beschouwd. 
26 Jullie zullen zien dat zodra zij erover nadenken, zij zullen begrijpen dat Ik jullie het grootste bewijs 
van Mijn liefde voor jullie heb gegeven toen Ik mens werd in het Tweede Tijdperk en dat toen Ik 
Mijzelf nu bekend maakte door het menselijk orgaan van de geest, dit gebeurde om jullie te leiden 
naar de dialoog van geest tot geest, wat de volmaakte vorm zal zijn waarin de kinderen in staat zullen 



zijn om met hun Hemelse Vader te communiceren; daarom heb Ik jullie het grootste bewijs van Mijn 
liefde voor jullie gegeven toen Ik mens werd in het Tweede Tijdperk 
27. Het Woord spreekt tot u, hetzelfde dat sprak in Jezus in de tweede Era, want het Woord van God 
is eeuwig en almachtig. Ik sprak tot u zowel door de mond van Jezus, als door de mond van profeten 
en apostelen, zoals Ik nu tot u spreek door bemiddeling van deze stemdragers, en zoals Ik 
rechtstreeks tot uw geesten zal spreken wanneer u de tijd van geestelijke verheffing bent 
binnengetreden. 
28. Het was Christus, het Woord van God, dat sprak door de mond van Jezus, de reine en oprechte 
man. 
29. De mens Jezus is geboren, heeft geleefd en is gestorven; maar wat Christus betreft, Hij is niet 
geboren, noch is Hij in de wereld opgegroeid, noch is Hij gestorven, want Hij is de Stem van de Liefde, 
de Geest van Liefde, het Goddelijk Woord, de uitdrukking van de wijsheid van de Schepper, die altijd 
in de Vader is geweest. 
30. Toen Christus in Jezus sprak, werd zijn stem overal gehoord, want het was het Eeuwige Woord 
dat sprak, de stem van uw Vader. Dit alles moet gij doorgronden en overdenken, zodat, telkens 
wanneer gij aan Christus denkt, of zelfs Zijn naam noemt, gij dit doet met uw Hemelse Vader voor 
ogen, maar nooit alsof het een ander wezen was, verschillend van Mijn Geest. 
31. Mijn Woord dat in deze tijd wordt geopenbaard zal als een zwaard zijn dat al het valse vernietigt 
waarmee de mensen hebben getracht Mijn Waarheid te verbergen, maar het zal ook een 
reddingsboot zijn voor alle schipbreukelingen die angstig op zoek zijn naar het Licht van 
vergeestelijking. 
32. leerlingen, Christus is de hoogste openbaring van de Goddelijke Liefde, is het licht dat het leven is 
in de regionen van de geest, het licht dat de duisternis doorboort en de waarheid openbaart voor 
elke geestelijke blik, de geheimen oplost, de deur opent en de weg wijst naar de wijsheid, de 
eeuwigheid en de volmaaktheid van de zielen. 
In het tweede tijdperk is Christus, dezelfde die op dit moment tot u spreekt, mens geworden en heeft 
op aarde gewoond. Maar nu is Hij bij u in de geest, een belofte vervullend die Hij aan de mensheid 
heeft gedaan: de belofte om in een nieuw tijdperk terug te keren om u de hoogste troost en het licht 
der waarheid te brengen, alles wat aan de mensen is geopenbaard verlichtend en verklarend. 
34. Aanschouw in het Goddelijke een Geest, die Zich in verschillende fasen van openbaring aan u 
heeft getoond, maar die altijd zijn rechtvaardigheid, macht en volmaaktheid heeft geopenbaard. 
35. tracht nooit binnen de grenzen van uw menselijk verstand de kennis te omvatten die alleen aan 
de geest is voorbehouden, want dan zou u een God voor u zien die verkleind en van volmaaktheid 
beroofd is. 
Het is goed dat jullie Mij begrijpen als de Allerhoogste Liefde, als het Absolute, als de Schepper, als 
de Almachtige. Maar begrijp dat u geestelijke inspiratie moet zoeken om diepere uitdrukkingen te 
vinden wanneer u over uw Heer spreekt. Waarlijk, Ik zeg jullie: Mijn macht, wijsheid en liefde gaan 
alles te boven wat het menselijk verstand zich kan voorstellen, want dit alles gaat verder dan wat 
jullie weten en verder dan wat jullie zullen weten. 
Ik bereid nu de toekomst van uw ziel voor; daarom wordt het kaf* nu verbrand in het vuur van de 
Goddelijke Gerechtigheid, want er zijn slechts twee wegen voor u: de ene is die van de 
vergeestelijking, de andere die van de zuivering. 
Hiermee worden de begeerten en ondeugden bedoeld die nog aan de ziel kleven. 
(38) In deze tijd zal hij, die niet bereid is zich te vernieuwen, de grootste bitterheid moeten kennen 
en van de aarde worden weggenomen, waardoor hij de kostbare gelegenheid verliest om boete te 
doen voor zijn overtredingen en zich te verzoenen met de wet, de waarheid en het leven. 
39. Zij daarentegen, die van dit stoffelijk leven overgaan naar het Geestelijk Tehuis met de vrede en 
de voldoening die vervulde plicht geeft, zullen zich verlicht voelen door Mijn Licht, en als zij behoren 
tot degenen die moeten reïncarneren, zal Ik hen voorbereiden voordat zij terugkeren naar het 
menselijk leven, zodat zij er zuiver, vergeestelijkt en met grotere wijsheid in zullen opstaan. 
U zult niet langer zo achteloos zijn uw geloften te vergeten om op het pad van het goede te blijven. 
Gij zult altijd de herinnering bewaren aan dit geestelijk verbond dat gij met Mij hebt gesloten, zonder 



af te dwalen van de weg van het goede, ondanks de beproevingen en verzoekingen die gij op uw weg 
ontmoet. 
41. Wie Mij wil volgen, neem zijn kruis op en volg in Mijn voetstappen. Ik wacht op mensen van 
goede wil die verlangen naar vrede, verlossing en het welzijn van hun naasten. Ik zal hen die Mij 
zoeken met dit nobele ideaal onder Mijn mantel van liefde nemen en Ik zal hen uitzenden op alle 
wegen van de wereld om Mijn gedachten om te zetten in woorden en Mijn woorden in daden en op 
deze wijze door hen Mijn Leer bekend te maken. Sommigen zullen eenvoudige woorden gebruiken, 
in anderen zal het Woord opbloeien, en uit hun lippen zal een vloed van geestelijk water vloeien om 
de dorst van de mensen naar waarheid te lessen. 
42. Wees niet bevreesd te spreken wanneer gij u in de gelederen van Mijn boodschappers en 
gezanten bevindt en koester niet de gedachte dat deze boodschap door de mensen niet wordt 
begrepen. 
Ik kom om jullie geest te verlichten, om jullie te bevrijden van het materialisme, om jullie de weg te 
wijzen naar het ware geluk. Dit is het goede nieuws dat je overal moet meedragen. 
Allen die van goede wil zijn, bereidt u voor op de strijd, opdat gij op het juiste moment tot uw 
broeders zult komen. Van die juiste tijd geef Ik jullie een voorbeeld, wanneer Ik kom op het exacte 
moment dat jullie Mij nodig hebben. Zou het rechtvaardig zijn dat de Heiland te laat komt, ook al ziet 
Hij de mensheid in de afgrond vallen? 
45... Hoor Mij, mensen, en ga tot op de bodem van dit woord, wetende dat jullie er weinig gebruik 
van hebben gemaakt, omdat jullie weinig geloofd hebben en de twijfel menigmaal in jullie hart is 
binnengedrongen. Maar de tijd zal komen dat zij die weinig vertrouwen hebben, de vruchten zullen 
zien rijpen die ik heb gezaaid, en over de hele wereld zullen zij verschijnen die ingewijd zijn in de 
vergeestelijking. 
46. Dan zult gij Mijn stem tot hen horen zeggen: Geliefde discipelen, laat ons liefde zaaien in de 
wereld, Ik zal Mijn zaad in de harten doen komen door uw werken. Zaai door voorbeeld, en weldra 
zult gij Mijn Leer vrucht zien dragen. 
Zoals Johannes, de voorloper van Mijn komst in de Tweede Era, tot de scharen zei: "Jeruzalem, 
Jeruzalem, bereidt u voor om uw Koning te erkennen", zo moeten jullie, Mijn nieuwe voorlopers, tot 
de wereld zeggen: "Bereidt u voor om in uw geest de aanwezigheid te ontvangen van de Goddelijke 
Geest, die u de heerlijkheid van Zijn Koninkrijk wil doen ervaren". - Soms zeg je: "Je zou een theoloog 
moeten zijn om door te dringen tot de diepten van deze wijsheid die de Heer ons openbaart. Je moet 
een wetenschapper zijn om de wonderen van het leven te begrijpen". Hierop antwoord Ik dat, indien 
gij deze wetenschappen zoudt bestuderen, gij Mijn openbaring niet zoudt begrijpen. 
48... Ik heb uw verstand zó voorbereid, dat het Mij begrijpt binnen de grenzen van zijn nederig 
begrip. Want op zo'n manier, onbelast en vrij van elke invloed die vreemd is aan Mijn Leer, kan zij 
gemakkelijker doordringen tot Mijn leringen. Ik zal u een boek toevertrouwen waarin uw geest leert 
lezen en geestelijke wijsheid leert kennen. Het is tevergeefs dat gij deze wijsheid in de boeken der 
aarde zoekt, want het zaad dat de boeken der mensen bevatten, zou in u niet meer ontkiemen. Uw 
taak is anders dan die van hen die naar de aarde komen om de mysteries van de natuur te 
onderzoeken. Jullie zijn die mensen wier lot het is het licht van de geest in de wereld te brengen. 
49. Heb je niet horen praten over de Zeven Zegels? Opdat gij het moogt begrijpen, stelt gij u een 
boek voor, bestaande uit zeven hoofdstukken, een boek dat de kennis van het leven en de geestelijke 
wijsheid bevat, en dat voor de mensheid is opengelegd. Zes van deze zeven zegels zijn losgemaakt, 
daarom bent u nu aangekomen bij het zesde zegel en ontvangt u daaruit zijn licht en openbaringen. 
Gezegend is hij die met liefde, nederigheid en eerbied dit symbool van Mijn wijsheid leert begrijpen, 
want in zijn geest zal het licht worden. Het Boek van de Zeven Zegels is als een heiligdom waarin uw 
geest de ladder zal vinden die leidt naar het huis van vrede en volmaaktheid. Het is het Boek van 
Mijn Wijsheid, dat in zeven stadia aan de mensen wordt gegeven. 
De taal waarin dit boek is geschreven is Goddelijk, want het was de Geest van uw Eeuwige Vader die 
het schreef voor Zijn kinderen. "Mijn Woord" heeft het voor u in mensentaal vertaald, opdat de 
mens het zou kennen en leven vanaf de eerste bladzijden. 



52. Ik laat u thans kennismaken met de studie van deze openbaring. Morgen, wanneer de 
stemdrager zwijgt, zal uw geest zich beginnen voor te bereiden om de voortzetting van de Goddelijke 
leringen rechtstreeks van de Vader te ontvangen. 
53. Het is Mijn Wil dat, wanneer het Zevende Zegel wordt losgelaten, het gesprek van geest tot geest 
door de mensheid zal worden gevoerd, zodat zij in gemeenschap met hun Heer zullen zijn. 
(54) Denk over deze leringen na, discipelen, en jullie zullen de grootsheid van deze openbaring 
begrijpen. 
55. Welkom zijn de mensen die komen om hun Heer te ontvangen. Welkom aan hen, want zij hebben 
begrepen dat zij leven in de tijd van de vervulling van de profetieën en beloften die Ik in een andere 
tijd aan de mensheid heb gegeven. 
Mijn nieuwe manifestatie heeft de wereld gevonden zonder vrede. Vandaag de dag vernietigen de 
naties elkaar zonder te willen begrijpen dat jullie allen broeders en zusters zijn. 
(57) Toen de vurige christenen van de vroegste tijden vernamen, dat hun Heer tot de wereld zou 
wederkomen in een tijd van oorlogen en haat, konden zij niet begrijpen, hoe de mensen er niet toe 
zouden kunnen komen elkander lief te hebben, nadat deze verheven leer (van Jezus) van mond tot 
mond en van hart tot hart was overgegaan. 
58. Helaas, hadden zij maar geweten dat de christelijke volkeren tegen elkaar zouden opstaan om 
elkaar te vernietigen en dat het hart der mensen in een groot graf zou veranderen, waarin alle 
deugden begraven zouden liggen die Mijn Leer hun leerde! De mensheid is als een ziel ingesloten in 
duisternis, verrotting en eenzaamheid, als de dode in zijn grafkamer. Maar Mijn stem wekte deze 
dode man in zijn graf tot Waarheid, tot Liefde, tot Licht. Mijn stem, klinkend in zijn geest, zegt hem: 
Slaapt niet, dit is de Derde Dag waarop gij zult opstaan, de Derde Tijd, die voor de geest bestemd is 
voor zijn herstel en verheffing, waarmee elke schuld voorgoed is voldaan en zijn zending op aarde is 
volbracht. 
59. Ik heb gezien dat jullie godsdienstige gemeenschappen niet de noodzakelijke macht hebben om 
zoveel kwaad te stoppen, noch genoeg licht om jullie verstand te verlichten, en dat komt omdat zij 
zich hebben verwijderd van de essentie van Mijn Leer, die bovenal voor de geest bestemd is. 
Voor velen is Jezus de figuur van een mooie en oude legende, waarvan de voorbeeldige werken niet 
kunnen worden gereproduceerd en in praktijk gebracht in deze tijd van materialisme. Hierop zeg ik u 
dat het woord en de werken van Jezus niet voorbij zijn, en dat ook nooit zullen zijn, want zij behoren 
niet tot een tijdperk, noch tot een volk, daar de essentie van Zijn werken in de wereld liefde en 
nederigheid was, en de mensheid Zijn leringen nodig heeft voor haar geestelijke vooruitgang. 
61... Wanneer de doden - in liefde - opstaan tot het ware leven, zult gij Mijn Naam en Mijn Woord 
opnieuw in de wereld zien verschijnen, en gij zult vele lippen horen zeggen: "Christus is opgestaan uit 
de dood!" Maar dan zal Ik hun zeggen dat Ik altijd aanwezig ben geweest en dat Ik nooit dood ben 
geweest, terwijl het de geestelijke afkeer van de mensheid van Mij was, die haar niet toestond Mij te 
voelen. 
62. Discipelen, vandaag bespeur ik vermoeidheid in jullie lichamen en rusteloosheid in jullie zielen; 
de reden is dat jullie medemensen jullie pijn doen omdat jullie dit kruis omarmd hebben. Maar jullie 
hebben een verlangen naar Mijn woord, en daarin vinden jullie rust en troost. 
63. In het eerste tijdperk bad het volk in de woestijn, dat manna tot hen zou worden gezonden. Hef 
vandaag uw geest op om de stem van de Heer te horen, die voedsel en eeuwig leven is. 
Vele malen hebt U gewenst dat dit woord over de hele wereld zou worden gehoord. Hierop zegt de 
Meester: Slechts een kleine schare zal Mij horen door het orgaan van de geest, maar daarna zullen 
allen deze boodschap ontvangen. Mijn licht is uitgestort op elke geest en op alle vlees, of, wat 
hetzelfde is, de aarde is toebereid voor het zaad om erin te dringen en vrucht te dragen. 
Alleen zij die volharden in de zonde zullen Mijn aanwezigheid niet voelen. Maar Ik zal de wereld doen 
begrijpen dat Ik kwam voor allen, en dat Ik Mijzelf toonde aan allen. 
Het licht van een nieuwe dag is aan de horizon verschenen, en een boek is voor uw ogen 
opengeslagen. Mijn geestelijke Leer zal worstelen om de schaduwen op te lossen, en uiteindelijk zal 
haar waarheid zegevieren. 



67. Jullie mogen je niet beroemen op de geestelijke gaven die Ik jullie heb toevertrouwd, noch op de 
genade die jullie is geschonken om naar Mij te luisteren. Het moeten uw werken zijn, die spreken en 
getuigen van de leer der liefde, die gij ontvangen hebt. 
68. De mensen zullen u beproeven, maar dan zult gij u met geloof aan Mijn wil toevertrouwen en Ik 
zal u er doorheen helpen. 
69. zij zullen de ongeneeslijk zieke tot u brengen, opdat gij hem moogt genezen; zij zullen u roepen 
tot de stervende, opdat gij hem moogt doen herleven; en zij zullen hem, die zijn verstand verloren 
heeft, of die bezeten is, tot u brengen, opdat gij licht moogt geven aan zijn geest en vrijheid aan zijn 
verstand. 
70. "Vreest niet voor het bewijs (van uw genezende gave), gelooft er in, weest nederig tegenover uw 
medemensen en Ik zal de rest doen. Ik zal de mensen tonen dat Ik u inderdaad gezag heb gegeven. 
Zij zullen worden beïnvloed, en velen zullen zich bekeren. Maar zij die je kwaad wilden doen, zullen 
zich verslagen voelen door je helpende liefde. 
De tijd van strijd en ware vergeestelijking is gekomen. Uit tempels, kerken en synagogen zullen zij 
voortkomen die, gegeven aan uitwendige culten, uit hun droom zullen ontwaken en de velden van de 
Heer zullen zoeken, waar het werk, het zaaien en de strijd is. 
Doe de buitensporige liefde voor uw lichaam weg en heb medelijden met uw ziel en help haar zich te 
zuiveren en te verheffen. Wanneer je dit hebt bereikt, zul je ervaren hoe sterk je zult zijn in ziel en 
lichaam. 
73. Bedenk: Als de ziel ziek is - hoe kan er dan vrede in het hart zijn? En als er wroeging in de ziel is, 
kan zij dan vrede hebben? 
Bereidt u voor, want waarlijk Ik zeg u, dat er reeds velen zijn die op de Heilige Geest wachten. De 
Schrift en de profetieën worden door de mensen doorzocht en bestudeerd, en zij ontdekken daarin 
dat de gebeurtenissen van deze tijd erop wijzen dat de tekenen die Ik gegeven heb met betrekking 
tot Mijn komst, nu werkelijkheid worden. Toch slaapt het grootste deel van de mensheid nog. Indien 
alle volkeren op Mij wachtten en de profetieën juist waren geïnterpreteerd, zouden de mensen reeds 
op weg zijn gegaan naar de ster die hun de dialoog van geest tot geest zou openbaren. 
75. Gij, die Mijn woord hoort, zijt rechters geworden van hen door wie Ik Mij bekend maak. Maar 
degene die het strengst en onrechtvaardigst is geweest, heb Ik geroepen en hem dezelfde geestelijke 
gave gegeven, opdat hij, wanneer hij ook voor rechters en ongelovigen komt te staan, zich bewust 
zou zijn van de moeilijke en zware taak die op een stemdrager rust. 
76. Maak vorderingen, discipelen, wacht niet tot de "laatsten" komen om u te leren wat geloof, 
gehoorzaamheid en ijver zijn in Mijn Werk, want gij zijt verplicht hen op te wachten met open 
deuren, een bereid huis en een gedekte tafel. 
77. Ik ontvang allen die komen om naar Mijn woord te verlangen - zowel hen die zich vroeg 
voorbereiden en hun gedachten afwenden van alles wat nutteloos is, als hen die slechts uit 
gewoonte komen om Mij te horen. Wie, denkt gij, zal beter gebruik maken van Mijn onderricht? Wie 
denken jullie dat de sterksten zullen zijn wanneer het uur van Mijn vertrek komt, wanneer Ik zal 
ophouden Mijzelf aan jullie bekend te maken door deze middelaar? Zij zijn het natuurlijk, die zich 
waarlijk voorbereiden om Mijn leringen te ontvangen. Hoor Mij daarom met de geest, maak uw 
geest onpartijdig en laat uw hart ontroeren; zo zult gij Mijn Woord voelen doordringen tot in het 
diepst van uw wezen en u vervullen met edele gewaarwordingen. 
78. Sommigen die niet bij dit woord aanwezig zijn, staan dichter bij Mijn tegenwoordigheid dan velen 
die bij deze manifestatie plaats nemen, en dat komt omdat het onderwijzende woord van de 
Meester tot de geest komt en niet tot het vlees. Ach, zielen besmet door de hartstochten van de 
wereld, als jullie wisten dat op de ogenblikken dat jullie dit woord horen, ik jullie daarmee een boot 
aanbied om jullie te redden, en een net om jullie broeders en zusters te redden die in gevaar zijn! 
79. Eindelijk ben Ik bij u, zoals Ik u had beloofd, eindelijk ben Ik gekomen en er zal geen dag zijn 
waarop Ik u niet op velerlei wijze Mijn tegenwoordigheid en Mijn gerechtigheid bewijs. 
80... De tijd waarin de mens de vrije wil heeft gebruikt om zich te wijden aan genoegens, onedele 
hartstochten, vijandschap en wraak, loopt nu ten einde. Mijn gerechtigheid verspert de wegen van 
de zonde en opent daarvoor in de plaats de weg van verzoening en vernieuwing, opdat de mensen 
de weg van de vrede vinden, die zij tevergeefs met andere middelen hebben gezocht. 



81. Gij noemt u broeders en zusters onder elkander, doch gij zijt het slechts zelden geweest! Daarom 
heb Ik u vandaag gezegd dat u zich moet voorbereiden om Mijn Woord te ontvangen. Want daarin 
zullen jullie Mijn tedere en liefdevolle stem horen, die jullie zal doen voelen als ware broeders en 
zusters in God. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 92  
 
1 Voor jullie is die dag een feestdag waarop jullie Mijn woord horen. Gij die gelooft, verkwikt u, en gij 
die twijfelt, kwelt u, omdat gij Mij als mens wilt zien, om de absolute zekerheid van Mijn 
tegenwoordigheid te hebben. 
Maar wees niet ongerust, zegt de Meester jullie, want zelfs zonder Mij te zien of aan te raken zullen 
jullie uiteindelijk geloven. Terwijl Mijn Woord jullie overtuigt, maakt het tegelijkertijd alle geestelijke 
vezels van jullie wezen gevoelig en uiteindelijk zullen jullie de geestelijke openbaringen dicht bij je 
voelen, wanneer de vrede aan je deur klopt of de liefde je hart nadert, wanneer de dood rondsluipt 
of de verzoeking op de loer ligt. De beste erfenis die Ik u zal nalaten is deze Leer, want wie haar weet 
te interpreteren en in praktijk te brengen zoals zij vereist, zal de hoogste vrede van geest bereiken. 
Maar zij die het vervalsen in interpretatie of in toepassing, zullen bitter moeten wenen. Maar zij 
zullen Mij niet kunnen beschuldigen, want hun geweten zal hun zeggen dat deze pijn het bewijs is dat 
zij buiten de wet waren. 
3. Zelfs op aarde laten je ouders je een erfenis na van leringen en raadgevingen, en zij die deze 
opvolgen en er acht op slaan, oogsten steeds goede vruchten op hun levensweg. Maar zij die niet 
naar hun woorden luisteren en ze vergeten, en die meer waarde hechten aan de materiële goederen 
die zij als deel van hun erfenis ontvangen dan aan de lessen van liefde die zij hebben ontvangen, zijn 
gedoemd te vallen en het lot te veranderen. Vraag jezelf af: Zou het rechtvaardig zijn voor deze 
kinderen die dwaalden, te zeggen dat het hun Vader is die hen straft, wanneer zij de ontberingen en 
het lijden voelen die het gevolg zijn van hun ongehoorzaamheid? Nee, Mijn kinderen, het zijn jullie 
werken die jullie altijd een beloning of een bestraffing brengen. 
4. Geliefde discipelen, Ik geef jullie op dit moment Mijn Leer van de Liefde. Te midden van deze 
schaarste waarin Mijn manifestaties plaatsvinden is Mijn heiligdom, die geestelijke tempel waar geen 
riten worden gevierd, noch de valse pracht van liturgieën je verblindt, waar je alleen een stem hoort 
die nu eens liefdevol en troostend is, dan weer diep wijs, en dan weer streng en rechtvaardig. 
5 dit is de reden waarom jullie nooit moe worden ernaar te luisteren en jullie je er altijd door 
veroverd voelen; want hoewel Mijn leringen uiterlijk overeenkomsten met elkaar vertonen, hebben 
jullie ontdekt dat ze inhoudelijk verschillend zijn en jullie geleidelijk brengen tot de geestelijke kennis 
van Mijn Waarheid; dit is de reden waarom jullie nooit moe worden ernaar te luisteren en jullie je er 
altijd door veroverd voelen 
Jullie komen uit verschillende delen van de aarde om Mij te horen, en Ik roep jullie tot 
vertegenwoordigers. Indien gij vader of moeder zijt van een gezin, ontvang ik u als 
vertegenwoordigers van het tehuis; indien gij een kind zijt, ontvang ik u als vertegenwoordigers van 
het gezin. Als jullie uit een bepaalde streek komen, ontvang ik jullie als vertegenwoordigers van die 
streek, en als jullie uit een ver land komen, noem ik jullie vertegenwoordigers van jullie natie. Voor 
Mij zijn jullie allen Mijn kinderen, Mijn geliefde discipelen die Ik zonder gunst onderwijs. 
7 tot hen die aan Mijn Woord twijfelen zeg Ik dat zij moeten wachten, dat zij twijfel in hun hart 
moeten houden en hun lippen moeten sluiten, maar dat zij hun oren, hun verstand en hun hart 
moeten openen, want nu is de tijd van verrassingen en wonderen die alleen zij die daartoe zijn 
toegerust zullen kunnen waarnemen en bevestigen. 
8. Reeds wordt de eindstrijd gestreden, en het is nodig dat gij wapens hebt om te strijden en een 
schild om u te verdedigen. Maar omdat dit oordeel niet is zoals de wereld verwachtte, is zij zich er 
niet van bewust geworden dat zij reeds in dezelfde toestand verkeert. Laat ieder die ontwaakt is, 
indien hij medelijden heeft met zijn medemensen, hen waarschuwen en onder hen getuigenis 
afleggen van de blijde boodschap. Onder dit volk zie Ik velen die zwijgen, hoewel zij zouden kunnen 
spreken om te getuigen; anderen echter, die Mijn leer niet begrepen hebben, spreken er 
onophoudelijk over, zonder de zin en de betekenis ervan te kennen, en vervallen daardoor dikwijls in 
onverantwoordelijke onwaarheden. Tot dezen zeg Ik, dat zij zich vooraf moeten verdiepen en 
toerusten, opdat niemand in verwarring wordt gebracht of Mijn Werk slecht beoordeelt. 
9. Ik wijs u er ook op, dat hij zich niet Mijn discipel kan noemen, die Mijn woord gebruikt als een 
zwaard om zijn medemens te verwonden, of als een scepter om hem te vernederen. Evenmin kan hij 



die zich opwindt wanneer hij over deze Leer spreekt, en zijn kalmte verliest, want hij zal het zaad des 
geloofs niet zaaien. 
10. Een toegerust discipel zal hij zijn die, wanneer hij zijn geloof, het heiligste van zijn overtuigingen, 
aangevallen ziet, kalm weet te blijven, want hij zal zijn als een vuurtoren te midden van een storm. 
11. Luister onvermoeibaar naar Mij, opdat uw geloof moge toenemen en gij het verlangen van uw 
ziel naar verheffing moge bevredigen. 
12 in deze tijd zal Ik ervoor zorgen dat de leer die Ik jullie in het tweede tijdperk heb gegeven, en die 
velen niet hebben begrepen en anderen zijn vergeten, door allen wordt begrepen en bovendien 
wordt gevolgd vanwege Mijn nieuwe leringen 
dertien... Gij, die deze openbaringen hebt ontvangen, zijt voorbestemd om aan de mensheid Mijn 
nieuwe manifestatie te verkondigen door middel van het menselijk orgaan van begrip. Wie anders 
dan jij zal deze getuigenis afleggen? Als u verwacht dat de hoogwaardigheidsbekleders of 
geestelijken van de religieuze gemeenschappen deze Blijde Boodschap aan de mensheid brengen, 
vergist u zich. Want voorwaar, Ik zeg u: zelfs al zouden zij Mij zien, dan nog zouden zij hun lippen niet 
opendoen om tot de mensen te zeggen: "Zie, daar is Christus, gaat tot Hem!" Nee, discipelen, zij 
zullen het niet zijn die Mij verkondigen, noch zullen zij het zijn die nieuwe paden bewandelen voor de 
mensen van deze tijd. Aan jullie daarentegen bereidt Mijn Woord onophoudelijk voor, opdat jullie 
getrouw zullen spreken over wat jullie gezien en gehoord hebben, en vooral opdat jullie het zullen 
bevestigen met jullie aanbidding van God en jullie werken van liefde jegens jullie medemensen. 
Laat Mijn woord u met kracht vervullen, zodat u niet zwak zult zijn in beproevingen. Bedenk dat het 
pad van de deugd soms bezaaid is met doornen en verleidingen. 
15. Begrijpt hoe delicaat dit werk is, geliefde discipelen, en ook alles wat gij moet doorgronden en 
overwegen, opdat gij niet in dwaling valt, noch tweedracht zaait onder uw broeders. 
16. houdt Mijn woord en gij zult sterk zijn, want Ik zal tempels bouwen die de sterkste stormen zullen 
doorstaan; Ik zal tempels bouwen die de sterkste stormen zullen doorstaan; Ik zal tempels bouwen 
die de sterkste stormen zullen doorstaan 
17... Niemand zal Mij zeggen dat hij te moe is om het werk van deze dag te doen, want het zal niet de 
geest zijn die zo spreekt, maar het vlees. Ik zeg u dat het voldoende is u een beetje los te maken van 
de stoffelijke wereld waarin u leeft, om u vrij te voelen van zware lasten. De rijpe geest voelt geen 
vermoeidheid; het is het lichaam dat vermoeid raakt in de materiële strijd. Deze geestelijke zending, 
die met liefde wordt gedragen, weegt niet en maakt niet moe, maar verlicht de ontberingen van uw 
leven en sterkt lichaam en geest. 
18. Ik moet u zeggen, discipelen, dat wie liefde voelt voor zijn naaste, geen vermoeidheid kent. Denkt 
gij, dat, indien Ik u niet liefgehad had, Ik het oordeel en de offerdood zou hebben aanvaard, waaraan 
gij Mij toen onderworpen hebt? Maar Mijn liefde voor de mensheid gaf kracht aan Jezus, en in Hem 
volbracht Ik Mijn Werk van Verlossing. Begrijp: Zoals uw liefde voor uw naaste is, zo zal ook de kracht 
zijn waarmee gij hun beledigingen kunt verdragen en de ontberingen die uw taak u kan toebrengen. 
19. Bid, wordt sterk in het goede, opdat gij uw onvolmaaktheden kunt wegnemen en u elke dag meer 
Mijn liefde waardig kunt voelen. 
20. In dat gezegende uur raakte Mijn Goddelijke Straal de geesten van Mijn stemdragers in de 
verschillende vergaderplaatsen die aan deze manifestatie waren gewijd, en dat licht werd omgezet in 
woorden van leven voor de geest van Mijn volk. Deze manifestatie is vergelijkbaar met die waarin het 
manna op het hongerende volk viel en hen voedde in de dagen van benauwdheid in de woestijn. Laat 
niemand vrezen in de steek gelaten te worden, want jullie hebben gezien dat Ik jullie te allen tijde 
bewijs geef van Mijn aanwezigheid. 
21... Voelen jullie niet hoe Mijn zorgzame liefde jullie langzamerhand afleidt van alles wat nutteloos 
en schadelijk is? Het is omdat het Mij behaagt dat jullie je zuiveren in de bron van zuiver water die 
Mijn leer jullie aanbiedt, opdat jullie, gezuiverd, Mijn openbaringen waardig zullen zijn. 
22. Hoor, discipelen: de voorspelde tijd, waarin Mijn Geest zou worden uitgestort op elke geest en op 
alle vlees, waarin de mensheid geestelijke visioenen en symbolische en profetische dromen zou 
hebben, is nu aangebroken. Let op hoe de geestelijke gaven zich laten voelen bij mensen uit 
verschillende geloofsgemeenschappen. Maar onder allen is er één - onbekend en onopvallend - bij 
wie de geestelijke manifestaties duidelijk, precies en op de juiste wijze zijn geweest. In haar heb Ik 



Mijn stem als Meester laten horen, haar het uiteindelijke doel van deze geestelijke gaven 
geopenbaard en haar de zekere weg gewezen voor de vervulling van haar zending. 
23. Dit is Mijn volk (Geestelijk Israël), op wie Mijn openbaringen zullen neerdalen, de opvolger van 
het oude volk dat Israël werd genoemd in het Eerste Tijdperk, dat nu weer opstaat in de wereld en in 
hun geest de taak met zich meebrengt om Mijn Waarheid bekend te maken aan de mensheid. 
24. Dit volk hoort Mijn stem in deze tijd, en voedt zich met Mij als takken van de Eeuwige Wijnstok. 
Al zijn kinderen zullen aan de wereld de vrucht geven van de boom waarvan zij het leven hebben 
genomen. Mijn Woord zal hen vruchtbaar maken als bevloeiing met zuiver water, en zal hen zo 
toerusten, dat zij nooit met onzuiver water bevloeid zullen worden, want dan zou de smaak en het 
sap van de geestelijke vrucht van dit volk niet meer die van de Goddelijke Boom zijn. 
25. In deze tijd van materialisme is Mijn leer van liefde vergeten door de duisternis die de mensheid 
omhult. Toch zeg Ik jullie, ze te zoeken in je geest, waaruit ze niet kunnen worden gewist, want daar 
blijven al je gaven heimelijk als een onuitblusbare lamp die de weg verlicht die je moet gaan tot je de 
beloning bereikt die Ik je heb beloofd. 
26. Ik verzamel nu Mijn volk om hun Mijn wijsheid te geven. Alleen Ik kan hen ontdekken die Mij 
moeten dienen. In drie eeuwen heb Ik discipelen gezocht om hen Mijn onderricht te geven en hen 
voor te bereiden als Mijn gezanten. In elk van deze tijdperken heb Ik Mij op verschillende manieren 
kenbaar gemaakt en Mijn aanwezigheid heeft de mensen verrast, omdat zij niet wisten hoe zij zich 
moesten voorbereiden om Mij te verwachten, ofschoon zij wisten dat de tijd gekomen was om deze 
gebeurtenissen te laten plaatsvinden. Toen Ik tegenover hen stond, herkenden zij Mij niet, hoewel 
Mijn Woord hun steeds dezelfde essentie bood; want het doel van Mijn onderricht is steeds 
hetzelfde geweest. Ik zeg u: In welke vorm Ik Mij ook aan jullie openbaar, jullie kunnen Mij 
herkennen, want Ik toon jullie altijd Mijn Liefde. De vormen die Ik heb gebruikt om Mijzelf aan de 
mensen te presenteren, zijn geen masker geweest om Mij voor hun blikken te verbergen, maar een 
middel om Mijzelf te beperken, om begrepen te worden, om hun geloof te beproeven en hun 
vertrouwen in Mij te wekken. 
027 Gij, die niet zeker zijt van deze openbaring, zwijgt totdat gij overtuigd zijt. 
Veel van uw twijfels zijn ontstaan omdat u in deze stemdragers onvolmaakte wezens ziet, en dit zet u 
aan het denken: Is het mogelijk dat de Goddelijke Geest langs deze weg tot ons spreekt? Maar ik 
vraag je: Waar zijn zij, die rein van hart zijn, en de rechtvaardigen, om Mij in hen bekend te maken? 
Ik vind ze niet op aarde, noch onder bejaarden, noch onder maagden, zelfs niet onder kinderen, en 
nog minder onder filosofen of onder wetenschappers, noch onder de geestelijken van de 
verschillende godsdienstige gemeenschappen. Daarom heb Ik onder eenvoudige mensen diegenen 
gezocht die, naast een onverbeterlijk intellect, voldoende geestelijke ontwikkeling bezitten, en zij 
hebben Mij met ware liefde gediend. 
29. Als Ik u Mijn Woord laat horen door menselijke lippen zonder Mijzelf zichtbaar te maken, dan is 
dat om u de gelegenheid te geven verdienste te verwerven en het woord te herhalen dat Ik u in het 
Tweede Tijdperk heb gegeven toen Ik tot u zei: "Zalig zijn zij die niet zien en toch geloven". 
30. Wanneer deze tijden van Mijn manifestatie voorbij zijn, zullen jullie begrijpen dat Ik jullie gekozen 
heb als het meest waardige middel, daar jullie Mijn kinderen zijn, om door jullie verstandsorgaan 
Mijn Liefde uit te drukken en Mijn verlangen om jullie tot Mij op te voeden; Ik heb jullie gekozen als 
het meest waardige middel om Mijn Liefde uit te drukken en Mijn verlangen om jullie tot Mij op te 
voeden. 
31. Twijfel niet aan de waarde die jullie voor Mij vertegenwoordigen. Ik heb Mijn liefde voor u 
bewezen vanaf het moment dat Ik u zond naar het Paradijs van Mijn Schepping. Daar heb Ik jullie 
alles gegeven wat jullie nodig hebben voor jullie verfrissing en levensonderhoud, maar ook voor jullie 
geestelijke vooruitgang. In die heerlijke tuin kunt gij uw Schepper leren kennen en beminnen, en in 
uw eigen geest de bekwaamheden en eigenschappen ontdekken van Hem die u het bestaan schonk. 
32. De mens op aarde is een vorst aan wie Mijn Liefde en Mijn Gerechtigheid die titel hebben 
gegeven, en de opdracht die hij vanaf het begin heeft gekregen is om over de aarde te heersen. 
33. Boven de goddelijke gave van zijn wilsvrijheid heb Ik een lichtende vuurtoren geplaatst om zijn 
levensweg te verlichten: het geweten. 



34. De vrijheid om te handelen en het licht van het geweten om goed van kwaad te onderscheiden 
zijn twee van de grootste gaven die de liefde van Mijn Vader aan uw geest heeft nagelaten. Zij zijn in 
de mens, zelfs voordat hij geboren wordt, en zelfs nadat hij gestorven is. Het geweten leidt hem en 
scheidt zich niet van hem af in de wanhoop, noch in het verlies van het verstand, noch in de 
doodsstrijd, want het is innig met de geest verenigd. 
35. Wanneer gij alles begrijpt wat Ik u leer, denkt gij dan nog dat het onwaardig is dat Mijn Geest zich 
door Mijn eigen kinderen aan de mensheid bekend maakt? Hoe slecht kent gij uw Vader, en hoe 
weinig kent gij uzelf! 
Dit is een tijd van verrassingen, van tekenen en wonderen, en jullie moeten wakker zijn, opdat Mijn 
openbaringen niet onopgemerkt aan jullie voorbijgaan. Observeer, voel, en denk. Niet alleen het 
Goddelijk Woord spreekt tot u, maar ook de ganse Schepping spreekt onophoudelijk tot u in haar 
taal en wijst u de weg van uw plichten. 
37. Ik acht u in deze tijd in staat het Boek der Geestelijke Wijsheid te begrijpen en grote vooruitgang 
te boeken, als u weet hoe u zich in het diepst van uw wezen kunt concentreren en uw geest het licht 
van zijn geloof kunt laten ontsteken en daardoor zijn ontwikkelingsweg kunt verlichten. 
38... Indien Ik u eens gezegd heb naar Mijn leer te luisteren en er het zwijgen toe te doen, dan was 
het omdat de mensen gisteren Mijn profeten gedood hebben en zelfs Jezus, uw Meester. Maar er 
ging niet veel tijd voorbij voordat de mensen ontdekten dat al die openbaringen en profetieën die zij 
hun nalieten, werkelijkheid werden. Jullie die deze ervaring al hebben - zouden jullie het aandurven 
om Mijn profetisch woord nog eens te verwerpen, en daarmee Mijn nieuwe spreekbuizen de 
geestelijke dood in te jagen? 
39. Zoek in het getuigenis van Mijn profeten van de voorbije tijden de verkondiging van deze 
verkondiging door het menselijk verstandsorgaan en waarlijk, Ik zeg u, gij zult het daarin vinden. Als 
de mensen deze profetieën tot nu toe niet hebben gevonden, komt dat omdat zij ze hebben gelezen 
zonder het Goddelijke Woord te begrijpen of te interpreteren. 
40... Ik ontvang allen die Mijn leer willen horen, zowel degene die twijfel en zelfs spot verbergt, als 
degenen die hun leven willen geven om te bevestigen dat deze verkondiging de waarheid is. Toch 
heb Ik dit offer niet van Mijn discipelen gevraagd, alleen dat van hun volharding, als gij het feit van 
lief te hebben en vol te houden in het goede een offer noemt. 
De dag van Mijn vertrek nadert, en jullie moeten je voorbereiden. Bedenk dat Ik u geen materiële 
goederen zal nalaten; Mijn erfenis bestaat uit wijsheid, liefde en kracht. Ik laat jullie het Boek van 
Mijn Woord na, dat alle leringen bevat die jullie nodig hebben om goed geleid te worden in jullie 
leven. 
Laat het geloof je vergezellen waar je ook gaat. Indien gij Mij vroeger vergat in de uren van vreugde, 
gedenk Mij nu telkens wanneer er vreugde en vrede in uw hart is, en dank Mij. Zelfs in de uren van 
pijn zoeken jullie Mij in de eenzaamheid, in de intieme wending van je wezen naar Mij toe, om al je 
grieven aan Mij toe te vertrouwen in het verlangen naar de kracht die jullie nodig hebben. 
U moet altijd het geloof of de godsdienstige overtuiging van uw medemensen eerbiedigen, en 
bedenken dat het hart van de mens Mijn tempel is. Als je zijn binnenste wilt binnengaan, moet je dat 
met liefde doen en bidden voordat je de sluier van dat heiligdom oplicht. 
44. Handelt niet als zij die zonder eerbied en zonder respect de drempels van deze heilige plaats, die 
de ziel is, overschrijden, haar lamp doven, de offers ontheiligen en het altaar vernietigen, want dan 
zult gij vervuilers en ontheiligers van Mijn tempel worden. 
45. In vele harten zult gij altaren van fanatisme vinden, waar een afgod verrijst. Dit moet u niet 
verontrusten; gij moet begrijpen, dat het offer goed is, dat het oprecht is, en dat het voortkomt uit 
een oprecht hart, dat zich tot Mij wendt. - Zo leer ik jullie respect en naastenliefde, de enige sleutel 
waarmee je harten kunt openen. 
Herinnert u, dat Ik u nu en te allen tijde heb geopenbaard in welke vorm gij de eredienst aan uw 
Vader moet aanbieden. Velen van u is dit geleerd, maar als u bedenkt hoe de verschillende religieuze 
gemeenschappen en sekten de aanbidding van God hebben bemoeilijkt, denk dan eens aan de strijd 
die in de mensheid moet ontstaan, wil het ideaal van spiritualiteit in de wereld op de voorgrond 
treden en strijden voor eenvoud en zuiverheid. 



47... Het is waar dat het fanatisme voor tradities, de valse godsdienst en de afgoderij diep wortel 
hebben geschoten in de harten van de volkeren, maar treur niet bij de gedachte aan de strijd die 
jullie te wachten staat, want jullie geloof zal standvastig blijven. Gedenk Mijn Woord dat Ik ieder hart 
uitnodig om op te staan en tot Mij te naderen en dat Mijn discipelen beschermd en gesterkt zullen 
worden door Mijn liefde in deze strijd die hen wacht over de hele wereld. Niemand zal zich 
afhankelijk voelen van zijn eigen kracht, en zijn geloof zal hem naar de overwinning leiden. 
48. Begrijp, waarom Ik Mijzelf aan u bekend maak met volhardende ijver. Ik wil niet dat je slaapt of 
dat je bang bent voor denkbeeldige gevaren. Zoek naar geestelijke vooruitgang in deze wereld en 
heb geen ander idee dan dat je op zoek bent naar broeders en zusters en niet naar vijanden - 
broeders en zusters aan wie je een boodschap van broederschap en vergeestelijking moet brengen. - 
O discipelen die angstig zijn en zwak in jullie geloof, Ik zeg jullie dat jullie Mijn leer moeten begrijpen 
en er kracht uit moeten putten, opdat jullie je sterk voelen en niet bang zijn voor de strijd die nadert. 
49. Om u bij uw taak bij te staan, bereid Ik uw geest en uw vlees voor, opdat zij de verwarde 
omstandigheden die u op uw weg tegenkomt, met moed, kalmte en geloof kunnen doorstaan. 
Vrees niet de afwijzing van uw verwanten en vrienden, verlies niet de moed wanneer zij u om deze 
zaak verachten. Staal nu reeds uw hart in Mijn Leer, die het beste aambeeld is. 
Wees nederig in deze beproevingen, gedraag je waardig en strijd met nederigheid, opdat jullie in 
staat zullen zijn elke belediging te vergeven, als jullie willen dat Mijn zaad dat in jullie gezaaid is, 
vruchten van liefde draagt en ontkiemt in de vijandige en dorre grond van het menselijk hart. Als u 
Mij in Jezus tot voorbeeld wilt nemen, bedenk dan dat Ik als mens ben miskend, vervolgd, verworpen 
en bespot vanaf Mijn geboorte tot het einde van Mijn reis, dat was het kruis. Zelfs in het uur van Mijn 
lijdensweg, verheugden velen zich in Mijn pijn en vierden Mijn dood. 
52. Maar laat deze herinnering u niet ontmoedigen, laat het u niet moeilijk schijnen Mijn leer uit te 
voeren. Voor Mijn discipelen van die tijd leek het ook moeilijk, en toch volbrachten zij hun zending. 
Zij zagen hun Meester triomferen over de wereld, de dood overwinnen, Zijn verlossingswerk 
volbrengen op Zijn wijze, en daarom waren zij na Zijn vertrek in staat Zijn voetstappen te volgen, zij 
maakten naastenliefde tot hun wet, en uit liefde tot hun medemensen hun ware leven. 
53. Zij zijn een prachtig voorbeeld voor u, leerlingen van het derde tijdperk, tot wie Ik zeg: Kom tot 
Mij, ziek van lichaam en ziel, want Ik zal u niet afwijzen vanwege uw zwakheid. Hoor Mijn woord, en 
het zal zijn als balsem die uw wonden heelt. 
54. Hoevelen van u zijn niet verbaasd tranen van ontroering in uw ogen te ontdekken bij het horen 
van Mijn Woord, terwijl gij slechts ogenblikken tevoren u overgaf aan de ijdelheden van de wereld! 
Reeds lang geef Ik u dit onderricht, en ik zie de discipelen nog niet in discipelen veranderd, maar Ik 
zal u Mijn woord blijven geven, totdat Ik van u goede meesters gemaakt heb. Het heeft Mij behaagd 
diegenen uit te kiezen die geen kennis hebben van deze wereld, want hun geest heeft de eenvoud en 
de helderheid die nodig zijn om de geestelijke wijsheid te begrijpen. Ik heb de armen uitverkoren, 
want toen zij zich met Mijn genade bekleed voelden, hebben deze in hun nederigheid de waarde 
ingezien van de geestelijke gaven die Ik hun heb geschonken. Maar de rijken, die slechts aardsche 
macht nastreven, hoe onbeduidend schijnen hun de door God geschonkene vermogens, en hoe 
weinigen hebben zich tot mij gewend in het verlangen naar gunst en gaven voor hun geest. Maar ik 
ben altijd bereid om mijn geheime schatten uit te storten op elk van mijn kinderen op het moment 
van hun voorbereiding. 
56. Deze armen, die ik heb versierd, leer ik, dat zij deze schat niet alleen voor zichzelf moeten 
houden, maar dat zij hem moeten delen met hun broeders. 
57. De geest, wetende dat hij gaven in zich heeft die hem door zijn Heer zijn geschonken, verheugt 
zich en streeft ernaar ze te behouden. Hij heeft kennis van hun ontwikkeling en streeft ernaar dit 
juweel dat hem is toevertrouwd te doen schitteren. 
58. Bedenk dus, dat wie van Mijn weg afdwaalt na een erfenis te hebben ontvangen, ondankbaar is, 
niet zozeer tegenover zijn Heer als wel tegenover zichzelf, want iedere fase van ontwikkeling die hij 
heeft bereikt, heeft hem een inspanning, een lijden of een genoegdoening gekost. 
59. Weet gij niet, dat hij, die buiten de wet wandelt, zichzelf zijn deugden en geestelijke gaven 
ontneemt? Daarom heb ik u in deze tijd geholpen om uw geest alles terug te geven wat hij verloren 
had en waarvoor hij zich zwak en hulpbehoevend voelde. Jullie zullen allen licht ontvangen, er zal er 



niet één zijn die niet het ontwaken van zijn geest voelt en het verlangen om boven het menselijke uit 
te stijgen. De "planten" die parasieten waren, zullen veranderen in bloeiende en vruchtbare planten. 
Omdat ik van jullie hou, zal ik jullie altijd een kans geven om jezelf te redden. Maar u moet bedenken 
dat iedere gelegenheid die u niet benut, uw terugkeer op het pad der verlossing pijnlijker zal maken. 
60. Heden kom Ik u losmaken van de heersende verdorvenheid, opdat gij Mijn Woord in vrede moogt 
horen en het tegelijk moogt overdenken en doorgronden. Wees je ervan bewust dat de dorst van de 
ziel alleen gelest wordt met het zuivere water van liefde en barmhartigheid. 
61. Indien gij dienaren in de wereld hebt gehad en eerbewijzen hebt ontvangen, moet gij dit alles 
opgeven en nuttige, ijverige en nederige dienaren worden van uw medemensen. Jullie hebben vaak 
de wereld gediend, maar nu moeten jullie God dienen in gehoorzaamheid aan Mijn instructies. De 
wereld heeft u vreugden geschonken, maar nu is het tijd voor u om uw ziel voor te bereiden om de 
geestelijke wereld binnen te gaan, waar u volledige voldoening zult hebben als u geleefd hebt in 
vervulling van Mijn Wet van Liefde. 
62. Gebruik uw verblijf op aarde om lief te hebben en goedheid te geven in plaats van bitterheid. 
Schenk aandacht aan deze schepselen door wie Ik jullie Mijn woord geef en jullie zullen zien hoe zij, 
ondanks de ergernissen die zij in hun leven oogsten, liefdevolle woorden voor jullie hebben op de 
ogenblikken van Mijn manifestatie. Kunt u zich de levenwekkende kracht voorstellen die Jezus' leer in 
die tijd had, en de vreugde van de scharen die naar Hem luisterden? Het was de stem van het 
koninkrijk der hemelen, waarvoor de ziel van de discipelen zich neerknielde. Telkens wanneer de 
lippen van de Goddelijke Meester opengingen, vielen Zijn woorden als balsem in de zieke harten en 
heelden vele wonden. Maar was het pad dat Jezus aflegde een met bloemen bezaaid pad? Nee, 
discipelen, Zijn lijdensweg naar Golgotha begon in de kribbe van Bethlehem; daarom heeft dat 
Woord, dat de stem was van Hem die leed voor uw verlossing, in vele harten vaste voornemens tot 
correctie teweeggebracht, en zo het bestaan veranderd van vele mensen die in duisternis hadden 
geleefd, en die zich daarna verlicht voelden door het liefdesvuur van Zijn Woord. 
63. Zij die dood waren voor het leven der genade stonden op tot een nieuw leven vol hoop en geloof, 
en zij met egoïstische, harde en wrede harten weenden met berouw en voelden zich aangespoord 
om goed te doen en lief te hebben degenen die zij met onverschilligheid en zelfs verachting hadden 
bekeken. Veel van deze wonderen van bekering heb Ik alleen zien geschieden, want door velen van 
Mijn discipelen zijn zij onopgemerkt gebleven. En nu, in deze tijd, gebeurt dit wonder opnieuw, 
wanneer de levensessentie van dit Woord wordt ontvangen. Ik ontdek onder de scharen die naar Mij 
luisteren, mensen die ondergedompeld waren in ondeugd en die hun leven opnieuw vorm geven en 
zichzelf heropbouwen door de deugd te beoefenen die zij voorheen veronachtzaamden. Ik zie de 
gezinnen die zich verenigen om Mijn spoor te volgen, en de huwelijken die hun banden versterken in 
het ideaal van vergeestelijking dat Mijn Leer hun heeft gegeven. 
64. Onder Mijn arbeiders zie Ik ook hen die eens paria's op aarde waren en slaven van de zonde en 
die zich daar nu van bevrijd hebben, en Ik zie hen die een last van lijden droegen en die nu vrede in 
hun hart hebben en weten hoe ze die kunnen delen met hun broeders en zusters 
De reden is dat Mijn woord door de menselijke geest dezelfde kracht, essentie en overtuigingskracht 
heeft als dat wat Ik in Jezus gaf, hoewel het onderwijs dat Ik jullie vandaag geef, komt van lippen die 
zondigen en ontheiligen. hoe zal mijn dialoog met je geest zijn als je eenmaal een grotere zuiverheid 
hebt bereikt? O discipelen, spant u in, ontwikkelt de gaven van nederigheid en naastenliefde, zo zult 
gij uw ziel de gelegenheid geven zich te zuiveren en te verheffen! Hecht u aan Mij, opdat gij eeuwig 
zult leven. 
66. Ik zag velen van u dwalen met de dood in uw hart, zonder een hand te vinden om u de weg van 
deugd en vrede te wijzen, totdat de echo van Mijn Woord u bereikte en de stem ervan u wenkte, 
waardoor u ontwaakte tot een nieuw leven en de vreugde ervoer om tot Mij terug te keren. 
Uw ziel bleef blind, stom en doof voor alle geestelijke activiteit, maar in haar wezen verlangde en 
hoopte zij die kennis te verwerven. Uw verstand begreep deze innerlijke strijd niet, en daarom vond 
u geen verklaring voor het gebrek aan vrede en vreugde waarin u leefde. 
68. Toen gebeurde het dat Mijn Aanwezigheid als een baken scheen in de duisternis van uw zielen en 
onmiddellijk herkende gij Mij en zeide tot Mij: "Heer, Gij zijt Degene waarop ik wachtte. En vanaf dat 



ogenblik heb Ik u als Mijn discipelen aangenomen en u geleerd de eerste lettergrepen te spellen van 
dat boek dat u dag aan dag de inhoud van zijn bladzijden openbaarde. 
69. Ik heb u gekozen om de nederigheid van uw hart, opdat gij, Mij toegewijd, overal Mijn Leer zoudt 
brengen en in deze tijd van verderf en ellende Mijn Zaad van Liefde zou zaaien in de harten van uw 
medemensen, dat het juiste veld is voor de verandering van het hart en voor de deugd 
70. Ik kwam om alle zielen tot leven te wekken die aan de genade waren gestorven, en om u datgene 
te leren wat u in de wetenschappen noch in de filosofie kon vinden: vergeestelijking. 
De godsdiensten hebben een eeuwenlange slaap van routine en stagnatie geslapen, terwijl de 
waarheid verborgen is gebleven. Maar zij die de geboden van Jehovah en het woord van de 
Goddelijke Meester kennen, moeten in deze stem die thans tot u spreekt, de stem herkennen van de 
Geest der Waarheid die voor deze tijden is beloofd. 
72. De mensheid eist bovennatuurlijke bewijzen om in Mijn bestaan en in de onsterfelijkheid van de 
ziel te geloven, en waarlijk, Ik zeg u, Ik zal hun die bewijzen geven in deze tijd van grote 
gebeurtenissen en vervulling. 
73. De nieuwe geslachten zullen Mijn Woord niet in deze vorm horen, want voor hen heb Ik de 
dialoog van geest tot geest voorzien. 
Ik verwacht van jullie de uitvoering van Mijn orders. Ik zal tot u spreken via de stemdragers tot het 
jaar 1950, het tijdstip waarop ik deze Era als beëindigd zal beschouwen. Maar ik wil niet dat jullie 
zwak zijn op die Dag der Gerechtigheid, want dan zullen jullie verdeeld zijn en in dwaling vervallen. 
Wees zo toegerust dat u de stem van het geweten hoort en u verantwoordelijk voelt voor al uw 
zendingen. 
Zorg voor de gezondheid van je lichaam, zorg voor het behoud en de vitaliteit. Mijn Leer raadt u aan 
liefdevolle zorg te hebben voor uw ziel en voor uw lichaam, want beide vullen elkaar aan en hebben 
elkaar nodig bij de moeilijke geestelijke opdracht die hen is toevertrouwd. 
Mijn weg is smal, maar het is zeker. Ga niet door met ijdele boetedoeningen, en breng geen 
vruchteloze offers. Neem uit de natuur wat nodig is voor je materiële leven, en stijg tot Mij in het 
verlangen naar geestelijk voedsel. 
77. Geliefde mensen, draag vrede in u, opdat u, zoals u getroost bent in deze tijd van verdriet, zult 
weten hoe u hen kunt troosten die zwak worden onder het gewicht van de grote beproevingen van 
het leven. 
78. Gij die genezen zijt en gaven en genaden van de Vader hebt ontvangen, morgen zult gij door de 
mensen de geestelijk rijken worden genoemd. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 93  
 
1. Welkom, jullie harten die hongeren en dorsten naar licht. Blijf bij Mij, en je zult nooit sterven, want 
Ik ben het Leven. 
In het verleden voelde je dat je doodging omdat je de hoop en het geloof had verloren. Er was geen 
licht in jullie harten om jullie te leiden naar de weg van het ware leven, noch een stem die jullie 
liefdevol zei: "Kom nader, dit is de weg van de vrede", totdat jullie Mijn Woord hoorden, dat altijd vol 
liefde en vertroosting is, en het licht ervan herstelde jullie vrede. 
Uw blindheid is verlicht door het licht van uw geweten, dat u steeds herinnert aan het gebed, aan de 
actieve naastenliefde en aan de correctie. Zo kwamen jullie in Mijn Aanwezigheid, en Mijn Woord 
was als een stralend en reddend baken dat jullie pad verlichtte. Vanaf dat moment begrepen jullie 
dat dit licht alleen van Mij kon komen en jullie zeiden tot Mij: "Heer, U bent het op wie ik zozeer heb 
gewacht. Vandaag weet ik dat ik van U hield en U nodig had, Meester. 
4 ja, leerlingen, hier ben Ik om jullie te helpen de eerste schreden te zetten op de weg naar boven, 
totdat Ik jullie heb toegerust als ware discipelen van Mijn leer en Mijn openbaringen om jullie later 
uit te zenden naar de provincies en de volkeren om dit geloof te verspreiden; Ik ben hier om jullie te 
helpen een ware discipel te worden van Mijn leer en Mijn openbaringen 
Het conflict zal zijn in de tijd van de grootste zonde, ontbering en pijn, en u zult geen ander middel 
hebben dan uw spiritualiteit, noch een ander wapen dan de waarheid. Ik heb u uitgekozen als arm, 
ongeschoold en nederig, als braakland, maar geschikt om vruchtbaar gemaakt te worden en om het 
geestelijk zaad te ontvangen. 
6 Ik ben niet op zoek geweest naar filosofen, theologen of wetenschappers, maar naar het gewone 
volk dat altijd op Mij heeft gewacht en dat zich op Mijn roep haast om het vergeten of slecht 
gebruikte erfgoed aan zijn geest terug te geven. 
7. De mensheid is er niet in geslaagd door te dringen tot de kern van de openbaringen van de eerste 
twee tijden. Maar in dit, het Derde, zal Mijn Woord jullie Mijn vorige leringen doen begrijpen, 
interpreteren en in praktijk brengen, en jullie zullen ze verenigen met de huidige leringen. 
8. In deze tijd ben ik niet geboren als een man voor de wereld. Ik ben tot jullie gekomen in het licht 
van Mijn Geest, die het woord van de mensen is geworden, en daarin geef Ik jullie Mijn essentie van 
leven om het geloof in jullie harten op te wekken. 
9 Ik geef u nieuw leven, maak u wakker en doe uw ogen, die verblind zijn door de duisternis van deze 
wereld, de eeuwige waarheid zien. 
10. Ik openbaar u datgene wat de geleerde u niet kan leren, omdat hij het niet kent. Hij heeft 
geslapen in zijn aardse grootheid en is niet tot Mij opgeklommen in verlangen naar Mijn wijsheid. 
11. De harten van de geestelijken zijn gesloten, die in de verschillende sekten en godsdienstige 
gemeenschappen de geestelijke kennis zouden moeten onderwijzen, die grootheid en rijkdom voor 
de geest is. 
12 Ik heb gezien dat de Wet en de leringen die Ik de mensen in vroeger tijden heb nagelaten, 
verborgen zijn en zijn vervangen door riten, uiterlijke culten en tradities. 
(13) Maar gij, die ten diepste beseft, dat de kern van dit woord dezelfde is, die Israël op de berg Sinaï 
heeft ontvangen en die de scharen der mensen in het tweede tijdperk van de lippen van Jezus 
hebben gehoord, leert met uw aanbidding van God en uw werken, dat de goddelijke wet niet mag 
worden vergeten omwille van het volgen van dwaze tradities, die niet bevorderlijk zijn voor de Geest. 
14. Leer van Mij, discipelen, blijf niet langer ondergedoken, bereid u voor in geest en ziel, opdat gij 
weldra in het licht zult treden en Mijn boodschap bekend zal worden. Spiritualiseer jezelf, zodat Ik 
Mijn Wil aan jullie kenbaar kan maken door middel van jullie gave van inspiratie. 
15. Ik wil dat het licht van Mijn Geest in uw geest schijnt, en dat de woorden die van uw lippen 
komen van de Geest zijn. Probeer niet over dit werk te spreken als je niet voldoende voorbereid bent 
om je woorden te voelen. Geest, hart en verstand moeten verenigd zijn in jullie wezen, als jullie 
willen dienen als bemiddelaars voor de overdracht van Mijn Woord. 
16... De nieuwe geslachten zullen Mij niet meer horen in de vorm waarvan jullie nu getuige zijn, want 
de door Mij aangegeven datum vanaf wanneer Ik Mij niet meer op deze wijze zal openbaren, nadert; 



het is 1950. Tot de laatste dag van dat jaar zal Ik jullie Mijn woord geven. Ik zal onvermoeibaar tot u 
spreken, u bemoedigen, en mijn vriendelijke stem vol verlevendigende kracht en licht zal als een 
stortvloed op mijn volk nederdalen. 
17. Zij die tot het einde toe naar Mij luisteren moeten sterk zijn en zullen voor altijd als voorbeelden 
van gehoorzame discipelen worden beschouwd. Zij zullen in beproevingen niet verzwakken, noch 
zullen zij stilstaan, noch zullen zij verdeeld zijn. 
(18) Wat zou er van dit volk worden als sommigen zouden strijden voor spiritualiteit terwijl anderen 
wegkwijnen in oude en achterlijke rituelen en nutteloze tradities? Strijdt samen, opdat gij niet 
moede wordt in uw dagelijksch werk, en waakt, opdat gij de stem des gewetens duidelijk moogt 
hooren. 
19. Leef waakzaam, opdat gij geen zwakke wezens zijt, maar sterke geesten. Leid je stappen op het 
pad van barmhartigheid, liefde en gerechtigheid. Onthoud u niet van wat Ik u heb gegeven voor uw 
gezonde lichamelijke verfrissing. Ook zeg Ik u, uw ziel niet te kwellen door haar te ontzeggen wat 
haar toekomt, opdat lichaam en ziel samen één wil vormen en daarover waakt het geweten, dat Mijn 
Goddelijk Licht is. 
20 Ik wil niet dat de wereld jullie verstrikt doet raken in haar materialisme en jullie berooft van de 
genade die Ik jullie heb toevertrouwd, want dan zouden jullie terugvallen in jullie leven van ellende 
en pijn waarvan Ik jullie heb gered 
21. vergeet niet dat Ik gekomen ben voor uw heil en u geholpen heb uw zwakheid te overwinnen en 
de ketenen die u vasthouden te verbreken, zodat u eindelijk de voldoening zult ervaren dat u bevrijd 
bent van zwakheden, ziekten en ontberingen; Ik ben het die u zal helpen uw zwakheden te 
overwinnen en de ketenen die u vasthouden te verbreken 
22. Een ieder die op weg gaat en Mijn spoor volgt, zal in Mij kracht vinden en een helper die hem zal 
begeleiden tot het einde van de levensweg. Wie hongert en dorst naar licht en verlossing, zal in Mijn 
werk het brood en het water van het eeuwige leven vinden. 
23... Versterk uw geest voor de moeilijke tijden van crisis zodanig, dat indien gij in de gevangenis 
zoudt worden geworpen omdat gij in Mijn voetstappen treedt, gij u gesterkt zult gevoelen door de 
gedachtenis aan het lijden van uw Meester, wetende dat Ik met u zal zijn in deze tijd van beproeving. 
Wanneer je een geliefde op het bed van pijn ziet liggen en zijn laatste adem bijna heeft uitgeblazen, 
richt dan je gedachten op Mij en laat gewillig toe dat Mijn Wil geschiedt. Dan zul je een wonder zien 
gebeuren als beloning voor je overgave en geloof in Mijn raadgevingen. Zij die eenzaam blijven op 
hun levensweg moeten denken aan Jezus toen Hij naar Golgotha liep, ver van Zijn Moeder en 
discipelen, gevolgd door een menigte, maar eenzaam in Zijn hart. 
24. Telkens wanneer gij u dit herinneringsbeeld herinnert, zult gij een gevoel van zoete troost voelen 
bij de gedachte dat Ik beloofd heb u bij te staan in uw beproevingen en uw beker van lijden af te 
wenden. 
De pijn zal u louteren, en wanneer de tijd van uw beproevingen voorbij is, zult gij u gelukkig prijzen 
dat gij de gelegenheid hebt gehad naar uw Meester te leven, en gij zult gevoelen dat gij de bezitters 
zijt van een geestelijke erfenis. 
26. Bestudeer Mijn Leer aandachtig en gij zult ontdekken hoe de ene leer van Mij de vorige bevestigt, 
zoals Mijn Woord van deze tijd alles bevestigt wat Ik u in het verleden heb gezegd. 
27... Weinigen zijn de mensen die de tekenen herkennen dat een nieuw tijdperk is aangebroken en 
dat Ik Mij op dit moment geestelijk aan de mensheid openbaar. De meesten van hen wijden hun 
leven en hun inspanningen aan materiële vooruitgang, en in deze meedogenloze en soms bloedige 
strijd om hun doelen te bereiken, leven zij als blinden, zij verliezen de richting, zij weten niet meer 
waar zij naar streven, zij zien de heldere gloed van de nieuwe dageraad niet, zij bespeuren de 
tekenen niet, en zij zijn ver verwijderd van het verwerven van de kennis van Mijn openbaringen. 
28... Deze mensheid heeft meer geloofd in de leringen en woorden van mensen dan in de 
openbaringen die Ik haar door de eeuwen heen heb geschonken. Wachten jullie erop dat de Vader, 
in Zijn rechtvaardigheid, jullie grotere tekenen zendt dan die welke jullie om de haverklap zien, zodat 
jullie zullen voelen en geloven dat dit de tijd is die voorspeld is voor Mijn manifestatie als de Geest 
van de Waarheid? Ah gij van weinig geloof! Nu zult gij begrijpen, discipelen, waarom Ik u soms zeg, 



dat Mijn stem roept in de woestijn, omdat er niemand is om haar te horen en er werkelijk acht op te 
slaan. 
29. Ontwaak, mensen, opdat u zult beven bij deze stem van gerechtigheid, opdat u zich aangespoord 
zult voelen om aan uw medemensen te verkondigen dat de Wet, het Licht, het Oordeel en daarmee 
de redding van de mensheid tot de wereld zijn gekomen. 
Beschouw de vervulling van uw taak in deze strijd niet als iets onmogelijks. Zelfs nu voorspel ik dat jij 
niet de enige zult zijn die deze mensheid zal verlossen of het leven van de volkeren zal veranderen; Ik 
zal deze werken doen omdat zij bovenmenselijk zijn. Ik wil alleen dat jullie de taak vervullen die tot 
jullie komt, en dat de nieuwe generaties Mijn zaad verder dragen dan waar jullie hebben kunnen 
komen. 
31. Kunt gij zich de gelukzaligheid voorstellen van iemand die tot het geestelijk leven terugkeert en 
op aarde de bestemming heeft vervuld die zijn Vader hem heeft gegeven? Zijn tevredenheid en vrede 
zijn oneindig veel groter dan alle bevredigingen die de ziel in een mensenleven kan oogsten. 
32 en ik geef jullie deze gelegenheid, opdat jullie tot hen behoren die zich verheugen wanneer zij 
naar hun koninkrijk terugkeren en niet tot hen die lijden en wenen in hun diepe ontsteltenis of 
berouw. 
33. Ik haast Mij te komen wanneer Ik uw hulpgeroep hoor, wanneer gij schipbreuk lijdt, vechtend 
tegen de kolkende golven van deze zee van hartstochten waarop de mensheid van deze tijd vaart. 
Uw smeekbede bereikt Mij en Mijn barmhartigheid verspreidt zich als een mantel van vrede, zoals op 
een ander moment toen Ik, vergezeld van Mijn discipelen, voer op het Meer van Galilea en de golven 
de boot dreigden te doen zinken. De bange discipelen, vol van angst, vroegen Mij hen te redden 
omdat zij meenden dat zij zouden vergaan, en Ik bewees hun dat wie bij Mij is en op Mij vertrouwt, 
nooit zal vergaan. 
34. In deze tijd is de boot Mijn werk, de zee is het leven, de storm is de hartstochten, de 
bezoekingen, de beproevingen. 
35. Gezegend is hij die in deze boot is wanneer de stormen losbarsten, want hij zal gered worden! 
Steek deze zee over en zeil in vol vertrouwen naar de andere oever, wetende dat aan haar oever 
volmaakte vrede is. Wie zou in deze overtocht kunnen dwalen als hij zich door het kompas van zijn 
geweten liet leiden? 
Als iemand zich uitgeput voelt, moet hij Mij aanroepen. Als iemand anders voelt dat zijn geloof 
wankelt, bidt hij, en onmiddellijk zal ik aan zijn zijde zijn om hem bij te staan. Maar laat niemand 
trachten terug te keren tot het punt van vertrek, of zich neerleggen bij het omkomen, gevangen in de 
golven van de storm. 
Perfectioneer uw gebed, want u moet de geestelijke kracht kennen die het overbrengt. Het is de 
ladder van de hemel waarlangs jullie tot Mij zullen opstijgen in een ware gemeenschap van geesten. 
39. Hoe duister is het pad van iemand die zijn geloof uitblust of zijn vertrouwen in Mij verliest! Jullie 
die wakker zijn, bid voor de wereld die slaapt. 
40... Vind je het niet vreemd dat ik zo ijverig voor je ben? Het is alleen omdat jullie niet echt weten 
wat Mijn Liefde voor jullie is, of wat jullie voor Mij betekenen, omdat jullie je een zeer slecht idee 
gevormd hebben ten opzichte van jullie Vader, want sommigen onder jullie voelen zich goden op 
aarde, terwijl anderen onder jullie zich daarentegen Mijn Liefde niet waardig voelen. Ik zeg u, dat als 
de stoffelijke natuur voor de mensen verbazingwekkend en wonderbaarlijk is geweest, het 
geestelijke leven nog prachtiger en wonderbaarlijker is, en voor uw gelukzaligheid en verrukking 
moet u weten dat u tot beide gebieden van zijn behoort. - Zo leert Mijn Woord jullie alles wat jullie 
moeten weten van Mij en van jezelf voor je opwaartse ontwikkeling. 
Op deze dag is het Mijn wil jullie te openbaren dat tegen het jaar 1950 de 
honderdvierenveertigduizend door Mij gemarkeerde en voorbestemde geesten compleet zullen zijn 
om Mijn zaad van liefde naar de wereld te brengen. Sommigen zullen geïncarneerd zijn, en anderen 
in het Spirituele Huis. Zij zullen allen wakker blijven onder het licht van Mijn inspiratie, en ieder van 
hen zal een fakkel zijn die het pad verlicht van grote scharen en hen leidt naar het Geestelijk 
Koninkrijk. 
42. In de tijd dat Israël door de woestijn trok op zoek naar het Beloofde Land, was het de stam van 
Levi die het volk onderwees in de aanbidding van God, hen herinnerde aan de Goddelijke Wet en hen 



hielp deze te begrijpen. Toen de stammen zich hadden gevestigd in het land dat zij door hun geloof 
en volharding hadden veroverd, bleef de stam van Levi degene die waakte over de Wet. Maar de 
tijden zijn voorbijgegaan, de ziel van de mens heeft zich ontwikkeld, en het Goddelijke zaad dat Ik 
aan Israël heb toevertrouwd, heeft vele volkeren bereikt, en nu is het over de gehele mensheid 
verspreid. 
43. Dit volk van God is weer vol licht op aarde verrezen om in zijn geest de nieuwe openbaringen te 
ontvangen die het aan de volkeren zal overbrengen. Besef dat nu niet alleen de stam van Levi belast 
is met het waken over de Wet, maar dat een groot aantal zielen zich zal aansluiten bij allen die 
ontwaken met het verlangen om deel uit te maken van het volk van God. 
44. Hier zijn, bewogen door Mijn woord, velen van hen die in die tijd in vrees neervielen toen zij de 
almachtige stem van Jehovah bij de Sinaï hoorden, velen van hen die gevangenschap, tranen en 
vernedering achter zich hadden gelaten om het land van zegen en vrede te zoeken. Hun ogen zijn nu 
geopend voor een nieuw licht, waardoor zij heel duidelijk de weg zien die hun geesten sinds die tijd 
hebben afgelegd. 
Dit volk zal ook worstelen om zich te bevrijden van de Nieuwe Farao, voorgesteld door de wereld die 
zijn afgoderij, zijn ellende en zijn verleidingen voedt. Zij zal ook een woestijn doorkruisen waarin zij 
zich verlaten en verworpen zal voelen door andere mensen, tegengewerkt door veel van haar 
medemensen die zullen trachten haar vooruitgang te beletten. Maar als het eenmaal de 
noodzakelijke vergeestelijking heeft bereikt, zal het in het diepst van zijn wezen de goddelijke stem 
horen die tot hem spreekt over de wet van rechtvaardigheid en liefde. Maar het zal niet het hart zijn 
waarop dit licht neerdaalt, maar het zal rechtstreeks de geest bereiken. 
46 Als de mensen dan deze leer in praktijk brengen, zal elk van hun werken dienen om de geestelijke 
tempel in de mens te vestigen. 
47; allen die tot dit volk willen behoren, bezint u innerlijk, vervult u met geloof, opdat gij sterk zijt in 
de strijd en gij waardig wordt dat Ik u Israël noem, zoals Ik in het Eerste Tijdperk Jakob "sterk" 
noemde in goedheid, in liefde, in vergeving; sterk in ijver voor de wet en in deugdzaamheid, sterk 
tegenover zonde, pijn, laster of ellende; Ik heb u Israël genoemd 
48. Nadat Ik jullie dit onderricht heb gegeven, zal Mijn blik jullie schreden volgen om te zien op welke 
wijze jullie Mijn instructies in de praktijk brengen en om jullie werken van ware liefde te beoordelen. 
49... Ik zal u de gelegenheid geven om te werken, en u brengen de wees, de weduwe, degene die 
verslagen is in de strijd van het leven, degene die verslagen is door de ondeugd, degene die hongert 
naar het licht, degene die dorst naar de waarheid. Schrijf de gebeurtenissen die voortdurend tot u 
komen niet toe aan het toeval, maar denk eraan dat het uw Meester is die aan de deuren van uw 
hart klopt. Waarlijk, Ik zeg u, gij bevindt u in de tijd waarin uw geest zijn bestaan op aarde moet 
rechtvaardigen door liefdevolle activiteit. 
50. Mijn stem zal voortdurend tot uw geest doordringen en u vragen wat u doet, waar u uw leven 
voor gebruikt en of u uw zending vervult. 
Begrijp dat u een groot werk te volbrengen hebt; het is het werk dat zich gedurende een lange 
periode van verwaarlozing heeft opgestapeld. Denk niet dat ik het ben die jullie met zware lasten 
opzadelt. Ik wil alleen dat jullie je schuld betalen en je missie op aarde vervullen - een missie die niet 
beperkt is tot het vervullen van je plichten tegenover je gezinnen. Naast deze plichten hebt gij ook de 
plicht elkander lief te hebben zonder voorkeursbehandeling, en te dienen zonder u te laten 
belemmeren door verschillen van geloof, taal of klasse. 
52. Mijn leer zal het zaad van egoïsme vernietigen en daardoor je geest een werkterrein zonder 
einde geven, waar je je taak van liefhebben kunt vervullen. 
53. Dag aan dag zal Ik aan de mensen tekenen geven opdat zij ontwaken; tot sommigen zal Ik 
spreken in hun gebeden, aan anderen zal Ik intuïtie geven opdat zij Mijn stem waarnemen. Aan hen 
die ver van de spiritualiteit leven zal ik openbarende profetische dromen geven; en tot de 
gematerialiseerden zal ik spreken door middel van de krachten der natuur, daar zij alleen geloven in 
wat zij zien, of in wat zij met hun wetenschap kunnen bewijzen. 
54 maar als zij ondanks deze waarschuwingskreten blijven slapen of doof blijven, zal Ik hen Mijn 
Macht en Mijn Gerechtigheid doen voelen die zij zozeer hebben uitgedaagd 



55. Ik spreek tot u van gerechtigheid, want de tijd is gekomen dat Mijn sikkel het rijpe graan zal 
snijden. Ik zal de vruchten verzamelen die de goedheid heeft voortgebracht, het gouden graan dat de 
liefde heeft voortgebracht. Al de rest zal vernietigd worden: De vruchten van zonde en het onkruid 
van egoïsme, haat en trots zullen vallen onder de meedogenloze scherpte van de sikkel van Mijn 
gerechtigheid. 
56. Ik kom op het juiste moment om te maaien. Herinnert gij u, dat ik u eens gezegd heb, dat men 
het graan niet te vroeg moet afsnijden, maar dat men het koren en het onkruid samen moet laten 
groeien en rijpen, en dan pas afsnijden. 
57. Is dat niet precies wat ik op dit moment aan het doen ben? Zie hoe Mijn werken van vandaag 
Mijn leer van het Tweede Tijdperk bevestigen! 
58. "Ik spreek tot u door middel van de geest van een stemdrager, wiens geestesorgaan Ik heb 
verlicht en Ik heb woorden van wijsheid op zijn lippen gelegd, opdat het volk deze boodschap als 
voeding voor zijn geest moge ontvangen. 
59... Ik zie dat jullie verbaasd zijn over deze manifestatie en daarom wil Ik jullie onmiddellijk zeggen 
dat, hoe bewonderenswaardig ook, dit niet de laatste onderwijzing is die Ik jullie te geven heb, noch 
is het de hoogste uitdrukking van Mijn verbondenheid met de mensen. Beschouw deze manifestatie 
slechts als een bladzijde van het Boek der Geestelijke Wijsheid, dat een belofte is van de nieuwe 
openbaring die Ik u zal geven. Het boek ligt open voor uw geest; het is mijn wijsheid, en uit dit boek 
gaan stromen van licht, die door uw wezen stromen. 
60... U zult niet met ware zielekracht ten strijde kunnen trekken voordat u overtuigd bent van de 
essentie en het belang van dit Werk. Daarom overlaad Ik jullie bij iedere manifestatie met Mijn 
bewijzen van Liefde, opdat in Mijn volk de overtuiging moge zijn dat zij op een zekere weg voortgaan. 
61. Ontvang met liefde dit boek waarin uw zending is geschreven, maar ga niet liggen slapen in deze 
tijd van licht. Welke beloning kun je morgen krijgen als je geen verdienste hebt? Vergeet niet dat al 
uw inspanningen als einddoel het bereiken van licht, vrede en geestelijke volmaaktheid hebben. Laat 
iedereen weten dat om deze volmaaktheid te bereiken u de juiste weg is gewezen, die uw geweten u 
heeft gewezen sinds u in het leven kwam. Maar opdat jullie niet van het pad zouden afdwalen 
wanneer jullie op aarde incarneren, heb Ik er Mijn spoor op nagelaten. 
62. Zoek naar dit spoor in elk heden en verleden, en weldra zul je het vinden. 
Ik heb u altijd gezocht, want uw ziel, eenmaal geïncarneerd, heeft vele wegen bewandeld, waarvan 
de meeste haar op een dwaalspoor hebben gebracht. Ach, gij zwakke schepselen, die gevallen zijt 
door uw eigen wilsbesluiten, en daarna Mij de schuld gegeven hebt, zeggende dat de weg van de 
kinderen Gods vol verzoekingen is! Ik zeg u, dat waar gij meende vele wegen te zien, gij er slechts 
één had moeten volgen, namelijk die, welke tot Mij leidt; dat waar gij verzoekingen zag, zij slechts 
vruchten waren, die met kennis en eerbied moesten worden aangenomen. Kunt u zich voorstellen 
dat uw Vader iets geschapen heeft met het doel u tot zonde te verleiden? 
Morgen, wanneer de mens zich bevrijdt van zijn last van onwetendheid en materialisme, zal hij 
ontdekken dat wat hij als een hindernis beschouwde, slechts een trede was voor zijn ziel om op te 
klimmen en ervaring op te doen; en wat hij als een afgrond beschouwde, was niets anders dan een 
test om hem te sterken. Dan zal hij ontdekken dat wat de mens beschouwde als de oorzaak van zijn 
vallen en zijn gebreken, de hulpmiddelen zijn om hem te helpen in zijn volmaaktheid. In het 
aangezicht van deze kennis zullen uit het hart van de mens alle bijgelovige ideeën verdwijnen die hij 
ten aanzien van het kwaad heeft geschapen. 
Wat een kracht en schoonheid zal de mens ontdekken als hij zijn ogen opent voor het licht van dit 
leven! Alles wat zijn onwetendheid hem ertoe bracht verkeerd te interpreteren, zodat hij in dwaling 
verviel en Hem beschuldigde die alle wezens schiep, zal uit het denken van de mens verdwijnen. 
66. Zolang mensen de ware geestelijke wet niet begrijpen of zich niet tot dit pad aangetrokken 
voelen, vervallen zij in religieus fanatisme, moeten zij een leven vol valkuilen, onzekerheden en 
schaduwen tegemoet zien. 
Wanneer zult gij beginnen Mijn Leer te bestuderen, die is als een goddelijke zon die de ziel verlicht 
en zich nooit verbergt? In uw ogen is dit onmogelijk, maar ik zeg u dat dit licht spoedig alle mensen 
zal verlichten. 



De stem van Hem die je "Rabbi van Galilea" noemde, is dezelfde die je op deze momenten hoort. En 
als ik u destijds gezegd heb: "De mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord van God", dan 
richt ik mij nu tot u om u te zeggen dat de mens zich niet alleen moet voeden met wetenschap of 
menselijke kennis, maar met de Goddelijke bron, want in hem leeft de Geest die zich alleen voedt 
met liefde, wijsheid en vrede. Voedt u en sterkt u, o Mijn discipelen, opdat gij waarachtig leven in u 
moogt hebben. 
69. Tijden van strijd en bitterheid komen over u en gij moet voorbereid zijn opdat gij door uw geloof 
en standvastigheid in het volgen van Mijn richtlijnen getuigenis kunt afleggen van Mijn Leer. 
70. Soms willen Mijn ongelovige discipelen dat Ik hun het lichaam toon dat Ik in de tweede Era had, 
de doorboorde en bloedige handen, opdat zij geloven dat Ik weer onder Mijn volk ben. En in hun 
harten zeggen zij tot Mij: "Hoe zullen wij van U getuigen, als wij U niet gezien hebben?" Maar Ik vraag 
u: kent gij Mijn woorden van vroeger, waardoor Ik u aankondigde, dat Ik wederkomen zou? Wanneer 
heb ik jullie aangekondigd dat ik als man zou komen? Je moet zien om te geloven, want je bent 
gematerialiseerd. Daartegenover zijn er die, zonder de profetieën te kennen, Mijn Aanwezigheid 
voelen en de waarheid begrijpen. Zij zijn het van wie de geest en het hart zuiver zijn. 
De geest is begiftigd met een hoger gezichtsvermogen dan dat van de mens, zodat hij het is die de 
waarheid ontdekt en daarin het gelaat van zijn Vader ziet. Hoe zul je het Goddelijke met je zintuigen 
ontdekken als je geest het niet eerst heeft waargenomen? Deze woorden zijn geen verwijt vanwege 
jullie geringe geloof, noch wijs ik jullie af omdat jullie twijfelen. Integendeel, Ik ben op zoek naar 
diezelfde lampen die gedoofd zijn, om ze te ontsteken met het vuur van de liefde van Mijn Geest. 
Sommigen beven van gelukzaligheid wanneer zij dit woord horen; zij zijn het die Mijn aanwezigheid 
voelen. Morgen, wanneer Ik Mij niet meer in deze vorm manifesteer, zullen zij die Mij niet konden 
begrijpen of die twijfelden toen zij Mij hoorden, over zichzelf klagen in de loop van hun 
vergeestelijking, wanneer zij zich herinneren dat zij aanwezig waren bij Mijn manifestatie en niet 
geloofden. Ik zal hen in Mijn licht doen baden en zij zullen Mijn stem in hun binnenste horen zeggen: 
Vrees niet, zoek Mij in het diepst van je hart, daar zul je veel van Mijn woorden vinden, bewaard voor 
als je ze nodig hebt. 
Kom tot Mij, volkeren en naties van de wereld. Kom, mensen van alle rassen, Mijn wet wacht op u in 
het Rijk van Vrede, opdat u één volk zult vormen - het volk van God. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 94  
 
Mijn woord is u met liefde bekend gemaakt. Het is een balsem van troost geweest, toen gij wenend 
tot Mij kwam, en Ik u met vaderlijke raad moest verbeteren. Wanneer de dag nadert dat Ik dit woord 
zal doen verstommen op de lippen van Mijn stemdragers, zullen jullie voelen dat het van een rechter 
komt, hoewel het altijd hetzelfde zal zijn in zijn liefde en in zijn tederheid. Maar het zal zoveel licht 
bevatten dat jullie zelfs de meest geheime fouten en de meest verborgen vlekken die jullie over jezelf 
hebben, zullen ontdekken. 
2. gij zult nooit van Mij kunnen zeggen, dat Ik u niet op uw onvolkomenheden heb gewezen, of dat Ik 
u in Mijn leer bedrieglijke leringen heb gegeven. Morgen, wanneer gij uw fouten ontdekt en de 
grootheid van deze openbaring waardeert, zult gij in staat zijn uw Vader recht te doen wedervaren. 
Je begrijpt deze waarheid nog niet. Eerst legde de duisternis een donker verband om uw ogen, toen 
kwam het licht van Mijn woord, maar gij werdt erdoor verblind. Het is onvermijdelijk dat u zich 
enkele ogenblikken in het donker bevindt, totdat u aan dit licht gewend bent en alles om u heen kunt 
zien. Tot dan moet je voorzichtig zijn met je kritiek, met je woorden en je daden, want je kunt nog 
geen zekere stappen op het pad zetten, noch over de waarheid spreken zoals je zou moeten doen. 
4. De waarheid is één en eeuwig, en toch - kijk naar de mensen, hoe zij verschillende waarheden 
verkondigen! Hoezeer zijn Mijn leringen op aarde vertrapt! 
5. Sinds Christus u van de waarheid heeft verteld, hoevelen hebben niet geprobeerd er over te 
spreken! Maar ik vraag je: Hebben zij Mij ook tot voorbeeld genomen in liefde, in gehoorzaamheid en 
in goedertierenheid? Ik alleen weet wie in alle tijden Mijn ware discipelen en apostelen zijn geweest. 
6 indien morgen, bij de beoordeling van deze verkondiging, de mensen aan haar waarheid zullen 
twijfelen omdat zij door zondige spreekbuizen is gegeven, zal Ik hun doen begrijpen dat de zonde Mij 
niet afstoot, maar Mij integendeel nader heeft gebracht tot degene die de weg kwijt is. 
7 Een ander bewijs van Mijn Macht, dat de mensen zullen erkennen, is dat Ik alleen de mond van 
zondaars rein kan laten spreken, de lasterlijke lippen goddelijke leringen kan laten uitspreken, en een 
ongeschoold verstand leringen en openbaringen vol wijsheid kan laten overbrengen. 
008 Wie zullen degenen zijn die in deze tijd de ware apostelen genoemd zullen worden? 
van Mijn Woord aan het publiek? Wie van u zal de schoonheid van Mijn onderricht voor uw 
medemensen brengen? 
9 uw werken zijn noodzakelijk; onmisbaar is het levende getuigenis van dit volk dat Mijn Woord heeft 
gehoord; Ik ben de enige die Mijn Woord aan hen kan geven 
10 de leer die ik u gebracht heb is als een grote fakkel waar omheen de scharen zich moeten 
verzamelen, zij die hongeren naar de waarheid en dorsten naar gerechtigheid, en ook de dwalende 
zielen, de zoekers die verteerd worden in het verlangen naar licht; ik ben het die u de leer van de 
Heer gebracht heb; ik ben het die u de leer van de Heer gebracht heeft; ik ben het die u de leer van 
de Heer gebracht heeft 
11. Bereid u voor op de tijd dat grote massa's van uw medemensen op zoek zullen gaan naar de oase 
van vrede, maar doe dit in nederigheid. Verzamel in uw ziel de deugden die Ik u in Mijn Woord heb 
gegeven. Probeer niet je vrienden te imponeren met ijdelheden of onzinnige leringen. Ze komen naar 
je toe op de vlucht voor dat ding. 
12. Niet alleen zij die Mijn woord door het menselijk verstandsorgaan hebben gehoord, zullen 
kinderen van dit volk worden genoemd. Een ieder die zijn kruis opneemt, een ieder die deze wet 
liefheeft en dit zaad verspreidt, zal een arbeider in Mijn wijngaard genoemd worden, een apostel van 
Mijn Werk, en een kind van dit volk, ook al heeft hij Mij niet gehoord door deze manifestatie. 
dertien; nogmaals zeg Ik jullie geen uiterlijke vormen te zoeken om Mijn Werk bekend te maken, 
want dan zouden jullie veel kwetsbare punten naar voren brengen, waartegen de sekten en 
godsdienstige gemeenschappen jullie zouden verzetten. 
14. Als u morele verbetering nastreeft, reinheid in uw leven, vergeestelijking in uw aanbidding, zullen 
er geen wapens, ideeën of leerstellingen zijn die u kunnen verslaan. Bouw op de geest en alles zal 
bewaard blijven en de bezoekingen en gevechten overleven, want de geest is onverwoestbaar. Wie 



op materiële fundamenten bouwt, gedraagt zich als de dwaas die een gebouw op zand zet dat bij de 
minste schok in elkaar moet storten. 
15 Maak van jullie harten een schatkamer om daarin Mijn leringen te bewaren als de kostbaarste 
schat die jullie geest tot nu toe heeft ontvangen; Ik ben het die jullie Mijn leringen heb gegeven. 
16. Ik maak Mijzelf aan u bekend in deze tijd van geestelijke strijd, want gij zijt naar de wereld 
gezonden om over deze Wet te spreken. Jullie zijn reeds bevrijd, jullie hebben je reeds afgekeerd van 
het nutteloze; ga nu voort op het pad als de ware werkers die door Jezus bemind worden. 
17 Ik heb jullie in deze tijd naar de wereld gezonden opdat jullie over Mij kunnen spreken en opdat 
jullie geest zijn ervaring aan de anderen kan doorgeven. 
18... Toen Ik u openbaarde dat gij Israël zijt, was dat opdat gij zoudt weten dat gij reeds lang op aarde 
Mijn weg volgt, en opdat gij u zoudt bezinnen over uw verantwoordelijkheid. Vindt gij het niet juist, 
dat ik u soms gebrek aan geloof, ijver of liefde verwijt? 
19. Eén God heeft tot u gesproken sinds het begin der tijden; één God zult gij erkennen en 
liefhebben. Bovendien wil Ik dat jullie Mij een vorm van aanbidding aanbieden. 
20. Het zijn de mensen die vele goden hebben geschapen; elk van hen voelt, aanbidt en verbeeldt 
hem op een andere wijze. - Ik houd dit volk weg van alle godsdienstige invloed, opdat zij hier, in hun 
eenzaamheid, in hun afzondering, Mij kunnen horen en begrijpen, opdat zij Mij uiteindelijk een 
eredienst kunnen aanbieden die hun Schepper waardig is. Ik heb hetzelfde gedaan in de tijd dat 
Israël eeuwenlang een gevangene was onder het juk en de gesel van de Farao's van Egypte. Het was 
Mijn wil Mozes als boodschapper te gebruiken en uit de slavernij dat volk te bevrijden dat 
voorbestemd was de wet te ontvangen en het licht dat de mensheid zou verlichten. Vergelijk de 
gebeurtenissen van toen met die van nu, en je zult begrijpen met welke bedoeling de Meester tot je 
sprak over die gebeurtenissen. 
21. Uw geest zegt Mij, dat de mensheid ook in dit tijdperk materiële slavernij, beproevingen en 
plagen heeft ondergaan en dat zij door de slavernij van de geest is heengegaan. 
Daarom kom Ik opnieuw tot u om u te zeggen: Hebt elkander lief, zoals Ik u in het tweede tijdperk 
heb geleerd, opdat uw weg draaglijk moge zijn. Heb spiritualiteit, orde, gehoorzaamheid, geloof en 
naastenliefde, en gij zult u sterk voelen in de strijd en het voorbeeld zijn voor alle volkeren der aarde. 
23. Velen zullen u vragen welk pad gij volgt en waarheen gij gaat, en wanneer zij zien dat uw wandel 
nederig is maar vol zekerheid en vastberadenheid, zullen zij u volgen met een hart vol vertrouwen en 
geloof. 
24. Heden komt uw geest verlangend naar voedsel, het hart wil vrede, de geest dorst naar licht. Maar 
de Meester zegt je: In de begintijd van je evolutie bezat je dit alles, zelfs zonder verdienste te hebben 
verworven om het te verkrijgen. Maar nu moeten jullie alles bereiken met jullie werken binnen de 
wet, die jullie leert elkaar lief te hebben. 
25. In die tijd kostte het u niets om gezondheid, kracht, vrede en overvloed te hebben, waardoor u 
gemakkelijk alles verloor. Nu zeg Ik u, dat wanneer gij met moeite, met zwoegen en opoffering, de 
ontplooiing hebt teruggewonnen van die gaven, die gij niet in hun volle waarde hebt geschat, gij ze 
niet meer zult verliezen, want dan zult gij gebruiken wat gij hebt, en gij zult nooit vergeten wat het u 
gekost heeft ze te verkrijgen. Hebt u enig idee hoezeer deze mensheid moet evolueren om uit haar 
diepe slaap te ontwaken en op weg te gaan met het doel (deze gaven) terug te winnen en te 
evolueren? Maar jij zult haar voorgaan en haar de weg naar haar spirituele ontwikkeling leren. Nu gij 
dit woord hoort en reeds een gemeenschap vormt, zeg Ik u zuiverheid in uw ziel te hebben en 
volhardend te zijn in uw voorbereiding, opdat gij Mijn werk in volle klaarheid moogt openbaren. Ik 
wil dat je de taak die ik je heb toevertrouwd met oprechtheid uitvoert. - Kalmeert u, want gij zult niet 
alles kunnen doen; Mijn ijverige liefde zal u bijstaan. 
Vanuit vele punten van de aarde zullen individuen, groepen en menigten naar de openbaarheid 
treden en tot de mensheid spreken over de nieuwe tijden, over vergeestelijking, en zullen werken 
voor de bevrijding en broederschap van de mensen. Hiervoor zeg ik u dat ik de rest zal doen. 
Er zijn werken die alleen ik kan volbrengen. Een daarvan is het redden van deze mensheid uit de 
afgronden die zij zelf heeft gecreëerd. Maar de Vader is oneindig verheugd wanneer Hij Zich in Zijn 
Goddelijke taken en plichten gesteund ziet door Zijn zeer geliefde kinderen. Daarom laat ik de 
oproep uitgaan naar alle mensen. Ik leg hun het doel van Mijn manifestatie uit, en daarna kies Ik de 



harten van goede wil om hen voor te bereiden als soldaten en boodschappers van Mijn Goddelijke 
Zaak. 
28... Ik wil dit volk spoedig als scharen verspreid zien op de wegen, in de volken en de natiën, de 
Blijde Boodschap en het getuigenis van Mijn Woord dragend, evenals het licht van Mijn beloften.... 
Wanneer u zich werkelijk verenigt, zult u grote inspiraties uit uw geest zien opborrelen, die de sleutel 
zullen zijn die de deuren opent die nu nog gesloten zijn voor uw kloppen. 
29. Toen zeide Ik tot u: "Is de invloed van de wereld zo sterk in u geworden, dat gij elk spoor van Mijn 
vroegere woorden van onderricht hebt uitgewist? Dit is de reden dat ik gekomen ben. Wie van de 
bewoners der aarde kan u doen begrijpen welke rijkdom aan ervaring en licht uw geest bezit, ook al 
openbaart hij deze niet omdat de invloeden van de wereld hem dit beletten? 
30. Onder de mensen zijn er die in een andere tijd, naar aanleiding van een Goddelijke belofte, de 
woestijn doorkruisten en op een berg de stem van de Heer hoorden. Ik ontdek ook anderen die 
leefden in de tijd van Jezus, die Zijn werken zagen en Zijn woord hoorden, die Mij volgden naar de 
woestenij en die aten van de broden en de vissen die Ik aan de scharen gaf nadat zij de berg waren 
opgeklommen om die stem te horen; en ik zie ook hen die op de dag van Mijn kruisiging met de 
scharen mee renden. Zelfs hier, onder de scharen die komen om hetzelfde Hemelse Concert te horen 
(als in Jezus' tijd) dat nu nieuw voor hen is, ontdek ik die zielen. 
31. Zij die wenen, zij die beven als zij Mij horen en die de Stem herkennen die tot hen spreekt, zij zijn 
het wier geest de echo van Mijn woorden nog bewaart. 
32. Merkt gij, hoe velen van hen, die tot deze manifestatie komen, eeuwig op deze weg blijven, zich 
wijdend aan deze taken hier, zonder dat enige menselijke macht hen kan verhinderen hier te komen 
om Mijn Woord te horen? Zij zijn het die God nog een liefdeschuld verschuldigd zijn uit een andere 
tijd en die niet de gelegenheid hebben gehad zich aan Hem te geven, maar die beloofd hebben op 
Mij te wachten om Mij te volgen en Mij te dienen tot het einde. 
33. Vandaag herinner ik hen aan de gebeurtenissen die zij reeds hebben meegemaakt. 
34. In die tijd vroegen Mijn discipelen, toen zij vernamen dat Ik spoedig van hen zou heengaan: 
"Heer, wanneer zullen wij U weerzien? Toen zei Ik hun, wanneer Ik zou wederkomen en welke 
teekenen Ik van Mijn wederkomst zou geven. 
35. Nu zeg ik tot de nieuwe discipelen: dit is de tijd die voorzegd is, de tekenen zijn vervuld, zonder 
dat er één ontbreekt. 
36. Gij weet, dat ook aan deze openbaring door middel van het menselijk verstandsorgaan een einde 
zal komen, en evenals zij vraagt gij: "Heer, wanneer Uw woord niet meer gehoord wordt, zullen wij 
dan niet meer het geluk hebben Uw openbaring op de een of andere wijze te voelen?" Daarop 
antwoord ik u: Na deze tijd komt de tijd van jullie vergeestelijking, die van de directe gemeenschap 
met jullie Heer, waarin jullie Mij eeuwig aanwezig zullen voelen. Wanneer jullie deze graad van 
verhevenheid bereikt hebben, zullen jullie nooit meer zeggen dat de Vader komt of dat Hij 
vertrokken is, want dan zullen jullie begrepen hebben dat Ik altijd bij jullie ben. Dan zul je je 
herinneren dat ik je via Jezus zei: "Het Koninkrijk van God is in je." 
Draag de blijde boodschap aan de naties. Verspreid deze boodschap overal. Bedenk dat velen van 
hen die op Mij wachten, geloven dat Ik op aarde zal verschijnen als een man. Toch heb Ik dit nooit 
gezegd, maar Ik heb jullie duidelijk gemaakt dat Mijn komst geestelijk zou zijn, dat Ik zou komen "op 
de wolk". 
38. Ik heb u reeds gezegd dat Ik kerken en secten zal treffen om hen uit hun lethargie wakker te 
schudden. Zij zullen dan het licht van deze tijd zien en het ideaal van vergeestelijking voeden. Maar 
het is noodzakelijk dat je het deel uitvoert dat ik je toevertrouw. Want dit zaad wacht slechts om in 
de grond te vallen om te ontkiemen en vruchten van wijsheid en geestelijke vooruitgang onder de 
mensheid te dragen. 
39. Het voorbeeld van dit eenvoudige volk hier, dat zijn weg gaat zonder geestelijkheid om hen te 
leiden en dat Mij de eredienst aanbiedt zonder ceremonies en symbolen, zal een oproep zijn die hen 
wakker schudt die nog slapen in hun eeuwenlange nacht en zal een stimulans zijn voor de 
vernieuwing en zuivering van veel van Mijn kinderen; Ik ben de enige die de macht heeft om hen die 
nog slapen in hun eeuwenlange nacht te vernieuwen en te zuiveren. 



40. Probeer uw verantwoordelijkheid in dit werk niet te ontlopen. Vergeet niet dat Ik jullie naar de 
aarde heb gezonden als pioniers en profeten van het Derde Tijdperk. 
41. Waarlijk, Ik zeg u: als Ik Mij in dit Uur zou vertonen met hetzelfde lichaam waarmee gij Mij toen 
hebt gezien, zoudt gij Mijn wonden vers zien en Mijn Aangezicht nog gestempeld met het merkteken 
van de offerdood. Maar het zou een voortdurende smaad voor de mensheid zijn, en Ik geef er de 
voorkeur aan Mijn wonden voor jullie te verbergen en jullie alleen Mijn licht te tonen. Waarom willen 
velen Mij zien als een man in de gedaante van Jezus? Begrijp je niet dat ik meer ben dan een vorm? 
Het is waar dat Ik Mijzelf heb laten zien in de gedaante van Jezus, zowel in deze tijd als in die tijd. 
Maar deze genade is niet voor allen; het is niet nodig dat allen Mij op deze wijze aanschouwen. 
Nogmaals zeg ik u: "Zalig zijn zij die geloven zonder te zien." 
42. Wanneer de mensen de uiterlijke godsdienstige gebruiken hebben afgelegd en in plaats van Mij 
te zoeken in beelden die het werk zijn van mensen, zullen zij zich vergeestelijken, zullen zij Mij 
begrijpen als zo groot en almachtig dat zij er niet mee zullen instemmen Mij beperkt te zien en niet 
het verlangen zullen hebben Mij te zien in de gedaante van Jezus - zelfs niet geestelijk. 
(43) Hoe moeilijk is het in deze tijd de taak van de ziener te vervullen. Het is niet genoeg voor hem 
om de gave van het geestelijk zien te hebben als hij geen innerlijke verlichting heeft. Wie kan hem 
anders leiden dan zijn geweten, en wie kan hem van dwaling bevrijden dan gebed en geestelijke 
waakzaamheid? 
44. Israël had zeven grote profeten in het Eerste Tijdperk. Zij spraken en schreven over de toekomst 
van de mensheid, over de bezoekingen die aan de volkeren zouden komen, en zij kondigden ook de 
Goddelijke openbaringen aan die de Heer aan de mensen zou geven. Zij waren niet groot omdat zij 
veel spraken, maar omdat zij geestelijk stegen in verlangen naar Mijn licht. 
45... De Vader wil hetzelfde van de nieuwe profeten, dat zij aan de mensheid een enkel beeld geven 
van het geestelijke, maar vol van waarheid, waarvan Ik tot Mijn arbeiders heb gezegd: Bied Mij als 
oogst van uw zaad ten minste drie korrels aan, die echter kiemkrachtig moeten zijn, en niet een 
bushel waarin het stro en het kaf overheersen. Vergeet niet dat het uw werken zijn die u de weg 
bereiden naar de eeuwigheid. 
46. Nu Mijn Goddelijke Geest Zich aan jullie openbaart, zend Ik een Lichtstraal naar jullie neer die de 
geest van de stemdrager beroert en die Mijn Licht, dat het Woord geworden is, naar jullie 
overbrengt. 
Zie, hier is Het Woord onder u, Dezelfde die tot u sprak in de Tweede Era. Het is dezelfde leer en 
dezelfde essentie, maar vandaag ben ik niet bekleed met een menselijk lichaam. Toen raakten Mijn 
voeten het stof van de wereld aan; vandaag wordt alleen Mijn Licht aan jullie geest geopenbaard. 
Bereid uw hart voor, opdat gij Mij moogt aanvoelen en voed u met Mijn Woord, wetende in 
waarheid dat de mens niet leeft van brood alleen. Ik zal u Mijn Lichaam en Mijn Bloed geven, dat Ik u 
eens heb aangeboden als brood en wijn. Op een geestelijke manier zal het Mijn Woord zijn dat het 
brood vervangt dat Mijn lichaam is, en de geestelijke essentie van Mijn Woord zal de wijn zijn die 
jullie zullen drinken als Mijn bloed. 
De ziel van het volk beeft van gelukzaligheid bij Mijn aanwezigheid. Ook de Meester is gezegend door 
de aanwezigheid van de nieuwe discipelen. Hoor nu de Meester spreken tot zijn apostelen van het 
tweede tijdperk: 
* Deze zijn mentaal aanwezig bij de rally. 
49. "Geliefde Johannes, die je tempel tegen Mijn Hart hebt geplaatst, jij wilt dat allen die naar Mij 
luisteren waardig worden om op Mij te leunen, om Mijn Vrede te voelen, om dicht bij de Bron van 
Leven te zijn. Uw strijd is nog niet ten einde, uw Geest bidt onvermoeibaar en zendt zijn licht onder 
de mensheid van het Derde Tijdperk, aan wie u vele wonderbaarlijke dingen hebt voorspeld. In deze 
tijd, beste Johannes, ervaar je nu de vervulling van de manifestaties die je in je visioenen en 
verrukkingen hebt gezien, waarvan je de betekenis niet wist, noch wist wanneer ze zouden 
plaatsvinden. Waak biddend over de wereld." 
50. "Judas Iskariot, Mijn apostel, heden is er ootmoed in uw ziel, want de verzoening is bitter 
geweest, zeer bitter. Vandaag echter, straalt uw invloed weldadig op de mensheid. Onzichtbaar bied 
je jezelf aan als raadgever voor mannen. Ik heb je Mijn Vrede gegeven, discipel - waarom voel je die 
niet in volle omvang in je ziel? hebt gij veel geweend, hoewel Ik u nooit Mijn Troost en Mijn 



Vergeving heb ontzegd. De reden is dat jullie wachten op de redding van de laatste van Mijn 
kinderen, zodat jullie dan tegen Mij kunnen zeggen: "Heer, daal af van Uw kruis, nu ben ik in vrede, 
nu ben ik waardig om Uw vergeving te ontvangen"". 
51. "Zolang gij ziet, dat de mensheid zich elke dag meer en meer in zonde stort, Mij daardoor lastert, 
verraadt en kruisigt, lijdt uw ziel een smart, die de wereld zich niet kan voorstellen, en elke zonde, 
die Mij kwetst, gevoelt gij, alsof gij het zijt, die Mij kwetst. 
52. Zoon, discipel, neem van Mijn tafel het brood en de wijn die je die nacht hebt laten staan, de 
laatste die Ik met jou als mens heb beleefd. Ik zeg u: Eet en drink, vandaag bied ik jullie aan wat jullie 
bij die maaltijd niet hebben gekregen en wat alle anderen wel hebben gekregen. Ik verwijder uw 
behoeftigheid en uw ellende, en omwille van de nederigheid die vandaag de uwe is als vrucht van 
een groot berouw - ontvang Mijn Vrede in u en vind daarin Mijn Lichaam en Mijn Bloed". 
Zie, mensen, dit zijn Mijn nieuwe lessen van liefde. Doe met je medemens wat je Mij met jou ziet 
doen. Wat ga je in deze tijd met Mijn Werk doen? Ik zie een nieuwe Calvarieberg en kruis voor me. 
Mijn Lijden is niet geëindigd, Mijn Lijden eindigde niet op Calvarië, Mijn voetstappen laten nog steeds 
hun bloedige spoor na. 
54... Mijn volk, de mensheid, kom op Mijn Weg en Ik zal jullie offer veranderen in eeuwig leven, jullie 
pijn in vreugde en wanneer jullie de top van de berg bereiken, zullen jullie Mijn Liefde zien die op 
jullie wacht. De wereld wacht ook op Mij, zij hongert en dorst naar Mijn liefde. Maar Ik zal tot allen 
komen, want dit was Mijn belofte. Op een dag, wanneer de volkeren in vrede zijn, en de zonde is 
uitgeroeid, en de mensen elkaar als broeders liefhebben, zal Ik jullie het zwaard tonen waarmee Ik 
jullie heb verslagen: de liefde. 
55. Hoe nederig is deze openbaring voor hem die haar met de ogen van het vlees ziet! Maar hoe 
diepgaand en groots is het voor hem die het overdenkt met het hart en de geest! 
56. Zoals jullie nu om Mij heen zijn, zo was het ook op die laatste avond in het Tweede Tijdperk. De 
zon was net onder, toen Jezus, in die kamer, voor de laatste keer tot Zijn discipelen sprak. Het waren 
de woorden van een stervende vader tot zijn geliefde kinderen. Droefheid was in Jezus, en ook in de 
discipelen, die nog niet wisten wat Hem, die hen zo onderwezen en liefgehad had, een paar uur later 
te wachten stond. Hun Heer stond op het punt te vertrekken, maar zij wisten nog niet hoe. Petrus 
weende en klemde de kelk aan zijn hart; de tranen van Johannes maakten de borst van de Meester 
nat; Mattheüs en Bartholomeüs waren buiten zichzelf bij mijn vooruitziende woorden. Philip en 
Thomas verborgen hun bitterheid terwijl ze aten. Jacobus de jongere en de oudste, Thaddaüs, 
Andreas en Simon waren stom van pijn; toch spraken zij veel tot Mij met hun hart. Judas Iskariot 
droeg ook pijn in zijn hart, maar ook angst en wroeging. Maar hij kon niet terug, want de duisternis 
had bezit van hem genomen. 
Het martelaarschap aan het kruis naderde, waarvan Christus Zijn Moeder als het ware verliet als een 
leeuwerik die warmte zou geven aan die kleine kinderen, terwijl het licht van de Heilige Geest zou 
neerdalen om dat volk te verlichten. Spoedig, na hun ogenblikken van zwakheid, zouden zij zich sterk 
genoeg voelen om zich over de wereld te verspreiden, de blijde boodschap te verkondigen en het 
Koninkrijk der hemelen aan te kondigen aan de heidense en afgodische volken. 
58. Toen Jezus zijn laatste woorden en vermaningen had uitgesproken, waren de discipelen in 
tranen. Maar één van hen was er niet meer, zijn ziel kon niet zoveel liefde ontvangen, noch zoveel 
licht zien, en daarom vertrok hij, want dat woord verschroeide zijn hart. 
59. Gelovigen van deze tijd, nieuwe discipelen: Ik liet het verraad van een discipel in Mijn 
apostelschap van de Tweede Era toe, om u een grote les in hem te geven. Wordt geen rechter over 
hem, dien ik met liefde heb geoordeeld, en dien ik ook vergeven heb. Neem hem liever als een open 
boek en als een symbool. Hoevelen van jullie die hem nu veroordelen dragen een Judas in hun hart? 
In deze ogenblikken waarin ik tot u spreek en u aan deze gebeurtenissen herinner, verbergt zich ook 
de koninklijke ster. Het is dezelfde zon die scheen op de mensheid van die tijd. Maar nu, terwijl ik zo 
tot u spreek, stijgt het geschreeuw van de volkeren en het gebrul van uw oorlogen op tot in de 
hemelse hoogten. 
61. Hoeveel ellende zie Ik in uw wereld, en welk een diepe droefheid is er in Mijn geest! 
62. Zalig zijn zij die met pijn in het hart terugdenken aan de dag waarop Jezus voor de rechterstoel 
stond, vanwaar Hij opging naar Golgotha, gevolgd door de menigten. 



Vandaag voelt Mijn Geest zich onder jullie in een nieuwe gevangenis, maar die is gemaakt van liefde, 
het is die van jullie hart, waarin jullie Mij willen opsluiten omdat jullie Mij beginnen lief te hebben. Ik 
zie ook het nieuwe kruis waar jullie Mij zullen verheffen. Maar het is niet datgene waarop jullie Mij 
verlieten om te sterven; vandaag is het datgene van jullie spiritualiteit dat verlangt naar Mijn open 
armen en dat verlangt naar de stroom van Mijn Goddelijk Bloed, dat Leven is. Vandaag beschuldigen 
jullie Mij niet, integendeel, jullie zijn Mijn verdedigers omdat jullie nu weten van Mijn onschuld. 
64. Hetzelfde kan Ik niet zeggen van allen, want de mensen hebben zoveel onvolkomenheden en 
zoveel zonden in de wereld verzameld, dat deze ook voor Mij zijn als een nieuw kruis van pijn, dat zij 
Mij voor deze tijd hebben bereid. 
Jullie allen zijn bevrijd door Mijn voorbeeld en zullen niet kunnen vergaan. Toch is het nodig dat Ik 
jullie verlos uit de duisternis die jullie omhult en die jullie niet in staat stelt het ware leven te 
herkennen. 
Hoeveel tegenstrijdige emoties bewegen je hart als je Mijn woord hoort, geliefd volk! Deze droevige 
toon waarop ik tot u spreek over die uren van bitterheid ontroert het meest hen die veel hebben 
geleden, want dit leven is er een van lijden en is Golgotha. 
67. In die tijd oordeelden drie rechters over Mij: Annas, Pilatus en Herodes, en het volk voltrok het 
oordeel over Mij. Nu zeg Ik u, dat velen Mijn rechters zijn, en nog groter is het getal van hen, die Mij 
pijn zullen doen in deze tijd. Maar hoe meer de mensen Mijn Wet en Mijn Leer verafschuwen - 
wanneer zij het meest vervolgd en verworpen wordt, zal de stem van het volk van het geloof 
weerklinken, want hetzelfde zal niet gebeuren als in de Tweede Era; nu zal Ik niet alleen zijn. 
68. De "blinde" aan wie Jezus het zicht teruggaf, zal uit volle borst roepen dat hij het licht heeft 
gezien. De "doden" zullen opstaan en getuigen van Mijn waarheid. Het gevoelige hart van de vrouw 
zal Mij trouw zijn, en de mannen met sterke zielen zullen Mijn nieuwe helpers zijn bij het dragen van 
het kruis. 
69. Maria zal niet afwezig zijn, noch zal zij ver zijn van één van Mijn schreden, en haar hemelse Geest 
zal Mij overal volgen, want Christus en Maria waren reeds één met de Vader voordat zij op aarde 
kwamen. 
70. mensen, mensen, vandaag zou ik niet kunnen zeggen, zoals toen: "Vader, vergeef het hun, want 
zij weten niet wat zij doen", want er is niemand die niet gedronken heeft van het Bloed van het Lam, 
dat Licht, Waarheid en Leven is; ik heb niet gedronken van het Bloed van het Lam, want er is 
niemand die niet gedronken heeft van het Bloed van het Lam, want er is niemand die niet gedronken 
heeft van het Bloed van het Lam, dat Licht, Waarheid en Leven is 
Eén moment was genoeg voor Dimas om verlossing te vinden, en het was het laatste van zijn leven. 
Hij sprak tot Mij vanaf het kruis, en hoewel hij zag dat Jezus, die de Zoon van God werd genoemd, in 
de doodstrijd was, voelde hij dat Hij de Messias was, de Verlosser, en hij gaf zich aan Hem over met 
alle berouw van zijn hart en alle nederigheid van zijn ziel. Daarom beloofde ik hem Paradise diezelfde 
dag. 
Ik zeg u: Ik zal een ieder die onbewust zondigt, maar die zich aan het eind van zijn leven tot Mij richt 
met een hart vol deemoed en geloof, de tederheid van Mijn barmhartige Liefde doen voelen die hem 
zal opheffen uit de ontberingen van de aarde om hem de gelukzaligheid van een edel en verheven 
leven te doen kennen; Ik zal hem de gelukzaligheid van een edel en verheven leven doen kennen 
73. Ik liet u Maria na aan de voet van het kruis, op die berg die Mijn Bloed ontving en de tranen van 
de Moeder. Daar bleef zij wachten op haar kinderen, want zij zal het zijn die het kruis van hun 
schouders zal nemen en hun de weg naar de hemel zal wijzen. 
74... "Ik heb dorst", zei Ik tegen die menigte die Mijn woorden niet verstond en zich tegoed deed aan 
Mijn doodsstrijd. Wat zou Ik vandaag kunnen zeggen, als Ik zie dat het niet alleen een menigte is, 
maar de hele wereld die Mijn Geest schendt zonder zich bewust te zijn van Mijn pijn? 
Mijn dorst is oneindig, onvoorstelbaar groot, en alleen uw liefde zal die kunnen lessen. Waarom 
bieden jullie Mij een uiterlijke cultus aan in plaats van liefde? Weet gij niet, dat, terwijl ik u om water 
vraag, gij mij gal en azijn aanbiedt? 
76. Al is Mijn beker in deze tijd nog zo bitter, Mijn kruis nog zo bloedig en Mijn eenzaamheid nog zo 
groot, gij zult Mij niet horen uitroepen: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?" Want 



het bewijs dat Jezus u gaf, door openlijk te tonen dat zijn pijn menselijk en echt was, zal ik u vandaag 
niet geven, want ik kom in de Geest. 
Christus is de Meester, en Hij heeft je onderwezen tot het laatste moment. Toen die tijd gekomen 
was en Hij Zijn werk voltooid zag, gaf Hij het nederig aan Zijn Vader over, zeggende: "Alles is 
volbracht." 
(78) Toen Jezus, die de Weg, de Waarheid en het Leven was, Zijn zending beëindigde met dat gebed 
van zeven woorden, en ten slotte tot Zijn Vader zei: "In Uw handen beveel Ik Mijn Geest", overweegt 
dan of gij, die discipelen van die Meester zijt, dit leven kunt verlaten zonder het aan de Vader aan te 
bieden als een eerbewijs van gehoorzaamheid en nederigheid, en of gij uw ogen voor deze wereld 
kunt sluiten zonder de Heer om Zijn bescherming te vragen, omdat gij ze pas in andere gewesten 
weer zult openen. 
Het hele leven van Jezus was een offer van liefde voor de Vader. De uren die Zijn lijdensweg aan het 
kruis duurde, waren een gebed van liefde, van voorbede en van vergeving. 
80. Dit is het pad dat ik jullie heb laten zien, mensheid. Leef in navolging van uw Meester, en Ik 
beloof u te leiden naar Mijn boezem, die de bron is van alle gelukzaligheid. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 95  
 
Wat zoudt gij Hem, die u geschapen heeft, kunnen vragen, dat Hij u niet heeft geschonken, indien gij 
vraagt voor het welzijn van uw lichaam of ziel? Maar je moet leren in te stemmen met mijn wil. U 
leeft in een tijd van herstel, waarin u niet in opstand moet komen tegen uw beproevingen. 
Liefde, want uw liefde zal u helpen om het goed te maken. Met je activiteit van liefde, vernietig je 
alle egoïsme. 
De aarde waarop gij wandelt is vergankelijk, uw omzwervingen hier zijn van korte duur, waarna gij 
het eeuwige leven zult binnengaan. En toch wil Ik dat jullie vanuit dit tranendal de weg kennen die de 
geboden van Mijn Wet wijzen. 
4. Word niet zwak in geloof, noch in hoop. Bedenk altijd dat het einde van deze levensreis zal komen. 
Vergeet niet dat jullie oorsprong in Mij was, en dat het einddoel ook in Mij zal zijn, en dat doel is de 
eeuwigheid, want er is geen dood van de ziel. 
Heb de eeuwigheid als het ideaal van uw streven, en verlies de moed niet in de ups en downs van het 
leven. Weet u of dit uw laatste incarnatie op aarde is? Wie kan u zeggen, dat gij in dit lichaam, dat gij 
thans hebt, alle schulden zult betalen, die gij aan Mijn gerechtigheid hebt gemaakt? Daarom zeg ik 
tegen jullie: Gebruik de tijd, maar ga niet overhaast. Indien gij uw lijden met geloof en overgave 
aanvaardt, en de beker met geduld ledigt, voorwaar, Ik zeg u, uw verdiensten zullen niet 
onvruchtbaar zijn. 
6. Zorg ervoor dat de geest altijd vooruitgaat, zodat u nooit, nooit ophoudt uzelf te vervolmaken. 
7. Ik ben het, die de beproevingen op uw pad plaats, om uw ziel tegen te houden, wanneer zij 
afdwaalt van het pad van Mijn Wet en alleen wil leven naar haar eigen goeddunken. Onderzoek de 
reden van de beproevingen, Ik sta het u toe dit te doen, opdat gij zult bevestigen dat elk van hen is 
als een beitel die uw hart bewerkt. Dit is een van de redenen waarom pijn je dichter bij Mij brengt. 
8. Toch heeft de mens altijd genoegens gezocht, macht en pracht, om zich als heer op aarde te 
verheffen en heerser over zijn eigen broeders te zijn. Aangezien Ik jullie allen met dezelfde liefde heb 
geschapen, waarom zijn er dan altijd diegenen geweest die zich voordoen als iets hogers? Waarom 
zijn er mensen geweest die met de zweep over de mensen heersen onder vernedering? Waarom is er 
hij die de nederige verwerpt en wiens hart onbewogen blijft wanneer hij zijn naaste pijn doet? Want 
dit zijn zielen die mij nog niet hebben herkend als vader, die al zijn schepselen liefheeft, en ook niet 
als de enige heer van alle levende wezens. Daarom zijn er mannen die de macht grijpen en de 
geheiligde rechten van de mens veronachtzamen. Zij dienen Mij als werktuigen van Mijn 
gerechtigheid, en al denken zij dat zij grote heren en koningen zijn, zij zijn slechts dienaren. Vergeef 
hen! 
9. Dit is de derde keer dat ik u de les heb geleerd die de mensheid geestelijk zal verenigen. Want het 
is Mijn Wil dat de talen, de rassen, de verschillende ideologieën niet langer een belemmering mogen 
zijn voor hun vereniging. De geestelijke essentie waaruit ik een geest schiep, is dezelfde die allen 
bezitten, en de stoffen waaruit het bloed is opgebouwd dat door de aderen van de mens stroomt, 
zijn bij allen dezelfde. Daarom zijn allen gelijk en Mij waardig, en voor allen ben Ik opnieuw gekomen. 
10. Ik ben gekomen omdat ik jullie zielen heb gezien, arm aan deugden, en ik wil ze rijk maken. Maar 
vraag Mij niet naar de rijkdommen der aarde, want die heb Ik u van den beginne als een erfdeel 
gegeven. Vraag Mij en zoek de zuivering van de ziel die je nog niet bezit. Erken dat Mijn Wet nog 
steeds niet wordt gevolgd. 
Eeuwen en eeuwen zijn voorbijgegaan, maar de mensheid is nog niet werkelijk ontwaakt tot het 
leven van licht en waarheid. Daarom keer je, telkens als je een omhulsel afwerpt, naakt en behoeftig, 
hongerig en dorstig naar de geestenwereld terug. Toch ontspringt uit het hart van de mens niet zo'n 
groot geloof en zo'n grote wil dat hij bereid zou zijn Mij te volgen op de weg die jullie Vader met 
sporen van bloed en liefde heeft uitgestippeld. 
12. Zo is het dat pijn de mensen met alle geweld terneerdrukt, hen doet beseffen dat zij van het 
rechte pad af zijn, en hen uitnodigt de Vader te zoeken, zoals de verloren zoon deed in Mijn 
Goddelijke Parabel. Wat maakt het uit dat jullie naakt of in lompen, huilend en vol schaamte tot Mijn 
poorten komen, terwijl het Mijn Wil is dat jullie Mij zoeken, dat jullie aan Mijn deur kloppen, dat 



jullie Mij gedenken? Mijn liefdevolle armen zouden zich dan openen vol vergeving en 
barmhartigheid, je omhelzen en je je verloren en verkwiste erfenis teruggeven, je aan Mijn tafel 
zetten om te genieten van het voedsel en de vruchten van het eeuwige leven. 
laat Mijn liefde doordringen in jullie hart en jullie troosten en genezen, laat ze jullie opnieuw redden, 
laat ze jullie bevrijden en de ketenen verbreken die jullie binden aan hartstochten, ellende en 
onwetendheid. Ik wil dat het Koninkrijk der Hemelen in het hart der mensen komt en dat uw 
hartstochten hun koninkrijk niet vestigen in deze wereld. 
14. leerlingen, versta, dat Ik u naar de wereld gezonden heb om uw medemensen lief te hebben, hun 
uw barmhartigheid te betonen, voor hen te bidden en voor hen te leven. Maar verwacht niet van hen 
dat zij u liefde voor (ontvangen) liefde teruggeven; wapent u liever tegen de hardheid van het 
menselijk hart, ondankbaarheid, egoïsme. Wees voorbereid op laster en verraad, maar verlies de 
moed er niet door en vergeef hen bij voorbaat met heel uw hart. 
15. Wanneer gij u eenzaam voelt, wanneer gij liefde nodig hebt, wanneer er geen stem van een 
vriend op aarde is om u te troosten, noch iemand om zijn brood met u te delen, zoek Mij dan. Wend 
u tot Hem die liefheeft zelfs wanneer Hij niet bemind wordt, tot Hem die in waarheid alle zondaars 
vergeeft, hen geneest en troost. 
Niet allen zullen ondankbaar zijn en niet reageren op uw werk; soms zult u worden aangespoord 
door het begrip, de naastenliefde en de vriendelijkheid van uw medemensen. 
17. Ik wil dat gij godvruchtig zijt in uw eenvoud en Mijn zegeningen ontdekt in uw armoede. terwijl 
de wereld Mijn vrede nodig heeft, struikelt en valt ondanks al haar wetenschap en valse glamour, 
bezitten jullie, de armen, de schat van vrede. Waarom verspreidt gij deze vrede niet over de 
mensheid met uw gebeden, werken en woorden, als een mantel van liefde en barmhartigheid? 
18. Jullie bezitten allen de gaven van de geest die zich in dit Derde Tijdperk beginnen te ontplooien 
door de ontwikkeling die de zielen hebben bereikt. Intuïtie, geestelijk zien, openbaring, profetie, 
inspiratie, openbaren zich duidelijk onder de mensen, en dit is de aankondiging van een nieuwe tijd, 
het is het licht van het Boek der Zeven Zegelen, dat in deze tijd bij het zesde hoofdstuk wordt 
geopend. Maar jullie die weten waartoe deze manifestaties dienen, en de tijd begrijpen waarin jullie 
leven - richt jullie geestelijke gaven op het pad van de liefde. Wees altijd bereid om je liefdevolle hulp 
te bieden, dan zul je in overeenstemming zijn met Mijn wet en een voorbeeld zijn voor je 
medemensen. Dan zullen jullie mijn discipelen zijn en als zodanig herkend worden. 
Als je weet hoe je Mijn Werk met ware naastenliefde moet gebruiken, zal het als een reddingsboot in 
je leven zijn. Zij zal je verwelkomen als een moeder wanneer je in tranen bent verloren op de paden 
des levens. 
20. Gij vraagt Mij, dat de verkondiging van Mijn Woord niet ophoudt, vraag Mij, dat de tijd van deze 
openbaring onder u wordt verlengd. Maar Ik zeg jullie: Mijn Wetten zijn onveranderlijk, Mijn Wil 
onherroepelijk. Niets zal de mens kunnen doen om Mijn besluit te veranderen. Tranen noch geloften 
zullen Mij deze tijd doen verlengen. Er wordt gezegd en geschreven dat Mijn Woord niet meer 
gehoord zal worden vanaf het jaar 1950. Wie zal er dan nog bij mij zijn? Jullie weten niet wat Ik drie 
jaar voor Mijn vertrek aan het voorbereiden ben, maar jullie zullen wakker zijn. 
21. In het Koninkrijk van de Vader is er een wezen vol van genade, tederheid en warmte. Het is 
Maria, je moeder, ze is altijd bij je. Leer haar te verwelkomen met waardigheid in je hart, voel haar 
zachte streling. Begrijp dat jullie voor haar altijd haar kinderen zijn. Maria zal je helpen om mij te 
bereiken. Jullie die ziek zijn van lichaam en ziel, ik zal jullie niet afwijzen vanwege jullie armoede. 
Luister naar Mijn woord, want het zal als balsem op je wonden zijn. 
22. Hoevelen van jullie zijn verbaasd dat jullie op dit moment naar Mij luisteren met tranen van 
liefde, van vreugde en van berouw in jullie ogen, terwijl jullie nog maar enkele uren geleden jezelf 
overgaven aan de hartstochten van de wereld? 
23. Ik geef u Mijn leer, opdat gij die met belangstelling zult bestuderen en morgen met liefde in 
praktijk brengen. 
Reeds lang geef Ik u Mijn onderricht, maar onder zovele discipelen ontdek Ik niet de discipelen, die 
de meesters van morgen zullen zijn. Maar Ik zal jullie Mijn lessen blijven geven totdat het verlangen 
naar ontwikkeling in jullie geest ontwaakt. 



25. Ik heb degenen uitgekozen die ongeschikt zijn voor de wetenschappen der aarde, want zij zijn 
niet geschikt voor de leer van de geest. Ik heb de arme uitverkoren, want met een atoom van Mijn 
genade die Ik hem schenk, voelt hij zich verheven en geëerd. Niet zo de rijke man, die nooit tevreden 
is, hoeveel ik hem ook gun. Maar de arme, die versierd is met de kennis van de geestelijke gaven, die 
hij bezit, leer ik, dat hij zijn schat niet voor zichzelf houdt, maar dat hij hem deelt met zijn broeders 
en zusters. Als de wetenschap dat hij deze geestelijke gaven heeft de geest verrukt, dan is dat omdat 
hij zich bewust is geworden van de waarde die zij hebben. 
(26) Wie moeite heeft om op de weg (der wet) te volharden, doet dat omdat hij zich herinnert wat hij 
heeft moeten lijden om te verkrijgen wat hij thans bezit. Begrijpt, dat hij, die dwaalt, ondankbaar is, 
niet zoozeer tegenover zijn Heer, als wel tegenover zichzelf. 
27 Weet gij niet, dat hij, die in strijd met mijne wet leeft, zijne deugden en zijne geestelijke gaven 
verliest? 
28. Op dit ogenblik geef Ik de mensen hun gehele erfenis terug, die zij hadden verkwist. Niet één zal 
zonder het licht van Mijn Geest blijven. Nog vóór het jaar 1950, dat, zoals Ik u heb aangekondigd, het 
jaar van Mijn vertrek zal zijn, zal niemand zich behoeftig, zwak of onwetend voelen. 
29... De parasieten zullen bloeien en vrucht dragen, maar omdat Ik machtig ben, zal er altijd tijd 
genoeg zijn voor Mij om jullie zielen te redden. Maar voor jou zal elke kans die voorbijgaat en elke 
stap die je neerwaarts zet, je terugkeer naar het rechte pad droeviger maken. 
30 Heden ben Ik gekomen om u af te wenden van de grote ondeugden, opdat gij Mij moogt horen op 
een weg van vrede en opdat gij de lessen moogt overwegen en vatten die Ik u geef; Ik ben gekomen 
om u te leren uw leven in vrede te leiden 
31. Leer dat de dorst van de geest alleen wordt gelest door kristalhelder water, zodat gij nooit 
troebel en verontreinigd water in u opneemt. 
32. Indien gij in de wereld altijd iemand hebt gehad om u te dienen, en gij hebt eerbewijzen 
ontvangen, op Mijn weg zult gij geen dienaren hebben noch ijdele roem. Jullie zullen Mijn dienaren 
zijn die hun medemensen dienen. 
33. Ik deed u de top bereiken waarnaar gij verlangdet, en toen gij daarop stondt, hoorde gij de stem 
des Heren tot u zeggen: "Aan de "keizer" hebt gij lang uw eer bewezen, geef Mij nu wat van Mij is. U 
hebt reeds genoeg genoten van de bevredigingen van deze wereld, en nu is het tijd voor u om uw 
reis naar de eeuwigheid voor te bereiden; want niemand weet of hij naar deze wereld moet 
terugkeren of niet. 
34... Ik zeg u: weest gezegend omdat u de naam van Maria hebt geprezen, die u vol liefde heeft 
voorbereid om Mijn onderricht te ontvangen, en omdat u Mij uw vreugde en uw gretigheid toont om 
voorwaarts te gaan. Mijn verlangen is u gered te zien, en er is pijn in Mijn geest omdat er weinigen 
zijn die Mij volgen, en velen van hen die Mijn woord niet hebben gehoord en wier geest nog 
onverschillig en doof blijft voor Mijn ingevingen. 
35... Ik geef leven en voeding aan alle wezens, en zorg voor hun welzijn, terwijl jullie nog niet 
begrepen hebben dat het jullie bestemming is lief te hebben en te dienen. Daarom heb Ik op velerlei 
wijze tot u gesproken en Mijn onderricht zal worden herhaald totdat gij overtuigd zijt van uw 
plichten en gehoorzaamt aan de wetten die u sinds het begin der tijden zijn gegeven. 
36... Ik geef jullie een nieuwe gelegenheid om werken van barmhartigheid te doen, zodat jullie je 
oogst kunnen vermenigvuldigen en opslaan in Mijn graanschuur, waar jullie verdiensten niet verloren 
zullen gaan, maar vermenigvuldigd zullen worden. Toont Mij hen die Gij hebt bekeerd van slecht 
zaad tot goed zaad, hen die treuren en die Gij hebt getroost, hen die Gij uit de duisternis van de 
ondeugd hebt doen treden en die Gij hebt gebracht naar een plaats van veiligheid. Dit is wat ik van je 
vraag. Vergeet uw geestelijke plichten niet jegens hen die nog gematerialiseerd zijn. Denk eraan, ik 
heb je gezegd je geen zorgen te maken over morgen. Alles is door Mij voorzien en toegestaan, jullie 
moeten alleen vertrouwen op jullie werk, dat altijd door de Vader gezegend zal worden. Je moet 
leven volgens mijn wil, niet alleen in het geestelijke. Ik heb jullie twee wetten gegeven die jullie in 
acht moeten nemen: de ene regelt de geest en brengt jullie hoge gevoelens en gedachten bij; de 
andere houdt jullie in harmonie met de materiële natuur, en beide maken jullie één met Mij in hun 
volmaakte harmonie. 



Verenig je in één gedachte en vertrouw op Mij. Ik heb u liefgehad van voor ik u naar de wereld zond, 
en waar gij ook zijt geweest, Ik heb u beschermd. Ik ben onvermoeibaar geweest in Mijn ijver om 
jullie toe te rusten. Wie van u zal het zijn die zich met Mijn werk zal bezighouden en het begin van 
herstel in deze wereld zal zien? Waarlijk, Ik zeg u, het zullen de kinderen uwer kinderen zijn, die 
zullen spreken over hetgeen gij van Mij hebt ondervonden en gehoord. Maar wanneer gij tot grote 
rijpheid zult gekomen zijn en grote geestelijke visioenen zult hebben die de toekomst van de 
mensheid aangeven, hoe gelukkig zult gij dan zijn, omdat gij zult kunnen openbaren hoe groot de 
gaven zijn die u door de liefde Gods zijn geschonken. 
38. Zodra al Mijn kinderen weten dat Ik Mijzelf nog eenmaal heb geopenbaard, wanneer Mijn woord 
is doorgrond en Mijn instructies zijn vervuld, zal het licht van het Zesde Zegel ieder schepsel 
verlichten en zullen jullie allen ontwaakt zijn. In die tijd zullen verwarring en goddeloosheid 
ophouden, zal er een einde komen aan oorlogen en zal het leven van de mens in Mijn liefde en in 
Mijn genade worden gehuld. Alleen liefde, barmhartigheid en vergeving zullen in de harten leven. 
Intuïtie zal een gave van allen zijn, en het geweten zal met volle helderheid spreken, en zijn stem zal 
gehoord en gehoorzaamd worden. 
39. Heb vertrouwen in Mij, opdat gij geestelijke werken moogt doen, want als gij geen vertrouwen 
hebt, zult gij niet in staat zijn te genezen en u arm en behoeftig voelen, hoewel gij Mijn gezag hebt. 
Maar ik zeg je ook dit: Wanneer gij uw broeders en zusters te hulp komt, vernedert hen dan niet, 
richt geen tronen op en zoekt geen vazallen. Wees nederig, heb hen lief en werk met 
zelfverloochening in de kring van mensen die u zijn toegewezen. Wat jullie je broeders zullen 
aandoen, zullen jullie voor jezelf gedaan hebben. Bedenkt hoe gij geoordeeld zult worden, als gij 
werken doet die tegen Mijn wet ingaan, zeggende dat gij Mijn discipelen zijt. 
40. Ik ontvang uw oogst in deze wereld, waar gij voor Mijn Zaak hebt gestreden en geleden. Een hart 
zegt Mij: "Mijn zaad is klein, maar Ik zal het vermeerderen, want Ik ben bewogen door uw liefde en 
uw Goddelijk geduld." 
41. Uw innerlijke vrede hangt af van uw geestelijke verheffing. Ik heb jullie meer te geven dan jullie 
Mij kunnen vragen. Wanneer gij u aan geestelijk werk wijdt, doe het dan met alle kracht van uw 
wezen, en wanneer gij u tot de wereld wendt om brood voor het lichaam te verkrijgen, werk dan met 
liefde, opdat gij de wetten moogt vervullen die u beheersen. 
42. Als jullie goede kinderen zijn geweest en daarna goede ouders, wees dan niet bang om voor Mij 
te verschijnen. Als je ongehoorzaamheid hebt ondervonden, en je kunt je kind dat een misstap heeft 
begaan niet corrigeren, en daarom heb je een diepe wond in je hart, bedenk dan dat Ik duizenden en 
duizenden keren de ondankbaarheid en het gebrek aan eerbied van Mijn kinderen heb ontvangen, 
en neem Mij dan tot je voorbeeld. Ik alleen oordeel over het werk van alle wezens. De ouders zullen 
Mij rekenschap geven voor hun kinderen, en de laatsten voor hun ouders. Ik heb u deugd ingegeven, 
opdat gij de grondvesten moogt zijn van een gezonde en sterke wereld, en wanneer ik u vraag naar 
de wezens die Ik in de schoot van uw familie heb gezonden, stelt gij u hen voor als welriekende rozen 
en verse lelies in de tuin die gij hebt verzorgd. 
Mijn Woord brengt vrede aan hen die het nodig hebben, maar niet allen hebben het kunnen 
ontvangen. Velen zijn niet bewogen door Mijn inspanningen, noch voelen zij Mijn pijn door hun 
gebrek aan liefde. 
44. Ik verlang ernaar geloofskracht in u te zien, want er zal een tijd van vervolging komen waarin u 
zult worden ondervraagd en geoordeeld. Wanneer jullie zijn toegerust, zal Ik door jullie spreken en 
Mijzelf openbaren in jullie werken van liefde voor jullie medemensen. 
Wees barmhartig, en je zult barmhartigheid ontvangen van je medemensen. Gehoorzaam Mijn 
ingevingen en verwerp gevaren en verleidingen. Zij die Mij tegenwoordig omringen zijn niet 
rechtvaardig, maar zij zijn op weg om het te worden en de zaligheid te bereiken. 
Alles wat gij Mij in nederigheid en met goede bedoelingen vraagt, zal Ik u schenken. Alles wat je in de 
naam van Maria vraagt voor het welzijn van je geestelijke ontwikkeling, zal je worden geschonken. 
Vraag om allen, want in Mijn ogen zijn jullie één kind dat Ik liefheb en dat Ik wil redden. 
47. Gij zijt naar Mijn wil op aarde gekomen, daarom heb Ik Mijzelf aan u bekend gemaakt. Ik heb met 
opzet harde harten uitgekozen om u het bewijs te geven van de kracht van Mijn Woord, wanneer Ik 



hun vernieuwing bereik. De beitel van Mijn liefde heeft ze gladgestreken, Mijn goedheid heeft ze 
overwonnen. 
48. De zielen hebben door hun geweten Mijn stem gehoord, waardoor de mens zijn overtredingen 
erkent. De harten hebben hun fouten aan de Vader beleden, van geest tot geest, en hebben in Zijn 
tegenwoordigheid vele fouten ontdekt, die zij zelf niet kenden. 
49. Hoevelen zeggen tot Mij in de stilte van hun hart, terwijl zij naar Mij luisteren: "Vader, Uw blik 
dringt door in mijn binnenste - wat kan ik voor U verbergen?" Velen wenen omdat zij beseffen welk 
leed zij hun medemensen hebben aangedaan, waardoor zij naar het Hiernamaals zijn teruggekeerd 
voordat de tijd daarvoor was vastgesteld. 
50. Mijn Geest heeft er behagen in u, Mijn volk, in drommen te zien komen en Ik zeg u: komt, komt, 
het is nog niet te laat voor u om naar Mijn velden te gaan en arbeiders te worden, noch voor u om 
een voornemen te nemen tot hervorming. Wanneer gij dan de warmte van de schaapskooi hebt 
gevoeld en uw krachten hebt teruggewonnen, wees dan niet ondankbaar jegens de Herder die u 
gered heeft, want gij weet niet hoeveel het u zou kosten, indien Hij u weer zou zoeken. 
51. Wat zoekt gij in onzekere wegen, daar gij uit hen voortkomt? Waarom zouden jullie je 
blootstellen aan nieuw bedrog, als jullie je pijn in de bedrieglijke wegen van de wereld nog 
herinneren? Ga uit naar de wegen, ja, ga terug naar hen, zegt de Meester je, maar doe het alleen 
wanneer je je sterk voelt en je terugkeer is met het doel om de gevallene de hand te reiken of de 
verlorene te zoeken. Het is noodzakelijk dat u zich volledig bewust bent van de plaats vanwaar u hier 
gekomen bent, opdat u de schoonheden van het pad waarop u zich nu bevindt, kunt begrijpen. 
52. Als het jullie aan kennis van deze leringen ontbreekt, omdat jullie niet genoeg aandacht aan Mijn 
lessen hebben geschonken, of omdat jullie er niet genoeg over hebben nagedacht, dan zullen jullie 
op het pad van het goede dwalen, en zelfs een kleine struikeling zal jullie op een dwaalspoor 
brengen. 
53. Kijk en bid, luister en denk, dan zul je genoeg kracht hebben om Mijn goddelijke instructies in 
praktijk te brengen. 
Je bent aan het leren om te vragen, lief te hebben, en ook om te lijden. Dit is een wereld van pijn 
waar je moet leren Mijn wil te respecteren. De liefde die je voor je Vader hebt, zal je helpen de 
beproevingen te doorstaan met geduld en overgave. 
55. Het was Mijn wil dat gij reeds in deze wereld de weg zoudt kennen die naar Mijn Koninkrijk leidt, 
door de geboden van Mijn Wet te gehoorzamen. Vervul je taak op aarde, mis deze kans niet. Wie kan 
u met zekerheid zeggen dat de Vader u een reïncarnatie zal schenken waarin u uw fouten kunt 
goedmaken en de verloren tijd kunt terugwinnen? In Mijn woord heb Ik u gezegd: weest ijverig, maar 
handelt niet overhaast. Doe recht aan het spirituele en het menselijke. Verenig al je krachten en 
zintuigen in één wil. 
De pijn die geduldig wordt verdragen is niet onvruchtbaar, want zij vermeerdert het geloof, zij 
verheft en zuivert. Het zal nooit een hinderpaal zijn, maar een stimulans op de weg van opwaartse 
ontwikkeling en herstel. 
Wees nederig van geest, dan zul je ware naastenliefde hebben jegens je medemensen, dan zul je 
sterk genoeg zijn om de verleidingen van de wereld te weerstaan. Waarom dromen sommigen van 
aardse genoegens, zijn anderen uit op rijkdom en verkrijgen weer anderen macht om de zwakken te 
vernederen? Omdat zij te zwak zijn om standvastig te blijven in het goede, en zij bezwijken in het 
aangezicht van verzoeking. 
58. Ik heb Mijzelf op dit punt aan de aarde bekend gemaakt en Ik zal Mijn woord als een geschenk 
voor alle mensen achterlaten. Dit geschenk zal de geestelijke armoede van de mensheid wegnemen. 
59. Ik vervul u met moed, opdat gij de ketenen die u binden zult verbreken en vrij zult zijn om Mij te 
volgen. De verleiding heeft haar koninkrijk op aarde gevestigd en heeft de mensen tot slaven 
gemaakt. Maar deze zullen de macht krijgen om de zonde, de ondeugd, het vlees te overwinnen. 
Jullie die Mij volgen - beoefent de activiteit van de liefde in al haar vormen, dan hebben jullie waarlijk 
liefgehad. Maar verwacht geen dankbaarheid van mannen. Je zult geen liefde voor liefde ontvangen, 
de wereld zal je niet troosten, en soms zal ze je verraden. Maar wees niet bezorgd: als u troost, 
liefde, vrede en genezende balsem nodig hebt, wend u dan tot Hem die u met zijn woord en met zijn 



bloed bewijzen van zijn liefde heeft gegeven. Maar wat konden jullie Mij op die kritieke momenten 
vragen dat Ik jullie niet kon geven? 
60... Ik geef u reeds een deel van de absolute en volmaakte vrede die uw ziel in het hiernamaals zal 
genieten, maar deze wereld mist die vrede, mist het geloof, tast in het duister en valt in diepe 
afgronden. In werkelijkheid weet hij niet waar hij heengaat, want er is geen hand om hem te leiden. 
61. Hiertoe bereid Ik mannen die Mijn Woord met hun lippen zullen uitdragen, opdat het licht zal 
brengen aan de geesten der mensen en vrede aan de volkeren der aarde. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 96  
 
Voed jezelf met mijn woord, dat is het brood van de geest. Maar opdat dit brood uw hart werkelijk 
zou bereiken, is het noodzakelijk dat gij u bevrijdt, al is het maar voor enkele ogenblikken, van alles 
wat u aan deze wereld bindt. Jullie kennen allen de weg om tot Mij te komen, en toch zie Ik jullie 
vaak wenen omdat jullie je onwaardig voelen, zonder te weten dat dit wenen jullie zuivert en 
voorbereidt om tot Mij te komen. 
In Mijn woord zul je eeuwig leven vinden voor je ziel. Doorgrond het, en je zult er goddelijke 
essentie, liefde en kracht in ontdekken, die ik uitstraal naar het universum. 
3. Leerlingen en discipelen, besef hoe dicht ik bij jullie ben. Maar als jullie dit weten, waarom roepen 
jullie Mij dan soms wanhopig aan, omdat jullie geloven dat Ik jullie niet hoor? Jullie gebrek aan begrip 
is de reden dat Ik Mijn onderricht aan jullie moet herhalen. 
4 Ik wil dat jullie nu reeds de spiritualiteit bereiken die nodig is om Mijn Aanwezigheid te voelen en 
wanneer jullie Mij niet meer horen op deze bemiddelaarsweg en jullie deze plaatsen waar jullie 
samenkomen leeg en verlaten vinden, zal het gebed in stilte, de verheffing van je geest voor jullie 
voldoende zijn om Mijn Aanwezigheid te voelen en vervuld te worden met Mijn Geest 
Gezegend zijn zij die leren zich tot Mij te verheffen, want zij zullen uit de oneindigheid de inspiratie 
ontvangen die hen zal leiden op de weg die door Mijn leringen is uitgestippeld. Met welk een gejuich 
zullen de lippen van de bezielden zich openen om getuigenis af te leggen van Mijn Aanwezigheid aan 
hun broeders en zusters. 
6 wanneer Mijn Woord niet meer door het menselijk verstandsorgaan kan worden gehoord, zal de 
stem van de ontketende natuurkrachten tot de mensen spreken en getuigen van de gebeurtenis die 
deze goddelijke manifestatie heeft betekend. 
7 Zelfs toen, toen Mijn Lichtstraal op het punt stond af te dalen tot het menselijk begripsorgaan, 
werd de Natuur door elkaar geschud en de ontketende elementen deden de mensen beven, de 
naties ontwaken en de wetenschappers versteld staan. 
8... Vergeet Mijn aanwijzingen niet, opdat gij in de dagen van uw voorbereiding niet bevreesd zult 
zijn voor de beproevingen waaraan de mensheid zal worden onderworpen. Het is uw taak te bidden, 
uzelf te verinnerlijken en daden van liefde te verrichten, de enige verdiensten waardoor dit volk 
zichzelf uit de stormen zal redden, en door zijn werken van liefde de andere volkeren troost zal 
ontvangen. 
9. Hoewel Mijn Woord uw geest streelt, brengt het u niet in slaap, integendeel, het wekt u op tot een 
hoger leven. Nader tot Mij op de weg van zuivere gedachten, laat niet toe dat het vlees u verleidt om 
u te voeden met zinnelijke genoegens of vermaken, dan zult u een stevige stap gezet hebben op weg 
naar vergeestelijking. 
10... Ik heb veel gesproken in de woestijn van jullie harten, zonder dat Mijn stem weerklonk in de 
geest van Mijn volk. Nu Ik tot jullie spreek door middel van deze stemdragers, moeten jullie aandacht 
schenken aan het woord dat van hun lippen komt, als jullie in Mij geloven en vrede willen bereiken. 
11... Niemand zal verbaasd zijn dat Ik hem zoek wanneer hij afdwaalt, noch dat Ik zijn voetstappen 
volg op de paden van de wereld, want jullie behoren Mij toe, jullie zijn het werk van Mijn inspiratie 
als Vader. Hebt gij u nog niet voorgesteld hoe mooi het zal zijn wanneer op een dag de kinderen hun 
Vader zullen zoeken en liefhebben op dezelfde wijze als Hij hen liefheeft? Hoe anders zal jullie leven 
er dan uitzien, en hoe dicht zullen jullie Mij in jullie harten voelen! 
12 Mijn Woord is altijd liefdevol geweest, onveranderlijk in de vergeving en barmhartigheid die Ik 
jullie heb betoond. Ik weet dat jullie zullen vertrekken met een vast voornemen om jezelf te 
vernieuwen en dat jullie Mij alles wat Ik jullie heb toevertrouwd, zullen teruggeven met de zuiverheid 
waarmee jullie het hebben ontvangen. Daarom laat Ik jullie Mijn Woord van God horen en geef Ik 
jullie ontelbare tekenen van Mijn liefde voor jullie. 
13. De tijd van gerechtigheid waarin gij leeft, komt overeen met de pijn die het begin van uw 
loutering aangeeft. 
14. Gedenk, dat Ik u een oorlog van godsdienstige gemeenschappen heb voorzegd en dat Ik u een 
strijd van leerstellingen heb aangekondigd. Voorwaar, ik zeg u, de strijd is reeds begonnen. Welke 



zullen hun doel bereiken? Niemand weet het, maar ik zeg u dat het niet de mens is die zal 
zegevieren, in deze strijd zal de waarheid zegevieren. Ik wil dat jullie je voorbereiden als goede 
soldaten, zodat jullie weten hoe je deze zaak van Mij moet verdedigen. 
Vandaag komt u om voedsel voor uw geest te zoeken, en streeft u ernaar het vlees te onderwerpen 
en af te zien van nutteloze bevredigingen. Jullie komen als goede en oplettende discipelen, daarom 
stilt gij uw zinnen en laat de geest tot Mij opstijgen in een liefdevol en eerbiedig gebed. Ik ontvang u, 
ik troost u, en ik verkwik u. 
(16) Hier zijn velen van hen die in andere tijden leraars der wet of geleerden waren. Nu is hun geest 
ontwaakt tot geestelijke kennis, en zij zijn ervan overtuigd dat zij in beperkte menselijke kennis niet 
de hoogste waarheid zullen vinden. 
17. Hier zijn zij die in andere tijden machtig en rijk waren op aarde, en die nu armoede en 
nederigheid hebben gekend. Ik zegen hen voor hun overgave en hun verlangen naar perfectie. Dit is 
een bewijs van Mijn liefdevolle rechtvaardigheid, daar Ik hen opnieuw op aarde heb doen komen om 
hun een andere bladzijde te tonen uit het Boek van de Eeuwige Wijsheid. 
De mensheid leeft in een chaos waaruit zij zich niet kan bevrijden. Ze heeft hulp nodig, en ik sta altijd 
klaar om haar die te geven. Ik verwacht van haar slechts een woord, een kort gebed of een ogenblik 
van berouw, dan zal Ik haar pad verlichten en deze wereld van duisternis veranderen in een dal van 
vrede, waarin de mens zal voelen dat hij de eigenaar is van het leven dat Ik hem heb geschonken. 
19. Uw taak is niet beperkt tot het redden van uw ziel. Je moet hen die de weg kwijt zijn helpen de 
weg terug te vinden. Bij elke gelegenheid herinner ik je aan deze taak. Wanneer beginnen jullie jezelf 
te vergeestelijken? Wanneer zul je Mijn wil doen? Als jullie gebruik maken van deze tijd en Mijn 
Woord in jullie hart dragen, zonder vreemde ideeën aan jullie overtuigingen toe te voegen, als jullie 
met zuiverheid tot Mij opstaan, zullen jullie duidelijk de geestelijke inspiratie ontvangen die jullie zal 
voeden en die allen die om jullie heen zijn genade en vrede in hun hart zal doen verkrijgen. 
20. Het jaar 1950 is zeer nabij, en waarlijk Ik zeg u, het leven van Mijn discipelen zal veranderd 
worden. Na die datum zult u zien dat de natuurkrachten worden losgelaten en dat de mensen in 
opstand komen in oorlogen over ideeën, wetenschappen en doctrines. Wanneer dit gebeurt, zullen 
de verwarring en de pijn zo groot worden dat jullie zullen verlangen dat Mijn woord opnieuw 
gehoord wordt door het menselijk verstandsorgaan; maar Ik heb jullie al gezegd dat deze 
manifestatie niet herhaald zal worden. Het is uw taak u voor te bereiden op de komende 
beproevingen en uw medemensen te bemoedigen. 
21. Wees waakzaam, want in die tijd zullen er valse christussen, valse Eliassen en profeten 
verschijnen, en de goedgelovigen zullen in gevaar zijn, omdat zij de waarheid niet van bedrog weten 
te onderscheiden. Juist dan zult gij zonder terughoudendheid spreken, Mijn woorden bevestigen en 
uzelf bewijzen als kinderen van het volk dat door Mij in dat Derde Tijdperk is onderwezen. 
22 tot dit volk zullen mannen en vrouwen uit alle streken van de aarde komen, verlangend naar 
getuigenissen van Mijn wederkomst, en Mijn Werk, belichaamd in Mijn discipelen, zal hen 
verwelkomen als een liefhebbende Moeder; Ik zal met hen zijn bij de komst van de Heer 
Leer van Mij zoveel als gij kunt, opdat gij morgen leraars moogt worden van uw medemensen. Jullie 
daden van liefde en onbaatzuchtigheid zullen de beste herinnering aan Mij zijn, en het beste 
getuigenis dat jullie van Mijn woord zullen geven. Versterk je geest in Mijn onderricht en je zult 
ondervinden dat zolang het geloof er is, er geen vermoeidheid, angst of moedeloosheid kan zijn. 
Prestatie en inspanning zullen je steunen. 
24. In het Tweede Tijdperk koos Ik twaalf discipelen, en zonder te vragen wie hen riep om Hem te 
volgen, voelden zij de roep in hun geest en lieten alles achter om Mijn spoor te volgen. Op dezelfde 
wijze heb Ik u uitverkoren om u voor te bereiden en anderen op te roepen door uw bemiddeling. 
25. Waakt, opdat uw werken u waardig mogen maken en gij u geschikt moogt achten om uw 
medemensen te leiden. Vergeet niet dat een blinde geen andere blinde kan leiden. Als mensen licht 
nodig hebben, geef het hun en leid hen bij de hand als jongere broeders en zusters. Genees elkaar, 
zodat je later je buren kunt genezen. Wees sterk in je strijd en geef kracht aan de zwakken. 
26. Ik geef u de tijd die nodig is om het werk te volbrengen dat Ik u toevertrouw. Mannen en 
vrouwen, werk voor de spirituele opgang van de mensheid. Elke gedachte van jou, elk werk van jou 
zal opgeschreven blijven, en Ik zal elk zaad van liefde vrucht laten dragen. Laat het aan Mij over jullie 



werken te oordelen en geef geen ruchtbaarheid aan de liefdesarbeid die jullie bedrijven als jullie een 
beloning willen ontvangen. Zoek geen eer, noch vazallen, noch enige betaling. Wees nederig, 
barmhartig en onzelfzuchtig, en ik zal u loven. 
27. Indien het Mijn wil is u aardse goederen te doen bezitten, dan schenk Ik u die, opdat gij ze moogt 
delen met uw broeders en zusters in nood, met hen die geen rijkdom of steun hebben, met de 
zwakken en de zieken. Maar velen van hen die op aarde niets hebben, kunnen u laten delen in hun 
geestelijke goederen. 
28. Indien gij, die Mijn woord hebt ontvangen, niet over deze waarheid spreekt, zullen de 
eenvoudigen en de onwetenden spreken. Wees u ervan bewust dat deze Leer u is toevertrouwd 
opdat u geestelijk redding kunt brengen aan velen die bezweken zijn onder de last van 
moedeloosheid en bitterheid die in hen is achtergebleven door de oorlog of strijd die ieder mens 
innerlijk voert. 
29. Bid waarlijk, geliefde mensen, stel u niet tevreden met het prijzen van Mijn Goddelijkheid met 
mooie woorden. Heb uw medemensen lief en kom op voor de vrede der volkeren. 
Dit volk, dat ik sinds het begin der tijden heb onderwezen, kan zijn spirituele missie niet opgeven. Het 
is leider, profeet en boodschapper onder de mensen te zijn. Ik heb haar de volmaakte aanbidding van 
Mij geopenbaard en thans heeft zij de gelegenheid de bouw te voltooien van de tempel die haar 
vanaf het begin is gegeven. 
31. Ik heb haar van elke bederfelijke invloed ontdaan, zodat zij Mijn Goddelijke Openbaring in al haar 
zuiverheid kan ontvangen. Alleen het onderricht van de Meester en de zoete stem van Maria zullen 
gehoord worden in het heiligdom dat Mijn volk in het diepst van hun geest aan het bouwen is. 
Te allen tijde heb Ik aan Mijn kinderen geestelijke openbaringen geschonken. In elk tijdperk heb Ik 
Mijzelf in verschillende vormen gemanifesteerd, en in elk van die tijdperken heb Ik ook mensen op 
een verschillend spiritueel niveau aangetroffen. Vandaag heb ik hen verrast, terwijl zij vervallen 
waren in een materieel, egoïstisch en wetenschappelijk bestaan, en hun zielen hebben 
gematerialiseerd zonder de waarde van geestelijke gaven te beseffen. 
De mens van deze tijd strijdt in zichzelf de grootste geestelijke strijd die de mensen ooit hebben 
gekend, omdat hun wetenschappelijke vooruitgang en hun intellectuele ontwikkeling in strijd zijn 
met de ontwikkeling die hun geest heeft bereikt. Zij weigeren de stem van hun geweten te horen en 
trachten hun bevrijdingsimpulsen te onderdrukken, zonder te beseffen dat zij leven in een tijd van 
verzoening en oordeel. 
34. Open uw ogen, geliefde mensen, en begrijp dat Ik u heb bestemd om het licht van de wereld te 
zijn en dat u zich daarom niet moet laten drijven door de hartstochten waardoor anderen worden 
onderworpen, noch uzelf verliezen tussen de menigte die blindelings door het leven gaat. 
35. U zegt Mij dat het moeilijk is spiritualiteit te bereiken in een tijd als deze, in een leven als het 
huidige. Maar ik zeg u dat het niet onmogelijk is en dat de inspanning die gij u getroost om u van het 
kwaad te bevrijden en u te wijden aan een verstandig en verheven leven, zeer verdienstelijk is. 
36. In deze strijd zullen zij die de vrees voor het oordeel en de kritiek van anderen uit hun harten 
verdrijven, overwinnaars zijn; en zij die zichzelf vergeten om hun naasten te dienen, zullen geestelijk 
stijgen. 
Ik, de Meester, de Vader, ben door dit licht tot jullie geesten neergedaald, en daarom hebben jullie 
deze openbaring spiritualisme genoemd. Daarom, als u gevraagd wordt wat Spiritualisme betekent, 
zeg dan dat het de Leer is die in het Derde Tijdperk door de Goddelijke Meester werd geopenbaard: 
De Leer van de Spiritualisatie. 
38. Maar als men u vraagt wat vergeestelijking is, zeg dan dat het verheffing van het denken is, 
zuiverheid in werken en in woorden, verheven en verheven leven. 
Jullie, als leerlingen van deze leer, moeten je dikwijls afvragen of jullie je wel inspannen om jezelf 
terecht spiritualist te noemen. Om jullie daarbij te helpen, heb Ik jullie Mijn Licht gegeven, want jullie 
zijn degenen die de geestelijke tempel voor Mijn Goddelijkheid moeten bouwen. Door jullie 
samenwerking zullen jullie de tempel vormen: Sommigen zullen door hun standvastigheid de 
fundamenten zijn; zij die een grotere rijpheid bereiken zullen de muren zijn; anderen zullen met hun 
activiteit van liefde de tempeltrappen zijn; en nog anderen zullen met hun gave van het woord zijn 
als de klokken die de mensen oproepen met hun gerinkel. Sommigen zullen door hun bezieling hoge 



torens en koepeldaken van plaatsen van samenkomst symboliseren; en er zijn er die door hun liefde 
voor de mensen als poorten zullen zijn die altijd openstaan voor de behoeftigen, de dorstigen, de 
zieken, de miskenden. 
40... Deze tempel zal voltooid zijn wanneer eensgezindheid onder Mijn discipelen waarheid is 
geworden. Zijn basis zal op aarde zijn, en zijn koepels zullen de hemel raken. Als het eenmaal stevig 
gevestigd is, zul je het overal in het universum vinden. Heb vertrouwen in dit werk, en werk zonder 
ophouden. 
41. Laat niemand zich afscheiden van de taak die hem is toevertrouwd, opdat zijn heiligdom geen 
gebrek aan vastheid zal hebben. U allen moet ernaar streven hetzelfde besef te bereiken, zodat deze 
tempel met uw vergeestelijking kan worden gebouwd. 
Kijk en bid. Hebt elkander in waarheid lief, opdat de hoogmoed u niet in het hart grijpt, want dit is 
het zaad, dat nederigheid en barmhartigheid vernietigt. Pas op dat u niet hetzelfde overkomt als de 
bouwers van Babylon, die door hun hoogmoed werden vernietigd. Bedenk dat het slechte zaad de 
oorzaak was van de verdeeldheid van die mensen. De toren bleef onvoltooid, en de verwarring onder 
de stammen was zo groot dat zij zich verdeelden in volkeren die tot op de dag van vandaag 
gescheiden leven. 
43. Eén enkel licht is op u neergedaald: dat van Mijn Geest, dat is als een stralend baken en een 
eerste impuls voor uw eenwording en uw harmonie. 
44. Neem de ervaring van de eerste volkeren als licht voor uw gedrag. Denk na over hun 
beproevingen en profiteer van hun voorbeeld. Bouw op en werk, vandaag in het vlees en morgen in 
de geest, en ga zo door totdat u allen de tempel der waarheid bent binnengegaan door de poorten 
der liefde. 
45. Laat niemand ook maar één stap willen afwijken van het pad dat door Mijn Wet is uitgestippeld, 
want gij zult bitter klagen over elk verloren moment, elke struikeling, elke vergissing. 
De Meester verwacht van Zijn discipelen van het Derde Tijdperk dat zij in Zijn voetstappen treden, 
net als zij die in het verleden van Mij getuigden. Tot jullie die naar Mij luisteren zeg Ik: wacht niet tot 
je in de geest bent om aan je taak te beginnen. Daar Ik tot u gesproken heb, nu gij op aarde vertoeft, 
is dit een teken, dat gij een bestemming te vervullen hebt op dit vaderland. In deze vervulling, zal je 
grootste strijd met jezelf zijn. Maar als je je capaciteiten gebruikt, heb je je zwakheden overwonnen, 
en zal al de rest gemakkelijk voor je zijn. 
47. Wanneer dit volk verenigd en toegerust is, zal Elia aan de mensheid de opstanding van het volk 
van de Heer verkondigen. Bedenk nu hoe groot uw strijd zal zijn om uw leven tot een onderricht en 
een les voor de mensheid te maken. Daarom zeg Ik u uw werken te onderzoeken, opdat gij kennis 
moogt hebben van hetgeen gij doet. Maar als handelingen of gedachten opkomen waarvan je niet 
kunt onderscheiden of ze binnen of buiten de Wet vallen, hef dan je geest in een ware geestelijke 
belijdenis tot Mij op, en Mijn stem zal je de waarheid tonen, zich openbarend door de verlichting van 
je gedachten en in de vrede van je hart. 
Deze vorm van communicatie zal u niet onmogelijk voorkomen, want het is dezelfde die Ik u sinds 
het begin van het bestaan van de mensheid heb geopenbaard. In deze tijd, waarin het materialisme 
heerst als nooit tevoren, inspireer Ik jullie tot het volmaakte gebed, juist nu de wereld, verdeeld in 
sekten en religieuze gemeenschappen, tevergeefs probeert haar geest te voeden met riten en 
tradities, daarbij het ware gebed vergetend, dat ontspringt uit het diepst van jullie wezen om tot Mij 
op te stijgen op de weg van de liefde. 
49. Alles in deze tijd spreekt tot de mens van oordeel, en toch blijft zijn harde hart onbewogen. De 
natuurkrachten, de plagen, de vreemde ziekten, de dagelijkse gebeurtenissen op verschillende 
plaatsen op aarde zijn tekenen die de Goddelijke gerechtigheid aankondigen. Toch bidt niemand 
waarlijk, en slechts weinigen bestuderen de woorden die Mijn profeten hebben nagelaten. 
50. Vanaf de eerste tijden is alles geprofeteerd wat u thans werkelijkheid ziet worden, en ook in de 
tegenwoordige tijd heb ik door de mond van de eerste stemdragers gebeurtenissen geprofeteerd die 
zeer spoedig zijn geschied. 
51. Wie van hen die thans Mijn Woord horen, zullen Mij de rug toekeren? Alleen ik weet het. 
52. Zij die in die dagen Jezus zochten, hopende de rijkdom van de wereld en wereldlijke goederen te 
ontvangen, voelden zich teleurgesteld toen zij zagen dat de Koning van wie hun voorvaderen hun 



hadden aangekondigd dat Hij Zijn volk zou redden, zonder kroon was, zonder scepter en zonder 
troon - met lege handen en blote voeten. Zij konden in Jezus niet de beloofde Messias herkennen. 
Denk nu eens aan al de wegen die deze zielen moesten afleggen om de vrede en de genadegaven 
terug te krijgen die zij niet gebruikten. Vandaag zijn ze onder jullie. 
Begrijp, dat uw ziel niet tegelijk met uw lichaam is geboren, maar dat zij in verschillende tijdperken 
heeft geleefd en dat zij thans, Mijn tegenwoordigheid bespeurend, gretig tot Mij komt en Mij vraagt 
haar toe te staan Mijn woord te horen tot aan het einde van Mijn manifestatie. Zij voelt dat zij Mij in 
een andere tijd niet heeft willen horen en Mij zelfs heeft afgewezen, en nu wil zij haar fout 
goedmaken. 
54. Jullie hebben begrepen dat geen fout voor Mij verborgen is, dat elke fout gecorrigeerd moet 
worden en dat elke schuld betaald moet worden; maar jullie begrijpen ook dat deze rechtvaardigheid 
voortkomt uit de Goddelijke Liefde die jullie volmaakt wil zien omdat jullie haar kinderen zijn. 
55. "Ik vernietig Mijn kinderen niet, hoezeer zij Mij ook beledigen; Ik houd hen en geef hun de 
gelegenheid hun overtreding goed te maken en terug te keren op de weg die zij verlaten hadden. 
Maar hoewel Ik hun heb vergeven, worden zij geconfronteerd met de vruchten van hun werken, en 
het zijn deze die hen oordelen en hun de juiste weg wijzen. 
De grote naties van deze wereld willen oorlog, zij willen bloed, en zij die beledigd zijn roepen om 
wraak, zonder te beseffen dat zij allen onverbiddelijk naar dezelfde afgrond vallen. Zij willen niet 
inzien dat de macht die zij met zoveel ijver najagen weldra zal veranderen in een kelk waarvan de 
inhoud pijn, wanhoop en dood zal zijn. Maar dan, wanneer zij die dorsten naar grootheid, zij die 
hongeren naar wraak, in die afgrond zijn, wanneer zij in hun grootste verdrukking zijn, dan zullen zij 
Mijn stem kunnen horen die tot hen zegt: "Mijn vrede zij met u!" Op dat ogenblik zal het licht 
worden in alle zielen, en hun geweten zal met een heldere stem spreken en door allen worden 
gehoord. In de mens zal de strijd van de geest losbarsten tegen het materialisme, en in Mijn Leer zal 
hij het licht vinden dat nodig is om te zegevieren. 
57. Jullie waren teleurgesteld omdat Ik geen materiële schatten en rijkdommen breng om jullie te 
vleien en jullie daardoor ertoe te brengen Mij te volgen. Integendeel, sommigen van jullie zullen jullie 
hoge levensstandaard moeten verlaten om af te dalen tot de laagheid van deze scharen die naar Mij 
luisteren, en wel omdat zij Mij hebben herkend en zich voorbereiden om hun ijdele levens op te 
geven om zich te wijden aan de taak om over Mijn Leer na te denken en die later in praktijk te 
brengen. 
58. Indien de eerste bewoners van deze wereld, die in deugd leefden, onder u zouden verschijnen, 
zouden zij u getuigenis afleggen van de vrede, onschuld en gelukzaligheid die de mensheid van die 
tijden omringde. Zij zouden u ook kunnen zeggen dat er geen pijn was, en dat de aarde was als de 
schoot en het gelaat van een moeder; dat er onder de schepselen die haar bewoonden alleen 
vriendschap en broederschap was. Voorwaar, deze planeet was versierd als het hemelse huis. 
(59) Hoewel Ik de zielen zond om te leven in die tijdelijke plaats van bestemming, als een bewijs van 
Mijn Liefde, wilde Ik hun bestaan omringen met wonderen, opdat het kind zijn Vader niet zou 
vergeten, en opdat hij Hem zou herkennen en liefhebben in elk van zijn werken. Maar van die 
wereld, van die weelde, van die zuiverheid waarmee Ik de mens de aarde schonk, blijft niets over. 
Dat heiligdom is ontheiligd, en veroorzaakt pijn op ontelbare manieren. Besef wat jullie hebben 
gemaakt van dat koninkrijk dat de Heer jullie heeft gegeven, opdat jullie daarin zouden zijn als 
prinsen die zijn wijsheid en zijn liefde als erfenis zouden hebben, als eigenaars van een wereld die 
jullie, ondanks al jullie wetenschap, nog niet kennen. 
Verwijt niemand dat hij de genade en de vrede die dit leven in het begin omringden, verloren heeft. 
Geef uw voorvaderen niet de schuld, want u bent in elke tijd en generatie op de proef gesteld, en 
bijna altijd bent u gevallen. Toch zijn Mijn liefde en Mijn barmhartigheid altijd aanwezig geweest in 
jullie levens. 
61. Iemand zegt in zijn hart: "Heer, als onze voorouders degenen waren die zondigden, waarom 
moeten wij dan de gevolgen dragen?" Maar ik zeg u: Wat weet je van de overtredingen van de eerste 
bewoners van de aarde? Wie zegt u, dat gij niet behoort tot hen, die de eerste geslachten vormden? 
Ontwaak nu, kijk en bid, begrijp dat het niet uw liefde maar uw pijn is die de mensheid zal zuiveren 
en haar haar waardigheid teruggeven. Op de voorbereide grond zal Ik het zaad van Mijn Leer 



uitstrooien, dat Ik thans openbaar maak aan een nederig volk, dat in staat is geweest Mij te 
herkennen aan de essentie van Mijn Woord en dat in staat is de Blijde Boodschap op het juiste 
moment aan de mensheid over te brengen. 
62. Ik wil dat de herinnering aan Mijn Woord onuitwisbaar in jullie wordt, dat het leeft, standhoudt 
en altijd aanwezig is in jullie herinnering, en dat jullie er getuigenis van afleggen aan jullie 
medemensen met jullie werken van liefde. 
63... Jullie zijn door Mij voorbereid in de tijd van de gerechtigheid, opdat jullie een bewijs van Mijn 
liefde zouden hebben en niet achteraf zouden klagen, zeggende dat jullie niets wisten van wat jullie 
te wachten stond. Mijn oordeel zal door iedere ziel worden gevoeld, niet één van hen zal aan deze 
wet ontkomen, en Mijn eeuwige liefde zal iedere dwaling en halsstarrigheid in het kwaad verslaan. 
De duisternis zal worden verdreven, en alleen het licht zal in elk schepsel overblijven. 
64. Bestudeer dit onderricht zorgvuldig en gij zult uiteindelijk begrijpen, dat niemand voor goed 
verloren gaat, dat niemand ver van Mij blijft, en dat al uw verdrukkingen tot Mijn Geest zullen komen 
en al uw werken geoordeeld zullen worden. Maar ik zeg je: Nadat jullie Mij van dichtbij hebben 
aanschouwd als Rechter, zullen jullie Mij leren kennen als Vader en zullen jullie Mij waarlijk 
liefhebben. 
65. In het Tweede Tijdperk heb Ik voor jullie de weg gebaand met Mijn Bloed; nu hebben jullie de 
goddelijke essentie van Mijn Woord en daardoor zullen jullie jezelf redden en tot Mij komen. 
In die dagen geloofden de mensen met verharde harten niet in Mij, hoewel zij rechtstreeks getuige 
waren van Mijn werken. Wat zal er worden van de hardvochtigen van deze tijd, nu Mijn 
manifestaties minder zinvol zijn? 
Zuiver het vat van uw hart van binnen en van buiten, zodat van uw lippen alleen het wezenlijke van 
leven en waarheid komt, en stort de inhoud onbeperkt uit over uw broeders en zusters. Wees niet 
gierig en handel als ik die, als de eigenaar van alles, u alles geef. Wees Mijn bemiddelaars voor uw 
medemensen, en werk onvermoeibaar aan het werk van de wereldwijde geestelijke wederopbouw. 
68. Ben jij verbaasd dat jouw Heer zo begaan is met jou die nog onvolmaakt bent? De reden is dat je 
bij Mij hoort. Ik hou van je, en daarom ben ik gekomen in verlangen naar jou. 
69. Gij vraagt Mij, waarom uw vlees u pijn doet en er droefheid in uw hart is, wanneer Ik u gezegd 
heb, dat Ik u liefheb. Daarop antwoord ik u: Daar Ik in het Tweede Tijdperk, hoewel onschuldig, voor 
jullie heb geleden om jullie waardig te maken bij Mij te zijn, kunnen jullie op dit ogenblik niet weten 
of jullie niet lijden om met jullie verdiensten andere zielen te helpen die niet in staat zijn geweest 
zich van de zonde te bevrijden. Neem Mij tot voorbeeld in uw beproevingen, zonder te denken aan 
de beloning of de beloning die gij kunt verkrijgen. Bedenk dat u nog niet genoeg verdiensten hebt om 
anderen om uwentwil vergeving te doen verkrijgen. Daarom geef Ik jullie nieuwe mogelijkheden om 
je opwaarts te ontwikkelen, zodat jullie uiteindelijk 
bezit datgene wat u vanaf het begin der tijden is beloofd: de vrede van de ziel. 
Waarom vreest gij de wereld en werkt gij in het verborgene, hoewel Mijn werk zuiver is en het 
slechts liefde inboezemt en barmhartigheid onderwijst? Je moet je gelukkig voelen omdat ik je heb 
uitgekozen om je deze spirituele missie te geven. Wacht niet op de tijd van nog grotere beproevingen 
om Mijn profetieën te bevestigen en wijdt u niet aan de vervulling van uw zending alleen uit vrees 
voor bestraffing; want als u zo zou handelen, zou u geen apostelen van liefde en geloof zijn. 
71. Voorwaar, Ik zeg u: zij die Mij liefhadden en Mijn tekenen volgden, zijn met Mij. Dit betekent dat 
zij zich waardig hebben gemaakt om het tehuis van vrede te bewonen. 
72. Innerlijk zeggen jullie Mij dat de inhoud van Mijn Woord jullie bekend is, dat het in wezen 
dezelfde Wet is die Ik jullie altijd heb gegeven, en waarlijk, Ik zeg jullie dat dit Woord dat jullie horen 
door Mijn stemdragers voortkomt uit dezelfde bron waaruit het Woord kwam dat Ik jullie liet horen 
door de mond van Jezus. 
73. Luister aandachtig naar het onderwijs dat in het verleden is begonnen. 
Het Woord is het boek dat aan het begin van uw geestelijke ontwikkeling werd geopend en dat nooit 
zal worden gesloten. 
75. Volg Mij in de strijd, begrijp Mijn werk en volhard tot het einde, in het vertrouwen dat Mijn 
zorgzame Liefde u overal zal vergezellen. Ik wil u verenigd en toegerust zien, want Ik zal ieder die 
sterk is geworden in dienst nemen, om hem tot een gezant van Mijn leer te maken. 



76. Elk woord dat van de lippen van deze stemdragers komt, zal geschieden, en elke profetie van 
Mijn uitverkorenen die hebben toegezien en gebeden, zal opgeschreven blijven en te zijner tijd 
geschieden als bewijs van de geestelijke gaven die Ik aan dit volk heb geschonken en als getuigenis 
van de waarheid van Mijn boodschap aan de mensheid. 
Open het boek van het verleden, daar is je geschiedenis. Lees het, verlicht door het licht van het 
geweten, en u zult de waarheid van de Nieuwe Tijd diep voelen. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 97  
 
Mijn Meesters liefde en Maria's moederlijke helende balsem dalen neer op jullie wonden. De 
Moeder is altijd bij Mij om haar tedere onderricht te verenigen met het onderricht dat Ik jullie geef 
en zij spreidt haar beschermende mantel uit over deze mensheid die ver afloopt van de weg die Ik 
met Mijn model aan het kruis heb uitgestippeld. 
2. Met hoeveel liefde kom Ik tot u terug, na gekruisigd en verworpen te zijn in de tweede Era. Ik kom 
als Vader, als Broeder, als Meester, als Vriend. 
3... Nu zijn jullie het die wenen, want jullie geest beeft bij Mijn woorden van vergeving. Maar dit 
wenen zuivert jullie en leidt jullie naar de weg die jullie morgen als Mijn discipelen moeten gaan. 
4... Waarlijk, Ik zeg u, er zijn weinigen die Mij in deze tijd gehoord hebben en die hun hart niet 
geraakt hebben gevoeld. Daarom, terwijl sommigen zich aan Mijn dienst wijden met overgave en 
onbaatzuchtigheid, blijven anderen naar Mij luisteren in de verwachting dat Ik hun hun taak zal 
toewijzen. Sommigen zegenen Mijn Naam zelfs in de zwaarste beproevingen; anderen wenden zich 
alleen tot Mij wanneer zij Mij nodig hebben. Maar ik behandel ze allemaal als geliefde discipelen. 
Sommigen gebruiken Mijn leringen tot het laatst, omdat zij het belang van deze boodschap inzien. Zij 
zullen de sterken zijn, als Mijn Woord niet meer in deze vorm wordt gehoord. Er zijn er ook voor wie 
Mijn verkondiging geen grotere betekenis heeft gehad en die zich tevreden stellen met naar Mij te 
luisteren, en daarom achteloos de betekenis van Mijn onderricht aan zich voorbij laten gaan. Dezen 
zullen behoren tot degenen die morgen zullen verlangen naar Mijn genadegaven in deze tijd en 
onder wie zich degenen zullen bevinden die trachten Mijn openbaringen nieuw leven in te blazen, 
vergetend dat de tijd die Ik voor Mijn openbaringen heb vastgesteld, altijd een tijdslimiet heeft 
gehad. 
5 Ik zeg jullie dat zelfs de goddelijke leer een einde heeft. is Mozes niet vertrokken zodra hij Mijn wet 
aan zijn volk had geopenbaard? Herinnert gij u niet, dat Ik in Jezus ten hemel ben gegaan te midden 
der menschen, toen Ik mijne Zending als Meester en Verlosser volbracht had, nadat Ik u gezegd had: 
"Alles is volbracht"? Zo is het ook in deze tijd: wanneer Mijn Openbaring zal zijn overgebracht en de 
voorbereide geesten zullen hebben opgehouden Mijn boodschap te verkondigen, en wanneer zij die 
Ik "gouden veren" heb genoemd Mijn woord zullen hebben opgetekend en Mijn geestelijke wereld 
haar boodschap zal hebben gebracht, dan zal Ik u ook zeggen: "Alles is volbracht". Dan zal die stem 
zwijgen, en een nieuw tijdperk zal voor de discipelen verschijnen: dat van de dialoog van geest tot 
geest. 
6. Laat niemand de dag veronachtzamen die volgens Mijn Wil is vastgesteld, opdat dit moge 
geschieden. Wees er dus van bewust dat deze tijd nadert. Eet en drink het brood en de wijn van het 
ware leven, opdat gij morgen geen honger en dorst lijdt op de weg. 
7. Het is de tijd van het licht voor dit volk, dat Ik roep uit verschillende plaatsen op aarde. Onder de 
mensen ontdek Ik hen die Mij zullen volgen. Sommigen hebben schulden bij Mij, anderen is hun 
erfenis beloofd. Het zijn zielen die Ik gezonden heb om op aarde te vertoeven, zodat zij in het vlees 
geïncarneerd zijn als man of zelfs als vrouw, en op deze ogenblikken vind Ik hen in de leeftijd van 
kinderen, volwassenen en oude mannen. 
8 Ik ben op zoek naar de zielen waaruit Ik Mijn volk zal vormen om hen te verenigen en hen nieuwe 
leringen te geven die hen ertoe zullen brengen een stap voorwaarts te doen op hun pad van evolutie. 
9. Telkens heb Ik Mij op een andere wijze aan Mijn volk getoond, om hun geestelijke gevoeligheid te 
beproeven. Zo beproef Ik hen in deze tijd, waarin Ik Mijzelf openbaar door middel van het menselijk 
verstandsorgaan, in hun geloof en in hun spiritualiteit wanneer Ik hun zeg: "Hier ben Ik met jullie in 
de geest, zoals Ik jullie beloofd heb". 
10. Ook in het Tweede Tijdperk stelde Ik het geloof van die mensen op de proef, toen Ik door Jezus 
tot hen zei: "Ik kom van de Vader, maar wie de Zoon kent, kent de Vader". Vele eeuwen eerder had 
Ik op de top van de Sinaï tot het volk gezegd: "Ik ben Jehovah, uw God". 
11. In alle tijden hebben jullie op Mij gewacht en toch, telkens wanneer Ik bij jullie was, hebben jullie 
Mij niet herkend wegens jullie gebrek aan voorbereiding en spiritualiteit. Ik zeg het je: Welke vorm 



Mijn Aanwezigheid ook aanneemt, zij zal altijd waarheid en de Goddelijke essentie van het leven 
bevatten. 
12. Ik heb u gezegd, dat Ik verschillende vormen heb gebruikt om Mijzelf aan de wereld bekend te 
maken. Maar dit waren geen maskers om Mijn Geest voor jullie te verbergen, maar om Mij te 
vermenselijken, Mij te beperken en Mij zo hoorbaar en tastbaar te maken voor de mensen. Nu zeg ik 
u dat u, voordat u uw oordeel velt, eerst deze stem moet horen totdat het moment van uw 
overtuiging of verlichting komt, wanneer het licht wordt in de geest. 
13 Ik weet dat jullie oordelen over de stemdragers door wie Ik jullie Mijn Woord geef, en dat jullie 
hen oordelen als onrein, zondig en onvolmaakt. Maar Ik zeg u dat Ik mannen en vrouwen niet heb 
gezocht om rein te zijn, integendeel, Ik heb zondaars gezocht om hen door Mijn verkondiging te 
verheffen. Denkt gij dat er mensen zijn van rein hart, lichaam en geest, door wier bemiddeling Ik Mij 
zou hebben bekend gemaakt? Ik zeg je, ik zou ze zelfs niet tussen de kinderen gevonden hebben! 
14. Als Ik Mijzelf aan de mensen kenbaar heb gemaakt door middel van het orgaan van de geest van 
sommigen van hen, dan was dat omdat de mens het grootste werk is van alles wat Ik op aarde tot 
stand heb gebracht, gezien het feit dat Ik hem begiftigd heb met geest. Welke betere tolk dan hij kan 
mijn Geest vinden om met de mensheid te spreken? Dit is de reden waarom 
de mens is altijd Mijn beste middel geweest om jullie Mijn goddelijke gedachten mede te delen. 
15. Op deze wijze heb Ik de menselijke geest met oneindige liefde en zorg verzorgd, om hem te 
verheffen tot de regionen van het Eeuwige en Volmaakte. 
(16) De mens werd geplaatst te midden van het Paradijs van Mijn schepping opdat hij zich zou 
verlustigen in het werk van zijn Vader, vol wijsheid zou worden en deel zou uitmaken van Mijn 
Goddelijk Concert als een geestelijk rijp persoon. Ik maakte het geliefde kind tot een prins op aarde 
en gaf hem macht over de wezens onder hem. Zijn hele weg werd verlicht door het licht van Mijn 
Geest, een licht dat jullie geweten noemen. 
De mens heeft wonderen beleefd op zijn lange reis door de evolutie, maar hij staat nog maar aan het 
begin ervan, want hij heeft nog veel te leren. Begrijpt, wanneer ik tot u spreek over wonderen, 
bedoel ik niet alleen die welke gij zult ontdekken langs de wegen der wetenschap, maar ook 
geestelijke openbaringen. 
Deze tijd waarin u leeft is vol verrassingen en verlichtingen voor uw geest, een tijd waarin alle 
vermogens en gewaarwordingen van uw geest zullen ontwaken in het diepste van uw wezen. Luister, 
denk na, word van kind discipel tot discipel door te leren in het boek dat Mijn Woord u openbaart. 
Bestudeer de natuur en aanschouw het universum, dat ook tot u spreekt met de stem van de 
Meester, daar Ik in alles aanwezig ben. Kijk met liefde, of op zijn minst met belangstelling, en u zult 
ontdekken dat alles de weg naar de waarheid wijst. Jullie zijn nog nooit zo voorbereid geweest als nu 
om te begrijpen dat alles van Mij getuigt en dat in alles Mijn teken is als het onverwoestbare zegel 
van de Auteur van het Leven. 
De wetenschap van materiële zaken heeft veel geheimen voor je onthuld. Verwacht echter nooit dat 
uw wetenschap u alles zal onthullen wat u moet weten. De wetenschap van de mensen van die tijd 
had ook haar profeten, die door de mensen werden bespot en voor gek verklaard. Maar achteraf, 
toen bleek dat wat zij verkondigden waar was, was u verbaasd. 
20 Als op deze wijze het woord van de profeten der wetenschap in vervulling is gegaan - zij die de 
vergankelijke vrucht van de menselijke wetenschap voorspelden - wat zal dan de vervulling zijn van 
de profetieën van de zieners Gods, wanneer zij u de vestiging aankondigen van een koninkrijk van 
vrede, dat onvergankelijk zal zijn in de harten der mensen? 
21. Nu kondigen de zieners een nieuwe wereld aan. Zij zijn profeten die door Mij gezonden zijn om 
naar jullie te luisteren, en als jullie voorbereid waren door het bestuderen van Mijn woorden en 
beloften uit voorbije tijden, zou niets van wat Ik jullie in het heden heb geopenbaard jullie hebben 
verbaasd. Maar Ik heb u vermoeid en ziek bevonden en in beslag genomen door de dingen van uw 
menselijk leven, en daarom moest Ik, alvorens u grote leringen van wijsheid te openbaren, u 
genezen, u troosten en u inspireren om uzelf te hervormen en te vernieuwen, om u de weg van 
vrede te doen gaan, de enige manier waarop u in staat zou zijn u te bezinnen op het geestelijk leven. 
Er resten Mij nog slechts enkele jaren om door deze verkondiging bij jullie te zijn en jullie moeten 
Mijn leringen gebruiken. De tijd gaat niet voorbij voor mijn geest, maar wel voor de mens. Gebruik 



daarom deze jaren, die u nu zo lang schijnen, maar die kort zijn voor uw geest. Ik beloof dat Ik 
rivieren van wijsheid over jullie geest zal uitstorten, die het enige zal zijn wat Ik jullie nalaat na Mijn 
vertrek. Noch goud, noch namen, noch titels zal Ik u nalaten, maar alleen Mijn onderricht. 
23... Dit zaad begint onder u reeds vruchten af te werpen, want hebt gij vroeger uw verering voor Mij 
op stoffelijke wijze geuit, thans tracht gij u in plaats daarvan te vergeestelijken, om tot de waarheid 
te naderen. 
24. Uw ziel moest door een smeltkroes van pijn gaan, opdat gij een stap voorwaarts zoudt kunnen 
doen op het pad der vergeestelijking en meesters zoudt worden van nederigheid en geduld, van 
kracht en geloof. Van uw geest verwacht ik begrip en respect voor anderen. 
25. Oordeel niet over uw medemensen vanwege de wijze waarop zij hun eredienst houden. Waarlijk, 
ik zeg u, ik alleen weet in de harten de bloemen van geloof en liefde te ontdekken, waarvan ik het 
reukwerk ontvang als het beste offer van de geest. Evenmin verwerpen zij die in Maria niet het 
goddelijk moederschap erkennen dat een vrouw werd opdat in haar maagdelijke schoot het Woord 
een menselijke gedaante zou aannemen. Ook zij heeft jullie in deze tijd onderwezen, want zelfs in 
het hart van de Moeder zijn er geen geheimen voor de kinderen. Waarlijk, ik zeg u, haar stem als 
Moeder zal gehoord worden door de gehele mensheid van deze tijd. In Mij kunnen jullie alle soorten 
van liefde vinden, want aan de ene kant laat Ik jullie Mijn aanwezigheid en Mijn macht als Vader 
voelen, aan de andere kant laat Ik een moederlijke adem in jullie wezen komen, of Ik geef jullie geest 
de vreugde Mij te horen als Meester. 
Laat dit zaad in u ontkiemen, zodat uit de kern van uw wezen alle gevoelens ontspruiten die de geest 
kan en moet openbaren, zowel tegenover zijn hemelse Vader als tegenover zijn medemensen, door 
elkaar lief te hebben. 
Kunt gij u de vreugde voorstellen, die in het geestenrijk zal plaats hebben, wanneer eindelijk allen, 
die geleefd hebben om te zondigen, te twisten en te verontreinigen, elkander liefhebben? Je kunt je 
de vreugde van je Vader niet voorstellen, noch de blijdschap die dan in de geestenwereld zal zijn. 
Mijn Geest schiep jullie om bij Mij te zijn, want Ik was alleen. Maar Ik heb jullie bestemd om elkaar 
lief te hebben en Mij door jullie liefde te vervullen met geluk. 
28. Ik ben uw Vader en Ik ben hongerig en dorstig naar uw liefde, want gij zijt afgedwaald van de weg 
die het geweten heeft gewezen. Ik heb jullie geschapen om van jullie te houden, maar jullie zien dit 
licht nog niet ten volle. Jullie aardse eerzucht bederft jullie en ook al wenden jullie je gedachten soms 
tot Mij en zijn jullie Mij dankbaar voor Mijn weldaden, toch hebben jullie niet begrepen dat het beste 
eerbetoon dat jullie Mij kunnen brengen de liefde tussen broeders en zusters is, waarover Mijn Leer 
jullie zoveel spreekt. 
Geliefde discipelen, wanneer jullie Mij zo horen spreken, lijkt het jullie moeilijk of onmogelijk om Mij 
welgevallig te zijn, maar deze twijfel komt niet van jullie geest, maar van het vlees, want dat is broos. 
De geest daarentegen is geschapen voor grote werken, Hem waardig die hem het leven schonk. 
30. Ik breng u dit onderricht om u tot het ware leven te verheffen. Wees u er echter van bewust dat 
de verlossing van de mensen niet in een oogwenk zal plaatsvinden. Want net zoals zij tijd nodig 
hadden om geestelijk te zinken, zullen zij ook tijd nodig hebben om weer op te staan. Deze tijd, die Ik 
hun alleen kan geven, zal Ik hun geven, opdat zij hun vernieuwing en hun zuivering kunnen 
volbrengen en al wat zij in zichzelf en in hun naasten hebben vernietigd, kunnen herstellen. 
31. Hoewel slechts een klein gedeelte van de mensheid in deze tijd Mijn woord heeft gehoord, laat 
niemand denken dat deze mensen als rechtvaardigen werden uitverkoren, want Ik vond hen zondig 
zoals het gehele menselijke geslacht. Toch was het zo verordend in Mijn raadsbesluiten. 
32 morgen, wanneer de essentie van dit Woord alle harten heeft bereikt, zult gij weten dat Mijn 
Testament aan al Mijn kinderen is gegeven en gij zult ontdekken dat in elk van Mijn Gedachten en in 
elk van Mijn Leringen een streling was voor hen tot wie Mijn Boodschap reikte; Mijn Boodschap was 
een streling voor hen tot wie Mijn Boodschap reikte 
33. Uw wonden zijn geheeld, Mijn balsem was in uw hart. Luister nu naar Mij, want spoedig zullen 
jullie op weg gaan naar hen die ook pijn hebben in ziel en vlees. Wie zou hun lijden beter kunnen 
begrijpen dan jij die het hebt meegemaakt? 
34. Het leven als leraar maakt de leerlingen tot leraren, zodat zij met hun licht, hun kennis en hun 
ervaring raadgevers en gidsen van hun medemensen kunnen zijn. 



Mijn Leer, samen met de lessen van het leven, zorgt ervoor dat de ziel verlicht wordt door het 
stralende baken van het geweten, en dat de stappen van de mens licht worden. Zolang dit licht niet 
naar buiten kan worden weerkaatst door goede werken, verheffende gedachten en woorden met 
geestelijke inhoud, moet de mens gevoelens van zwakheid, angst, egoïsme en wantrouwen 
koesteren. Maar wanneer dit licht de duisternis van zijn geest begint te overwinnen, zijn essentie 
begint te openbaren, dan zal vrede in het hart komen, geloof en vertrouwen in het leven zullen 
opkomen en de ziel sterk maken, zodat zij met gelijkmoedigheid de moeilijke uren kan doorstaan, de 
grote beproevingen die elk lot bevat. 
36. Mijn Woord is de Weg, het is de Goddelijke Wet die u tot volmaaktheid leidt, het is het licht dat 
de ziel verheft, maar dat verduisterd werd toen het vlees zich met zijn onverzettelijkheid liet gelden 
en niet luisterde naar de innerlijke roep van zijn geweten. Wee dan de ziel die is bezweken onder de 
impuls van het vlees en zich heeft laten domineren door de invloed van de wereld die haar omringt, 
en die haar positie als leider heeft ingeruild voor die van een weerloos wezen dat door menselijke 
hartstochten en zwakheden wordt voortgedreven als dorre bladeren wanneer ze doelloos door de 
wind worden rondgeslingerd. De mens, die het meest van vrijheid houdt, is bang om zich aan de 
Goddelijke Wil te onderwerpen uit vrees dat Zijn Geest hem uiteindelijk zal onderwerpen en hem 
vele menselijke bevredigingen zal ontnemen waarvan hij weet dat ze schadelijk voor hem zijn, en zo 
verlaat hij de weg die hem naar het ware leven leidt. 
37. Het vlees vreest de strijd met de geest, en zoekt een weg om het te verleiden door de genoegens 
van de wereld, om zijn vrijheid te verhinderen, of ten minste uit te stellen. Zie hoe de mens zijn eigen 
verleider in zich heeft! Daarom heb ik gezegd dat wanneer hij zichzelf overwint, hij de strijd 
gewonnen heeft. 
Veel van wat ik u in deze verkondiging zeg, wordt intuïtief door een oneindig aantal mensen 
ontvangen, want nu is de tijd aangebroken waarin het leven met zijn lessen in vele zielen licht heeft 
gemaakt, hen heeft doen nadenken en hen heeft doen leren luisteren naar de stem van het geweten. 
Zij zijn op de weg naar de waarheid en begrijpen dat dit de weg is die leidt naar vrede, naar ware 
vrijheid, en naar de opperste gelukzaligheid die leven geeft in harmonie met Hem die u geschapen 
heeft. 
39... Bestudeer Mijn onderricht grondig, discipelen, want zoals jullie alles wat de profeten van het 
eerste tijdperk jullie hebben aangekondigd in vervulling hebben zien gaan, zo zullen jullie alles wat Ik 
jullie door de mond van deze stemdragers heb aangekondigd in vervulling zien gaan. Telkens weer, 
dag na dag, gaat een van Mijn woorden in vervulling zonder dat jullie je ervan bewust zijn. 
40. Mijn Woord moet uit uw volk uitgaan om geloofd en gehoorzaamd te worden, zoals het met 
Jezus gebeurde, die het dorp Nazareth, waar Hij Zijn jeugd doorbracht, moest verlaten om geloof te 
vinden in andere landen. 
41. Na 1950 zal Ik u Mijn Woord niet meer geven door deze stemdragers, maar het zal bewaard 
worden in de harten waar het het geloof voedt, en zij zullen het uitdragen naar andere volkeren. 
42... Ik zal gebruik maken van mensen van goede wil en van harten die streven naar de zuiverheid 
van Mijn Leer, om deze boodschap van liefde en vergeving de mensheid te laten bereiken. Zij, die als 
boodschappers uitgaan, zullen in hun woorden en in hun werken getuigenis afleggen van het goede, 
maar nimmer zullen zij bitterheid brengen. Hun ogen zullen tranen omwille van de pijn van een 
ander, en hun slapen zullen wit worden omdat zij lijden omwille van hun medemensen. Zij zullen 
liefdevol, vergevend en zegenend leven en sterven, en het einde van hun reis bereiken zonder 
bitterheid, vermoeidheid of teleurstelling. 
43. De discipel van het derde tijdperk moet zich er in zijn leven van bewust zijn dat de vrucht van het 
geestelijk zaad niet op aarde wordt geoogst. Waarom verliezen dan velen van hen die zich Mijn 
discipelen noemen de moed ten aanzien van de ondankbaarheid of onverschilligheid van de 
mensen? 
44. Ik heb oneindig veel goeds gebracht in Mijn woord, opdat het u zal begeleiden in uw leven, want 
Mijn woord in uw geest is kracht, moed, vreugde in het liefhebben en dienen. De goede discipel 
heeft niets te vrezen en wandelt opgewekt door ruwe wegen en pijnlijke beproevingen. Zijn ogen, 
steeds waakzaam door gebed, zullen de valstrikken ontdekken die zijn vijanden voor zijn voeten 
leggen. 



45. Ik zal deze woorden geschreven laten en zij zullen Mijn discipelen van de toekomst bereiken en 
wanneer zij ze bestuderen, zullen zij ze vers en levend vinden en hun geest zal beven van verrukking, 
omdat zij voelen dat het hun Meester is die op dat ogenblik tot hen spreekt. 
46. Denkt gij dat alles wat Ik tot u gezegd heb alleen bestemd is voor hen die naar Mij geluisterd 
hebben? Nee, geliefde mensen, met Mijn woord spreek Ik voor hen die aanwezig zijn en voor hen die 
afwezig zijn, voor vandaag, voor morgen en voor alle tijden; voor hen die sterven, voor de levenden 
en voor hen die nog geboren moeten worden. 
Gij zegt dat Mijn Woord en Mijn Werk zeer groot zijn, oneindig, maar gij hebt getracht ze te 
beperken met uw werken. O, indien gij u zoudt kunnen toerusten door uw materialisatie te 
overwinnen en uw ziel te verheffen door het goede nastreven van kennis en een rechtschapen leven, 
welke wonderen zoudt gij dan zien! 
Het komt u belachelijk voor, dat Ik u soms door de mond van de stemdrager leringen geef, die tot de 
gehele mensheid zijn gericht, omdat gij uw wereld als onmetelijk beschouwt en het aantal mensen, 
dat Mijn verkondiging niet kent, als onmetelijk groot. Als antwoord zeg ik u dat wanneer ik tot de 
mensheid spreek, ik dat niet alleen doe voor hen die aanwezig zijn, maar ook voor hen die wachten 
op de tijd dat zij eindelijk op aarde zullen leven. Maar jullie moeten weten dat in Mijn ogen jullie 
wereld als een atoom is, en dat het aantal mensen dat er woont onbeduidend is vergeleken met alle 
geestelijke schepselen die Mijn Koninkrijk vormen. 
49. Lijken de middelen die Ik heb gekozen om Mijzelf bekend te maken u soms te armzalig? Dit is niet 
de eerste keer dat Ik, als Vader, gebruik maak van de menselijke geest opdat jullie Mijn woord, Mijn 
bevelen en Mijn openbaringen kunnen horen. Dit is een middel dat Ik te allen tijde heb gebruikt om 
tot de mens te spreken, en jullie moeten weten dat het Goddelijke Woord altijd is gekomen door 
nederige, eenvoudige en schijnbaar ongeschoolde overbrengers. 
50. Studie en werk, discipelen. Gedenkt, dat Ik met volharding op de deuren van uw hart heb geklopt, 
totdat gij ze voor Mij hebt geopend. Soms spreek ik figuurlijk tot u, maar altijd doe ik dat met 
dezelfde eenvoud waarmee u spreekt. Dit komt omdat Mijn Woord nu uitlegt wat Ik jullie vroeger in 
gelijkenissen gaf en wat jullie daarom niet in zijn ware betekenis konden begrijpen. Waarom zou je 
duistere wegen bewandelen als ik je met mijn woord een lichtend pad heb gewezen? 
51. Tot hen die naar Mij luisteren zeg Ik dat zij hun ogen moeten openen voor het licht van deze Leer, 
opdat zij zich mogen verwonderen over de grootheid ervan. 
52. Toen deze verkondiging begon door de geest van de eerste stemdragers en Ik tot de eerste 
discipelen sprak over de vooruitgang die zou worden bereikt door hen die na hen zouden komen, en 
hun vertelde dat Mijn woord zou worden vervolmaakt op de lippen van de nieuwe stemdragers, 
zuchtten die scharen en benijdden hen die na hen naar de tafel van de Meester zouden komen om 
van de rijpe vruchten te genieten. Voorwaar, Ik zeg u: de rijpe vruchten die Ik u voorspeld heb, zijn de 
vruchten waarvan gij thans geniet. Want gij zult weten dat Mijn Woord nu zijn hoogtepunt bereikt in 
deze wijze van openbaring aan u. Nog maar een paar jaar tot 1950, en aan het eind daarvan neemt 
de Meester afscheid van u. 
In de toekomst zal Ik Mijn boodschap zenden aan hen die Mij in hun tijd niet hebben gehoord door 
middel van deze leer. Sommigen zullen het ontvangen door de getuigenis van hen die naar Mij 
geluisterd hebben; anderen zullen het ontvangen door de transcripties, en weer anderen door de 
gaven van intuïtie en inspiratie. Aldus zal de profetie geschieden dat Mijn Geest in deze tijd zou 
worden uitgestort op elke geest en op alle vlees. 
54. Uw taak is de weg te banen door hindernissen en moeilijkheden uit de weg te ruimen en een 
spoor van barmhartigheid en liefde achter te laten voor hen die later dit pad zullen bewandelen in 
het verlangen naar vergeestelijking. 
Het spirituele ontwaken van de mensheid is al nabij. Wanhoop niet als je ziet dat de jaren 
voorbijgaan zonder enige verandering ten goede in de moraal van de mensen. Kijk, leer, werk, en 
weet hoe je moet wachten. Geloof je in mijn woord? Vergeet niet dat Ik u gezegd heb dat ieder oog 
Mij zal zien, dat ieder verstand Mij zal begrijpen en dat iedere mond van Mijn woord zal spreken. 
56. Deze tijd nadert, maar het is nodig dat het volk dat naar Mij geluisterd heeft, rein is van zonde en 
sterk in zijn geloof, zodat het van Mij getuigt zoals Ik van u getuigde toen Ik Mijzelf bekend maakte 
door uw verstand. 



Mijn woorden zijn geschreven in het Gouden Boek, zodat na 1950 niemand zal zeggen dat hij Mijn 
manifestatie mist. In Mijn onderricht, bestemd voor alle tijden, laat Ik u wijsheid, bevelen, 
profetieën, geestelijke voeding en genezende balsem. 
58. gij moet leren lezen in het boek Mijner onderrichtingen, opdat, wanneer gij voorleest aan uw 
medemensen, die woorden doordrongen zijn van goddelijke essentie en zij die luisteren ervaren en 
voelen zoals gij ervaren en gevoeld hebt toen gij Mij hoorde door de stemdrager; gij moet leren lezen 
in het boek Mijner onderrichtingen, opdat, wanneer gij voorleest aan uw medemensen, die woorden 
doordrongen zijn van goddelijke essentie en zij die luisteren ervaren en voelen zoals gij ervaren en 
gevoeld hebt toen gij Mij hoorde door de stemdrager 
59. Discipelen, verwijder uw zorgen uit uw hart terwijl u luistert naar Mijn onderricht. Voel de 
goddelijke zalving en bewaar Mijn kracht in je wezen. Ik wil je gezond zien, nooit ziek, huilend, of 
zwak. 
Vaak geloof je dat ik je straf als pijn je wonden toebrengt. Maar ik leer jullie alleen, jullie zijn het die 
lijden over jezelf afroepen. Lang geleden werd je geroepen om een grote taak te volbrengen, en je 
luisterde niet naar Mijn stem. Maar nu laat Ik jullie weten dat die vrede die jullie dikwijls hebben 
gezocht zonder haar te vinden, jullie zal worden gegeven door de vervulling van Mijn Wetten. Zie hoe 
zij die hun taak hebben volbracht, heel zijn, vrij van slagen van het noodlot. 
Ik heb u gezegd, dat gij niet slechts eenmaal op aarde zijt gekomen, maar dat uw ziel zo dikwijls een 
lichaam heeft aangenomen als nodig was voor haar ontwikkeling en volmaaktheid. Nu moet ik 
daaraan toevoegen dat het ook van u afhangt of de tijd om het doel te bereiken korter of langer is, al 
naar gelang uw wens. 
Mijn licht schijnt op alle plaatsen waar Mijn kinderen wonen. De aarde is dus ook omgeven door deze 
helderheid. Ik zeg u nogmaals dat die profetie nu in vervulling gaat, dat ieder oog Mij zal zien, ieder 
verstand Mij zal begrijpen en iedere mond Mijn Goddelijk Woord zal uitspreken zodra de ziel zich 
gereed maakt. Dit heb Ik u aangekondigd, en nu is de tijd gekomen dat Mijn woorden in vervulling 
zullen gaan. 
Hoeveel discipelen en hoeveel kinderlijke zielen van het Tweede Tijdperk hadden niet het verlangen 
om aanwezig te zijn bij de vervulling van Mijn beloften, om rechtstreeks te ervaren en te weten wat 
er vandaag plaatsvindt. Dat verlangen om dit te ervaren spoorde hen aan om zich innerlijk voor te 
bereiden en tot grotere verhevenheid te komen. Niettemin werd hun in die tijd niet de gelegenheid 
gegeven sommige van de profetieën in vervulling te zien gaan, omdat daarvoor een ander tijdperk 
was uitgetrokken. 
64. Ik moest komen toen de wereld op het toppunt van materialisme zou zijn om Mijzelf in de geest 
te openbaren en tot jullie te spreken door mannen, vrouwen en kinderen en jullie de volmaakte 
gemeenschap met Mijn Goddelijkheid te leren. 
Ik zal u waarheidszaaiers maken, en dit zal blijken uit uw woorden en uw werken. Aan een ieder 
zullen enkele taken worden toevertrouwd, zodat jullie allen kunnen deelnemen aan de geestelijke 
missie die Mijn Werk moet volbrengen. 
66... Ik heb dit volk beloofd dat er geen oorlog zal zijn, als Mijn discipelen Mijn leer volgen. Wanneer 
zij de verwoestingen in andere naties zien, veroorzaakt door tweedracht en haat, vragen zij Mij dat er 
geen bloed vergoten wordt op deze grond hier. Ik dring er dan alleen op aan dat zij bidden en waken, 
opdat zij waardig worden, opdat deze belofte vervuld wordt. Ik wil je niet zien wenen. Wanneer 
onrechtvaardigheid heerst en jullie lijden onder de tirannie en de hardvochtigheid van hen die jullie 
regeren, beschuldig Mij dan niet. Ik heb jullie de kracht gegeven om grote werken te doen die jullie 
thuisland zullen veranderen in een dal van vrede. 
Er is profetisch aangekondigd dat vele naties zullen verdwijnen. Deze familie, die de mensheid 
vertegenwoordigt, zal door zware stormen worden geteisterd, en bij deze bezoeking zullen zij, die 
door hun levend geloof in Mij hebben "gewaakt" en hun zielen door liefde hebben voorbereid, 
overleven. 
Maak gebruik van deze tijd, want het uur des oordeels nadert, en het jaar 1950 is nabij. Op dat 
ogenblik zullen velen van u reeds in de geest zijn, en anderen nog in het vlees; maar allen zullen 
geoordeeld worden. 



69. Dit zal het begin zijn van alle mensen die op verschillende wegen naar vergeestelijking gaan. De 
geleerden zullen Mij herkennen en adviseurs van de mensen worden. Het Boek der Wijsheid zal voor 
hen opengaan, waaruit zij zeer grote openbaringen zullen ontvangen. Pas dan zal de geest voor de 
menselijke geest de weg openen naar ware kennis, en zal het geweten de daden van de mensen 
normaliseren. 
De aarde zal rein zijn, en de overlevenden zullen Mij volgen met dezelfde vurigheid als Mijn 
discipelen van het Tweede Tijdperk. Maar jullie zullen degenen zijn in wie ik de eerste zaden van 
vergeestelijking achterlaat. 
Als de universele Herder, zoek Ik onvermoeibaar Mijn schapen. Op aarde zullen zij die door liefde en 
nederigheid de grootste geestelijke rijpheid bereiken, de mensheid leiden. De ware wijze is degene 
die Mijn wetten kent en Mijn wil doet. Zo zal Ik, met oneindig geduld, Mijn discipelen opleiden in de 
Derde Era. Ik hou van jullie, en daarom wil ik jullie allemaal groot in geest zien. 
72. Vergeet Mijn woorden niet, maar indien gij niet in staat zijt alles wat Ik u gezegd heb in uw 
geheugen te bewaren, dan zijn er de boeken die Mijn leringen bevatten, Mijn openbaringen van deze 
tijd en de daden van Mijn discipelen. 
73. voelt en gehoorzaamt de ingeving die Ik u zend, want een ieder die met een zuiver hart tot Mij 
opstaat, zal Mijn troost ontvangen, zal vreugde in zijn hart hebben en Mijn Goddelijk Woord zal op 
zijn lippen bloeien 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 98  
 
1... Ik geef u de vrucht van de wijnstok, opdat gij u met Mijn liefde kunt voeden, terwijl gij pijn en 
smart vergeet en voelt dat gij, terwijl Ik u Mijn Woord geef, met Mij in het Huis van Vrede vertoeft. 
Voel Mijn Aanwezigheid, mensen, maak gebruik van deze tijd en als jullie in deze tijd je 
overtredingen willen goedmaken, leer dan van Mij, want Ik geef jullie nu de gelegenheid om je 
geestelijk te verheffen. 
2... Gij ouden van dagen en gij ouden van dagen, treurt niet over de tijd die gij Mij hebt laten 
voorbijgaan zonder Mij te horen; heden zijt gij met Mij. Als jullie Mij liefhebben, zullen jullie in korte 
tijd Mijn leringen kennen en ze kunnen gebruiken. U bent reeds op weg en kunt aan uw taak 
beginnen, en uw gids zal de stem van uw geweten zijn. Ik zal u voorgaan en geen beproeving, hoe 
zwaar ook, zal u van Mij scheiden. Als jullie Mij liefhebben, keer dan niet om, want jullie geloof zal 
stralen als een nieuwe dageraad en jullie zullen de weg kennen die jullie moeten gaan badend in 
licht. 
Ben je bereid Mij te volgen, zelfs als je moet lijden? Indien u door uw medemensen gevraagd zou 
worden, zoudt gij antwoorden en zeggen dat gij Mijn discipelen zijt en dat gij Mij volgt wegens uw 
geloof? Zou u de moed hebben om dit bewijs (van geloof) te geven? Overweeg en bedenk dat, als 
jullie Mijn discipelen zijn, jullie jezelf moeten vervolmaken om een waar getuigenis te geven van Mijn 
leer. 
4... Ik zal Mijn boodschap aan alle naties zenden. Alles is voorbereid om Mijn ontwerpen 
werkelijkheid te laten worden, maar het grootste bewijs dat Ik de mensen zal geven van Mijn macht 
en Mijn liefde zal zijn dat zij hun egoïsme veranderen in oprechte liefde voor elkaar.  
5. Door de liefde zullen zij grote werken volbrengen. Zonder onderscheid van ras of afkomst, zal ik 
allen oproepen om u een taak te geven in dit werk. 
6... Tot hen die verlangen naar kennis en vergeestelijking, zeg Ik: Hoor Mijn woord en ken de essentie 
ervan. Lees in het grote boek van het leven en studeer, want er is een les bestemd voor elk van Mijn 
discipelen. 
7... Maar pas op voor het lezen van boeken waarin Mijn Woord of de profetieën zijn verdraaid, en 
ook van boeken waarin aan de goddelijke openbaringen verdraaide uitleggingen zijn gegeven. Laat 
geen vals licht toe in jullie geest. Indien gij de waarheid wilt kennen, bereidt u dan innerlijk voor, en 
uw intuïtie, alsmede de gevoeligheid van uw geest, geleid door het geweten, zullen u steeds de 
waarheid openbaren. 
8... Dit boek dat Ik in het Derde Tijdperk voor jullie schrijf, maak er gebruik van en interpreteer de 
leringen ervan op de juiste wijze, en jullie zullen zien dat het licht ervan schaduwen verdrijft en dat 
elk mysterie wordt opgehelderd. Dan zul je Mijn aanwezigheid voelen en Mijn stem op de bodem van 
je ziel waarnemen, die tot je spreekt en je instrueert. 
9. Onthoud dat je geen werk of gedachte kunt verbergen die ik niet ken. Maar als jullie dikwijls in 
verzoeking worden gebracht door de wereld, die jullie aantrekt en in ketenen brengt, en soms de 
kracht mist om het kwade te verwerpen, zoek dan je toevlucht tot Mij, opdat jullie uit Mijn 
onderricht leren gebruik te maken van het gezag dat Ik jullie heb gegeven over de wereld en over het 
vlees; en wanneer jullie overwonnen hebben en de vrede van het hart hebben hervonden, mogen 
jullie verder gaan met jullie werk. 
10. Indien het u aan voorbeelden ontbreekt, wend u dan tot Mij en zoek in Mij wat gij nodig hebt, en 
Ik zal u kracht geven om het doel te bereiken dat Ik u heb aangewezen. Met welk een Vaderlijke 
vreugde zal Ik het kind aanschouwen dat Mij tot voorbeeld neemt en Mij verheerlijkt door zijn 
daden! Werk onophoudelijk voor de mensen, en als gij al het goede hebt gedaan waartoe gij in staat 
zijt, denk dan niet aan beloningen en verwacht geen beloning in de wereld. Bedenk dat alleen Ik uw 
werken ken en weet hoe Ik ze moet beoordelen om u de juiste beloning te geven. Zo zul je door hard 
werken en echte verdienste de plaats bereiken die Ik voor je geest bereid heb. 
11. Mannen en vrouwen uit verre landen zullen tot u komen en Mijn discipelen worden. Maar 
wanneer zij zich vervuld voelen van Mijn Licht, zullen zij terugkeren naar hun volkeren, hun naties, 
om Mijn Leer aan hun broeders te brengen. Hetzelfde gebeurde in het Tweede Tijdperk, toen vele 



vreemdelingen tot Mij kwamen, aangetrokken door het gerucht van de wonderen van Jezus, en toen 
zij Mijn woord hoorden en getuige waren van Mijn werken, werden zij overtuigd van Mijn waarheid 
en keerden naar hun land terug en beleden dat Ik de Messias was. 
12. In de tegenwoordige tijd komt het merendeel van de mensen tot Mij omdat pijn hen doet zoeken 
naar de remedie die zij alleen in Mijn macht kunnen vinden. Zij klagen over hun armoede zonder te 
weten wat zij in hun geest bezitten. Hun enige armoede is dat zij zich niet bewust zijn geworden van 
wat zij met zich meedragen, en in hun onwetendheid over de geestelijke gaven die zij in zich dragen. 
Weinigen zijn het die Mij vragen om licht voor hun geest; in meerderheid zoeken zij Mij om 
kleinigheden te vragen die bij het menselijk leven horen - die dingen die Ik altijd bovenop geef, nadat 
Ik hun geest heb overstroomd met Mijn liefde voor de Vader. 
13. Een voor een ontvangt gij de kennis die u een licht openbaart dat gij niet hebt gezien, hoewel het 
in u is. Dit licht is je geweten. Wie in staat is dit te ontdekken en zichzelf in deze innerlijke spiegel te 
aanschouwen, wordt nederig en voelt onmiddellijk de band die hem met zijn Schepper verbindt. 
14. Sommigen menen zichzelf te kennen; omdat zij de vele gaven kennen die de mens in zijn geest 
bezit, verheffen zij zich tegenover de onwetenden, zij verbeelden zich iets van hun eigen grootheid, 
zij worden heerszuchtig, en tenslotte komen zij om door de duisternis van hun hoogmoed. Zij 
begrijpen niet dat de ziel in het geweten de geheime schatkamer van God bezit, en dat die alleen met 
eerbied mag worden betreden. 
15. Zelfs hier, onder Mijn werkers, hoevelen zijn er niet die, zonder Mijn Leer begrepen te hebben, 
zich superieure wezens waanden, die bewondering en hulde waardig waren, terwijl zij wisten dat zij 
met een geestelijke gave waren begiftigd. Hierop vraag ik u of gij het kunt goedkeuren dat een 
superieure geest zich iets verbeeldt over zijn gaven, terwijl nederigheid en naastenliefde de 
wezenlijke eigenschappen zijn die hij moet bezitten. 
Pas in stilte en in de eenvoud van je leven elk van Mijn leringen toe en je zult in je ziel dat Licht zien 
verschijnen, dat je nog niet kent, omdat de sluier van de materie en de oppervlakkigheid, die je 
omgeeft, haar niet hebben toegestaan de taak te vervullen, die haar in het menselijk leven toekomt. 
17. Bestudeer Mijn leringen en dwaal niet af, opdat gij bij het zoeken naar de waarheid niet in nieuw 
fanatisme vervalt. 
18. Ik ben de Weg, die hem uitnodigt te bewandelen wie hem vergeten is. Op hem is het licht van 
Mijn Woord uitgestort, opdat gij het morgen moogt onderwijzen en er getuigenis van afleggen. De 
tijd zal voorbijgaan en velen zullen op zoek gaan naar de eenvoudige huizen waar Ik Mijzelf bekend 
heb gemaakt, opdat jullie hun de vorm kunnen verklaren waarin Ik Mijzelf aan Mijn nieuwe 
leerlingen heb getoond en de wonderen die Ik onder jullie heb verricht. In uw gedachten zal slechts 
de herinnering aan Mijn Woord blijven en in uw harten slechts de echo's van Mijn Goddelijke 
raadgevingen; maar zelfs de geschriften voor het nageslacht zullen blijven voortbestaan. Ik ben reeds 
bezig met de voorbereiding van hen die Mijn Woord niet hebben gehoord, opdat zij de paden zullen 
vinden die hen zullen leiden tot Mijn discipelen en getuigen. Hoevelen zullen wenen omdat zij Mij 
niet gehoord hebben! En evenzo zeg ik tot u: Hoevelen van hen die Mij gehoord hebben zullen 
wenen omdat zij niet aan zichzelf gewerkt hebben! En wanneer zij zien dat Mijn Woord zich niet 
meer openbaart, zullen zij hun blik vestigen op de plaats waar de stemdrager plaatsnam om het 
Goddelijke Woord te verkondigen, en dan zullen zij slechts leegte zien. 
19... De jaren gaan snel voorbij, en weldra zult gij Mij niet meer horen. Daarom zeg Ik tot u: Laat Mij 
u genezen, u strelen en troosten, laat Mij u onderwijzen. Ik kwam om je uitgerust achter te laten. 
Maar als jullie zwak blijven in geloof en in wil, zullen jullie je altijd ziek blijven voelen, en wie zal jullie 
dan genezen en onderwijzen zoals ik heb gedaan? 
20. Door Mijn Woord kom Ik steeds dichter bij u en tegelijk leid Ik u naar de volmaakte gemeenschap 
met Mijn Geest. Denk na over Mijn manifestaties in het verleden en je zult ontdekken dat Ik altijd 
een vorm heb gezocht om Mijzelf bekend te maken aan je geest en om hem Mijn boodschappen te 
zenden als een getuigenis van de Goddelijke Liefde van je Vader voor jou. 
Jullie ervaren in deze tijd een nieuwe vorm van spirituele manifestatie, hoewel die erg lijkt op die 
welke ik in voorbije tijdperken gebruikte. Nu bent u in een wonderbaarlijke tijd van licht, waarin de 
mens de stem van Mijn Geest kan horen door de vele geestelijke gaven en bekwaamheden die hij 
bezit. 



Waarlijk, ik zeg u, zowel in de vervoering als door gebed, of zelfs door de lichamelijke slaap, kunt gij 
openbaringen en boodschappen van het geestelijk koninkrijk ontvangen, als gij weet hoe gij u 
daarvoor ontvankelijk kunt maken. Maar het ontbrak u aan de voorbereiding en het geloof om deze 
gaven te kunnen gebruiken, en daarom moest ik zieners en profeten voorbereiden die u de toekomst 
verkondigen, die u wakker houden en u vermanen, zodat u waakt en bidt. 
23. Gelooft gij dat deze man, door wie Ik Mij bekend maak, degene is die u het woord geeft? Ontdek 
de betekenis ervan, en je zult weten dat het je Meester is die tot je spreekt. Denkt u dat de Geest van 
God in de stemdrager komt als hij spreekt? Nogmaals, dit is niet waar. Ik heb u gezegd, dat een straal 
van Mijn Licht voor Mij voldoende is om deze geesten te verlichten en te bezielen en daardoor een 
onuitputtelijke stroom van woorden van diepe betekenis op hun lippen te leggen als bewijs van Mijn 
tegenwoordigheid en Mijn waarheid, ter wille van de ongelovige. Luister goed naar Mij in deze tijd, 
en jullie zullen gesterkt worden voor de tijden en beproevingen die komen. 
24. Bereid uw hart voor, verzamel uw geest en maak uw geest ontvankelijk om Mijn Woord te horen 
en het te bewaren. 
Zie hoe het Boek der Geestelijke Instructie zijn bladzijden opent om u een nieuwe leer te tonen. 
Realiseer je eerst de eenvoudige lessen, zodat je morgen de grote lessen in praktijk kunt brengen. Je 
moet begrijpen dat om een meester te worden je eerst een discipel moet zijn. 
26. Heden bestudeert gij de eerste woorden en daardoor, beetje bij beetje, begrijpt gij deze Leer, 
want in het gebed hebt gij een geestelijke dialoog met Mij, wanneer gij tot Mij zegt: "Meester, wij 
volgen Uw voetstappen en vragen dat Gij ons vergezelt op onze weg, dat Gij ons beschermt tegen het 
gevaar, daar wij telkens weer worden uitgedaagd door de bekoringen van de wereld". Maar ik zeg u, 
discipelen: wees sterk, gebruik uw gezag om over het vlees te heersen. 
27 Ik wil jullie vormen tot een sterk en deugdzaam gezin, vol van gehoorzaamheid, dat Ik zal 
overladen met Mijn genade en Mijn weldaden; Ik wil dat jullie deel uitmaken van Mijn gezin 
28. Het uur van uw getuigenis van Mijn openbaring zal komen en de mensen, die van nature 
ongelovig zijn, zullen een bewijs van Mij eisen om te geloven. Maar dan zal Ik hun zeggen: Hier zijn 
deze discipelen van Mij, die Ik in een nieuw leven heb doen ingaan. Zij zijn het bewijs van de kracht 
van Mijn onderricht. Mijn Woord heeft hun verstand gevormd, en thans zijn zij bereid om Mijn 
leringen te brengen aan de volkeren der aarde. Wilt u behoren tot degenen die Ik kan gebruiken als 
getuigen van Mijn waarheid? Bereid je dan voor, geliefde werkers. Ik vertrouw op jou. Ik zal gebruik 
maken van jullie liefde om wonderen te doen voor hen voor wie jullie Mij vragen en omwille van een 
vonk van geloof die Ik in jullie zie, zal Ik wonderbaarlijke werken doen. 
29 jullie hebben in deze tijd de beker van het lijden leeggedronken, maar dit is niet ten nadele van 
jullie geweest, deze pijn is als een weldadige regen geweest, die Mijn zaad vruchtbaar heeft gemaakt 
in jullie harten en jullie enkele verborgen koorden in de diepte van jullie wezen heeft onthuld; Ik ben 
het die jullie de gave van Mijn Hart heb gegeven 
30. Ik heb u gezegd, dat gij thans een ernstige verzoening ondergaat, want gij hebt een schuld aan 
Mij en aan uw medemensen, die gij thans betaalt. Daarom zwijgen jullie en aanvaarden jullie je beker 
met liefde en stellen jullie je tevreden met Mij alleen om kracht te vragen, opdat Mijn Wil geschiede. 
In de wereld zul je niet het begrip vinden dat je nodig hebt in je worstelingen en in de ups en downs 
van je leven, want ware liefde en barmhartigheid zijn nog niet in de harten. Toch zullen jullie, 
gesterkt in Mij, over doornen heengaan met een glimlach op jullie lippen en vrede in jullie harten. 
Waarom spreekt de Meester zo veel over pijn tegen jou? Want de tijd die jullie nu doormaken is een 
tijd van oordeel, en alle menselijke schepselen dragen een zwaar kruis. Beschouw de volken die door 
oorlog zijn gegeseld; er is geen hart in hen dat aan het lijden is ontsnapt, want zelfs de liefhebbende 
kinderen in hun kwetsbaarheid zijn niet ontsnapt aan de Goddelijke gerechtigheid die de mensen 
helpt boete te doen voor hun zonden en hun vlekken weg te wassen. 
33. Te allen tijde heb Ik Mijn zaad in de harten der mensen gezaaid en hen gekoesterd. Mijn zaaien in 
dit Derde Tijdperk zal niet tevergeefs zijn, want het zaad zal bloeien in de harten. 
34... Omwille van een klein aantal harten dat zich toerust, zal Ik overvloedig Mijn genade uitstorten 
om de grondslagen van een nieuwe wereld te leggen. Ik zal je geest verheffen, zodat je zult begrijpen 
waarin je gelijkenis met Mijn Goddelijkheid bestaat. 



35. Ik, de Heer van de werelden en van alle geestelijke woningen, aan wie al het geschapene 
gehoorzaamt, zeg u op deze ogenblikken dat u mensen niet in overeenstemming met Mijn Wetten 
hebt geleefd, waardoor u geestelijk tot stilstand bent gekomen. Niettemin wacht Mijn Geest met 
oneindig geduld op jullie terugkeer naar de ware weg en jullie volmaaktheid. Laat Mij niet alleen 
strijden voor uw verlossing, noch laat de geestelijke wereld zwoegen zonder dat u met haar 
samenwerkt. Doet geen werken van verdienste alleen in schijn; spant u in opdat uw handelingen 
waarachtigheid en liefde bevatten. 
36. Daar gij liefde hebt ontvangen vanaf het ogenblik van uw schepping, zult gij ook liefde geven. Als 
Mijn voorbeeld indruk op je maakt, doe Mij dan na! 
In deze tegenwoordige tijd spreekt het Woord van God tot u, dat eeuwig is, om u naar het Licht te 
leiden. Ik ken de ziel die in ieder van jullie verborgen is en daarom ben Ik de enige die jullie kan 
openbaren dat jullie in andere tijden reeds getuigen zijn geweest van Mijn manifestaties aan de 
mensheid. 
Is het niet zo dat jullie al lang geen beginners meer mogen zijn in Mijn onderricht? Heeft uw Vader 
niet werkelijk reden wanneer Hij u Zijn getuigen en discipelen roept en u voorbereidt om deze 
boodschap aan de mensheid te brengen? 
39. Zie hoe alle dingen voorbijgaan behalve Mijn woord. Zie de menselijke geslachten die vandaag de 
aarde bewonen en morgen verdwijnen. Aanschouw de naties die vandaag oprijzen vol pracht en 
praal die eeuwig schijnt te duren, maar spoedig zult gij getuige zijn van hun ondergang en instorting. 
Alles wat menselijk is gaat voorbij en houdt op te bestaan. Alleen Mijn onveranderlijke en eeuwige 
Wet blijft schijnen in ieder geweten. 
40. Jullie noemen deze tijd het Tijdperk van het Licht, maar dat is niet omdat Mijn Licht nu pas de 
geest of de geest van de mens heeft verlicht; dit heeft altijd in iedere geest geschenen. Ik ben de 
goddelijke ster die zich nooit verbergt. Maar als u vandaag ziet dat het geestelijk licht in de mensen 
schijnt als nooit tevoren, dan komt dat omdat zij, door hun evolutie, nu de aanwezigheid van het 
geestelijk leven met grotere helderheid kunnen waarnemen dan in voorbije tijden. 
Als de mensen altijd in overeenstemming met Mijn wetten hadden geleefd, zouden Mijn nieuwe 
openbaringen hen nooit hebben verrast. Merk op hoe elke keer als ik met een nieuwe spirituele les 
kwam, het werd besproken, bestreden of verworpen. 
Maar het uur van ontwaken nadert, en dan zullen overal groepen mensen verschijnen die zullen 
spreken van een nieuwe openbaring. Zij zullen worden onderzocht en veroordeeld door hun buren, 
die uiteindelijk zullen zeggen dat er een plaag van vreemde en onbekende sekten in de wereld is 
uitgebroken. Juist dan moeten jullie bidden voor allen, en tegelijk dankzeggen voor de vervulling van 
Mijn Woord, want door de Leer die Ik jullie heb geopenbaard, zullen jullie behoren tot degenen die 
de reden begrijpen van al die manifestaties. Maar u zult ook behoren tot degenen die de grootste 
verantwoordelijkheid dragen tegenover de mensheid. 
Bedenk, geliefde discipelen, in hoeverre jullie je geestelijk moeten voorbereiden, opdat jullie 
afgezanten, die het licht van Mijn openbaringen moeten brengen, al die plaatsen kunnen bereiken 
waar mannen zijn verschenen die hun medemensen versteld hebben doen staan van hun geestelijke 
vermogens. 
44. Groot zal de strijd voor u zijn, want gij zult u niet beperken tot gebed, geestelijke overdenking en 
goede wensen, maar gij zult ook werken van barmhartigheid verrichten. 
45. Het zal voor u niet voldoende zijn te zeggen: "Ik geloof". Dit is niet genoeg. Hoewel geloof 
absoluut noodzakelijk is, moeten andere vermogens die jullie bezitten ontwikkeld en vervolmaakt 
worden, zodat jullie Mijn Woord niet alleen met jullie lippen brengen, maar ook in jullie werken. 
Opdat Mijn leer in de daden van jullie leven zou schijnen, moeten jullie een deel van je tijd besteden 
aan de studie en de ontwikkeling van je geestelijke gaven. Zo zul je geduldig de beproevingen 
doorstaan die je op je weg zult tegenkomen, en in elke beproeving zul je Mijn leringen brengen. Als 
jullie er klaar voor zijn, zullen jullie de vruchten plukken van jullie inspanning en verlangen naar 
geestelijke vernieuwing, en die beloning zal bestaan uit de stalen rug die jullie krijgen voor de strijd, 
voor heerschappij over jezelf en voor liefde tot je medemensen. 
46... Slaap niet langer, discipelen, begrijp dat de mensheid bezig is geestelijk te ontwaken, en zij mag 
jullie niet onvoldoende toegerust vinden. Ik wil ook niet dat jullie op weg gaan zonder eerst alles te 



hebben verworven wat nodig is om een van Mijn ware soldaten te zijn. Maak gebruik van deze 
ogenblikken van vrede, waarin gij Mijn onderricht ontvangt, en wandel steeds in de beschutting van 
wat gij daarin hebt geleerd. Streef ernaar meer en meer door te dringen in de geopenbaarde 
leringen, maar probeer niet uit te puzzelen wat u tot nu toe niet is verteld. 
Toen de geest van Elia de geest van Roque Rojas inspireerde, hadden de eerste getuigen van die 
manifestaties geen flauw benul van de genade die aan de volgende generaties zou worden 
geschonken door het horen van Mijn woord, noch begrepen zij dat voor de mensheid een nieuw 
geestelijk tijdperk aan het aanbreken was. Het was uw Meester die, in de loop van zijn onderricht, de 
grootsheid van dit Werk aan de massa's openbaarde. Hij was het die hen deed inzien dat een nieuw 
tijdperk van licht en luister was aangebroken. 
48. De geest van de mens, door de hartstochten tot chaos gedreven, meent dat alleen een goddelijk 
wonder de mensen kan redden uit wier hart de vrede is weggevlucht sinds zij de hoop en het geloof 
in de liefde, in de gerechtigheid en in de menselijke rede hebben verloren. 
49... Deze innerlijke leegte die de mensen Mij in hun ziel voorleggen, wil Ik vullen met het licht van 
deze Leer, die nieuw lijkt, maar in werkelijkheid eeuwig is. Deze Leer brengt licht in de geesten en in 
de harten, want Zij openbaart de gehele inhoud van dat gebod dat Ik Mijn apostelen leerde: elkander 
lief te hebben. Ik leg u thans de betekenis uit van die hoogste levensregel, waarvan de betekenis 
door uw verstand niet is begrepen, en dat komt omdat het woord van Christus in deze tijd voor velen 
een dood woord is geweest. Maar zij weten niet, dat het leeft in het geweten van alle mensen, en dat 
het te zijner tijd vol luister zal oprijzen uit de diepten van diezelfde harten, die er tevoren als een graf 
voor waren. 
50. Gelooft gij dat gij Mijn gebod om elkander lief te hebben vervult, wanneer gij uw liefde egoïstisch 
beperkt tot uw gezin? Geloven godsdienstige gemeenschappen dat zij dit opperste gebod vervullen 
wanneer zij alleen hun gelovigen erkennen en diegenen verwerpen die tot een andere sekte 
behoren? De grote volkeren van de wereld, die zich beroemen op beschaving en vooruitgang, 
kunnen zij beweren geestelijke vooruitgang te hebben geboekt en het gebod van Jezus te hebben 
opgevolgd, wanneer hun gehele streven erop gericht is een broederoorlog voor te bereiden? 
51. Helaas, jullie mensen, jullie hebben nooit de waarde van Mijn Woord gewaardeerd, noch hebben 
jullie aan de tafel van de Heer willen zitten, omdat het jullie al te nederig leek! Toch wacht Mijn tafel 
nog steeds op jullie met het brood en de wijn van leven voor jullie geest. 
52... Niemand zal kunnen zeggen dat Ik u ter verantwoording heb geroepen voor Mijn dood. Je 
realiseert je niet eerder dat je nog niet echt berouw hebt getoond over je zonden, en nu al klopt Mijn 
hand, dezelfde die je aan het kruis hebt doorboord, opnieuw aan je deur. Begrijp, discipelen, dat het 
Mijn liefde is die jullie geest roept. 
Mijn liefde moet jou overwinnen, ik heb geen ander wapen. Als je denkt dat ik ook pijn gebruik om je 
te buigen en te overwinnen, heb je het mis. Jullie creëren de pijn en daardoor oordelen jullie over 
jezelf. Ik ben degene die jullie redt van lijden en dood. 
54. discipelen, Ik laat jullie achter met een andere van Mijn leringen. Maar zij die zich innerlijk weten 
voor te bereiden, zullen het zijn die Mijn Aanwezigheid dieper voelen, hoewel Mijn genade over allen 
op dezelfde wijze wordt uitgestort. Degenen die geen vergeestelijking hebben gevoeld terwijl zij naar 
Mijn Woord luisterden, spoor Ik aan zich voor te bereiden opdat zij de Goddelijke essentie kunnen 
genieten en deze boodschap kunnen gebruiken voordat Mijn manifestatie onder u eindigt. Bedenk: 
Indien dat uur komt zonder dat uw hart zich waarlijk heeft gevoed en gevoed, zal uw geloof niet 
groot zijn in de strijd, noch zal uw liefde kunnen branden wanneer gij van Mijn waarheid getuigt. 
55. Waarlijk, Ik zeg u: Ik wil geen pijn in uw harten, noch wil Ik uw woorden van berouw horen. Mijn 
wens is dat wanneer Ik jullie voor de laatste keer Mijn woord geef door dit mondstuk, jullie tot Mij 
zullen zeggen: "Meester, hier zijn we, laat het ons geschieden naar uw wil". 
Niemand mist Mijn licht. Naast Mijn onderricht spreek Ik tot jullie door middel van jullie dromen, die 
jullie openbaringen noemen, omdat jullie weten dat Ik jullie daarin diepgaande leringen onthul, die 
jullie langs geen andere weg zouden kunnen leren. Maar begrijp, discipelen, dat alle kennis die van 
Mij tot jullie komt, een openbaring is. Hecht geen belang aan het middel of de vorm die Ik gebruik 
om jullie Mijn boodschappen te geven. 



Ik heb jullie terecht kinderen van het licht genoemd, maar de meesten van jullie willen blindelings je 
weg gaan, niet omdat de weg duister is, maar omdat jullie je ogen gesloten willen houden voor de 
waarheid. Wilt gij wachten tot anderen, die dit woord nog niet gehoord hebben, ontwaken vóór hen, 
die mijn stem gehoord hebben? Het zou triest zijn als die Mijn nieuwe discipelen van hun dwalingen 
zouden bevrijden. 
58. Ik maak nu aan de profeten van het derde tijdperk hun geestelijke gaven bekend, opdat zij deze 
Blijde Boodschap aan de mensheid kunnen verkondigen. Maar zij zullen weten dat zij de spiritualiteit 
moeten bereiken opdat deze gaven in hen tot uiting kunnen komen. 
59. Luister naar Mijn onderricht, discipelen, draag het in je hart en wanneer je thuis bent, bestudeer 
en doorgrond het zodat je de volgende dag, wanneer je de strijd van je leven hervat, Mijn onderricht 
in daden kunt omzetten. 
Er is geen moment van je bestaan dat je geen geschikte gelegenheid biedt om Mijn Wet te vervullen. 
Wacht niet alleen op grote kansen om Mijn leringen van liefde te kunnen toepassen. 
61. Denk eraan: als uw concentratie bij het horen van dit Woord niet zo intens is als dit vereist, en als 
uw geest niet de aandacht heeft die het aan Mijn Leer moet geven, zal uw hart niet in staat zijn het 
zaad te verzamelen dat het morgen moet zaaien en waarvan u in eeuwigheid de vruchten zult 
oogsten. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 99  
 
1 Wees welkom, discipelen, aan de Hemelse Tafel. Geniet van het smakelijke voedsel dat Ik je breng 
in Mijn Woord. Als een dief die een slapende kamer binnendringt, ben ik in uw hart gekomen en heb 
ontdekt dat u hongert naar geestelijke kennis. 
2. Niemand mag verrast zijn door Mijn aanwezigheid. Reeds door Jezus heb Ik u de gebeurtenissen 
aangegeven die Mijn manifestatie als de Geest der Waarheid zouden aankondigen. Ook heb Ik jullie 
gezegd dat Mijn komst in de Geest zou zijn, zodat niemand materiële manifestaties moet verwachten 
die nooit zullen komen. Denk aan het Joodse volk, hoe zij nog steeds op de Messias wachten zonder 
dat Hij komt in de vorm die zij verwachten, omdat de ware reeds bij hen was en zij Hem niet 
herkenden. Mensheid, willen jullie Mijn nieuwe manifestatie niet erkennen, Mij blijven verwachten 
volgens jullie overtuigingen, en niet volgens wat Ik jullie beloofd heb? 
3 ontwaakt uit uw slaap en wordt kinderen van het licht, want Ik breng u een goddelijk zaad dat u 
vrede en leven zal geven en Ik wil dat u begint het te zaaien; Ik breng u een goddelijk zaad dat u 
vrede en leven zal geven en Ik wil dat u begint het te zaaien 
Wacht niet langer om in Mijn oproep te geloven. Bedenk dat in de grote strijd die u wordt 
aangekondigd, het oordeel zich zal laten gelden. Ik wil dat jullie goed bewapende soldaten zijn in 
deze strijd, klaar om geloof te brengen in de zwakke harten met jullie werken van liefde. 
5e volk, verdrijf alle vrees voor de opinie van uw medemensen, want zij zijn het niet die u vrede 
zullen geven, zij zijn het niet die u in het beloofde land zullen brengen. Vrees niet mensen, volg Mij 
volhardend op deze weg. Want in het uur van het oordeel over de mensheid zult gij uit het diepst van 
uw hart klagen dat gij niet getrouw zijt geweest, dat gij u niet hebt bemoedigd in Mijn onderricht, en 
dat gij niet hebt geleerd de grote beproevingen op te lossen volgens Mijn wet. De overwinning komt 
toe aan de volhardenden en de getrouwen. 
6. Mijn reddingsboot is verschenen in de diepste stormachtige nacht. Komt tot Hem, gij allen die 
vreest in zonde te verzinken, als schipbreukelingen die hun koers verloren hebben. 
De afstomping van het verstand, het gebrek aan geloof, de onwetendheid over de waarheid zijn 
duisternis voor de geest, en dit is de reden waarom de mensheid vandaag de dag op een dwaalspoor 
zit. Hoe zijn de mensen vermenigvuldigd die leven zonder te weten of te willen weten waarheen zij 
gaan! 
8. Ik wist dat er voor de mensen zo'n tijd zou komen, vol van pijn, verwarring, onzekerheid en 
wantrouwen. Ik heb jullie beloofd jullie te redden uit deze duisternis, en hier ben Ik: Ik ben de Geest 
der Waarheid. Waarom wil je me weer als een man? weet gij niet meer, dat Ik als mens gestorven 
ben en u gezegd heb, dat Ik in Mijn Koninkrijk op u zou wachten? Daarmee heb ik je laten begrijpen 
dat de ziel eeuwig is, onsterfelijk. 
9. Het was de Goddelijke Geest die door de mond van Jezus sprak en die met Zijn bloed de prijs van 
uw verlossing verzegelde. Wat was je straf? Om te leven om Mij als licht te zien komen later op de 
weg over je geweten. Ik gaf jullie de bewijzen van Mijn onsterfelijkheid en wikkelde jullie in Mijn 
mantel van vergeving om jullie te doen begrijpen dat dat Bloed dat vergoten werd op Golgotha de 
meest verheven les was van het vervullen van een zending van liefde om vrede te bereiken in de 
eeuwigheid. Daarom zeg ik jullie dat jullie je eigen zaligheid moeten verkrijgen. 
10 Ik heb u Israëlieten genoemd, omdat uw geest voortkomt uit het zaad dat Ik heb toevertrouwd 
aan de stichters van het volk dat het volk van God wordt genoemd; Ik heb u Israëlieten genoemd, 
omdat Ik u Israëlieten heb genoemd; Ik heb u Israëlieten genoemd, omdat uw geest voortkomt uit 
het zaad dat Ik heb toevertrouwd aan de stichters van het volk dat het volk van God wordt genoemd 
11. "Israël" was de naam die Ik aan Jakob en zijn zaad gaf. Waarom werd deze naam later gebruikt 
om een ras aan te duiden, hoewel hij alleen betrekking heeft op geestelijke zending? Ik inspireerde 
patriarchen en profeten om dat volk het volk van God te noemen. Weet je waarom? Omdat het, te 
midden van alle andere volkeren van de aarde, een spirituele missie naar de wereld bracht. Terwijl 
sommige volkeren de wetenschap in handen hadden, anderen de kunsten, en weer anderen de 
menselijke wetten, kwam dit volk met de Geestelijke Wet, de Leer van het Hart, het Licht der 
Eeuwigheid. Terwijl andere volkeren de wereld filosofen en wetenschappers schonken, schonk dit 



volk haar profeten die Goddelijke boodschappen aan de mensen overbrachten, aartsvaders die met 
hun leven de weg naar God leerden, apostelen die leefden en stierven als getuigen van de waarheid, 
en bovenal, de Goddelijke Meester die mens werd in de schoot van het volk Israël en de mensen de 
meest verheven boodschap van de Hemel bracht. 
12 daarom werd dat volk het volk van God genoemd, hoewel Ik u zeg dat alle volken Mijn volk zijn en 
Ik ze allen gelijkelijk liefheb; maar ieder brengt zijn zending op aarde 
Ik laat dit spirituele zaad in deze tijd in de wereld verschijnen. Het zal verspreid over de mensheid 
verschijnen, niet als een ras of in de vorm van stammen, maar in alle rassen, want Israël is 
gegrondvest in de geest, en het geestelijke staat boven het menselijke. 
Mijn volk zal opnieuw verschijnen met de missie om licht naar de geest te brengen. Zijn geestelijke 
vermogens zullen in het menselijk leven stromen zoals te allen tijde. Mijn profeten, boodschappers 
en discipelen hebben de mensen (altijd) licht en vrede gebracht. 
Gij die Mij hoort, verstaat zeker deze leringen. Maar stel u niet tevreden met hen te begrijpen; u 
moet uw eeuwige bestemming blijven vervullen, namelijk het geestelijke pad van uw medemensen 
te verlichten. Vervul uw zending, en het licht dat altijd in het volk van God aanwezig moet zijn, zal 
weer in u schijnen. 
16... Zie hoe uw geest de tijd heeft voorzien waarin hij zich nu bevindt, en zich heeft verhaast in 
verlangen naar de vervulling van Mijn beloften. Uw hart wist niets van Mijn komst, want in deze tijd 
hecht de mensheid weinig of geen belang aan Mijn profetieën; maar de geest bewaarde dat woord in 
zijn diepste innerlijk. 
17... Jullie hart sliep, maar vanaf het ogenblik dat jullie Mijn eerste woord of Mijn eerste onderricht 
hoorden, ontwaakte het en toen het de waarheid begreep, zag het onmiddellijk in dat de zielen naar 
de aarde kwamen om een Goddelijke zending te vervullen, en niet voor ieder om te handelen naar 
zijn eigen wil. Hij die dit ontwaken heeft ervaren, volgt Mij stap voor stap en bouwt een heiligdom in 
zichzelf. 
18. Mijn woord van liefde is gegeven aan het gehele uitverkoren volk. Rust er in, discipelen. Als ik u 
soms corrigeer en zelfs veroordeel, denk dan goed na over deze leringen, opdat ieder ter harte 
neemt wat hem aangaat. Verheugt u niet, wanneer Ik een overtreding berisp, die gij niet begaan 
zoudt hebben, hoewel gij hen kent, die haar begaan hebben. Want op dat ogenblik zal uw geweten u 
herinneren aan de leer, waarin Ik tot u zeide: "Ziet niet de splinter in het oog van uw broeder, zonder 
eerst de balk te erkennen, die gij zelf met u meesleept." 
19... Bedenk dat jullie allen Mijn groep van gezanten vormen, die Ik morgen zal zenden om van Mijn 
Woord te getuigen, en dat jullie nu reeds moeten beginnen elkaar lief te hebben. Denken jullie niet 
dat Mijn verkondiging door jullie verstandsorgaan van groot belang is? Of denk je dat dit een van de 
vele sekten is die tegenwoordig opstaan en de verlossing van de wereld verkondigen, om vervolgens 
te verdwijnen zonder een spoor van Mijn vrede achter te laten? 
20. Zie hoe dit zaad, hoewel u het slecht hebt verzorgd, niet sterft; zie hoe het duisternis en 
valkuilen, hindernissen en beproevingen heeft overwonnen en dag na dag blijft ontkiemen en 
ontwikkelen. Waarom sterft dit zaad niet? Omdat de waarheid onsterfelijk is, eeuwig. Daarom zult u 
zien dat wanneer deze Leer soms lijkt te verdwijnen, dit juist het moment is waarop nieuwe en 
weelderige scheuten ontspruiten om de mensen te helpen een nieuwe stap voorwaarts te zetten op 
het pad naar vergeestelijking. 
21. Denk niet dat dit alleen in dit Derde Tijdperk is gebeurd, nee, zelfs in het Tweede Tijdperk, nadat 
de Meester en Zijn discipelen met hun bloed het zaad hadden bewaterd dat zij in de harten van de 
mensen hadden gezaaid, waren er ogenblikken dat het scheen alsof de Leer van Christus uit de 
wereld was verdwenen. Hoevelen zijn in de moderne tijd uiteindelijk niet gaan wankelen in hun 
geloof en hebben getwijfeld aan de waarheid die voorheen hun baken en wet was geweest, terwijl zij 
de offerdood van Jezus en degenen die Hem volgden nutteloos achtten. Toen behoefde Ik slechts 
nieuwe dienaren naar de wereld te zenden om alle valsheden te verwijderen die de mensen aan Mijn 
Leer hadden toegevoegd en waarmee zij haar hadden verdraaid, en het zaad ontkiemde opnieuw en 
droeg bloesems en vruchten. 
22. Ik leer jullie deze betrekkingen opdat jullie niet behoren tot hen die Mijn Waarheid verbergen, 
Mijn Leer verdraaien of Mijn Wet ontheiligen, maar tot hen die met alle liefde van hun geest het zaad 



koesteren dat Ik jullie heb toevertrouwd en dat hetzelfde is dat Mijn Wil te allen tijde in de harten 
van de mensen wilde laten bloeien: als liefde onder de mensen. 
23... De Meester die met u in de wereld was, kunt gij "Rabbi van Galilea" noemen, want in dat land 
werd Hij mens. Maar van de Meester die vandaag onzichtbaar tot u komt, kunt gij niet zeggen dat Hij 
van Galilea is, want Ik kom in de Geest. 
Mijn nieuwe leringen zijn de bevestiging van die welke ik u in het Tweede Tijdperk gaf, maar zij zijn 
nog verstrekkender. Onthoud: Toen sprak ik tot het hart van de mensen, maar nu spreek ik tot de 
geest. 
25... Ik verloochen geen van Mijn woorden die Ik u in het verleden heb gegeven, integendeel, Ik geef 
hun de vervulling die hun toekomt en de juiste uitlegging. Evenzo heb Ik destijds tot de Farizeeërs, 
die meenden dat Jezus de wet wilde vernietigen, gezegd: "Denk niet dat Ik gekomen ben om de wet 
of de profeten te ontbinden, integendeel, Ik ben gekomen om ze te vervullen". Hoe zou Ik die Wet en 
de Profeten kunnen ontkennen, daar zij de grondslag zijn van de Tempel die in drie eeuwen in de 
harten der mensen moest worden gebouwd, en de aankondiging van Mijn komst naar de wereld? 
26. Zolang de mensen in hun blindheid en in hun onwetendheid blijven, zullen zij voor God, die Vader 
boven alles is, aanleiding zijn om Zich te vermenselijken, te beperken en te verkleinen ten opzichte 
van Zijn kinderen, opdat zij begrepen worden. Wanneer zullen jullie Mij toestaan Mijzelf aan jullie te 
tonen met de heerlijkheid waarin jullie Mij zullen aanschouwen? 
27. Jullie moeten groot zijn om je Mijn grootheid te kunnen voorstellen, en daarom kom Ik steeds 
weer om jullie geestelijke grootheid te schenken, zodat jullie de oneindige vreugde kunnen ervaren 
jullie Vader te kennen, Zijn liefde te voelen, het Goddelijke Concert te horen dat boven jullie 
weerklinkt. 
28. Dit is het derde tijdperk, geliefde discipelen, en daarom moeten jullie nog een les toevoegen aan 
de vorige. Veel dingen moet je bestuderen, maar maak je geen zorgen, want de leringen van deze tijd 
zullen je die van de voorbije tijden beter doen begrijpen. Zo was het ook met hen die de wet van 
Mozes volgden, die de profeten bestudeerden, en die de essentie van de leer niet begrepen totdat 
Jezus kwam. 
29. In plaats van de psalmen die gij vroeger tot lof van uw Vader zong, houdt gij thans geestelijke 
gemeenschap door middel van het geestelijk gebed. 
30. Hoe langzaam nadert de mensheid de volmaaktheid van haar aanbidding van God! 
Telkens als ik bij je kom met een nieuwe les, lijkt het al te ver voor je ontwikkelingsniveau. Maar 
begrijp dat ik jullie een leeftijd geef, zodat jullie het kunnen grijpen zolang het duurt en het in jullie 
leven opnemen. 
Telkens wanneer de dood een einde maakt aan het bestaan van uw lichamelijk omhulsel, is dit als 
een rust voor de ziel, die, wanneer zij opnieuw incarneert, terugkeert met nieuwe krachten en groter 
licht, en de studie voortzet van die Goddelijke les die zij nog niet had voltooid. Op die manier rijpt in 
de loop der eeuwen het graan, dat uw ziel is. Veel heb Ik u geopenbaard aangaande het Geestelijk 
Leven, maar Ik zeg u, dat gij nu niet alles behoeft te weten, maar alleen datgene, wat noodzakelijk is 
voor uw komst naar het Eeuwig tehuis. Daar zal ik je alles vertellen wat voorbestemd is om te weten. 
Om jullie in deze tijd nieuwe leringen te openbaren, heb Ik de tijd van licht en geest geopend met 
Mijn manifestatie door de geesten van ongeschoolde en onwetende, maar eenvoudige mensen. 
Morgen, als je Mijn eerste lessen begrepen en toegepast hebt, zul je de dialoog van geest tot geest 
hebben, wat het hoogste doel is waarnaar je kunt streven. Maar totdat deze vorm van communicatie 
zich onder de mensen verspreidt, zal de tijd verstrijken, en gij weet niet hoeveel eeuwen er nog 
zullen voorbijgaan voordat zij volmaakt zal zijn. 
Te allen tijde heb Ik gezocht naar een vorm om tot jullie te spreken, om Mijzelf hoorbaar en 
verstaanbaar te maken, maar jullie waren niet altijd geneigd of bereid om de Goddelijke stem te 
horen. Gezien jullie aardgebondenheid moest Ik Mijzelf vermenselijken en Mijzelf waarneembaar 
maken voor jullie zintuigen om gevoeld te worden, om jullie Mijn manifestatie te schenken door 
middel van de menselijke stemdrager, zoals jullie op dit moment hebben ervaren. Maar ik heb u 
aangekondigd dat deze vorm van verkondiging zal eindigen in 1950. 
35. mensen, vergeet niet dat jullie Vader jullie vandaag heeft gezegd dat Hij altijd een manier heeft 
gezocht om Zichzelf aan jullie mee te delen, zodat jullie zullen beseffen dat wanneer jullie morgen 



niet langer Mijn Woord zullen ontvangen door middel van Mijn werktuigen, jullie een nieuwe periode 
zullen hebben bereikt waarin jullie de ware communicatie tussen jullie geest en de Goddelijke Geest 
zullen beginnen te voelen. 
In deze tijden verheugen zich zielen die de aanwezigheid van de Heilige Geest voelen in dat licht dat 
de geest verlicht en het hart vervult met verrukking en inspiratie. Zij die hun gevoeligheid niet 
genoeg hebben gewekt om Mij waar te nemen, zijn dorstig en hebben geen vrede. Daarom zeg Ik tot 
hen die de goddelijke ingeving ontvangen, dat zij hun medemensen oproepen en hen wekken met 
het goede nieuws van Mijn geestelijke komst. 
(37) Dit leven is een voortdurende beproeving voor de mens vanaf het moment dat hij geboren 
wordt tot aan zijn aardse dood. 
Het menselijk leven is voor de geest de smeltkroes waarin hij zich zuivert en het aambeeld waarop hij 
wordt gesmeed. Het is van wezenlijk belang dat de mens een ideaal in zijn geest heeft, geloof in zijn 
Schepper en liefde voor zijn bestemming, om zijn kruis met geduld te dragen tot de top van zijn 
Calvarieberg. 
(39) Zonder geloof in het eeuwige leven vervalt de mens in wanhoop bij alle zware beproevingen; 
zonder hoge idealen zinkt hij weg in materialisme; en zonder kracht om teleurstellingen te 
verdragen, vergaat hij in moedeloosheid of ondeugd. 
40. Dit alles weten de mensen uit eigen ervaring, want het is voor hen noodzakelijk geweest de 
droevige zijde van het leven en de duisternis te kennen, opdat zij het licht zouden kunnen 
waarnemen wanneer het voor hun ogen komt. Daarom heb Ik jullie vandaag gezegd dat er blijdschap 
is bij de zielen die hun ogen hebben geopend om het Goddelijke licht van wijsheid en liefde te 
aanschouwen. 
41. Waarlijk, Ik zeg u, velen zullen Mijn leer ontvluchten uit vrees zich te vergeestelijken; doch het zal 
niet het verstand noch de Geest zijn die in hen spreekt, maar de onedele hartstochten van het vlees. 
42. Wanneer een geest leeft, toegewijd aan de waarheid, ontvlucht hij het materialisme zoals iemand 
die weggaat uit een verontreinigde omgeving. De superieure geest vindt geluk in moraliteit, waar 
vrede heerst, waar liefde woont. 
43. Mijn licht schijnt in alle mensen, het is een meedogenloze maar vriendelijke stem die 
onophoudelijk tot alle mensen spreekt. 
44. Wees niet bezorgd over hen, die schijnbaar volharden in niet naar Mij te luisteren, want op een 
gegeven ogenblik kunnen zij de meest vurige en standvastige worden in hun bekering en geloof. 
Herinnert u zich de bekering van Paulus niet? 
Ik neem geen overhaaste stappen. Ik weet dat in het midden van de eeuwigheid Mijn kinderen Mij 
op een bepaald moment zullen zoeken in hun verlangen naar verlossing. Alleen de mensen moeten 
zich haasten, want hoe langer zij hun vernieuwing uitstellen, hoe langer zij de tijd van hun verzoening 
rekken. 
Het licht van dit derde tijdperk heeft uw harten vervuld met het meest levendige geluk, en de hoop 
op vrede in de wereld komt opnieuw in u op. Elke dag houdt u zich meer bezig met de werken van 
uw Heer, met een groeiend verlangen om mee te werken aan dit werk van vergeestelijking. Waarlijk, 
Ik zeg u: Ik zal u belonen voor al de tijd die gij in Mijn Werk besteedt. Maar verwaarloos uw aardse 
plichten niet om u aan het geestelijke te wijden, zolang gij er niet zeker van zijt dat Ik u dat bevolen 
heb. Dan moet je niet alleen je werk achterlaten, maar zelfs je geliefden, om naar een of andere 
streek te trekken en de Blijde Boodschap aan je medemensen te brengen. 
47. Onder dit volk zullen zij opstaan die zich aan Mijn dienst wijden. Zij bereiden zich voor, opdat zij 
morgen in de beproevingen niet zullen wankelen. Niet alle mensen weten hoe zij zich op de strijd 
moeten voorbereiden, want gij ziet dat velen die Mijn levend Woord hebben gehoord, onaangedaan 
zijn gebleven en dat hun harten niet bereid zijn te gehoorzamen. 
48. Konden jullie de geesten van het licht maar zien die over jullie waken, hoe zij lijden onder de 
hardheid van hart en ongehoorzaamheid van de mensen; konden jullie hun geestelijk snikken maar 
horen! Waarom richt gij u niet naar de onfeilbare raad die deze wezens u geven? Hebt gij in hen niet 
uw liefhebbende en medelijdende broeder, uw trouwe en onzelfzuchtige vriend gevonden? 



Bedenk dat u zeer spoedig in het geestelijke zult zijn, en dat wat u op deze aarde hebt gezaaid, u ook 
moet oogsten. De stap van dit leven naar het andere blijft een ernstig en streng oordeel voor de 
geest. Niemand ontkomt aan dit oordeel, zelfs al acht hij zich de waardigste van Mijn dienaren. 
Het is Mijn wil dat vanaf het moment dat jullie dat oneindige vaderland binnengaan, jullie niet langer 
de angsten van de aarde ervaren, en dat jullie het geluk en de gelukzaligheid beginnen te voelen van 
het feit dat je een ander niveau hebt beklommen. 
Laat niets onafgemaakt achter in de wereld. Hou van mensen als van je eigen familie. Bid voor 
mensen, hoe ver zij ook van u verwijderd zijn, zoals u bidt wanneer een van uw eigen mensen 
afwezig is en lijdt. Genees de zieken, en denk daarbij aan allen die in dat uur de beker van het lijden 
drinken. Tijdens je reis op de onmetelijke zee die je doorkruist, laat je een spoor van licht achter in je 
leven. Slaap niet terwijl Mijn licht de gewetens verlicht. Onthoud dat zij die wakker zijn Mijn 
inspiratie ontvangen om Mijn boodschap door te geven aan hun medemensen. Scheidt u af van alles 
wat nutteloos en slecht is, opdat gij te allen tijde waardig moogt zijn Mijn genade te bezitten. 
Ontvang in uw midden de ziel die naar de aarde komt om in een kind te incarneren, en sta evenzo 
met uw gebeden de ziel bij die zich van haar lichaam losmaakt en van u afscheid neemt. Leid haar 
met uw gebed naar de drempels van het Hiernamaals. Heb uw naasten lief en dien hen op elk uur en 
in elke moeilijke situatie die zij moeten doormaken. 
Leef altijd geestelijk alert, zodat u vanuit uw hart kunt vergeven aan hen die u gekwetst hebben. 
Bedenk van te voren dat wie zijn broeder kwaad doet, dit alleen doet omdat het hem aan geestelijk 
licht ontbreekt, en ik zeg u dat vergeving het enige is dat licht in die harten kan brengen. Wrok of 
wraak vergroten de duisternis en trekken lijden aan. 
54. Wees wijs en moedig in beproevingen, opdat gij dit zaad in de harten van uw kinderen moge 
achterlaten, en opdat zij u met genegenheid en dankbaarheid gedenken, zoals gij de aartsvaders van 
de eerste tijden gedenkt, die u hun erfenis van geloof, van dapperheid nalieten, zoals het Abraham 
betaamde, die een heel volk als vader erkende en liefhad. 
55... Vandaag heb ik jullie een raad gegeven, maar het is een hemelse raad. Want Ik heb er vreugde 
in tot u te spreken als tot een Vader, daar Ik in Mijn geest uw kinderlijke liefde voel. 
56. Mensen, in zijn tijd doopte Johannes, die ook de Doper wordt genoemd, met water degenen die 
in zijn profetie geloofden. Deze daad was symbolisch voor de reiniging van de oorspronkelijke schuld. 
Hij zei tegen de scharen die naar de Jordaan kwamen om de woorden van de pionier te horen: "Zie, 
ik doop u met water, maar Hij is reeds onderweg die u zal dopen met het vuur van de heilige Geest". 
57... Uit dit Goddelijk Vuur werden alle geesten geboren, zij kwamen zuiver en rein voort. Maar als zij 
zich op hun weg bevlekt hebben met de zonde die ongehoorzaamheid met zich meebracht, dan 
stroomt het vuur van Mijn Geest opnieuw over hen om hun zonde te vernietigen, hun vlekken uit te 
wissen en hen terug te brengen tot hun oorspronkelijke zuiverheid. 
58. Indien gij deze geestelijke doop niet opvat als de loutering die de mens verkrijgt door een daad 
van oprecht berouw jegens zijn Schepper, maar er een rite van maakt en u tevreden stelt met de 
symboliek van een daad, voorwaar, Ik zeg u, uw geest zal niets bereiken. 
59. Wie zo handelt, leeft nog in de tijd van de Doper, en het is alsof hij niet geloofde in diens 
profetieën en woorden die spraken over de Geestelijke Doop, over het Goddelijke Vuur waardoor 
God Zijn kinderen zuivert en hen onsterfelijk maakt in het Licht. 
60. Johannes riep de mensen als volwassenen tot zich, om dat water over hen uit te storten als een 
symbool van reiniging. Zij kwamen tot hem toen zij zich reeds bewust waren van hun daden en reeds 
de vaste wil konden opbrengen om op de weg van goedheid, gerechtigheid en rechtvaardigheid te 
blijven. Zie, hoe de mensheid de voorkeur heeft gegeven aan de symbolische handeling van zuivering 
door middel van water, in plaats van ware vernieuwing door berouw en het vaste voornemen om te 
verbeteren, welke voortkomen uit liefde tot God. De rituele handeling houdt geen inspanning in; 
maar het zuiveren van het hart en de strijd om zuiver te blijven houdt wel inspanning in, verzaking en 
zelfs opoffering voor de mens. Daarom hebben de mensen er de voorkeur aan gegeven hun zonden 
met uiterlijkheden te bedekken en zich tevreden te stellen met het naleven van ceremoniën, 
bepaalde handelingen en riten, die hun zedelijke en geestelijke toestand in het geheel niet 
verbeteren, als het geweten er niet bij betrokken is. 



61. Discipelen, dit is de reden waarom Ik niet wil dat er onder u rituele handelingen plaatsvinden, 
opdat gij door het verrichten daarvan niet vergeet wat de ziel werkelijk raakt. 
De erfzonde komt niet voort uit de vereniging van man en vrouw. Ik, de Schepper, beval deze 
vereniging toen Ik tot beiden zei: "Groei en vermenigvuldig u". Dit was de eerste wet. De zonde lag in 
het misbruik dat de mensen maakten van de gave van de vrije wil. 
Bereid u voor om de kinderen die ik u toevertrouw in uw midden te blijven ontvangen. Wees je 
volledig bewust van je taak en je verantwoordelijkheid. U zult dit licht vinden in Mijn Leer. 
Weet dat wanneer de ziel incarneert, zij al haar vermogens met zich meebrengt, dat haar 
bestemming reeds vastligt, en dat zij dus niets in de wereld behoeft te ontvangen. Het brengt een 
boodschap of een verzoeningsopdracht met zich mee. Soms oogst zij een (goed) zaad, en andere 
keren betaalt zij een schuld. Maar altijd, in dit leven, ontvangt zij een les van liefde haar door haar 
Vader gegeven. 
65. Gij, die uw kinderen door dit leven leidt, ziet toe, dat wanneer de tijd van kinderlijke onschuld 
voorbij is, zij de weg van Mijn wet gaan. Wek hun gevoelens op, openbaar hun bekwaamheden en 
inspireer hen altijd tot het goede en waarlijk, Ik zeg jullie, wie jullie op deze wijze tot Mij brengen 
zullen overstroomd worden met het licht dat straalt van dat Goddelijk vuur dat Mijn Liefde is. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 100  
 
Wanneer Ik als rechter tot u kom, zult u opnieuw de stem van Jehovah horen die uw lichaam en 
geest deed beven in het Eerste Tijdperk. In die tijd bedekten de mensen hun oren in een poging om 
de almachtige stem van hun Vader niet te horen. Vandaag zeg Ik tot dit volk: bedek uw oren niet, 
sluit uw hart niet voor Mij, erken hoe Mijn oneindige genade zich verspreidt door het heelal. Wees 
niet bang, ik wil alleen het aanbod van je liefde. 
2 Wie gezondigd heeft, heeft Mij beledigd. Heb je gezondigd? Als dat zo is, besef dan dat Ik ook 
gekomen ben als Vader en als Meester om jullie te vergeven en om jullie opnieuw de weg naar de 
verlossing te leren. 
3. Mijn oordeel is geboren uit liefde, niet uit wraak. Wanneer Ik de mensen met Mijn gerechtigheid 
bestraf, is dat omdat Ik hen wil redden. Als ik de scepter van koningen wegneem, is dat omdat ik hen 
nederig wil zien. Wanneer ik degenen die de mensheid leiden ter verantwoording roep, is dat omdat 
ik heb gezien dat het niet liefde, vrede of gerechtigheid is die zij in de harten van hun volkeren 
hebben gezaaid. Ik zie alleen dat de velden zijn ingezaaid met dood, verdrukking, onenigheid en 
ellende. 
4. de doden roepen zwijgend om gerechtigheid, en zij die naar lichaam en ziel hongeren, zitten vol 
haat in hun hart om die te luchten als het moment daar is. 
5 menselijkheid, zoek ik uw verzoening. Je leeft niet in mijn wet. Vernietigd is de harmonie tussen u 
en uw God en alles wat geschapen is. Jullie hebben elkaar niet lief als broeders en zusters, en dit is 
het geheim van geluk dat Jezus jullie heeft geopenbaard. Maar als gij de harmonie onder elkander 
verloren hebt, denkt gij dan dat gij die met de natuurlijke koninkrijken der schepping kunt 
behouden? 
6. De hand van de mens heeft het oordeel over zichzelf afgeroepen. Een storm woedt in zijn brein, 
een storm woedt in zijn hart, en dit alles openbaart zich ook in de natuur. Haar elementen worden 
ontketend, de seizoenen worden onvriendelijk, plagen ontstaan en vermenigvuldigen zich, en dit 
omdat uw zonden toenemen en ziekten veroorzaken, en omdat de dwaze en aanmatigende 
wetenschap de orde die de Schepper heeft verordend niet erkent. 
Als ik je dit zou vertellen, zou je het niet geloven. Daarom is het noodzakelijk dat gij het resultaat van 
uw werken met uw handen kunt grijpen, opdat gij er door teleurgesteld zult worden. Op dit moment 
hebben jullie dat moment van jullie leven bereikt waarin jullie het resultaat ervaren van alles wat 
jullie gezaaid hebben. 
8. gij, die dit woord gehoord hebt, vraagt Mij in uw harten, waarom Ik deze ramp, die de mensen met 
behulp van hun wetenschap hebben voorbereid, niet tot staan breng. Daarop antwoord ik u: De 
mens moet de beker ledigen die hij gevuld heeft. De naties, met hun rassenwaan en hun ambitieuze 
doelstellingen, hebben zich allang voorbereid op de strijd om elkaar te vernietigen. Alleen Mijn liefde 
voor jullie heeft het (tot nu toe) tegengehouden; maar dit bewijs van Goddelijke barmhartigheid 
heeft de mensheid niet willen erkennen of begrijpen. 
9 slechts een ogenblik zal Ik haar laten gaan, maar deze korte periode van Goddelijke Gerechtigheid 
zal voor haar voldoende zijn om zich de Liefde van haar Schepper te herinneren, want niemand kan 
bestaan zonder Mijn Wet of zonder Mijn Vrede; Ik zal haar niet laten gaan zonder Mijn Vrede, want 
Ik zal haar niet laten gaan zonder Mijn Wet; Ik zal haar niet laten gaan zonder Mijn Vrede 
10. mensen, aangezien jullie Mij ook als rechter hebben ervaren, zeg dan of Mijn rechtvaardigheid 
gelijk is aan die van jullie. Vraag jezelf af, of ik het verdien gevreesd te worden of geliefd? 
11. Zie hoe het gezegende zaad van deze Leer zich heeft verspreid in vervulling van Mijn Woord. 
Vanuit de grote steden heeft het zich een weg gebaand naar de armere landen, over grote afstanden. 
Het zal niet voorbijgaan, hoewel het kan ophouden te bestaan in één hart waar het geloof sterft; 
maar tegen die tijd zal het in andere harten gezaaid zijn. Mijn woord zal van dit land naar andere 
landen gaan, op zoek naar harten waar het kan ontkiemen. Niemand zal kunnen voorkomen dat deze 
doctrine zich verspreidt. 
12... Zelfs nu is de tarwe vermengd met menselijk zaad, met al zijn onvolkomenheden, omdat jullie je 
niet bewust zijn geworden van de essentie van Mijn Leer. Maar wanneer je de ogen van de geest 



opent en je waarheidszin ontwaakt, zul je de Goddelijke oprechtheid van deze openbaring 
aanschouwen, en dan zul je haar omarmen met alle liefde en vurigheid van je hart, haar zuiver en 
luid in je dragen en haar bekend maken aan de mensheid, die verdeeld is en ver verwijderd van de 
weg van Mijn Wet. 
Als je denkt dat Mijn Woord alleen spreekt tot hen die aanwezig zijn, dan vergis je je. Mijn Woord is 
voor iedereen die het ontvangt, vandaag, morgen, of in de verre toekomst. Het is hetzelfde of hij het 
ontvangt door een stemdrager, door een getuige, of door middel van een afschrift. 
14... Tot u die tegenwoordig zijt en tot u die komen zult, zegt uw Vader: Indien gij waarheidszaaiers 
wilt zijn, voeders van het geestelijke, vrienden van de vrede, erkent dan de volmaaktheid van Mijn 
zaad en zuivert uw harten. Ik zal hen één voor één voorbereiden op de strijd (van het verspreiden 
van het Woord), hun wegen wijzen en het land gereed maken om te zaaien. 
15. Op het eerste gezicht zullen het de materiële behoeften zijn die jullie naar andere plaatsen 
brengen, maar de waarheid zal zijn dat het jullie zending was die jullie daarheen bracht, om jullie de 
uitgestrektheid te tonen van de ongecultiveerde of schaars gecultiveerde velden, opdat jullie daarin 
het gezegende zaad zullen planten dat Mijn Geest jullie in deze Derde Eeuw heeft gegeven. 
16. Bid voor alle arbeiders, uw broeders en zusters, verenig u allen in een gebed van gelijkheid en 
broederschap. Waak over de kerken, of ze nu groot of klein zijn, dichtbij of veraf. 
17. Laat het sap van de boom des levens door uw wezen stromen, zodat ook uw vruchten vol leven 
zijn. 
18. Mijn onderricht is diepgaand, discipelen, maar Ik heb jullie de middelen gegeven om het te 
begrijpen. Ontvang de Wezens van gene zijde, die Ik jullie heb gezonden met een boodschap van 
licht, opdat zij jullie kunnen helpen om van het geestelijke naar het Goddelijke te gaan. Luister naar 
hen wanneer zij u adviseren om elke materiële gehechtheid uit uw hart te verwijderen om in staat te 
zijn tot het Goddelijke op te stijgen. Wie kan er beter met u over vergeestelijking spreken dan zij? 
Wanneer zij het over het geestelijk huis hebben, spreken zij tot u als kenners, want van daar komen 
zij tot u. 
19. Deze wezens zijn door de smeltkroes van zuivering gegaan. Hun strijd, hun berouw over begane 
overtredingen, hun ervaring en geestelijke verheffing zijn de verdiensten geweest die Ik in hen heb 
gevonden, en daarom heb Ik hen gezonden om zich onder Mijn volk te openbaren. 
20. Zij zijn rein en kunnen daarom over de reinheid spreken tot de wereld; zij hebben Mij lief en u, 
daarom hebben zij het recht over de liefde te spreken; zij zijn doordrongen van gezondheid en 
daarom kunnen zij de zieken gezond maken. 
21. Ik heb hen gezonden als een voorbeeld voor de mensheid. Doe hen na en maak jezelf waardig om 
te spreken van liefde, vernieuwing, vrede en vergeestelijking. Waarlijk, Ik zeg u, als gij dit doet, zullen 
er onder Mijn volk geen huichelachtige Farizeeërs zijn van dien aard, die zich zeer met uiterlijk 
vertoon bezighielden en in hun harten bedorvenheid en vuilheid verborgen hielden. 
22. Zij die in hun geest de emanatie van deze wezens ontvangen, en zij die hun boodschappen horen, 
moeten toestaan dat zij zich volledig openbaren, opdat de herinnering aan hen onuitwisbaar blijft in 
de harten van de schare toehoorders, en hun zaad onsterfelijk zal zijn in de harten der mensen. 
Bedenk dat hun (directe) verbinding met dit volk zal eindigen in 1950. 
De inspiratie van deze hogere wereld zal de discipelen van de Heer blijven leiden en inspireren, 
hoewel ik u erop wijs dat naarmate uw vergeestelijking toeneemt, de manifestatie ervan in de loop 
van de tijd subtieler en helderder zal worden. 
24. Op dit pad zult gij zonder ophouden voortgaan, maar ik moet u ook zeggen dat het stap voor stap 
moet worden afgelegd en niet in een adembenemende stormloop. 
Verval niet in gewoonte; begrijp wanneer de tijd gekomen is om een nieuwe stap te zetten op het 
pad van licht. Wees niet gehaast om het te nemen, maar aarzel niet om het te nemen. 
26. de juiste manier om niet vast te komen zitten, 
is Mij precies aan Mijn Woord te houden en af te zien van elke louter uiterlijke handeling waarmee 
gij de eigenlijke naleving van Mijn onderricht zoudt willen vervangen. 
27. Ik ben ook bij u als Meester, als Vader, als Geneesheer. Open uw harten, o scharen van mensen 
die hier komen met uw last van lijden. Sluit uw ogen voor een ogenblik voor het wereldse, en u zult 
de aanwezigheid van het geestelijke voelen. De vermoeide zwerver zal de schaduw van een 



onzichtbare boom voelen, die hem schaduw geeft en hem sterkt. Het hart dat liefde nodig heeft, zal 
voelen dat het het goddelijk huis is binnengegaan, waar de stem van de Vader als een concert wordt 
gehoord. De zieke zal voelen dat een weldadige en barmhartige hand over zijn wond is gegaan, deze 
met genezende balsem heeft gevuld en zijn pijn heeft verzacht. 
Leer dichter bij Mij te komen, leer Mij te vragen om te ontvangen en te hopen. Dan zul je wonderen 
in je leven zien gebeuren. 
29. Dit is een tijd voor de mens om zijn deel te doen in vergeestelijking en geloof, zodat de nieuwe 
wonderen werkelijkheid worden. De wereld wil de werken herbeleven die Jezus deed voor de ogen 
der mensen. Daarom zeg Ik u, dat gij niet hardnekkig verder moet willen leven in een tijdperk dat 
reeds voorbij is. Jullie zijn een nieuw tijdperk binnengegaan, en daarin zal Ik jullie leringen geven die 
jullie nog niet zijn geopenbaard, en Ik zal Mijn werken herhalen, maar nu in geestelijke vorm. 
30... Jullie moeten wakker zijn, discipelen, want Ik zal niet alleen tot jullie spreken door deze 
spreekbuis, maar Ik zal Mij ook kenbaar maken aan jullie geest op de ogenblikken dat jullie lichaam 
slaapt. Ik zal u leren u over te geven aan de voorbereide slaap, en uw ziel los te maken van het 
aardse, zodat zij kan opstijgen naar de regionen van het licht, waar zij de profetie zal ontvangen 
waarmee zij haar weg zal verlichten, en vervolgens haar boodschap zal overbrengen aan het 
verstand. 
(31) De discipel die zijn Meester weet te ontvangen op het ogenblik dat hij hem zoekt, struikelt niet 
op het pad, noch acht hij zich zwak of in de steek gelaten in de strijd. 
32. Leer te begrijpen wat de vergeestelijking is die Ik van je verlang, opdat je niet vervalt in een 
enthousiaste mystiek die, in plaats van je geest te helpen de Goddelijke leringen te begrijpen, nieuwe 
onduidelijkheden voor zich opstapelt. 
Verinnerlijk jezelf, discipelen, laat je geest dat leven beginnen te zien dat hem wacht, die wereld die 
in haar schatkamer oneindige heerlijkheden herbergt voor de kinderen van Mijn Goddelijkheid; Ik 
ben het die jullie alle heerlijkheden van de wereld zal schenken 
34. Wacht niet te lang met het uur waarop uw geest deze gelukzaligheid zal bereiken. 
Mijn volk groeit, het vermenigvuldigt zich, niet alleen op aarde, maar ook in de geestelijke wereld. 
Onder die geestelijke scharen zijn er die bloedbanden met u hadden, of het nu uw ouders, broers of 
zusters, of kinderen waren. 
Wees niet verbaasd als Ik u zeg dat Mijn volk zo talrijk is dat de aarde er geen plaats voor zou 
hebben, en dat het nog veel talrijker zal worden. Wanneer Ik hen eenmaal heb verenigd en geen van 
Mijn kinderen ontbreekt, zal de oneindigheid hun als een thuis worden gegeven, die sfeer van licht 
en genade die geen einde kent. 
Hier op aarde bereid Ik jullie alleen maar voor, Ik geef jullie de nodige instructies door Mijn Leer, 
zodat jullie weten hoe je dat leven moet benaderen. Deze mensheid is slechts een deel van het volk 
van God. Het is noodzakelijk dat allen deze verklaringen kennen, opdat zij hun leven kunnen richten 
naar het ideaal van volmaaktheid. Deze Goddelijke Boodschap, die Mijn Woord is, gesproken door de 
lippen van de menselijke stemdrager, zal alle mensen bereiken volgens Mijn Wil. Mijn Woord is de 
bel die de wereld roept; de essentie ervan zal de volkeren prikkelen en wakker schudden om na te 
denken over vergeestelijking, over de bestemming van de ziel na dit leven. 
Zolang de religieuze gemeenschappen in diepe slaap blijven en hun gewone paden niet verlaten, zal 
er geen geestelijk ontwaken zijn, noch verwezenlijking van geestelijke idealen, en daarom zal er geen 
vrede onder de mensen zijn, noch ruimte voor actieve liefdadigheid; het licht dat ernstige menselijke 
conflicten oplost, zal niet kunnen schijnen. 
39. Ik heb u, die naar Mij luistert, Mijn volk genoemd, omdat Ik u Mijn Leer heb toevertrouwd, opdat 
gij de mensen zult uitnodigen, niet in de eerste plaats om u bij u aan te sluiten, want gij lijdt nog aan 
vele onvolkomenheden, maar om waarlijk de weg van Mijn Wet te volgen, die zeer zeker volmaakt is. 
40. Ver van u, verstrooid onder de volkeren van de aarde, verborgen tussen de grote menigten, zijn 
er velen die kinderen van Mijn volk zijn, omdat zij leven in Mijn Wet en hun ideaal is de door de 
Vader ingegeven spiritualiteit te bereiken door liefde voor hun naaste. Maar onder de aanwezigen, 
die mijn woord dag aan dag horen, zijn er, die ik nog niet tot mijn volk kan rekenen, hoewel zij mij 
jaar na jaar hebben gehoord; want in plaats van liefde tonen zij kwaadwilligheid, in plaats van 



hulpvaardigheid zelfzuchtigheid; in plaats van een ideaal van geestelijke volmaaktheid te hebben, 
overheerst bij hen egoïsme, en zij streven alles na wat hun ijdelheid vleit. 
41. Ik zeide toen tot Mijn discipelen: "Ik maak u erfgenamen van Mijn Koninkrijk"; maar denkt niet, 
dat zij zich die genade waardig maakten, omdat zij met hun Meester leefden. Bedenk dat er een was 
die, hoewel hij vele malen met zijn Heer aan tafel had gezeten, niet waardig was het hemels 
Testament te ontvangen dat de Meester aan Zijn discipelen toevertrouwde toen Hij voor de laatste 
maal met hen aan tafel zat. 
42. Het Koninkrijk van de Vader is de erfenis van alle kinderen, deze genade kan alleen worden 
verkregen door grote verdiensten van de geest. Ik wil niet dat jullie het onmogelijk achten om de 
genade te verkrijgen die jullie dichter bij Mij brengt. 
43... Wees niet bedroefd als jullie in Mijn woord horen dat jullie het beloofde land alleen met grote 
inspanning en zwoegen zullen bereiken. Verheugt u, want wie zijn leven op dat doel richt, zal niet 
teleurgesteld worden, noch zal hij zich bedrogen zien. Het zal hem niet overkomen zoals het velen 
overkomt die de heerlijkheid van de wereld nastreven en haar toch niet bereiken na vele arbeid, of 
die haar wel bereiken maar weldra het lijden ondervinden haar te zien wegsmelten tot er niets meer 
van overblijft. 
44. Leerlingen, Mijn Leer toont u dat u, zonder ook maar één stap af te wijken van uw menselijke 
plichten en de nobele doelen van dit leven, altijd het verlangen in u moet hebben om naar God toe te 
gaan en waardig te worden om de hoge beloning te verkrijgen die u is beloofd. 
45... Het lichaam is zo nauw verbonden met de ziel, dat wanneer het weet dat zijn lichamelijk 
omhulsel lijdt, het voelt alsof het kwaad in hemzelf is. Maak gebruik van Mijn genezende balsem, 
zielen, en genees uw lichaam; laat het boven de pijn zijn, breng het geloof en hoop bij. 
Jullie komen bedroefd tot Mij en klagen over jullie lijden. Maar de Meester zegt u dat Hij, ook al 
heeft Hij veel pijn te genezen onder Zijn kinderen, Zijn barmhartige hand uitstrekt en u aanraakt, 
zodat u het wonder van Zijn streling zult voelen en in gezondheid zult opstaan en daarvan getuigenis 
zult afleggen, zodat anderen tot Hem zullen komen. 
Zij die de beproevingen van het leven weten te overwinnen, staan niet toe dat zij hun ziel treffen. Zie 
hoe zij Mijn Aanwezigheid ontvangen met grote vreugde in het hart van hun discipelen, terwijl hij die 
zich door beproevingen heeft laten verslaan, bedroefd en neerslachtig komt. In plaats van Mij een 
geestelijk loflied toe te zenden, toont hij Mij slechts zijn pijn en tranen. Ik aanvaard dit lijdend offer, 
maar ik wil dat je het verandert in een offer van geloof, vertrouwen en vrede. 
48... Jullie vragen Mij of Ik niets voor jullie kan doen? Ach, Mijn kleine kinderen, zelfs voordat jullie 
het Mij vragen, heb Ik al in jullie handen gelegd wat jullie nodig hebben! Maar in de strijd van het 
leven, wandelend zonder het licht van het geloof, zijn jullie niet in staat Mijn aanwezigheid te voelen, 
noch te herkennen wat Ik aan jullie geest geef, noch het licht te zien van de nieuwe dag, die op jullie 
ontwaken wacht, opdat jullie hem ten volle zullen zien schijnen. 
49. Vraag hen die het wonder werkelijkheid hebben zien worden in hun leven, vraag hen die hier 
komen met vreugde weerspiegeld in hun gelaat. Zij zullen voor u een boek openen met hun 
getuigenis, waarin u een verhaal zult lezen dat een lerend voorbeeld zal zijn en een aansporing voor 
uw geloof. 
50. Hoe kun je geloven dat ik minder hou van degene die meer lijdt? Hoe kun je jouw pijn opvatten 
als een teken dat ik niet van je hou? Als je maar begreep dat ik juist uit liefde naar je toe ben 
gekomen! Heb ik u niet gezegd, dat de rechtvaardige reeds gered is, en dat de gezonde geen 
geneesheer noodig heeft? Indien gij u ziek gevoelt, en wanneer gij uzelven onderzoekt in het licht 
uws gewetens, en gij uzelven herkent als zondaars, weet dan, dat gij het zijt, die Ik ben komen 
zoeken. 
51. Indien gij meent, dat God soms tranen heeft vergoten, dan is dit zeker niet geweest ter wille van 
hen, die Zijn hemels Koninkrijk genieten, maar ter wille van hen, die verward of wenend zijn. 
52. Ziet hier de volmaakte weg, want in Mijn Woord is het licht dat tot volmaaktheid leidt. 
Mijn Geest gaat zijn ware tempel binnen, dat is jouw hart. Van daaruit hebben jullie Mij geroepen en 
Mij gevraagd te komen om jullie Mijn Woord te geven, en hier ben Ik dus. 
54. Gij gelooft in Mij en spreekt Mijn naam met geloof uit. Hij die Mijn lessen volgt en ernaar handelt, 
zal verlost worden. 



55. Uw ziel kan niet omkomen in de duisternis van de verwarring, want Mijn Bloed, vergoten op het 
kruis van Golgotha, heeft uw ziel aangemoedigd de omzwervingen van haar evolutie aan te vatten, in 
het voetspoor van haar Meester. Ik heb je gekocht voor de prijs van mijn bloed, mijn liefde. Sindsdien 
ben je voorbereid om op te staan uit de dood. 
56. Wanneer jullie Mij zo horen spreken, dan belijden jullie innerlijk dat jullie zondaars zijn voor Mij 
en wanneer jullie je geest tot rust voelen komen omdat jullie geluisterd hebben naar de bestraffing 
van het geweten, dan vinden jullie jezelf in gemeenschap van liefde met Mijn Goddelijkheid. 
Deze liefde die tot u komt, is de deur naar het Koninkrijk der hemelen die zich voor uw geest opent 
als een eeuwige uitnodiging. 
58. Wie van Mijn kinderen is zwak geworden in geloof en verdwaald op de weg des levens, tot wie Ik 
Mij niet zou hebben gewend om hem het leven te schenken? Wie van hen die in stilte lijden, is door 
Mij niet gehoord? Welk weeskind op aarde heeft niet in zijn leven de tegenwoordigheid en de troost 
van Maria gevoeld, die hem troost? Welke terminaal zieke heeft in zijn diepste wezen niet dezelfde 
stem gehoord die eens tegen Lazarus zei: "Sta op en wandel"? Ik ben Christus, de troost en het licht 
van de wereld. Ik ga achter u aan in uw geloof of in uw twijfel, want Ik weet dat zelfs hij die Mij het 
meest verloochent, uiteindelijk bij Mij zal zijn, bezwijkend onder het verzoenend gewicht van zijn 
werken. 
Komt tot Mij, allen die gebukt gaan onder lijden, en Ik zal u reinheid geven met Mijn woord. Dan, 
wanneer je Mij niet meer hoort, zul je Mijn liefdevolle begeleiding blijven voelen. 
60... Ontvang Mijn Licht, opdat het uw levensweg verlicht en u bevrijdt van de vertroebeling van het 
bewustzijn in het uur van de dood. Dan, op het moment dat je de drempels van het hiernamaals 
overschrijdt, zul je weten wie je bent, wie je bent geweest en wie je zult zijn. 
Hoor mijn gelijkenis: 
61. Er was eens een koning die, omringd door zijn onderdanen, een overwinning vierde die hij had 
behaald op een opstandig volk dat vazallen was geworden. 
62. De koning en zijn volk zongen een overwinningslied. Toen sprak de koning aldus tot zijn volk: "De 
macht van mijn arm heeft gezegevierd en heeft mijn rijk doen groeien; maar de overwonnenen zal ik 
liefhebben zoals ik u liefheb, ik zal hun akkers geven op mijn landgoederen om de wijnstok te 
bebouwen, en het is mijn wil dat gij hen liefhebt zoals ik hen liefheb." 
63. De tijd ging voorbij en onder dat volk, dat door de liefde en de gerechtigheid van die koning was 
gewonnen, kwam een man op die tegen zijn heer in opstand kwam en hem in zijn slaap trachtte te 
doden, maar hem slechts verwondde. 
64. Met het oog op zijn misdaad vluchtte die man, vol angst, om zich in de donkerste bossen te 
verbergen, terwijl de koning de ondankbaarheid en afwezigheid van zijn onderdaan betreurde, want 
zijn hart had hem innig lief. 
(65) Die man werd, terwijl hij op de vlucht was, gevangen genomen door een volk dat de koning 
vijandig gezind was, en toen hij ervan beschuldigd werd een onderdaan te zijn van hem wiens 
heerschappij zij niet erkenden, riep deze, verschrikt, hun met luide stem toe dat hij een 
voortvluchtige was omdat hij juist de koning had gedood. Maar zij geloofden hem niet en 
veroordeelden hem tot de brandstapel, omdat hij al eerder de marteldood had ondergaan. Toen hij 
al bloedend was en zij op het punt stonden hem in het vuur te werpen, gebeurde het dat de koning 
daar voorbijging met zijn dienaren, die op zoek waren naar de opstandeling, en toen hij zag wat hier 
gebeurde, hief die heerser zijn arm op en zei tegen de trawanten: "Wat doen jullie, opstandige 
mensen?" En bij het geluid van de majestueuze en bevelende stem van de koning bogen de rebellen 
zich voor hem neer. 
66. De ondankbare onderdaan, die nog steeds in boeien bij het vuur lag, slechts wachtend op de 
voltrekking van zijn vonnis, was verbaasd en ontsteld toen hij zag dat de koning niet dood was en dat 
hij stap voor stap naderbij kwam en hem losmaakte. Hij leidde hem weg van het vuur en verzorgde 
zijn wonden. Toen gaf hij hem wijn te drinken, bekleedde hem met een nieuw wit gewaad en nadat 
hij hem op het voorhoofd gekust had, zei hij tegen hem: "Mijn onderdaan, waarom ben je van mij 
weggevlucht? Waarom hebt gij mij verwond? Antwoord mij niet met woorden; ik wil alleen dat gij 
weet dat ik u liefheb, en ik zeg u nu: kom en volg mij." De mensen die getuige waren van deze 
taferelen van barmhartigheid riepen in verwondering uit en veranderden van binnen: "Hosanna, 



hosanna!" Zij beweerden gehoorzame vazallen van die koning te zijn, en ontvingen slechts weldaden 
van hun heer; en de onderdaan die eens in opstand kwam, overweldigd door zoveel liefde van zijn 
koning, nam zich voor om die blijken van grenzeloze genegenheid te vergelden, door zijn heer voor 
altijd lief te hebben en te vereren, overwonnen door zijn zo volmaakte werken. 
(einde van de gelijkenis) 
67. Ziet, mensen, hoe duidelijk is Mijn Woord! Toch strijden de mensen tegen Mij en verliezen hun 
vriendschap met Mij. 
68. Wat voor kwaad heb ik de mensen aangedaan? Welk nadeel brengt Mijn Leer en Mijn Wet voor 
hen mee? 
69. Weet dat zo vaak je Mij beledigt, elke keer zal je vergeven worden. Maar dan bent u ook verplicht 
uw vijanden te vergeven wanneer zij u beledigen. 
Ik hou van jullie, en wanneer jullie een stap van Mij vandaan zetten, zet Ik dezelfde stap om tot jullie 
te naderen. Als u de poorten van uw tempel voor Mij sluit, zal Ik er op kloppen totdat u open doet en 
Ik kan binnengaan. 
71. Als u gelooft dat u al verlost bent omdat Ik aan het kruis stond, begrijp dan ook dat u moet 
bewijzen dat u die verlossing waardig bent en dat voorbeeld moet volgen. 
72. Bij Mij zijn zij die zondigden en heden gezegend zijn, zij die lasterden en heden Mijn woord van 
liefde op hun lippen ontvangen. De overspelige vrouwen, die geen rust in hun geweten hadden, 
hebben vergeving verkregen, opdat zij niet meer zondigen, want Ik ben de Opstanding en het Leven. 
Daar gij de discipelen en erfgenamen zijt van het goddelijk Woord, laster niet meer. Bedenk dat Ik 
jullie een aangename taal heb gegeven om elk idee, elke ingeving en elk gevoel uit te drukken. 
74. Dit is Mijn Woord, voor de ongeschoolden en de geschoolden. 
75. "Wees het goede volk", wees als een heldere spiegel, opdat allen mogen geloven dat Ik met u 
ben. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 101  
 
1. als de schapen niet naar de herder roepen, zoekt de herder hen om hen naar de horde te leiden. 
2e leerlingen, Ik bereid jullie voor, zodat jullie na Mijn vertrek van provincie tot provincie kunnen 
gaan om het goede nieuws te verspreiden dat de Meester onder de mensen is geweest. Op dat 
moment zullen de geestesorganen van Mijn stemdragers gesloten zijn voor deze verkondiging, Mijn 
Goddelijke Straal en Mijn geestelijke kinderen zullen zich niet langer in deze vorm manifesteren. Alles 
zal veranderen na 1950. Maar als zij die de spreekbuis en de drager van de geestelijke gaven zijn 
geweest, volharden in hun voorbereiding en geestelijke verheffing, zullen zij de eersten zijn om het 
gesprek van geest tot geest te bereiken, om het vervolgens aan de schare gelovigen te onderwijzen. 
3. De lippen van Mijn discipelen zullen bereid zijn troost te bieden aan hen die in nood verkeren, en 
hun huis zal bereid zijn hen te ontvangen die komen in een verlangen naar vrede. 
Niet al Mijn werkers zullen vertrekken om Mijn waarheid bekend te maken. Sommigen zullen blijven 
wachten op hun medemensen, terwijl anderen hen zullen opzoeken in hun dorpen, provincies en 
naties. 
5. de geestenwezens die u hebben beschermd zullen om u heen zijn en u inspiratie, kracht en geloof 
geven op uw weg. 
Luister eerst naar Mij, leer van Mij, breng het in praktijk, en bid voor deze wereld die vergaat en 
doodbloedt. Indien gij verwacht dat de Vader alleen voor de wereld zal zorgen, vergist gij u: gij hebt 
een groot deel van de last van dit kruis te dragen. 
Uw eigen lijden mag u niet de mensen doen vergeten die in voortdurende wanhoop en angst leven. 
Uw ontberingen en moeilijkheden in het dagelijks leven zijn groot, maar u kunt ze niet vergelijken 
met die welke sommige van uw medemensen bezwaren. 
8. Ik weet goed dat vele harten op dit ogenblik doof zijn voor Mijn oproep, ver van Mij verwijderd, 
volledig in beslag genomen door hun ambitieuze plannen en hun vijandschappen. Maar waarom zijn 
er ook onder jullie momenten dat jullie doof zijn voor Mijn ingevingen en dat jullie je nalatig tonen 
op de geestelijke weg die Ik voor jullie heb uitgestippeld? Doe niet alsof het de ongehoorzaamheid 
van je vlees en je steeds toenemende behoeften en zorgen zijn die je van Mij verwijderen. 
9 Ik ben overal, bij elke bocht kun je een gelegenheid vinden om Mijn leringen toe te passen, want 
altijd zal de tijd en de gelegenheid gevonden worden voor de geest om zijn zending te volbrengen, 
zelfs in de stoffelijke werken. 
(10) Denk elke dag vijf minuten na over uw werken, beoordeel uzelf en neem u voor uzelf steeds 
meer te verbeteren. 
11. Het gebed is de verdediging, het wapen en het schild van de geest. Neem er altijd je toevlucht 
toe, en je zult niet zwak zijn. 
12. Ik spreek tot u in eenvoudige woorden, die voor iedereen begrijpelijk zijn. Ik heb geen indruk op u 
gemaakt met voortreffelijke uitdrukkingen, noch met onbegrijpelijke filosofieën, noch heb ik tot u 
gesproken met vreemde woorden. De grootheid van Mijn Woord ligt in zijn eenvoud. Ontdek en 
doorgrond het. 
Belijdt Mij geestelijk, wetende dat Ik ontdek wat gij in het diepst van uw hart verbergt. Laat 
waarachtig berouw geboren worden in jullie harten en streef ernaar steeds zuiverder tot Mij te 
komen. 
Leer dit alles, en jullie zullen op jullie weg herkend worden als Mijn discipelen. Sommigen zullen, 
wanneer zij uw geschenk van verlossing erkennen, uw geheim willen kopen, sommigen met goede 
bedoelingen, anderen uit winstbejag. Maar gij zult hun zeggen, dat het geheim van het helpen van 
uw lijdende medemensen, naastenliefde is, en dat allen dit vermogen bezitten. 
Je hebt vaardigheden waarmee je de wereld kunt verbazen. Door de gave van het geestelijk zien zult 
gij profeteren en zelfs superieur zijn aan de voorspellingen van de wetenschap. 
16... Door Mijn werkers, zelfs de minsten onder hen, verricht Ik wonderen. Het is de tijd, dat de 
eenvoudigen en de ongeschoolden Mij danken, omdat Ik hem Mijn barmhartigheid heb geschonken 
en hem tot Mijn dienaar heb gemaakt. Want in een man met een ongetrainde geest kan een hoge 
geest schuilen die alleen ik herken. 



17... Ik heb velen zien zuchten en snikken aan de rand van de afgrond, omdat hun lichaam 
onhandelbaar en ontembaar is geweest. Maar hun ziel, die worstelt om de dwalingen van het vlees 
te overwinnen, is in gebed tot Mij opgestegen om te zeggen: "Heer, als U mij niet te hulp komt, zal ik 
omkomen". - Dan heeft de Meester zich tot hen gewend om die opstandige materie met een woord 
of door een beproeving te doen wijken, en de ziel kracht te geven om de menselijke hartstochten en 
zwakheden te overwinnen. 
18. Dezen zijn het die, hoewel arm van geest en nederig op aarde, thans met kracht begiftigd zijn, en 
hun lippen spreken diepzinnige leringen, en met liefde genezen zij ziekten die voor anderen 
onmogelijk te genezen waren. 
19 zou u in staat zijn mijn vragen over mijn vorige onderricht te beantwoorden? 
20. Het boek blijft daar liggen, opengeslagen op dezelfde bladzijde die ik u de vorige keer heb laten 
zien, maar het is noodzakelijk om door te gaan zonder te stoppen. Daarom laat Ik Mijn woord in je 
geweten gegrift blijven, zodat het tot je komt wanneer je het nodig hebt. 
21. Ik ben het Boek des Levens. Ik zal er voor zorgen dat ieder van jullie een klein boek van kennis is; 
daartoe schrijf Ik thans Mijn leringen in jullie harten. Morgen zal deze Leer alle volkeren en huizen 
bereiken, maar nu reeds kunt gij zeggen dat gij het voorrecht hebt gehad Mijn toehoorders te zijn 
tijdens deze manifestatie. 
22. Ik riep hen die zichzelf onterfd achtten, hen die overbodig leken binnen de mensheid, hen die 
vernederingen leden, sommigen zelfs door toedoen van hun naasten, en Ik legde hun dit boek van 
liefde in handen. 
23... U hebt het begin van een nieuw tijdperk gezien, maar u kunt niet zeggen dat u alles al hebt 
meegemaakt. Daarom bereid ik je zorgvuldig voor. In de toekomst, wanneer gij deze leer helder ziet 
schijnen, zult gij niet verward noch verblind worden door haar licht. Van discipelen zult gij soldaten 
der waarheid worden, gereed om u te verdedigen; hiertoe openbaar Ik u de wapens, waarmee gij 
zult strijden. Maar voor het geval dat jullie het vergeten zijn, is het niet overbodig dat Ik jullie eraan 
herinner dat de wapens waarmee jullie onoverwinnelijk zullen zijn, de volgende zijn: gebed, 
barmhartigheid, vergeving, oprechtheid, zachtmoedigheid, ijver voor wat rechtvaardig en goed is, en 
liefde. 
24. Jullie waren voorbestemd om op aarde te leven en toen jullie teleurstellingen en ontberingen 
jullie ertoe brachten om te vragen naar de verborgen raad van God, kregen jullie onmiddellijk het 
Goddelijke antwoord toen jullie werden opgeroepen om Mijn Woord te horen, dat streling en balsem 
is en tegelijkertijd wet. 
25. Wanneer jullie Mij horen spreken als Vader, als Meester en als God, zullen jullie je leven 
heroriënteren, nu jullie weten dat het doel waarvoor jullie geschapen en naar de wereld gezonden 
zijn, is om Mij te bereiken; Ik ben degene die degene is die degene is die degene is die degene is die 
degene is die degene is die degene is die degene is die degene is die degene is die degene is die 
degene is die naar de wereld gezonden is. 
26. Wie anders dan Ik zou u uw bestemming hebben geopenbaard en u uw geestelijke gaven hebben 
onthuld? 
Mijn discipel Johannes zag in zijn vervoering die tijd, de ontplooiing van jullie geestelijke gaven, maar 
hij zag het alleen. Eerst moest het Goddelijke Lam tot u komen om het Zesde Zegel van dat Boek van 
Eeuwige Wijsheid en Volmaakte Gerechtigheid te ontsluiten, zodat u het zou kunnen begrijpen. 
De weg die Ik jullie vandaag wijs wordt verlicht door het licht van de waarheid, zodat jullie Mij 
kunnen bereiken. Op deze weg zullen jullie veel beproevingen tegenkomen, er zullen veel 
gelegenheden zijn om Mijn Wet te bestuderen, je bestemming te kennen en je in te zetten voor de 
vervulling ervan. 
29... Elke dag brengt zijn beproevingen, en Ik zie hoe jullie ze ontvangen, en overdenk de vruchten 
die jullie Mij schenken. Veel van deze beproevingen zijn van ondergeschikt belang, maar je zou er 
een leven van verbetering en volmaaktheid mee kunnen beginnen. Maar zonder ze tot op de bodem 
uit te zoeken, verwerpt gij ze en als gij zo handelt, hoe kunt gij u dan op zwaardere beproevingen 
voorbereiden? Het oordeel dat Ik uitspreek over jullie werken is niet streng; het is het oordeel van 
een tedere Vader die jullie liefheeft, die jullie raad geeft opdat jullie altijd vooruitgaan in de 
beoefening van Mijn Wet en jullie vrede en geestelijke kracht tonen. Maar Ik zoek en bemin al Mijn 



kinderen, Ik keer Mij niet af van degene die zondigt, maar Ik vergeef hem en geef hem de 
gelegenheid zijn weg te beteren en op het rechte pad terug te keren. 
Onder hen die Mij volgen zijn er die zich niet van hun zonden hebben kunnen bevrijden; weer 
anderen, die vurig bidden zolang zij menen de overwinning te hebben behaald, vergeten Mijn 
onderricht wanneer zij in hun eigenliefde of trots gekrenkt zijn en staan toe dat hun slechte 
neigingen zich openbaren. Wie zou zich voor Mij kunnen verbergen, die uw gedachten en de 
oorsprong van uw wezen kent? 
30. zolang de mens niet tot het hart van zijn medemens kan doordringen om zijn zaak te verdedigen, 
zorg ik ervoor, of het nu rechtvaardig is of onrechtvaardig, ik verdedig u en heb u lief 
31. Luister naar Mijn woorden, opdat gij niet struikelt, noch een beker leed over uw lippen brengt. 
Waarom wil je je bestemming van liefde, je grote missie niet begrijpen? Waarom doen jullie niet 
hetzelfde als Ik en voelen jullie je in staat te volbrengen wat Ik van jullie vraag, omdat jullie deel 
uitmaken van Mijn Wezen en dus begiftigd zijn met grote kwaliteiten? 
32. Ik wil niet dat jullie je gekwetst voelen wanneer jullie Mijn woord ontvangen, maar Ik wil jullie er 
nieuwe moed mee inboezemen. Indien Ik eens tot u zeide: "Uw Wil is de Mijne", bedenk dan, dat, 
wanneer gij u aan Mijn Wetten onderwerpt, gij Mijn Wil doet. Ik keur jullie goede voornemens en 
besluiten goed en jullie hebben Mijn vrede en Mijn zegeningen over jullie hart voelen neerdalen, 
telkens wanneer jullie je plicht tot liefhebben vervuld hebben. 
Doe moeite om goed te doen, bid met ijver en heb uw naasten lief. Laat uw geest groeien en zich 
sterk en groot voelen bij de vervulling van zijn opdracht. 
34. Het heeft Mij behaagd dat gij in deze tijd arm zijt, maar Ik zal u niet zonder dagelijks brood laten. 
Als ik u iets onthoud, zal ik u het brood van de Geest, het brood van het eeuwige leven, teruggeven 
en u weldoeners van de mensheid noemen. 
35. De door Mij aangekondigde tijden van bezoeking door Damiana Oviedo zijn aangebroken. De 
volkeren bestrijden elkaar in hun oorlogen, en hongersnood en pestilentie grijpen om zich heen over 
de mensheid. De krachten van de natuur zijn ontketend. Ik zei door de eerste stemdrager: "De tijden 
zullen veranderen en wanneer jullie de menselijke wetenschap grote tekenen van vooruitgang zien 
vertonen, zullen jullie je bekeren en van Mij leren om een boodschap van vrede aan de mensheid te 
brengen. 
Jullie zijn allen verlicht, en zelfs in de meest afgelegen uithoek van de aarde, waar zich één van Mijn 
discipelen bevindt, zal Mijn Geest aanwezig zijn, licht en kracht verspreiden, problemen oplossen en 
hindernissen uit de weg ruimen. Jullie die door Mij getekend zijn in deze tijd, doe voorbede voor hen 
die niet gezegend zijn om deze openbaring te kennen die Ik jullie geef. 
37. Rust gedurende deze korte periode waarin Ik u zegen en u Mijn vrede geef, want u moet uw 
plicht tot eerherstel vervullen; daarvoor heb Ik u de genade geschonken een nieuw aards lichaam 
aan te nemen. Mijn liefde geeft jullie deze kans, zodat jullie Mij kunnen bereiken. Hoe kan het Mijn 
Wil zijn dat je in Mijn Aanwezigheid komt met pijn in je ziel? Maar gij die Mij hoort, weet dat Mijn 
Woord niet meer van uw geweten zal wijken. Maar hoevelen zijn er niet die niet willen komen, 
hoewel ik hen roep: zij zijn het die het genot najagen als het hoogste doel van hun leven, en die 
alleen het dictaat van hun vrije wil voor wetten hebben. Ik laat hen niet in de steek omdat zij Mij niet 
willen volgen; integendeel, zij zijn het die Ik het meest zoek, omdat Ik weet dat juist zij hun ogen naar 
Mij zullen opheffen wanneer de pijn in hun hart zeer groot is. 
Op die momenten van berouw, ontvang ik alles en vergeef ik alles. Maar terwijl sommigen zich hun 
leven lang vernieuwen, vergeten anderen Mijn bewijs van liefde zodra zij weer tot rust en 
gezondheid zijn gekomen en zich weer sterk voelen, en zij distantiëren zich nog meer. Zij hebben 
geen gebruik weten te maken van de goede gelegenheid die het leven hun heeft gegeven om naar de 
ware weg terug te keren. Dan roep ik hen weg naar gene zijde, opdat hun geest zich kan bezinnen, 
buiten de invloed van de materie en alles wat hem aan de wereld bindt. 
39. Naar hoeveel mensen stuur ik deze oproep dag na dag! Zij zullen zich in het licht van Mijn 
goddelijke gerechtigheid reinigen alvorens terug te keren, en zij die aldus gereinigd zijn zullen zich 
niet opnieuw met vuil besmeuren, want zij zullen komen met een vast voornemen om werken van 
verdienste te doen - werken die de Heer behagen en Hem waardig zijn. 



40. Hoevelen van u zullen naar de aarde moeten terugkeren in een poging om de taak te volbrengen 
die u verzuimd hebt te volbrengen, of op zoek naar een gelegenheid om de fouten goed te maken die 
u hebt gemaakt! 
Bedenk dat, hoewel velen van jullie tijd hebben gehad om Mij te horen en van Mij te leren, zij in de 
laatste jaren van hun leven zijn en geen tijd meer hebben om met zoveel liefde te zaaien wat zij in 
hun geest hebben vergaard. Maar wees niet ongerust, Ik ben het Leven en Ik zal jullie laten leven 
opdat jullie in de harten het zaad kunnen zaaien dat jullie zo vurig wensen te bewerken. 
42. Onder de schare die naar Mij luistert, ontbreekt niet diegene die meent veel van de Goddelijke 
leringen te begrijpen, maar innerlijk twijfelt en dit woord loochent. Maar wat hij niet kan ontkennen 
is het feit dat zijn hart heeft beefd en geslagen op manieren die hij niet kent. Hij zal proberen 
bepaalde woorden die ik tot hem richtte te vergeten, en toch zal hem dat niet lukken, en hij zal zelfs 
een paar uur slaap verliezen waarin hij de echo hoort van dat onopvallende en eenvoudige woord. 
De reden daarvoor is dat zijn geweten hem zal zeggen dat er achter dat woord een licht was dat 
ontdekte wat hij in zijn hart verborg, en tot hem sprak over wat alleen hij wist. 
43. Hier is nog een bladzijde van het Boek des Levens, geschreven door Mijn barmhartige hand. Ik 
heb tot uw geest gesproken, want te allen tijde heb Ik Mij aan de mensen bekend gemaakt. De vorm 
waarin Ik Mij nu manifesteer is niet nieuw of vreemd. Alleen voor hem die gematerialiseerd is, kan 
het vreemd of onmogelijk lijken. Voor hem daarentegen, die Mij verwachtte, is het de meest 
natuurlijke en juiste zaak om de stem van zijn Vader in zichzelf te horen. Alleen de maagden die 
wisten hoe te waken met brandende lampen, hoorden de stem van de Bruidegom toen Hij om 
middernacht kwam. 
44. Er waren er die Ik eenmaal, tweemaal en een derde maal moest roepen, sommigen die Mij niet 
alleen moesten horen, maar ook tot op de bodem moesten gaan om hun geloof te doen 
ontvlammen, en sommigen lasterden Mijn werk; maar later, toen Ik op hun weg een wonder 
verrichtte, bekenden zij berouwvol en angstig dat Hij die sprak Het Woord van God was, de 
Goddelijke Meester. Dit is Mijn beste onderricht: weest geduldig met uw medemensen; indien zij aan 
de leer twijfelen, wederkeer dan nooit belediging voor belediging. 
45. Gezegend zijn zij die trachten voor Mijn ogen de pijn te verbergen die de mensen hen aandoen 
met hun spotternij en harteloosheid. Gezegend zijn zij die niet klagen, maar Mij danken, want 
ondanks hun beproevingen volgt Mijn genade hen overal. 
46... Wat kun jij voor Mijn ogen verbergen dat zij niet ontdekt? Ik zal jullie belonen, altijd na de 
stormen zullen jullie de regenboog van vrede zien verschijnen. Ga door met het verzamelen van Mijn 
Leer als een schat, laat het een daad worden zodat de naastenliefde gezuiverd wordt in jullie harten. 
47. Onder u zijn er, die vroeger hun welgevallen in het boze hadden, die zich met haat en 
verdorvenheid op hun gemak voelden, maar die door liefde, barmhartigheid en nederigheid werden 
verschrikt. Nu zijn ze verfrist door hun innerlijke transformatie, door hun vernieuwing. Je geest is al 
aan het winnen van macht over je vlees. Nu ben je verheugd als je goed doet, je schept genoegen in 
het beoefenen van barmhartigheid, en je voelt voldoening als je zachtmoedig en nederig bent. Je 
begint te huiveren en afkeer te voelen tegen verdorvenheid. Er is niemand die, nadat hij naar Mij 
heeft geluisterd, zijn leven niet op de een of andere manier heeft veranderd. Wie kan zeggen dat hij 
geen echte gezondheid door zijn wezen heeft voelen stromen nadat hij de genezende balsem van de 
Opperste Geneesheer op zijn lichaam en ziel had ontvangen? Hoeveel wonderen heeft Mijn Woord 
alleen al verricht! Ik heb je alles gegeven om je te helpen je spirituele luiheid te overwinnen. Want in 
deze tijd ben Ik niet gekomen om Mijzelf als mens op te offeren, maar om jullie te inspireren 
verdiensten te verwerven om jullie verlossing te verdienen. Boven u bestaat een geestelijke schat, 
die de erfenis is voor uw geest. Wanneer zul je alles bezitten wat Ik voor je bestemd heb? 
48. Vandaag kan niemand weten hoeveel hij al bereikt heeft. 
49. Hoe nodig heb je momenten! Sommigen huilen en weten niet waarom, ze zijn voortdurend ziek. 
Anderen, die vaders zijn, vragen zich af waarom zij slechts vruchten van onbegrip en ondankbaarheid 
oogsten, hoewel zij voor hun gezin hebben gezorgd en het liefdevol hebben verzorgd. En de vrouwen 
die op aarde het verlangen hadden naar liefkozingen en bijstand, vragen zich evenzo af waarom zij 
deze dorst naar tederheid in het leven niet konden lessen. Broeders en zusters van hetzelfde bloed 
voelen zich ver van elkaar verwijderd, zij houden niet van elkaar en zij begrijpen elkaar niet. Je vraagt 



je af wat de reden van dit alles is en je bent niet in staat te begrijpen waarom de goedheid voor je 
ogen faalt. Ik zeg het je: Zodra het goede van de een weerklank vindt bij de ander en diens hart 
erdoor wordt verkwikt - wanneer de geestelijke deugden en waarden naar waarde worden geschat, 
dan zal de honger, de dorst naar gerechtigheid, naar liefde en begrip uit de harten der mensen 
wegtrekken. 
50. Ik zeg u ook, dat gij hier op aarde niet weet, wie gij geestelijk zijt, noch weet gij, wie de geest is 
van uw echtgenoot, van uw ouders, of van uw kinderen. Alleen zo hebt u de last kunnen dragen van 
de vele verzoeningsplichten die uw kruis vormen. Draag dit kruis met liefde, probeer niet te weten 
wie je op dit moment zou kunnen zijn. Wees tevreden te weten dat jullie allen broederlijke kinderen 
zijn van één Vader en dat er geen vijanden kunnen zijn onder broeders en zusters. Heb elkaar lief en 
je zult vorderen op het pad van de evolutie. 
51. Eden sloot lang geleden zijn poorten voor de mensheid, het verdween, en zijn geur steeg op naar 
het oneindige. Toen veranderde de aarde in een tranendal en begon de geestelijke verzoening, het 
slagveld waar de ziel zich zuivert. Maar een beter Paradijs dan het Paradijs dat je verloor is het 
Paradijs dat je zult vinden; het wacht op je met open poorten. Bid zodat je mijn kracht ontvangt en 
verder kunt komen op je spirituele weg van ontwikkeling. Maar doe het met je geest, niet met 
geleerde gebeden - hoe mooi ze ook zijn - als je ze niet ten diepste voelt. Heb daarom lief en vergeef 
uw medemens. Dan zul je de gelukzaligheid ervaren die van het geweten naar het hart stroomt 
wanneer je Mijn instructies volgt. 
Reeds lang ben Ik bezig u voor te bereiden, want het zal komen dat gij zult worden genoemd 
verstoorders van de orde en de geestelijke vrede in de wereld, omdat gij zult worden belasterd. Mijn 
onderricht leidt hen op die morgen geduldige, nederige en zachtmoedige meesters zullen zijn, die 
liefdevol zullen antwoorden op alle vragen van hun medemensen. 
Elk van Mijn leringen is een boek waaruit je alles kunt leren wat je geest nodig heeft om later je 
broeders en zusters te onderwijzen. Mijn onderricht bereidt voor jullie een nieuwe wereld voor, een 
nieuw leven reeds op deze aarde. Maar wanneer ik tot u spreek over deze waarheid en u denkt aan 
de oorlog die door de naties gevoerd wordt, waar alleen pijn, angst en ellende is, denkt u dat dit 
woord onmogelijk werkelijkheid kan worden. Maar waarlijk, ik zeg u, wat ik u meedeel is niet alleen 
een onderricht, maar ook een profetie. 
(54) Indien uw wetenschap en uw zonde u het Paradijs van vrede, zuiverheid en broederschap 
hebben doen verliezen, zal de vergeestelijking u die genade teruggeven, die hoger zal worden 
gewaardeerd dan de hoge graad van ontwikkeling die u nu bezit, dan (dat bestaan) toen u nog in de 
staat van onschuld verkeerde. 
55. "Eenvoudig en duidelijk is Mijn onderricht, opdat de beginnelingen het mogen begrijpen. Hoewel 
Ik Mij manifesteer door zondige lichamen, blijft Mijn woord als een spoor van liefde in het hart van 
de mensen. Deze vorm van manifestatie is een ander bewijs van nederigheid dat Ik aan Mijn 
kinderen heb gegeven. Ik leer u voortdurend deze deugd, want het is een van die deugden die de 
geest het meest moet beoefenen. Aan sommigen heb ik een nederige afkomst in de wereld gegeven, 
opdat zij in hun leven een voorbeeld zouden nemen aan de Meester; aan anderen heb ik een rijk huis 
gegeven, opdat zij evenzo Jezus zouden navolgen, die, hoewel een koning, Zijn troon verliet om de 
armen, de zieken en de zondaars te dienen. 
(56) De verdienste van degene die uit zijn maatschappelijke positie afdaalt om zijn naaste te dienen, 
wie dat ook moge zijn, is even groot als die van degene die zich op de weg van de liefde uit zijn 
ellendige en onbekende leven verheft tot de hoogte van de rechtvaardigen. 
57. O, kon er maar een nederig hart onder u oprijzen om als voorbeeld voor anderen te dienen! 
Want hoevelen van hen die een uitdrukking van nederigheid in hun gezicht hebben, zaaien de trots 
die zij heimelijk in hun trotse harten hebben? Het is Mijn Wil dat dat masker van huichelarij van dit 
volk afvalt, zodat de mensen u zullen herkennen als leerlingen van de Heilige Geest, vanwege uw 
nederigheid. 
Het leven van uw Meester is een voorbeeld voor alle mensen. Maar omdat het de vrouw aan 
onderricht in haar taak als moeder ontbrak, werd Maria tot haar gezonden als de belichaming van de 
goddelijke tederheid, die als vrouw onder de mensen verscheen, om u evenzo haar goddelijke 
voorbeeld van nederigheid te geven. 



59... Telkens als je Mij de deugd hoort prijzen, voel je dat de menselijke zonde en onvolmaaktheid in 
al hun grootsheid voor je ogen verschijnen. Dan buigt gij bedroefd uw nek en iemand zegt tot Mij: 
"Heer, komt Gij in Uw reinheid en heiligheid om ons te vernederen voor onze zonden, Gij die 
nederigheid in ons hart legt?" Ik antwoord dat hart dat hij Mijn woord niet begrepen heeft, dat het 
slechts een atoom is van Mijn licht en Mijn heiligheid dat Ik jullie voorhoud opdat jullie je niet 
vernederd voelen voor Mij of niet in staat om Mij te volgen in de deugd. 
60. Verwar nederigheid niet met een mager kleed. Noch denkt gij dat hij nederig is die in zichzelf een 
gevoel van minderwaardigheid heeft en daarom gedwongen is anderen te dienen en voor hen te 
buigen. Ik zeg u, dat de ware nederigheid is gelegen in hem, die, ofschoon hij in staat is te oordelen 
dat hij iemand is en weet dat hij een zekere kennis bezit, bereid is zich voor anderen te vernederen 
en er behagen in schept met hen te delen wat hij heeft. 
61. Nederigheid is het licht van de ziel, en de afwezigheid ervan daarentegen is duisternis in haar 
binnenste. IJdelheid is de vrucht van onwetendheid. Hij die groot is door kennis en voornaam door 
deugd, bezit ware bescheidenheid en geestelijke nederigheid. 
(62) Wat een dankbaar gevoel heb je als je ziet dat iemand die onder de mensen gerespecteerd 
wordt, genegenheid, begrip en nederigheid jegens jou betoont. U kunt hetzelfde gevoel geven aan 
hen die onder u staan of die zich zo voelen. Weet hoe je moet buigen, weet hoe je je hand moet 
uitsteken zonder superioriteitsgevoel, leer begripvol te zijn. Ik zeg u, dat in deze gevallen niet alleen 
degene die het bewijs van genegenheid, de bijstand of de troost ontvangt, verheugd is, maar ook 
degene die het geeft, want hij weet dat er Eén boven hem is, die hem zelf bewijzen van liefde en 
deemoed heeft gegeven, en Hij is zijn God en Heer. 
63. ervaar in uw harten de vreugde van het gevoel geliefd te zijn door uw Vader, die u nooit 
vernederd heeft door Zijn grootheid, maar deze geopenbaard heeft in Zijn volmaakte nederigheid om 
u groot te maken en u het ware leven te laten genieten in Zijn Koninkrijk, dat begin noch einde heeft. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 102  
 
1... Je smeekbede heeft de Hemel bereikt, en als bewijs daarvan voel je Mijn vrede op die 
momenten. Als u bij één gelegenheid voelt dat een zoete vrede uw hart doordringt, kunt u met 
zekerheid zeggen dat uw Schepper dicht bij u is geweest. Als uw hart sneller gaat kloppen en een 
onverklaarbare vreugde u vervult, dan is dat omdat uw geest de stem van zijn Heer heeft gehoord. 
2. Neem je kruis op in de gedachte dat Mijn Aanwezigheid bij je is om je aan te moedigen op je weg 
van ontwikkeling. 
3. U allen kunt en moet behoren tot degenen die door de Heer zijn verlicht. Er is geen hart dat niet 
het Goddelijke zaad van liefde en deugd in zich draagt. Zij die Mijn Leer omhelzen om Mijn discipelen 
te worden, zijn zij die door ware getuigenissen van liefde en barmhartigheid aan de scharen hun 
Meester voorstellen als volmaakte Liefde en oneindige Wijsheid. Dit is de manier waarop jullie de 
Blijde Boodschap op aarde bekend moeten maken door zuivere werken, woorden en gedachten. 
4 Ik wil dat jullie in deze tijd zo'n grote gevoeligheid in het geestelijke bereiken, dat een gedachte van 
Mij die in je geest weerkaatst wordt voldoende zal zijn om Mij met ware zachtmoedigheid te 
gehoorzamen. 
De tijden dat de mensen van hun God een onloochenbare materiële manifestatie eisten om in Zijn 
Woord, Zijn Bestaan of Zijn Gerechtigheid te geloven, zijn voorbij. De tijden, waarin het volk slechts 
beefde bij de verschrikkelijke stem van zijn profeten, of bij de Goddelijke gerechtigheid, geopenbaard 
door de ontketende elementen, door plagen, pestilentiën en oorlogen, moet gij als voorbij 
beschouwen; koester niet de wensch, dat zij tot in uw dagen zouden voortduren. Je geest is 
geëvolueerd en zal worstelen met de gematerialiseerde ziel totdat deze ontvankelijk wordt voor de 
trillingen, inspiraties en boodschappen die vanuit de geestenwereld tot je komen. 
In elke tijd heb Ik uw geest bijgestaan, opdat hij meer en meer tot de kennis der waarheid zou 
komen. Zorg ervoor dat het uur komt dat de laatste sluier verdwijnt en u de glorie van uw Vader kunt 
aanschouwen. 
7. Wie - zonder iemand te zeggen dat hij mijn leerling is - op zijn weg goedheid verspreidt, zal overal 
door zijn medemensen de vraag gesteld worden wat de kortste weg is om bij de vader te komen. 
8 Wie er prat op gaat Mijn soldaat, Mijn dienaar of Mijn discipel te zijn, zal slechts achterdocht, spot, 
verachting en veroordeling opwekken. 
9. Nadat Jezus grote en machtige werken voor de ogen van Zijn discipelen had volbracht, vroeg Hij 
Petrus eens: "En gij, wie gelooft gij dat Ik ben?" Hierop antwoordde de discipel verwonderd, maar vol 
geloof: "Gij zijt de Zoon van de levende God." Zo zult gij door de wereld gaan volgens Mijn wil: Met 
de zachtmoedigheid die Jezus je leerde. Dan zal er geen gebrek zijn aan hen die, ziende jullie werken, 
zullen geloven dat jullie Mijn discipelen zijn en dat jullie Mijn onderricht doorgeven aan jullie 
medemensen. Onthoud dat Ik de goede weg ben, Mijn Woord heeft u daarvan getuigenis gegeven. 
Vele dingen heb Ik tot u gesproken, maar gij kunt niet zeggen, dat één Mijner woorden u iets heeft 
geleerd buiten Mijn wet. 
10. Ik ontmoette u als verdorde en dorre planten onder de stralen van een onbarmhartige zon en 
deed u de streling van Mijn Woord voelen, dat als een hemelse dauw op u was. Je liep op een pad vol 
distels en wilde niet verder gaan uit angst gekwetst te worden. Maar na het horen van Mijn Woord 
hebben jullie de angst voor het leven verloren, wantrouwen en achterdocht zijn uit jullie harten 
geweken, en jullie hebben de levensreis hervat vol hoop en geloof in jullie bestemming. Elk ogenblik 
dat voorbijging, weerklonk het woord van de Vader in uw geest, dat het voedsel van eeuwig leven is 
voor ieder die het ontvangt. 
11. Mensen, op hetzelfde ogenblik dat ik u voorbereid om door te dringen tot het geestelijk leven, 
bereiden legioenen mannen zich in de wereld voor om uit de harten van hun medemensen elk zaad 
van geestelijke oorsprong te ontwortelen. Ik geef jullie de nodige tijd, opdat jullie je geloof kunnen 
versterken en de Goddelijke kennis van wat Ik jullie heb geopenbaard, in jullie harten kunnen laten 
ontvouwen. Als jullie je werkelijk voorbereiden, zullen jullie niets te vrezen hebben van de wereld, 
noch van haar woorden, noch van haar boeken, noch zullen haar beloften of haar bedreigingen erin 
slagen de essentie van Mijn leer uit jullie harten te verdrijven, noch de belofte van het Beloofde Land 



dat Ik jullie heb aangeboden. Je zult het nooit ruilen voor de meest verleidelijke beloften van de 
wereld. 
Wanneer deze beproeving over u komt en uw vijanden uw stappen gadeslaan, bedenk dan dat het 
Christus is die op dat moment tot u spreekt en u eraan herinnert hoe Jezus in de woestijn werd 
verzocht en hoe Hij met Zijn kracht de wereld en het vlees overwon. Ik wil dat jullie hetzelfde zijn - 
sterk tegenover elke tegenstander, zonder te vergeten dat jullie de machtigste van jullie vijanden in 
jezelf hebben, en dat alleen geloof en de kracht die van Mij komt jullie de overwinning zullen geven. 
13... Jullie strijd zal niet zonder beloning zijn; hij zal oneindig veel groter zijn dan wat jullie van de 
aarde konden verwachten. Van deze grote beloning zal Ik u hier in deze wereld slechts een weinig 
vooraf geven, en dit zal de voldoening zijn, de vijanden van Mijn waarheid tot haar bekeerd te zien. 
14. Denk diep na over Mijn leringen, geliefde discipelen, en uit deze overdenking zal de kracht 
voortkomen die jullie zal helpen om niet te wanhopen in de strijd. 
Maak je geest vrij van alle onreinheid, als je Mijn woord wilt begrijpen. De Meester werkt op hem in 
om hem te doen ontwaken uit de slaap waarin hij gevangen is, en om hem het stralende licht van de 
nieuwe morgen te tonen. 
In Mijn liefde voor jullie maak Ik het Goddelijke menselijk, om het voor jullie begrijpelijk te maken. Ik 
zet Mijn goddelijke wijsheid om in menselijke woorden en door deze geestelijke gave laat Ik jullie de 
onderwijzing horen van jullie hemelse Vader, die jullie lichaam sterkt met Zijn liefde en jullie ziel 
reinigt van haar vlekken. 
De Vader van alle wezens spreekt op dit moment tot jullie. De liefde die u geschapen heeft, laat zich 
voelen in ieder die dit woord hoort. 
18. Voordat jullie Mij door deze stemdragers hoorden, kondigde een verborgen stem in jullie Mijn 
aanwezigheid op jullie pad aan. Zij die in staat waren die stem in hun hart te horen, toen zij de Blijde 
Boodschap ontvingen, waartoe een broeder hen bracht met de woorden: "Kom, want de Goddelijke 
Meester spreekt nu en wacht op u", bevestigden dat het voorgevoel dat zij hadden gehad hen niet 
bedroog, dat de aankondiging van hun hart echt was. Waarlijk, Ik zeg u: dezen zijn het die bij Mij 
gebleven zijn, zij die in Mijn openbaring geloofden omdat zij reeds op Mij wachtten. 
19... Wanneer Ik niet meer tot jullie spreek in de vorm die jullie thans ervaren, zal Ik Mijzelf weer 
rechtstreeks aan jullie bekendmaken van geest tot geest, en dan zullen jullie niet meer twijfelen, 
noch vragen: "Is het werkelijk de Heer?" Dan zul je de zekerheid en het absolute geloof hebben dat je 
geest zal beginnen te communiceren met zijn Schepper. 
Word niet zwak in je pogingen om nader tot Mij te komen, omdat je denkt dat je geestelijke rijpheid 
laag is. U gaat een tijdperk van vergeestelijking binnen, maar u zult de volmaaktheid in uw geestelijke 
dialoog niet bereiken; na u zullen anderen komen, en na hen anderen die Mijn stem zullen horen, 
Goddelijke inspiratie zullen ontvangen, en Mijn boodschappen zullen doorgeven op een wijze die u 
zich nu niet kunt voorstellen. Is het niet zo dat jullie het zelf zullen zijn die in die tijd zullen leven? 
Maar alleen ik kan doordringen tot deze toekomstige dingen, en alleen ik kan weten welke zullen 
terugkeren en welke in het geestelijke zullen blijven, om nooit naar de aarde terug te keren. 
21. Sommigen van Mijn discipelen zullen de eerste steen leggen, anderen zullen de laatste steen 
leggen in het mooiste bouwwerk dat de mens voor zijn Heer heeft gebouwd. 
Dit werk zal de vrucht zijn van geestelijke harmonie onder alle mensen. Heden ten dage gevoelt gij u 
verre van deze vrucht, want gij ziet dat er tweedracht is onder de mensen. Wanhoop niettemin niet, 
want de sikkel is reeds nabijgekomen, die het onkruid zal wegsnijden, dat de menschheid heeft 
verdeeld, zoodat gij, wanneer de bezoeking voorbij is, rechtvaardigheid, verstand en broederschap 
weder zult zien schijnen. 
Vandaag open Ik voor jullie het Goddelijke Boek van Mijn Liefde; doe dit ook met jullie harten, 
geliefde leerlingen. Maar wees niet verontrust, want voordat Ik u Mijn onderricht geef, pauzeer Ik 
om uw smarten te horen en u van uw lijden te genezen. Mijn verlangen is dat wanneer je tot Mij 
komt er diepe vrede in je geest is. Ik weet met wie van jullie veel te worstelen hebt, en daarvoor is 
het absoluut noodzakelijk dat jullie ook nu al een grote bemoediging ontvangen. De kracht wordt u 
gegeven door Mijn Woord, dat doordrongen is van leven en gezondheid. Dit woord komt voort uit 
het Goddelijk Woord dat op dit ogenblik het innerlijk van uw geest doordringt om de volmaakte 
gemeenschap tussen de Vader en Zijn kinderen te verwezenlijken. 



24. Voor sommigen zal Mijn onderricht onvergetelijk zijn, want in hun leven zal het de ster zijn die 
hun schreden leidt. Zij zullen te zijner tijd komen om Mij te volgen en getuigen te zijn van Mijn 
openbaringen. Anderen zullen van het pad afdwalen, niet wetende naar wie zij geluisterd hebben, 
noch wat de waarheid was die dat woord bevatte. Dan zullen zij een weinig verder moeten dwalen, 
totdat de tijd van hun beproeving aanbreekt en zij in het binnenste van hun wezen de ingeving 
voelen opkomen die hen herinnert aan wat zij eens gehoord hebben en waaraan hun hart toen geen 
belang hechtte. Ten eerste, luistert naar Mij, jullie allemaal, of jullie je daarna afkeren of Mij 
verloochenen. Ik zaai in uw geest, daar waar alleen ik toegang vind, want er is maar één sleutel voor, 
en die bezit ik. Wanneer de juiste tijd daarvoor is gekomen, zal het licht uit de diepte van je hart 
barsten, dat ik vandaag in het verborgenste van je wezen laat liggen. 
Elimineer de duisternis in je leven, de onwetendheid, de ondeugd, alles wat je lichaam ziek maakt. 
Breng licht in uw bestaan, en verspreid de liefde van uw geest op het levenspad van uw 
medemensen. 
26... "De tijd van de nieuwe kennis" hebben de mensen deze eeuw genoemd, maar ik zeg u niet 
alleen te vertrouwen op het licht dat uit de wetenschap komt, maar ook op uw geestelijke gaven. 
Vergeet niet dat de mens niet alleen van brood leeft, maar ook van elk woord dat van God komt. 
27. Bewaar Mijn woord in uw hart en wanneer gij er gebruik van maakt, doe het dan niet om u te 
beroemen tegenover hen die deze Leer niet kennen. Wens niet te verschijnen als de nieuwe 
verlichte, want niemand van uw medemensen is zonder licht. Als jullie niet nederig zijn in het 
doorgeven van Mijn erfenis, zullen jullie geen licht kunnen geven. 
28. Op dit ogenblik laat Ik de mensheid een nieuw boek na, een nieuw testament: Mijn Woord van 
het Derde Tijdperk, de Goddelijke Stem die tot de mens sprak toen het Zesde Zegel werd gelost. 
Het is niet nodig dat jullie namen of daden in de geschiedenis worden geschreven. In dit boek zal 
Mijn woord zijn als een klinkende en heldere stem die eeuwig tot het menselijk hart spreekt, en Mijn 
volk zal aan het nageslacht het spoor nalaten van hun schreden op deze weg van vergeestelijking. 
30. Laat de herinnering aan uw goede werken als een voorbeeld achter voor hen die na u komen. 
Haast u om vandaag al uw vlekken uit te wissen, opdat uw broeders en zusters ze niet zullen zien. 
31. De geschriften van het eerste tijdperk hebben de geschiedenis van het volk Israël overgeleverd en 
de naam van zijn kinderen, zijn successen en zijn mislukkingen, zijn geloofswerken en zijn 
zwakheden, zijn glorie en zijn val bewaard, zodat dit boek tot elke nieuwe generatie zou spreken over 
de ontwikkeling van dat volk in zijn aanbidding van God. In dat boek staan ook de namen van de 
aartsvaders die de deugd en de gerechtigheid liefhadden, de toonbeelden van geloofskracht, en de 
namen van de profeten, de zieners van de toekomende dingen, door wier mond de Heer altijd sprak 
als Hij zijn volk op de rand van het gevaar zag. Ook de namen van de verdorvenen, de verraders, de 
ongehoorzamen zijn overgeleverd, want elk voorval, elk voorbeeld is een les en soms een symbool. 
32. Toen Ik in Jezus onder de mensen vertoefde, maakte Ik alleen dan gebruik van de essentie van die 
geschriften, van de betekenis van die werken, om Mijn Leer over te brengen; nooit prees Ik het 
stoffelijke en het onstoffelijke. Herinnert gij u niet, dat ik de rechtvaardige Abel genoemd heb, dat ik 
het geduld van Job geprezen heb, en aan de wijsheid en de heerlijkheid van Salomo gedacht heb? 
Heb Ik niet dikwijls Abraham herdacht en over de profeten gesproken en heb Ik u niet met betrekking 
tot Mozes gezegd, dat Ik niet gekomen ben om de wet, die hij ontvangen had, af te schaffen, maar 
om die te vervullen? 
33. Als Christus het Lam Gods zou zijn dat de zonden van de wereld wegneemt - dan nog zou ik alleen 
het goede kunnen prijzen en het kwade moeten vernietigen. 
34. Mijn leven heeft het leven van mensen veranderd. Mijn dood opende ogen die verblind waren 
door de duisternis van het materialisme voor het licht van de waarheid, en de aanbidding van God 
deed een grote stap naar volmaaktheid, want de liefde voor de Messias deed de mensen een nieuwe 
opvatting van Goddelijke rechtvaardigheid verwerven. Alsof een nieuwe God aan dat volk was 
verschenen, deden Mijn leer en Mijn werken de wereld de waarheid kennen die de mensen voordien 
niet hadden kunnen zien. 
God, de Onveranderlijke, kon in Zijn binnenste niet veranderd zijn tegenover Zijn kinderen. Het was 
de mens die het ware wezen van de Vader ontdekte, toen hij zich geestelijk verhief tot zijn Schepper 
op de ladder van liefde en vergeestelijking die Christus hem toonde. Zelfs toen Mijn apostelen de 



scharen onderwezen in gerechtshoven, in synagogen of op marktplaatsen, en zij moesten verwijzen 
naar voorbije tijden, gebruikten zij alleen die voorbeelden die een waar geestelijk getuigenis nalieten, 
en deden afstand van alles wat nutteloos was. 
Nu ik tot u gekomen ben met een uitvoerig geestelijk onderricht, ben ik niet vergeten dat u allen de 
behoefte voelt deze boeken te bestuderen, want bij elke gelegenheid, in elke les, heb ik u 
onderwezen en u herinnerd aan wat was - de voorbeelden die u niet mag vergeten, de leringen die 
eeuwig leven hebben. Maar ik zeg u nogmaals: tot nu toe heb ik alleen over het geestelijke 
gesproken. Denk niet dat ik u verbied dat boek van de Eerste Tijden te lezen, want gij zijt het 
Trinitarische Volk. Weet gij niet, dat ik gezegd heb: "Onderzoekt de Schriften"; maar nu voeg ik 
daaraan toe: bidt eer gij leest, opdat gij bij het bestuderen het ware licht moogt vinden en niet in 
dwaling vervalt, zoals velen is overkomen, omdat zij aan de gebeurtenissen een verkeerde uitlegging 
gaven. Lees, onderzoek, maar u zult de verklaring van de betekenis vinden in Mijn Woord van het 
Derde Tijdperk. 
37. Waarom zou u in deze tijd uw onvolkomenheden, uw valse geestelijke cultus, uw 
ongehoorzaamheid en uw gewenning aan het heilige nalaten aan hen die na u komen? Denkt u dat 
uw werken u waardig maken dat uw namen de geschiedenis ingaan? 
38. Wanneer de tijd komt, zal Ik u verlichten, zodat Mijn volk, de getuigen van Mijn manifestatie en 
Mijn Woord, uit Mijn onderricht het boek zal vormen dat alle mensen zal bereiken, zodat de mensen 
daarin alleen de Goddelijke essentie van de Meester, Zijn Eeuwige Waarheid, Zijn Liefde en Zijn 
Openbaring zullen vinden, en zij nooit het al te menselijke van de stemdrager zullen ontdekken. 
39. Zij die Mijn discipelen zijn geweest in dit werk, zullen weten hoe zij het kaf moeten scheiden, 
zodat het zuivere koren overblijft; want opdat Mijn zaad kan ontkiemen, moet het zuiver zijn. 
Vandaag ben Ik aanwezig voor jullie geestelijke ogen, zodat jullie Mij kunnen zien door jullie 
geestelijke vermogens. Door hen zend Ik jullie Mijn goddelijke warmte, opdat jullie Mij mogen voelen 
in jullie harten. Ik wil je afkeren van alles wat overbodig is, van alles wat slecht is. Ik vertrouw je een 
tuin toe waar je alle deugden kunt cultiveren. Het is nodig om de zonde tegen te gaan; bedenk hoe 
het kwaad heeft kunnen gedijen. 
41. Ik zie dat uw hart beeft van verrukking als gij Mij zo hoort spreken, omdat gij de hoop voelt dat de 
mensen vernieuwd zullen worden. Terwijl je naar Mij luistert, voel je de impuls om op zoek te gaan 
naar de dwalende, de zondaar, de kwaadwillige, om met Mijn Waarheid tot hem te spreken en hem 
af te brengen van de boze weg. Ik zegen deze nobele gevoelens die in uw hart beginnen te ontwaken, 
maar ik zeg u: Indien gij niet eerst uw fouten hebt verbeterd, indien gij niet uw hart hebt gezuiverd, 
zal het niet juist zijn voor uw medemensen te verschijnen om hen op hun zonden te wijzen. Mijn 
Woord op uw lippen alleen zal niet het wonder volbrengen van het bekeren van mensen, het 
voorbeeld van uw leven zal daarvoor nodig zijn. Dan zal Mijn Woord als waarheid worden aanvaard. 
42... Toen Mijn discipelen zich in die tijd over de wereld verspreidden om Mijn leer te verkondigen, 
stelden zij zich niet tevreden met het herhalen van Mijn woorden, maar zij onderwezen die ook met 
hun werken, en toen zij zeiden dat zij getuigden van Hem die uit liefde voor de mensen aan een kruis 
gestorven was, deden zij dat met woorden en met werken, stervend als offers zoals hun Meester. Ik 
zeg u: Hij die een waarheid verdedigt en ervoor sterft, zal geloofd worden. Toch vraag ik dit offer niet 
van jou. Ik wil niet dat jullie sterven om Mijn waarheid te bewijzen, Ik wil dat jullie leven en met je 
leven getuigenis afleggen van Mijn woord dat jullie leert elkaar lief te hebben. 
43. Er wacht u een nieuw geluk: uw medemensen te dienen, hen te helpen hun leven weer op te 
bouwen, hen van het slechte af te brengen. 
44. Ziet gij hoe onmisbaar uw voorbereiding is om de wapens der waarheid op te nemen en haar in 
de strijd naar de overwinning te helpen? 
45. Velen zijn het, die Mijn Goddelijk Woord hebben gehoord en er getuigenis van hebben afgelegd. 
Maar toen zij niet door werken bevestigden wat hun lippen hadden gesproken, werden zij verworpen 
en bespot. Maar zodra dit getuigenis vergezeld ging van goede werken, wekte het bij sommigen 
geloof op, en maakte het anderen bezonnen. 
46. Al Mijn onderricht is erop gericht u voor te bereiden op deze strijd waarover Ik tot u spreek, uw 
geloof te versterken en uw geest te verlichten, opdat uw getuigenis krachtig zal zijn. 



Telkens weer zeg ik u dat de mens intuïtief wacht op de komst van iets onbekends. Dit voorgevoel 
geeft u het licht van de geest dat brandt als een lamp in afwachting van de vervulling van Mijn 
belofte. 
48. Zult u het niet zijn die de blijde boodschap aan deze harten brengt? Ja? Hoort en verstaat dan de 
leer van de Meester, gehoorzaamt en bemint de Vader, en gij zult waardig zijn uw medemensen te 
dienen. 
49. Indien gij de onsterfelijkheid van de ziel nastreeft, vreest dan niet de komst van de dood, die een 
einde maakt aan het menselijk leven. Verwacht het bereid, het staat onder Mijn bevel, en daarom 
komt het altijd op de juiste tijd en juist, ook al geloven de mensen vaak het tegendeel. 
50. Het ernstige is niet dat de mens sterft, maar dat, wanneer hij het lichaam verlaat, zijn ziel het 
licht mist en de waarheid niet kan zien. Ik wil niet de dood van de zondaar, maar zijn bekering. Maar 
als de dood eenmaal noodzakelijk wordt - hetzij om een ziel te bevrijden, hetzij om de val van een 
mens in het verderf te stoppen - dan snijdt Mijn Goddelijke Gerechtigheid de levensdraad van dat 
menselijk bestaan door. 
51. In die tijd, toen de menigte, woedend over de misstap van de overspelige vrouw, slechts op Mijn 
oordeel wachtte om haar te doden, omdat de mensen geloofden dat dit de enige manier was om de 
zonde van die vrouw volledig uit te wissen, toonde Ik hun dat vergeving en het woord van liefde 
leven zijn voor het hart en dood voor de zonde. De verdienste is te bereiken dat de zonde sterft, 
maar het schepsel voortleeft. Daarom was het niet nodig dat die vrouw verdween, maar haar zonde. 
52. Ware het niet zo, dan zou Ik u reeds hebben vernietigd in Mijn afkeer van de zonde. Maar zie, 
niet alleen neem Ik je leven niet, maar Ik geef je zelfs het ene lichaam na het andere, opdat je deze 
gezegende Leer op aarde kunt leren - een Leer die, omdat zij door de mensheid niet werd begrepen, 
de aanleiding werd voor "Het Woord" van God om mens te worden, om je met Zijn geboorte, Zijn 
werken en Zijn dood te leren wat de ware bestemming van de mens in deze wereld is. Dit is de leer 
die je niet hebt geleefd, die je niet hebt gebracht. Wat leert het jou? Nederigheid, aanhankelijkheid 
aan de Goddelijke Wil, zelfverloochening voor de liefde van anderen, toewijding aan een ideaal van 
spirituele opwaartse evolutie. Hij die deze taak op aarde vervult, zal geen reden hebben om er naar 
terug te keren, want hij heeft zijn goede zaad reeds achtergelaten. Daarin zal Christus hem tot 
voorbeeld dienen, die, nadat Hij met Zijn leven een volmaakt voorbeeld voor de mensheid had 
gesteld, niet als mens naar de wereld is teruggekeerd. 
Leer dit lichaam te verlaten in de schoot van de aarde wanneer het uur komt, als je verder wilt leven 
voor hen die je lief zijn en als je wilt dat zij jou voelen. Wil je niet wegzinken in stilte en leegte en in 
plaats daarvan invloed blijven uitoefenen op je broeders en zusters op aarde, omdat je begrijpt dat 
dit is wat werkelijk leven heet, leer dan nu al dat net zoals je geest zijn geestelijk tehuis opgaf om op 
aarde te leven, hij ook de onbenulligheden van de wereld zal moeten opgeven wanneer hij 
terugkeert naar de geestelijke wereld. 
(54) Indien de mensen geleerd hadden hun lichaam en alles wat zij op aarde bezaten met overgave 
achter te laten, zou hun dood gemakkelijk zijn; maar zolang er aardgebondenheid en opstandigheid 
is, zal het pijn zijn die de ziel van het vlees scheidt, gepaard gaande met vrees voor beide delen. 
55. Bestudeer Mijn onderricht, discipelen, en gij zult begrijpen waarom Ik u door Jezus heb gezegd: 
"Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld". 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 103  
 
Let op wat er gebeurt als je je aardse plicht verzaakt om naar Mij te komen luisteren, of om wat pijn 
te verzachten. Wanneer u naar uw werk of naar uw huis terugkeert, lijkt het u alsof er iemand is 
geweest die u tijdens uw afwezigheid heeft vertegenwoordigd. En zo is het inderdaad, discipelen, 
want Ik ben het die waakt over wat jullie missen in de korte perioden dat jullie bezig zijn je 
geestelijke taak te vervullen. 
2 neem dit als een bewijs dat telkens wanneer jullie deze wereld verlaten om je bestaan aan Mijn 
dienst te wijden, Ik zal waken over hen die jullie achterlaten, die Ik zal bedekken met Mijn mantel van 
vrede en de leegte die jullie met hen achterlaten zal vullen met Mijn Aanwezigheid; Ik ben het die de 
leegte zal vullen en Ik zal haar vullen met Mijn Aanwezigheid 
3. Begrijp, dat, als Ik u lang heb geleerd, hoe gij als kinderen Gods in de wereld moet leven, Ik u nu 
voorbereid, opdat gij het geestelijk leven moogt binnengaan, dat u na dit leven wacht. Ga door dit 
bestaan in vervulling van je zending die je met je meebracht naar de aarde, opdat je de betekenis van 
het geestelijke leven zult begrijpen wanneer je het eenmaal betreedt. 
4. Vermijd de mensen niet onder het voorwendsel dat hun zonden u angst aanjagen. Als jullie Mij 
liefhebben, moeten jullie niet nalaten Mij lief te hebben in jullie naaste. Juist nu, nu de gevaren en 
bedreigingen zich over de mensen verzamelen, moeten jullie Mij bewijzen dat jullie van hen houden, 
dat jullie meevoelen met hun pijn en dat jullie bereid zijn te strijden voor de redding van allen. Heb je 
niet gezien hoe ik je altijd te hulp ben geschoten op de momenten waarop de mensheid het meest 
verbitterd was? 
5. "Waakt en bidt, mensen, jullie zending is duidelijk vastgesteld, laat daarom niemand bij Mij 
terugkomen en Mij vertellen dat hij niets kon doen omdat hij niet wist met welk doel hij was 
gezonden. Uw werken zullen bestaan uit liefdadigheid, gemeenschappelijk denken en vrede. 
6 Mijn nieuwe discipelen die Mij in deze tijd gehoord hebben, hebben de verantwoordelijkheid op 
zich genomen om Mijn leer te verspreiden en ervoor te zorgen dat hun werken het beste getuigenis 
zijn van de waarheid die deze leer inhoudt; Ik ben het die hen de verantwoordelijkheid gegeven heb 
om Mijn leer te verspreiden en ervoor te zorgen dat hun werken het beste getuigenis zijn van de 
waarheid die deze leer inhoudt 
7. Door aldus in overeenstemming met dit woord te leven, zullen zij de taak hebben volbracht ter 
wille waarvan zij naar deze wereld zijn gezonden, en hun getuigenis zal als waar worden aanvaard. 
8 te allen tijde heb Ik Mijzelf bekend gemaakt in het volk dat bestemd is om de kennis en het geloof 
van Mijn Goddelijkheid over de wereld te verspreiden, een volk van uitverkoren geesten en niet van 
een bepaald ras, want het maakt niet uit of Ik hen geïncarneerd vind in het ene volk of in het andere, 
of zij de ene taal spreken of de andere 
9. Waarom zou ik het lichaam van de mens versieren met schoonheden die alleen aan de geest 
toebehoren? Waarom zou de Heer slechts in één van de rassen van de mensheid behagen scheppen? 
10. In deze tijd werkt de geest van het ware Israël overal. Zij zijn de geesten die Mijn aanwezigheid 
voelen, die wachten op Mijn komst, die vertrouwen op Mijn gerechtigheid. 
11. Wanneer deze woorden andere plaatsen bereiken, zullen velen er de spot mee drijven; maar ik 
zeg u, het zou beter voor hen zijn, dat zij niet het voorwerp van hun spotternij zouden worden, want 
het Uur zal komen, dat zij uit hun diepe slaap zullen ontwaken en beseffen, dat ook zij kinderen van 
Gods volk zijn. 
12. Deze scharen hier, die Mij vandaag horen, kunnen in dwaling vervallen als zij Mijn Woord niet 
bestuderen en als zij zich niet bevrijden van hun aards-materiële manier van denken. Het kan hun 
overkomen als het Israëlitische volk van de eerste tijden, dat de stem des Heren hoorde, de wet 
ontving en profeten had, waarom zij uiteindelijk meenden het enige volk te zijn dat door God bemind 
werd - een ernstige dwaling, waarvan de grote bezoekingen, de vernederingen, de verbanningen en 
de gevangenschap hen moesten bevrijden. 
13 Jullie moeten weten dat Mijn Liefde jullie niet kan verdelen naar ras of geloof en dat wanneer Ik 
spreek over "Mijn volk", dit alleen is omdat Ik sinds de vroegste tijden geesten heb voorbereid om 



naar de aarde te zenden om met hun licht de weg van de mensheid te verlichten; Ik heb hen naar de 
aarde gezonden om hun het licht te geven dat zij nodig hebben om hen te leiden 
14. Zij zijn de eeuwige dwalenden die in verschillende naties hebben gewoond en vele beproevingen 
hebben doorstaan. Gedurende deze tijd hebben zij ontdekt dat de menselijke wetten onrechtvaardig 
zijn, dat de menselijke uitingen van emotie niet waar zijn, en dat er vreedeloosheid is in de zielen van 
de mensen. 
15. Jullie hebben allen een nieuwe incarnatie doorgemaakt en het lijden dat jullie ervaren is zo 
ernstig dat jullie Mij vragen een einde te maken aan jullie bestaan. Maar ik vraag je: Weet gij niet, dat 
gij niet kunt ophouden te bestaan, en dat, indien gij thans op aarde lijdt, uw ziel na haar overgang 
naar de Geestelijke Wereld onder dezelfde beproeving zal blijven leven, totdat zij haar schuld heeft 
afgelost of de les heeft geleerd? Jullie drinken op dit moment een zeer bittere beker leeg, omdat 
jullie aan het eind van de ene fase van de evolutie staan en aan het begin van een andere. Het is de 
tijd van de oogst, wanneer u de vruchten zult ontvangen van wat u hebt gezaaid tijdens de laatste 
"dagtaak". Het moet dus gebeuren, opdat Ik, wanneer de akkers schoon zijn, Mijn zaaiers opnieuw 
het zaad der liefde kan geven om te zaaien, dat, goed verzorgd, u de vruchten van vrede en zaligheid 
zal geven. 
Je was te ziek en te zwak om door te gaan, je voelde dat je geen hulp had. Jullie zochten een licht dat 
jullie naar de veilige haven zou leiden, en toen kwam Ik tot jullie, die verdwaald waren in de diepe 
nacht en niet wisten waarheen jullie gingen. Ik had uw klaagliederen gehoord en zond Elia tot u, 
opdat hij u zijne bijstand zou verleenen en mijne komst zou aankondigen. 
17... Mijn aanwezigheid deed je beven van gelukzaligheid, en onmiddellijk voelde je je getroost. O 
discipelen, vergeet Mijn onderricht van deze dag niet. Vandaag heb je geleerd dat alles wat je hebt 
geoogst de vrucht is van je werken, en dat je je na zuivering vrij zult voelen en vrij van alle 
onvolkomenheden. - Jullie zien vele tekenen die tot jullie spreken over de grote beproevingen die 
nog op jullie planeet moeten komen, en hoewel jullie Mij horen, willen jullie Mij nog niet begrijpen 
en hebben jullie niet gebeden. Besef dat dit de tijd is van berouw en overwinnen voor u die weet wat 
komen moet. Je staat op de drempel van een nieuw tijdperk, en alles roept je om te werken. 
Aanschouw de vruchtbare velden, de maagdelijke weiden, de luidruchtige en verkwikkende zon, en 
het kristalheldere water. Alles is ontworpen voor u om te leven, te ademen, en uw spirituele plicht te 
doen. Ik spreek tot u in figuurlijke zin en evenzo toon Ik u wat komen zal, opdat gij Mijn woorden zult 
bestuderen en Mijn Vaderlijk verlangen zult begrijpen. 
18. Ik wil niet dat gij Mijn leer verkeerd interpreteert en u in kloosters opsluit om te bidden, en dat gij 
de mensen in de steek laat. Werk voor hen, bevrijd hen van hun onwetendheid en materialisme, en 
wek in hen het geloof. 
19. Leef in genade, heb rechtvaardigheid lief, wees zachtmoedig, bemin het kwade niet, integendeel, 
verzet u ertegen door uw medemensen tot het goede aan te sporen, dan zult gij de weg voor de 
Geest bereid hebben, opdat hij niet struikelt. Doe dit alles zonder dat het op jou overkomt als een 
offer. 
20. Verdraag geduldig de beproevingen die gij moet doorstaan, want niemand zal voor die worden 
gespaard. Zo zullen jullie je medemensen leren volharden in Mijn wet. 
21... Sluit u aaneen, verloochent elkander niet, omdat gij Mijn leer op verschillende wijze beoefent. 
Indien gij daarom verdeeld zijt, zoekt dan uw broeders en zusters op en hebt elkander lief gelijk Ik u 
liefheb. 
22. Zoals Ik in de olijfgaard bad opdat de zielen der mensen niet verloren zouden gaan, zo moet ook 
gij bidden voor uw medemensen. Ik zie hoeveel tranen de mensen nog moeten vergieten om 
gezuiverd te worden, maar Mijn barmhartigheid ondersteunt hen en sterkt hen, zodat zij op de weg 
niet bezwijken. 
23. leerlingen, jullie die het boek van Mijn Woord van Mij hebben ontvangen, wordt sterk, ook nu, 
zodat wanneer jullie aankloppen en men doet niet open, jullie je niet terugtrekken. Vergeet niet dat 
Ik jullie gezegd heb één keer, twee keer en een derde keer te kloppen in Mijn Naam en dat als jullie 
merken dat jullie inspanning niet in staat is geweest het gedrag van jullie medemensen te 
verbeteren, jullie de zaak aan Mij overlaten en je weg vervolgen zonder bitterheid in je hart te 
dragen, veel minder lijden te wensen aan hen die niet naar jullie willen luisteren. Wapent u met 



goedheid, want gij weet niet op welke dag of op welk uur gij aan dezelfde deur zult moeten kloppen, 
of zij niet naar u zullen vragen. Alleen liefde en geduld zullen de harten van steen kunnen verzachten, 
en daarom moet je altijd voorbereid zijn. 
24... Ik zeg jullie nogmaals dat jullie niet als rechters moeten optreden over de daden van jullie 
medemensen. Telkens wanneer Mijn discipelen, Mijn boodschappers en afgezanten niet worden 
gehoord, zal Ik Mijn stem laten horen in het geweten van hen die Mijn oproepen hebben verworpen. 
Die stem zal die van de Rechter zijn, maar jullie weten al dat in de Goddelijke Rechter altijd Mijn 
Vaderlijke Liefde is. Het is niet zo met u, mensen, die dikwijls, wanneer u rechter wordt over uw 
medemensen, u niet langer hun naasten blijkt te zijn. Jullie moeten elk slecht gevoel uit jullie harten 
verwijderen, zodat jullie met liefde de zielen van de mensen kunnen bereiken. 
25. Heb niet meer lief degene die u ontvangt en u geloof schenkt, dan degene die uw woord niet 
aanneemt. Wanneer je deze vooruitgang bereikt, zul je kunnen zeggen dat je Mij begint te begrijpen 
en in je wezen een kracht voelt die je de moed geeft om de grootste beproevingen te doorstaan 
waaraan de wereld je kan onderwerpen. 
26... Voor dit onderricht dat ik u geef, heb ik u reeds een voorbeeld gegeven in het tweede tijdperk. 
Jezus hing aan het kruis, de Verlosser stierf in het aangezicht van de scharen die Hij zo liefhad. Elk 
hart was een deur waarop Hij had geklopt. Onder de menigte toeschouwers bevond zich de man die 
velen regeerde, de kerkvorst, de tollenaar, de farizeeër, de rijke, de arme, de verworpene en degene 
die eenvoudig van geest was. Maar terwijl sommigen wisten wie Hij was die in dat uur stierf, omdat 
zij Zijn werken hadden gezien en Zijn weldaden hadden ontvangen, verhaastten anderen, dorstend 
naar onschuldig bloed en begerig naar wraak, de dood van Hem die zij spottend "Koning der Joden" 
noemden, niet wetend dat Hij niet alleen Koning van een volk was, maar dat Hij van alle volkeren van 
de aarde en van alle werelden van het heelal was. Terwijl Jezus een van Zijn laatste blikken op die 
scharen wierp, hief Hij, vol van barmhartige liefde en medelijden, Zijn smeekbede tot de Vader op, 
zeggende: "Mijn Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen." 
27. Die blik omhelsde zowel hen die om Hem weenden als hen die zich over Zijn smart verheugden, 
want de liefde van de Meester, die de liefde van de Vader was, was voor allen gelijk. 
28. Ik zeg u, discipelen, in Mijn wet van liefde: indien gij niet volmaakte werken kunt doen zoals Ik in 
Jezus deed, doe dan ten minste een poging in uw leven om hen te benaderen. Het is Mij genoeg een 
beetje goede wil te zien om Mij na te volgen, en een beetje liefde voor je naaste, en Ik zal met jullie 
zijn en Mijn genade en Mijn kracht openbaren op jullie weg. 
29... Je zult nooit alleen zijn in de strijd. Daar Ik jullie niet alleen laat wanneer jullie gebukt gaan 
onder het gewicht van jullie zonden, geloven jullie dan dat Ik jullie in de steek laat wanneer jullie je 
weg gaan onder het gewicht van het kruis van deze zending van liefde? 
30. Begrijpt Mij, discipelen, opdat gij Mij tot uw voorbeeld neemt. Ga tot op de bodem van Mijn 
werken en Mijn woorden, opdat gij de essentie van Mijn Leer zult ontdekken. Ik wacht slechts op uw 
voorbereiding om u de tijd te tonen waarop u zult werken, want Ik zal door u het licht van de 
verlossing aan de mensen brengen. 
31... Ja, geliefde discipelen, Ik ben de Wijnstok. Neem de wijn van mijn genade, morgen zul je hem 
nodig hebben om te vechten. bereid je nu voor, terwijl je aan Mijn tafel zit. En als het uur geslagen 
heeft, zult gij niet wankelen, noch wankelen. Gij zult Mijn zaaiers zijn, en in uw geloof zult gij 
handelen als mannen die het land bewerken, het zaad zaaien, en al hun vertrouwen, overgave en 
hoop op God stellen. Zo spreek Ik tot u, die niet weet, waar de regen voor uw zaad of het brood voor 
uw lippen vandaan zal komen; maar Ik verzeker u, dat het u aan niets zal ontbreken. 
Vergeet niet dat de overwinning toekomt aan hen die volharden. Vervul je taak op aarde, en als je 
die hebt volbracht, kun je deze wereld verlaten en naar het land gaan dat Ik je heb beloofd - het 
geestelijke vaderland dat bestemd is voor de kinderen van de Heer. Stel uw hoop op het Eeuwige 
Leven en luister niet naar de materialisten die menen dat Mijn Leer een belemmering is voor de 
materiële vooruitgang van de mensheid, want zij spreekt altijd tot u over het Geestelijk Leven. 
Evenmin heeft hij gelijk die meent altijd aan de dood te moeten denken en te verwerpen wat dit 
leven je biedt omdat het vluchtig is. Deze heeft de uitlegging van Mijn Woord niet begrepen, en kent 
het zelfs niet. 



34. De eerste wet die door het geweten tot de geest van de mens kwam, was die welke hem zei: 
"Groeit en vermenigvuldigt u. Maar nu zeg ik u dat die wet niet beperkt is tot de vermeerdering van 
de menselijke soort, maar ook die van uw bekwaamheden, deugden en kennis omvat. 
35. Ik leer jullie door de wereld te gaan en een werk van liefde achter te laten voor hen die na jullie 
komen. Hij die dit doet heeft zijn ogen gericht op het eeuwige. Als je bestaan op aarde te kort lijkt 
om een groot werk te volbrengen, maak je dan geen zorgen dat de dood je werk zal tegenhouden, 
want dat zal niet zo zijn, want Mijn liefdevolle zorg is almachtig en Ik heb de middelen voor je om het 
te voltooien. Ik heb u deel gegeven aan het Scheppingswerk, aan het Ontwikkelingswerk en aan het 
Volmaakte Werk, en niets zal u kunnen beletten het einde van uw weg te bereiken. 
Uiteindelijk, als alles voltooid is, zul je oneindig gelukkig zijn als je het Goddelijke Werk overdenkt 
waarin je met je Vader hebt samengewerkt. Hoe groot zal dit geluk zijn in Mijn Geest, en wat een 
onuitsprekelijke gelukzaligheid zal er zijn in al Mijn kinderen! 
37 Ik zie jullie dorst naar liefde, jullie honger naar licht en het zo grote verlangen dat jullie naar Mij 
hebben en Ik, jullie Vader, die over alle middelen beschik om Mijn Stem tot jullie te laten komen, 
wilde tot jullie spreken door middel van menselijke verstandsorganen, als een vorm die voor jullie 
toegankelijk is, om jullie te helpen Mijn geestelijke boodschappen te begrijpen. 
38. Alleen Mijn macht heeft de zondaar ertoe gebracht een spreekbuis van Mijn woord te worden. 
Maar zij die daaraan hebben getwijfeld, zijn spoedig getuige geweest van de verandering van de 
mens waardoor Ik u Mijn Woord heb gegeven. Gij hebt gedachten van oneindige wijsheid zien 
ontspringen aan een ongeletterde geest, gij hebt gezien hoe op de lippen van zondaars het 
Goddelijke Woord vol licht en goedheid opbloeit. De stemdragers, onvermoeibaar in deze dienst en 
Mij toegewijd, hebben het mogelijk gemaakt dat Mijn Geest deze boodschap aan de mensheid kan 
uitdragen. 
39. "Ik heb grote scharen ontvangen zonder een van Mijn kinderen te begunstigen. Onder hen was 
zowel degene die Mij liefheeft als degene die Mij verloochent, zowel degene die gelooft in Mijn 
Aanwezigheid in deze gedaante als degene die twijfelt, en Ik ontving hen allen met hetzelfde woord 
van liefde en dezelfde vaderlijke streling. 
40. In deze scharen heb Ik het gehele menselijke ras opgenomen. Toen Ik tot dit volk sprak, richtte Ik 
Mijn woord tot alle mensen, want Mijn boodschap was voor de mensen van deze tijd en voor die van 
de toekomst. Telkens wanneer er onder deze menigte mensen uit andere landen kwamen, heb Ik 
hen met liefde ontvangen namens hun volkeren en hen voorbereid om gezanten en profeten te zijn 
onder hen die door ras en taal tot hen behoren, en Ik heb hen geleerd te bidden en te waken voor 
hun volkeren en hen tot wachters gemaakt voor de tijden van beproeving en vervolging. 
41. Mijn vurig verlangen, dat jullie moeten opvatten als een goddelijk mandaat, is dat jullie Mijn 
Woord brengen naar ieder hart waar het nodig is; dat jullie niet vergeten dat net zoals jullie 
jammerend van honger en dorst naar Mijn Aanwezigheid zijn gekomen, de hele mensheid zich in dit 
Uur in een ware zielenstrijd bevindt; Ik ben degene die midden in deze zielenstrijd is geweest. 
Reeds is de dag nabij waarop de mensen het belang van de geest zullen inzien, want velen die menen 
te geloven, geloven niet, en anderen die menen te zien, zien niet. Maar als zij eenmaal de waarheid 
begrijpen, zullen zij beseffen dat het kinderachtig, onrechtvaardig en onredelijk zou zijn om een 
entiteit die tot een ander leven behoort, te blijven voeden met vruchten van deze wereld. Dan zullen 
zij het licht zoeken in de godsdiensten, en in hun zielsangst en hun kwellend verlangen om de 
waarheid te vinden, zullen zij afrekenen met de valsheid van de leerstellingen en al het oppervlakkige 
en uiterlijke uitroeien wat zij in de verschillende sekten aantreffen, totdat zij de goddelijke essentie 
ontdekken. 
43. Ik wil dat wanneer die tijden komen, u volledig op de hoogte bent van alles wat er gebeurt en van 
de missie die u moet uitvoeren. Daarom zeg Ik u nogmaals: luistert, doorgrondt en verstaat Mijn 
woord. 
44. Ik dorst naar uw liefde, daarom heb ik mij in deze tijd tot u gewend; want ik heb onder de 
mensen geen liefde gevonden, maar zonde en egoïsme. 
45. De mensen van deze tijd zijn de voorbeelden van het onderwijs en de werken vergeten die Jezus 
u heeft nagelaten als een erfenis van zijn liefde. 



46. Jullie hebben dat woord niet in jullie harten gegrift, want als jullie het waarlijk hadden bewaard, 
zou Mijn belofte om tot jullie terug te keren voor jullie aanwezig zijn geweest, en zouden jullie 
hebben gewaakt en gebeden in afwachting van Mijn komst. Maar toen ik kwam, verraste ik jullie als 
slapers. Toen zeide Ik: Zalig zijn zij, die zonder voorbehoud gehoor geven aan Mijn oproep, want Ik 
zal hen tot bezitters van grote wijsheid maken. Sommigen kwamen te goeder trouw naderbij, 
anderen wachtten totdat zij zichzelf bevrijd zagen van het lichamelijke omhulsel en zeiden dan tot 
Mij: "Hier ben ik, Heer; zoals een vogel die zijn gevangenis verlaat en zijn vleugels uitslaat, zo kom ik 
tot U om Uw wil te doen." Maar Mijn Wil, mensen, is dat jullie reeds in deze wereld stevige stappen 
zetten op de geestelijke weg, want Ik wil dat het lichaam dat Ik jullie heb toevertrouwd, niet langer 
een keten of gevangenis voor de ziel is. De ziel is niet geschapen om een slaaf te zijn van het vlees of 
van de wereld: zij is vrij. Toch hebben geestelijke onwetendheid en godsdienstfanatisme de ziel van 
de mens tot een slaaf gemaakt, die eeuw na eeuw kettingen van duisternis met zich meesleept. 
47... Nu wijs Ik jullie opnieuw de weg, verzoet jullie levensweg met de smaak van Mijn Woord en geef 
ieder zijn kruis van liefde, opdat hij met zijn last naar de top van de berg klimt en daarop zijn werk 
voleindigt. Laat niemand die Mijn discipel is, van plan zijn tot Mij te komen zonder zijn kruis, want 
dan zal hij niet erkend worden als een apostel van Mijn leer. 
Er zijn veel mensen die beweren Mijn Leer te volgen, anderen die geloven dat zij Mij liefhebben, 
maar hun liefde is vals omdat zij Mijn Leer niet in praktijk brengen en omdat zij nooit binnen Mijn 
Wet hebben geleefd. Ik wil niet dat jullie worden zoals zij, maar dat jullie echt liefde en 
barmhartigheid gaan voelen. Schep niet op over wat Ik u gegeven heb, noch over wat gij doet, zelfs 
indien gij dikwijls het gevoel hebt dat het hart in uw borstkas lijkt te barsten van verrukking, nadat gij 
een goed werk hebt gedaan of u een wonder waardig hebt gemaakt. 
Mijn onderwijs wordt gekenmerkt door eenvoud. Het openbaart in geestelijke taal de waarde of 
verdienste die elk van uw werken moet hebben om door uw Heer erkend te worden. Waarlijk, Ik zeg 
u, dat uw geest reeds op grond van het licht dat hij heeft verkregen, beoordeelt of een werk al dan 
niet waardevol genoeg is om het aan de Vader aan te bieden. Dit is de leer waarmee ik uw geest in 
deze tijd zal voeden. 
50... Van de wijn die in deze beker zit, zal Ik druppel voor druppel op uw lippen druppelen tot de dag 
van Mijn vertrek. Maar wees niet bedroefd, want zoals jullie Mij horen, zo hoorden Mijn apostelen 
Mij in het tweede tijdperk, toen Ik tot hen zei: "Ik zal spoedig vertrekken en jullie in Mijn plaats 
achterlaten om jullie medemensen te onderwijzen." Zij hadden met Mij geleefd, zij hadden met hun 
Meester geleden, zij zagen Mijn werken en hoorden Mijn woorden. Maar zij waren niet de enigen, 
want Mijn leven was openbaar, en getuigen van Mijn woord waren zowel eenvoudigen van geest, 
armen en zachtmoedigen van hart, als zondaars, Farizeeën, schriftgeleerden, tollenaars; de 
landvoogd, de ambtenaar en de centurio. 
51. Ik sprak tot een ieder en gaf hem Mijn licht overeenkomstig zijn geestelijke behoefte. 
52. Op dezelfde wijze heb Ik tot u gesproken in deze tijd, Mijzelf aan allen bekend makend op 
klaarlichte dag, opdat een ieder het deel dat hem toekomt in Mijn werk op zich neemt en het 
volbrengt. Hoe mooi zal de beloning zijn die je geest zal ontvangen als hij eenmaal het omhulsel van 
het lichaam verlaat. Maak uzelf deze beloning waardig, maar bevrijd uzelf daarom uit de duisternis 
van onwetendheid, zodat u geen dolende zielen wordt zonder richting en zonder doel. 
Dien en bemin de mensheid, die uw zuster is en die in deze ogenblikken door Mijn gerechtigheid 
wordt geteisterd. Zie, er is geen hart dat niet de beker der bitterheid heeft gedronken. In deze tijd is 
er pijn bij alle mensen, maar daardoor zal Ik worden gezocht en daardoor zullen de mensen de smart 
voelen dat zij Mij hebben verwond. 
54. Sommigen wachten op de wederkomst van de Messias, maar op welke wijze wachten zij op Mij? 
Wanneer nemen jullie er eindelijk nota van dat Ik Mijzelf opnieuw aan de mensheid kenbaar maak? 
Waarlijk, Ik zeg u, Mijn Licht heeft alle volkeren bereikt door Mijn boodschappers die tot de 
mensheid zijn gekomen als voorlopers van Mijn Derde Openbaring. 
55... Zeven volkeren zullen worden uitverkoren om wereldvrede te stichten, en ware broederschap 
zal onder de mensen bestaan; in hen zal Ik Mij openbaren. Vandaag vind ik ze verstrikt in 
broederoorlogen, verlaten door hun dromen van grootheid en hun onverzadigbare honger naar 
macht. Vanuit dit (Mexicaanse) land zal ik een ambassadeur van goede wil naar de grote naties van 



de wereld sturen om met hen over vrede te spreken, en wanneer zij de oorlog beëindigd hebben, zal 
het licht van eensgezindheid en vrede hun geesten bereiken. Maar dit licht zal niet verschijnen uit 
het Oosten of het Westen, het zal neerdalen van Mijn Geest op de geest van de mensen. 
Bereidt u voor, opdat zij die voor deze zending bestemd zijn, te zijner tijd naar de volkeren kunnen 
vertrekken, en wanneer zij overal Mijn nieuw woord hebben doen horen, zal de machtige boom zijn 
takken, zijn schaduw en zijn vruchten zenden naar al zijn kinderen. Dan moeten jullie je inspanningen 
en je ijver verdubbelen opdat Mijn Leer niet bedorven wordt en opdat de onwetenden en de 
onvoorzichtigen geen takken afhakken van de boom die jullie is toevertrouwd met de bedoeling er 
vreemde bomen uit te doen groeien. 
57. Mijn werk zal bekend worden gemaakt in de zuiverheid en volmaaktheid waarin Ik het u heb 
geopenbaard, zonder uiterlijke riten of gebruiken. 
58. Wanneer jullie erkennen dat het zo volmaakt is, voelen jullie je er onwaardig door en vragen jullie 
je af: "Waarom heeft de Vader zich juist tot ons gewend om het ons te openbaren?" Maar ik zeg u 
dat uw ziel, ondanks haar onvolkomenheden, een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt op haar 
lange reis door het leven. Maar zelfs nu zult gij de grootheid van deze manifestatie nog niet 
gewaarworden, maar eerst wanneer Ik Mijn Woord uit het midden van u heb teruggetrokken. Dan 
zullen jullie begrijpen wat voor goeds jullie hadden en vol gelukzaligheid zijn dat ik in jullie midden 
was. 
59. Waarlijk, Ik zeg u: aan Mijn tafel van liefde hebt gij gegeten en gedronken, o geliefde discipelen. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 104  
 
1 Mensheid, jullie tonen Mij jullie honger naar vrede. Hierop zeg ik u dat de man die niet liefheeft 
geen vrede kan hebben. Ik heb uw verzoekschriften gehoord waarin u zegt: "Vrede op aarde voor 
mensen van goede wil." Maar gij hebt niet begrepen, dat goede wil alleen kan voortkomen uit de 
wending tot goedheid en rechtvaardigheid, welke vruchten der liefde zijn. 
2. Zodra de liefde onder de mensen heerst, zult gij overal de aanwezigheid van Mijn vrede voelen. 
Want de harmonie met de koninkrijken der natuur en met uw gehele omgeving, die gij hebt 
vernietigd, zal wederkeren, en dit geluk zal zijn als de boodschap, die de engelen u brachten, toen zij 
u zeiden: "Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen van goede wil." 
3. Er is veel dat gij door middel van de wetenschap hebt onderzocht, en toch hebt gij niet zo'n nauwe 
band kunnen ontdekken tussen de mens en het geestelijke, tussen het menselijke schepsel en zijn 
Schepper. 
4. Hoe kan het leven van een mens normaal zijn die afwijkt van het pad dat de wet van de Schepper 
hem wijst? Zie hoezeer de mens heeft getracht paden te ontdekken die afwijken van de paden die 
Mijn Wetten van liefde en gerechtigheid aangeven. 
5. Uw wereld is vol kunstmatigheid en valsheid, en dit is te wijten aan het feit dat gij u reeds lang 
hebt afgekeerd van hetgeen de Vader heeft bedoeld. 
6... Buitengewoon groot is de beproeving waaraan Ik de geest heb onderworpen, telkens wanneer Ik 
hem zond om op aarde te leven met de opdracht in Mijn wet te volharden. Daarom heb Ik jullie 
telkens weer opgezocht als jullie afdwaalden, jullie ongehoorzaamheid en dwalingen vergeven en 
jullie nieuwe kansen geboden. Het is Mijn wil dat jullie door de zwaarte van jullie beproevingen heen 
de kracht en de bekwaamheden mogen voelen die Ik in jullie geest heb gelegd, en ook de beloning 
die beloofd is aan de trouwe kinderen die in Mijn geboden blijven. 
7 wees u er altijd van bewust dat als de beloning die ik u beloof groot is, uw verdiensten ook de 
belofte waardig moeten zijn; ik beloof u dat uw verdiensten de beloning die ik u beloof waardig 
zullen zijn 
8. Ik heb de boom der wetenschap geplant en zal hem niet omhakken, want zijn vruchten behoren 
tot het leven. Maar menselijk ongeduld, nieuwsgierigheid en ambitie hebben de takken gebogen. 
9. in Mijn Goddelijke Liefde voor de menselijke schepselen sta Ik hun toe Mijn werken te 
onderzoeken en gebruik te maken van alles wat geschapen is, zodat zij nooit reden zouden hebben 
om te zeggen dat God onrechtvaardig is omdat Hij Zijn wijsheid voor Zijn kinderen verbergt. Ik heb u 
gevormd en u de gave van de vrije wil gegeven en Ik heb die gerespecteerd, hoewel de mens die 
vrijheid heeft misbruikt en Mij daardoor beledigd en Mijn wet ontheiligd. Maar vandaag laat Ik hem 
de streling van Mijn vergeving voelen en Ik verlicht zijn geest met het licht van Mijn wijsheid, opdat 
één voor één Mijn kinderen zullen terugkeren op het pad van de waarheid. 
10 de Geest der Waarheid, die Mijn Licht is, schijnt in de gewetens, omdat gij in de voorspelde tijden 
leeft, waarin u elk geheim zal worden geopenbaard, opdat gij zult begrijpen, wat tot nu toe niet juist 
is uitgelegd 
De valse voorstelling die de mens in de eerste tijden van Mijn gerechtigheid had, zal definitief 
verdwijnen om plaats te maken voor de ware kennis ervan. Goddelijke gerechtigheid zal eindelijk 
begrepen worden als het licht dat ontspringt uit de volmaakte liefde die in uw Vader bestaat. 
12. dat God, die de mensen voor wraakzuchtig, wreed, wraakzuchtig en onvergevingsgezind hielden, 
uit de grond van het hart zal worden gevoeld als een Vader die vergeving schenkt voor de 
overtredingen van Zijn kinderen, als een Vader die de zondaar liefdevol overtuigt, als een Rechter 
die, in plaats van degene die smartelijk heeft gedwaald te veroordelen, hem een nieuwe kans op 
verlossing biedt. 
13. Hoeveel onvolkomenheden hebben de mensen Mij in hun onwetendheid niet toegeschreven, 
omdat zij meenden dat Ik in staat was boosheid te voelen, hoewel boosheid alleen een menselijke 
zwakheid is! Als de profeten tot u spraken over de "heilige toorn des Heren", dan zeg ik u nu die 
uitdrukking te interpreteren als Goddelijke gerechtigheid. 



14. Het volk van het eerste tijdperk zou een andere uitdrukkingsvorm niet hebben begrepen, noch 
zouden de losbandigen of de libertijnen de vermaningen van de profeten ernstig hebben genomen, 
indien zij niet in die vorm tot hen hadden gesproken. Het was noodzakelijk dat de inspiratie van Mijn 
boodschappers zou worden uitgedrukt in woorden die indruk zouden maken op de hersenen en de 
harten van hen die slechts een geringe geestelijke ontwikkeling hebben. 
15... Om jullie een getrouw en waarachtig beeld te geven van wat de liefde en de gerechtigheid van 
de Vader is, heb Ik jullie Mijn Woord gezonden om Mijn liefde te openbaren door Jezus. In Christus 
zag u de Koning van nederigheid en zachtmoedigheid, de Koning die de vernederende en pijnlijke 
doornenkroon verkoos boven de koninklijke kroon van menselijke ijdelheid. Als Rechter zag je Hem 
de daden van zondaars oordelen op een andere manier dan de mensen gewend zijn. Hij predikte 
vergeving toen Hij u die onderwijzing gaf waarin Hij u zei: Als u een klap op de wang krijgt van een 
medemens, bied hem dan de andere wang aan als een teken van vergeving met zachtmoedigheid; 
maar daarna bevestigde Hij Zijn woorden door werken. 
(16) Hoe vreselijk was het berouw van de zondaar toen hij zich omarmd voelde door het licht van de 
vriendelijke en zachte blik van Jezus! 
17. Hoeveel wonderen hebben zich niet voorgedaan onder invloed van de vergeving van die Meester 
der liefde! De reden was dat Zijn vergeving waarachtig was, en Zijn oordeel volmaakt, omdat zij 
voortkwamen uit de oneindige liefde die God heeft voor Zijn schepselen. Maar er moest aan de 
mensen nog veel meer worden geopenbaard dan wat hun was geleerd, opdat zij de betekenis van die 
voorbeelden van de leer zouden begrijpen. En zo werd een nieuw tijdperk en een nieuwe openbaring 
van mijn geest aan de mensheid aangekondigd, en de vervulling van die belofte zie je gerealiseerd in 
dit woord van licht, dat wijsheid is voor je geest en troost voor je hart. Wie anders dan ik zou de 
Geest van waarheid en troost kunnen zijn? 
18. Hier ben Ik, aanwezig, openbaar, zichtbaar voor iedere geestelijke blik, licht verspreidend langs 
de wegen van de Geest, opdat jullie alles begrijpen wat door de eeuwen heen is geopenbaard. 
19. Nu kunt gij uit het diepst van uw hart en uw geest zeggen: "Vader, eindelijk heb ik U aanschouwd, 
eindelijk ken ik U." Maar wanneer zullen jullie in staat zijn om Mij echt lief te hebben? 
20. Ik spreek tot u op dezelfde wijze als in het Tweede Tijdperk, met dezelfde liefde en dezelfde 
wijsheid, want Ik ben onveranderlijk; maar gij, als discipelen, doet thans een nieuwe stap op Mijn 
Weg. Jullie voeden je met dit woord en zijn buiten jezelf van gelukzaligheid als jullie Mijn 
aanwezigheid dicht bij jullie voelen. 
21. uit je geest rijst een lied van liefde en dankbaarheid aan Mij, omdat Ik je deze genade geschonken 
heb; Ik ben het, die je deze genade geschonken heb; Ik ben het, die je deze genade geschonken heb; 
Ik ben het, die je deze genade geschonken heb 
22. Mensen, blijf uw geest verfrissen, en gij, mensheid, keer terug tot Mij, keer terug op de rechte 
weg. Dient elkander, en doet uw medemensen gelijk Ik u doe, want zo zult gij Mij dienen en 
beminnen. 
23. Zoek Mij als Vader, als Geneesheer, als Meester, en Ik zal zeer dicht bij u zijn. Vraag Mij en Ik zal 
jullie geven, maar doe moeite om Mij als voorbeeld te nemen, al is het maar in één van je daden of 
gedachten van elke dag; dan zal Ik het op Mij nemen om vruchtbaar te maken wat jullie in Mijn naam 
zullen doen. 
24. Wees u ervan bewust dat uw leven op aarde kort is en dat u aan het einde ervan rekenschap zult 
moeten afleggen van wat u hebt gezaaid. 
25. Wanneer Mijn Woord de bodem van jullie harten heeft bereikt en jullie bereid zijn Mij te volgen, 
zullen jullie je in Mij verenigen om te strijden en zullen jullie niet rusten voordat jullie zien dat de 
wereld zich heeft bekeerd en terugkeert naar de ware weg. 
De mensheid vreest en lijdt, en haar pijn bereikt ook de geest van uw Hemelse Moeder. Welke pijn 
zou het kind kunnen kwellen die niet door haar gevoeld zou worden? Maar haar voorspraak redt u, 
en haar inspiratie nodigt u uit om de weg van de vergeestelijking te gaan. 
27... Ik heb jullie zuiver naar de aarde gezonden, en zo zullen jullie tot Mij terugkeren. Maar hoeveel 
moeite zul je moeten doen om de zuiverheid terug te krijgen die de jouwe was. Daarom is het nodig 
dat u waakt, dat u bidt en dat u mediteert, opdat u niet meer in verzoeking valt en begint de berg te 
beklimmen zonder nog langer te treuzelen bij uw beklimming, opdat u de top zult bereiken. 



Bid op dit moment, zodat uw geest een boodschap van vrede aan uw medemensen kan brengen. 
"Vraag, en het zal u gegeven worden; zoek, en gij zult vinden." Dit heb Ik u geleerd, en Mijn woord 
geschiede te allen tijde. 
Geliefde arbeiders, ik heb jullie geest gezegend, opdat hij verlossing vindt en op zijn beurt zijn 
broeders en zusters bevrijdt van de zonde. Op dit moment zuiveren jullie jezelf om Mijn 
Aanwezigheid waardig te zijn. Morgen, als je echt sterk bent, zul je je medemensen helpen om vrij te 
zijn van zonde. Ik hou van je geest, Ik hou van al Mijn kinderen, en daarom streef Ik naar je redding. 
30. Hier ben Ik, U uitnodigend tot de vrede, de vrede waar ook de mensen heimelijk naar verlangen, 
alleen hebben zij in hun zoektocht naar die vrede niet de wegen gekozen die erheen leiden. Waarlijk, 
Ik zeg u, het geheim van de vrede ligt in de praktijk van Mijn Leer, en het is juist hiervan dat de 
mensheid is afgeweken. Zeg Mij of deze wereld, die zondigt, verwondt, doodt, onteert en ontheiligt, 
leeft in de leer die Jezus onderwees, en gij zult weten dat zij zeer ver van Mijn leringen leeft. 
31. Er zijn veel mensen die Mijn Leer buiten de tijd beschouwen, maar de reden is dat hun 
materialisatie hen niet in staat stelt de eeuwige betekenis van Mijn leringen te ontdekken. 
Mijn wet is onveranderlijk. Het zijn de mensen, met hun culturen, hun beschavingen en hun wetten, 
die vergankelijk zijn, en van dat alles overleeft alleen dat wat de Geest heeft opgebouwd met zijn 
werken van liefde en barmhartigheid. Hij is het, die na elke "dagtaak", na elke beproeving, wanneer 
hij de fontein van de Goddelijke Wijsheid raadpleegt, de onwrikbare rots van Mijn Wet aanschouwt 
en het altijd geopende boek dat de leer van de Geest bevat. 
33. O, als alle mensen het opkomende licht van deze tijd zouden zien, hoeveel hoop zou er dan in 
hun harten zijn! Maar ze slapen. Zij weten zelfs niet hoe zij het licht moeten ontvangen dat de 
koninklijke ster hun dagelijks zendt, dat licht dat als een beeld is van het licht dat van de Schepper 
uitgaat. Zij streelt u en wekt u tot de dagelijkse strijd van het bestaan, zonder dat zij die ongevoelig 
zijn voor de schoonheden van de Schepping, een ogenblik stilstaan om Mij te danken. De Hemelse 
Glorie zou aan hen voorbij kunnen gaan zonder dat zij het bemerken, want zij ontwaken altijd vol 
zorgen en vergeten te bidden om geestelijke kracht in Mij te zoeken. Noch zoeken zij energie voor 
het lichaam in de bronnen van de natuur. Zij rennen allen haastig rond en zwoegen zonder te weten 
waarvoor, zonder een duidelijk doel voor ogen te hebben. Het is in deze gevoelloze en zinloze strijd 
om het bestaan dat zij hun zielen hebben gematerialiseerd en tot egoïsten hebben gemaakt. 
34. Wanneer dan de wetten van de geest, die het licht van het leven zijn, worden vergeten, 
vernietigen de mensen zichzelf, zij doden zichzelf en grijpen hun brood weg, zonder naar de stem van 
het geweten te luisteren, zonder na te denken, zonder stil te staan. Maar als iemand hun zou vragen 
hoe zij over hun huidige leven oordelen, zouden zij onmiddellijk antwoorden dat er in het verleden 
nooit zoveel licht in het leven van de mensen is geweest als nu, en dat de wetenschap nooit zoveel 
geheimen voor hen heeft onthuld. Maar zij zouden dit moeten zeggen met een masker van geluk 
voor hun gezicht, want in hun hart zouden zij al hun geestelijk lijden en ellende verbergen. 
35. Als de mensheid ontwaakt en het licht van deze dageraad aanschouwt, zal Mijn Stem niet 
ophouden tot jullie geest te spreken en zal pijn niet ophouden het hart te zuiveren. 
Gezegend zijt gij, Mijn kinderen, die u in het gebed hebt verenigd, want op dit ogenblik hebben de 
sterken de zwakken opgewekt, de man van het geloof heeft de wankelenden bemoedigd, en hij die in 
staat is met zijn Vader te spreken, heeft degene die niet weet hoe hij moet bidden, geleerd te 
bidden. Op deze manier nemen de beginners de discipelen als voorbeeld. 
37. Wanneer Mijn woord komt van de lippen van de stemdrager, ontmoet Ik het volk dat bereid is en 
op Mij wacht. Dan komt Mijn barmhartigheid in de harten om aan ieder te geven naar zijn behoefte. 
Op deze ogenblikken van Mijn manifestatie weet Ik wie van jullie Mij alleen zoeken in de wens een 
kwaad te verhelpen en Ik ontdek hen die, ondanks hun behoefte aan hulp, hun noden vergeten 
omdat zij bovenal Mijn discipelen willen zijn. Het Goddelijk begrip en de welwillendheid waarmee Ik 
tot ieder hart spreek, zijn het vuur waarmee Ik Mijn woord in jullie geest prent, zodat het 
onvergetelijk wordt. Waarlijk, Ik zeg u, telkens wanneer Mijn Leer de bodem van een hart heeft 
bereikt, is het een zaad dat ontkiemt en zich vermenigvuldigt. 
Het moment dat je Mijn woord voor de eerste keer hoort, of het zaad in je hart ontvangt, brengt 
oordeel in je geest, zoals het zal zijn wanneer je de vrucht van je leven hebt om Mij te tonen. Op dit 
ogenblik geef Ik jullie een kostbare gelegenheid op aarde om jullie zielen te zuiveren, en wanneer 



jullie terugkeren naar het eeuwige thuis, zullen jullie rustig en blij, vol licht en verdienste, komen om 
Mijn vrede te genieten. 
39. De wereld is een dal van verzoening, waarin de mens aan de ene kant zondigt en aan de andere 
kant zich zuivert. Waarlijk, Ik zeg u, dat gene zijde anders is dan gij op aarde kent, want wie daar met 
zonde en onreinheid bezoedeld komt, moet zeer groot lijden doorstaan, oneindig veel groter dan het 
lijden dat hij als mens onderging, want nu hij in de geestelijke wereld is, wordt het geweten met 
grotere helderheid gehoord door de ziel, die bij een zo grote zuiverheid zou willen vergaan of althans 
zou willen terugkeren naar de stoffelijke wereld die zij verliet, waar naar haar mening met haar vele 
onvolkomenheden geen rekening werd gehouden. 
40. Bij dit alles zeg Ik u, dat alles wat u op aarde omringt niet minder rein is dan wat in het geestelijke 
rijk bestaat en dat, als het u voorkomt dat u hier op aarde minder onrein bent dan in het 
hiernamaals, dit slechts een mening is die voortkomt uit de geringe helderheid waarmee u goed en 
kwaad beoordeelt terwijl u in het stoffelijke lichaam bent. 
41. Een van de redenen waarom Ik u thans Mijn Geestelijke Leer heb geopenbaard, is uw ziel te 
helpen zich te verheffen tot dat leven dat haar wacht, door te leren zich gewillig te onderwerpen aan 
loutering en uit lijden en beproevingen al het voordeel en licht te putten dat zij bevatten, en opdat zij 
zelfs hier, voor zover haar is toegestaan, de weg zal herkennen die zij eens moet gaan. Ziet, wat een 
kostbare gelegenheid het leven op aarde is, opdat de ziel, wanneer zij terugkeert, niet beschaamd zal 
zijn over haar werken en haar verleden, opdat zij niet zal struikelen noch dwalen op de weg, omdat 
zij meent duisternis te zien waar slechts licht is. De mens van deze tijd is nu klaar om de spirituele 
openbaringen te begrijpen. Mijn woord is gekomen op precies het juiste moment, dat van het 
ontwaken van de mensheid. 
42... Indien gij op uw wegen mensen waarneemt, die door hun werken of door hun manier van 
denken blijk geven van geestelijke achterstand ten opzichte van Mijn openbaringen, wees dan niet 
ontsteld, want gij moet weten, dat nooit alle mensen in hetzelfde tempo zijn voortgegaan. Vertrouw 
erop dat ik zelfs nu de woorden voor hen achterlaat die hen zullen wekken wanneer de tijd komt. 
43. De woorden die gij thans niet verstaat, zijn juist die welke deze mensen zullen verstaan. 
44... Heden hebt gij Mij geroepen en tot Mij gezegd: "Heer, Heer, kom tot ons". Sommigen hebben 
het gedaan met een verzoek om vergeving van hun overtredingen, anderen met een verzoek om 
verlichting van hun lijden, en weer anderen, de minsten, om Mij te danken voor Mijn weldaden. 
Onmiddellijk ben Ik tot allen gekomen, zonder te oordelen waarvoor jullie Mij geroepen hebben, 
want het enige dat voor Mij telt is dat jullie Mij geroepen hebben. 
45. Indien allen naar Mij zouden vragen, zou Ik hetzelfde tot hen zeggen als Ik tot u zeg: Ik kom niet 
om uw vlekken te bekijken of uw zonden te veroordelen, maar om naar uw klachten te luisteren en 
om de pijn te verzachten die u doet lijden. 
46. Zij die Mij een tijdlang hebben vergeten, of zij die Mij uiteindelijk hebben verloochend, hebben 
soms het verlangen gevoeld Mij te zien en Mij te horen, zich innerlijk afvragend waar Ik ben en hoe 
zij Mij zouden kunnen vinden. 
47. Het is de geest die het Goddelijke nodig heeft, en in zijn dorst naar licht snikt hij treurig in de 
gevangenis van het vlees. Maar juist op dat moment hoort hij een genadige stem die hem zegt: "Hier 
ben ik." Ik heb u niet vergeten, noch heb Ik Mij van u verwijderd. Ik zou Mijzelf helemaal niet kunnen 
verwijderen, want Ik ben in ieder van jullie. Maar als jullie Mij willen vinden - Mijn tempel is overal: in 
jullie slaapkamer, op het werk, onderweg, binnen en buiten jullie, op elke plaats waar jullie een altaar 
van vergeestelijking bouwen, of waar jullie door jullie geloof een lamp ontsteken die het pad van 
jullie naasten verlicht. 
(48) Wanneer een mens zijn Heer heeft geraadpleegd en in staat is geweest het antwoord in de stilte 
van zijn hart te horen, heeft hij grotere geheimen ontdekt dan alle geheimen die de natuur hem door 
middel van de wetenschap kon openbaren. Deze man heeft werkelijk de bron ontdekt waar alle 
wijsheid vandaan komt. 
49. De mens die, gedreven door zijn pijn en smart, geestelijk heeft kunnen communiceren met zijn 
Heer, en die voelt dat Hij Zich openbaart in zijn gebed, in zijn intuïtieve kennis, of in zijn 
beproevingen, heeft een heiligdom gebouwd waar hij, telkens wanneer hij zich innerlijk voorbereidt, 
de tegenwoordigheid van zijn Vader kan vinden. 



50. Het lijden dat de mensen van deze tijd bezwaart, leidt hen stap voor stap, zonder dat zij het 
beseffen, naar de poorten van het binnenste heiligdom, waarvoor zij, niet in staat verder te gaan, 
zullen vragen: "Heer, waar zijt Gij?" En van binnen de tempel zal de genadige stem van de Meester 
gehoord worden, die tot hen zegt: "Ik ben hier waar Ik altijd gewoond heb - in uw geweten." 
51. Om u bij te staan in uw evolutie, is Mijn licht op uw pad; wees dus niet bang om te dwalen. 
Bekleed je met gehoorzaamheid en doe Mijn wil. Zo zullen jullie in staat zijn grote werken te 
verrichten, zoals het de plicht is van ieder van Mijn discipelen. 
52. Hij die in gehoorzaamheid leeft, behoeft zijn Heer niets te vragen, omdat hij begrijpt dat het hem 
aan niets kan ontbreken. Anderzijds zal hij die op de rand van de deugd wandelt, op het juiste 
ogenblik moeten vragen, omdat hij zal voelen dat de vrede hem verlaat en dat het hem aan kracht 
ontbreekt. Dan zal hij beseffen dat de goederen van de geest niet zo gemakkelijk te verkrijgen zijn als 
de bevredigingen van de wereld. 
53. In Mijn Koninkrijk staat de deur altijd open en is de tafel altijd gedekt, in afwachting van de komst 
van de vermoeide aardse zwerver. Hoezeer heb ik gehoopt dat de mensen dit geestelijk voedsel 
zouden zoeken te midden van de vrede. Maar als ze erom vragen, zal het in diepe pijn zijn. Toch zal 
de tafel altijd op zijn plaats staan, en voor niemand zal het brood verborgen zijn. 
Mijn barmhartigheid wacht op berouw en vernieuwing van de mensheid, om te worden uitgestort 
over hen die eens zichzelf bevlekten met het slijk der zonde, maar zich daarna zuiverden in liefde 
voor hun Heer. Dit is het feestmaal, waartoe gij allen zijt uitgenodigd, en waarop uw Vader het brood 
zal uitdelen en de wijn des levens zal schenken aan zijn geliefde kinderen. 
55. Ik waarschuwde u toen al, toen Ik op aarde kwam om met de mensen te spreken. Ik wilde dat de 
mensheid zou waken en bidden, zodat de duisternis hen niet onvoorbereid zou overvallen. Maar de 
grote volkeren der aarde keken niet toe, en de oorlog ging over hen heen, hun hoogmoed en hun 
gebrek aan onderlinge liefde straffend. Zie de oude volkeren, hoe zij gebukt gaan onder de last van 
hun grote ellende. Hoeveel ze hebben geleden door hun arrogantie. Nu zijn er nieuwe naties 
opgestaan, even verblind door de verslaving aan macht en rijkdom, zonder zich te laten afschrikken 
door de ervaring van de eersten, of te luisteren naar de stem van de rede of het geweten. Verblind 
door het vertrouwen dat zij in hun macht stellen, zijn zij uiteindelijk gaan geloven dat zij almachtig 
zijn, en daarom jagen zij een doel na waarvan zij denken dat het juist is, zonder te beseffen dat zij op 
het punt staan zich met adembenemende snelheid in de afgrond te storten. 
56. Wie zijn het die te midden van chaos hun blik naar het uitspansel richten in smeekbeden om 
vrede en om vergeving voor hen die in hun waan de stem der gerechtigheid van hun geweten niet 
meer herkennen of horen? Wie is het anders dan zij die van vrede houden? Zij moeten de wachters 
zijn die "waken" over de gehele mensheid in de dagen van bezoeking die naderen. 
57. Door hun gebeden zullen zij die licht in hun geest nodig hebben, vrede verkrijgen. Geestelijk 
gebed is een boodschap die het hart bereikt van hen voor wie men bidt, en het is als een mantel van 
vrede over hen die in nood verkeren, wanneer verscheidene harten zich verenigd hebben om voor 
hen te bidden. Ik ontvang uit vele punten van de aarde dit gebed dat zij die opkomen voor de vrede 
van de wereld, opzenden. 
Wees volhardend in uw gebed om vrede, want zo zult gij u verenigen met allen die op dezelfde wijze 
bidden. Houd de mantel van vrede over de oorlog die de mensheid in zijn greep houdt, en spreid die 
in de uren van strijd uit over uw medemens. Weet gij nog, dat Ik u de eeuwige vrede gegeven heb, en 
dat Ik u Israël genoemd heb, dat "sterk" betekent? - Mensen, verdringt niet uit uw hart de 
herinnering aan wat Ik u heb geopenbaard, noch aan de rijkdommen die, zoals u weet, uw geest 
bezit. Ik profeteerde aan Jakob dat zijn volk zich zou vermenigvuldigen als het zand der zee, en dat zij 
vrede zouden brengen aan de volken. Bid, geliefde discipelen, en Mijn woord zal in jullie vervuld 
worden, want jullie maken deel uit van Mijn volk, waarvan het lot is de zegen te zijn onder alle volken 
van de aarde. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 



Instructie 105  
 
1. Van dit woord zult gij een boek maken dat op aarde zal blijven, opdat de mensen de weg tot 
vergeestelijking zullen vinden. Velen van hen zullen de waarheid ervan ontkennen, maar velen zullen 
ook bevestigen dat al haar beweringen juist zijn. 
2 van generatie op generatie zullen de gaven van de Geest zich sterker en duidelijker openbaren, en 
dit feit, dat zich zelfs in de meest twijfelachtige en ongelovige zal openbaren, zal het getuigenis zijn 
van de waarheid van alles wat Ik u in de voorbije tijden heb verkondigd en in deze aan u heb 
bevestigd 
Beseft gij met welke doordringende kracht Mijn Woord heeft geklonken in deze tijd, toen het zich 
bekend maakte door de hersenen van de stemdrager? Evenmin kunt u zich het wonder voorstellen 
van de dialoog van geest tot geest, wanneer deze zijn hoogtepunt bereikt. 
4. Verwondert gij u niet, wanneer gij de beschrijving hoort van een geestelijk gelaat door middel van 
de gave van het gezicht of de profetische kracht van een droom? Voorwaar, Ik zeg u, gij hebt nog 
maar nauwelijks een glimp opgevangen van wat anderen in de toekomst zullen zien. 
5. De gave van intuïtie verwonderde u, en de gave van genezing verwonderde u; maar het is 
noodzakelijk dat u een goed voorbeeld nalaat voor de spiritualisten van morgen. 
6. De door Joël aangekondigde tijd, waarin de mensen de Geest van God in hun geest en vlees 
zouden ontvangen, is nu aangebroken. Maar het is slechts de dageraad, en het is noodzakelijk dat gij, 
de eerste discipelen, goed zaad nalaat, opdat uw werken goede vruchten mogen zijn om de zwervers 
van morgen op hun levensreis aan te moedigen, en geen struikelblokken om over te struikelen. 
7 vanwege het licht dat jullie hebben ontvangen, behoren jullie tot degenen die de leer die Ik jullie in 
voorbije tijden heb geopenbaard, juist zullen interpreteren; Ik ben het die jullie de waarheid zal 
onderwijzen 
8... De grondige studie die gij geeft aan Mijn woord en de waarneming daarvan door u, zal het beste 
geestelijke werk zijn dat gij nalaat aan de volgende geslachten. Zij zullen u er dankbaar voor zijn, en Ik 
zal u zegenen. 
9. U, de eersten van deze tijd, zult steunpilaren, gidsen en beschermers zijn van hen die na u komen, 
en u zult zich verheugen in de vervulling van uw zending. 
10. Leef om je medemens te redden, en ik zal jou redden. Lanceer uw boten en ga op zoek naar de 
schipbreukelingen, en wanneer u de golven ziet bulderen en dreigend worden, bid dan, en 
onmiddellijk zult u de mantel van Mijn vrede over uw geest voelen. 
11 leerlingen, denk niet dat alleen in de schoot van het volk Israël Mijn boodschappers, Mijn 
profeten, voorlopers en verlichte verschenen zijn, want dan zouden jullie veel van Mijn 
boodschappers verloochenen die Ik met boodschappen van licht, vrede en liefde naar verschillende 
plaatsen op aarde heb gezonden; Ik heb Mijn boodschappers naar het volk Israël gezonden en jullie 
zouden hen verloochenen 
12. De mensheid is de grond waarin ik het zaad van de liefde zaai. Dit werd bewaterd met de 
Goddelijke dauw, zodat wanneer het zaaien van Mijn Woord zou plaatsvinden, het een geschikte 
akker zou vinden om vrucht te dragen. 
Telkens wanneer een openbaring Gods op het punt staat de mensen te verlichten, heb Ik tot hen 
wegbereiders gezonden, of profeten, om hen voor te bereiden, opdat dat licht hun bekend zal 
worden. Maar denk niet dat alleen zij Mijn boodschappers zijn die boodschappen brengen voor de 
geest. Nee, discipelen, iedereen die goed zaait onder de mensen in welke vorm dan ook is een 
boodschapper van Mij. 
14. Gij zult deze boodschappers op alle wegen van uw leven kunnen vinden, zowel in de 
godsdienstige gemeenschappen als in de wetenschappen - onder de mensen die regeren of onder 
hen die goed onderricht geven. 
15. Een goede dienaar van Mij wijkt nooit af van de weg die hij moet gaan; hij sterft liever onderweg 
dan dat hij afwijkt. Zijn voorbeeld is een zaad van licht in het leven van zijn naasten, en zijn werken 
zijn voorbeelden voor anderen. Oh, kon de mensheid de boodschappen maar begrijpen die ik via hen 
naar haar stuur! Maar dat is niet zo, want er zijn veel mensen die een delicate opdracht hebben in de 



wereld, maar die hun blik laten afdwalen van die grote voorbeelden om een weg in te slaan die hun 
beter bevalt. 
16 Jullie hebben heersers die geen rechtvaardigheid en edelmoedigheid in hun hart hebben om hun 
volk te regeren, omdat zij uit zijn op het schamele doel van macht en rijkdom - mensen die beweren 
dat zij Mijn vertegenwoordigers zijn en niet eens liefde voor hun naasten kennen - artsen die niet de 
essentie van hun zending kennen, die barmhartigheid is - en rechters die rechtvaardigheid verwarren 
met wraak en de wet misbruiken voor verderfelijke doeleinden. 
17. Niemand die krom loopt en zijn ogen afwendt van dat licht dat hij in zich heeft als het baken van 
zijn geweten, heeft enig idee van het oordeel dat hij voor zichzelf bereidt. 
18. Er zijn ook mensen die zich taken hebben toegeëigend die niet de hunne zijn en die door hun 
fouten aantonen dat zij absoluut niet over de nodige capaciteiten beschikken om de taak die zij op 
zich hebben genomen, uit te voeren. 
19. Evenzo vindt gij dienaren Gods, die het niet zijn, omdat zij daartoe niet gezonden zijn - mannen, 
die volken leiden en niet eens in staat zijn hun eigen schreden te richten - leraren, die de gave missen 
om te onderwijzen en die, in plaats van licht te verspreiden, het verstand verwarren - artsen, in wier 
hart geen gevoel van medelijden is opgeklonken bij de pijn van een ander, en die niet weten, dat hij, 
die deze gave werkelijk bezit, een apostel van Christus is. Al Mijn grondbeginselen zijn door de 
mensen ontheiligd, maar nu is het uur gekomen waarin al hun werken zullen worden geoordeeld. Dit 
is Mijn oordeel, want het is aan Mij om het uit te voeren. Daarom zeg ik tegen jullie: Waak en vervul 
Mijn geboden van liefde en vergeving. 
20. Heb ik u gezegd, dat gij behoort tot het volk Israël, bezitter van het Goddelijk zaad? Werk dus aan 
jezelf, opdat je waardig zult zijn het zaad van liefde, vrede en licht te dragen. 
21... Denk na over de lessen die Ik jullie vandaag heb geleerd, opdat jullie niet afdwalen van de weg 
die Ik voor jullie heb uitgestippeld, en opdat jullie geen taken op je nemen die jullie niet toekomen en 
opdat jullie geen oneigenlijk gebruik maken van jullie vermogens. Want indien gij, na alles wat gij in 
Mijn onderricht hebt gehoord, de dwalingen begaat waarop Ik u heb gewezen, zal uw oordeel 
strenger moeten zijn dan dat van degene die tijdens zijn leven geen onderricht heeft gekend van zulk 
een licht als het onderricht dat gij hebt ontvangen. 
22. Geliefde mensen, vermenigvuldig u, volhard en vervul uw zending. 
23. "Ik heb een licht ontstoken op de weg der ziel, opdat zij niet afdwaalt en veilig op haar weg gaat, 
als een schaap dat weet waar de hindernis is. 
Dit licht, dat van het geestelijk geweten is, verlicht de bres en ontdekt de wolf wanneer hij in het 
struikgewas op de loer ligt. 
25. Niet alle mannen lopen op de veilige manier. Er zijn vele verdwaalden die de weg kwijt zijn, 
dwalende reizigers, wezens zonder duidelijke richting. Als ik hun pad kruis en hen vraag: "Waar ga je 
heen? Wat of wie zoekt gij?" zeggen zij met neerhangende hoofden tot Mij: "Meester, ik weet niet 
waarheen ik ga, waarheen mijn voeten mij voeren, noch wat het is dat ik zoek." Dan heb Ik tot hen 
gezegd: "Volg Mij", en dit ene woord, dat in hun hart doordrong, was voldoende om een licht van 
hoop te ontsteken, een vlam van geloof, die hun nieuwe moed heeft gegeven om Mijn spoor te 
volgen. Want vanaf het ogenblik dat zij begonnen Mij te volgen, voelden zij een onbekende kracht 
die hen geen ogenblik verliet en die hen een onvoorwaardelijk vertrouwen in hun bestemming deed 
voelen. 
26. Ik wil dat allen die dit woord horen, begrijpen dat Ik u, door u te vragen deze weg te gaan, niet 
alleen geestelijke voldoening en verrukking schenk, maar ook beproevingen, lessen en ervaringen 
van verzoening, maar dat er tegelijkertijd een hogere macht neerdaalt om degene die beproefd 
wordt te sterken, en dat deze macht de staf is waarop de reiziger moet leunen gedurende de hele 
reis van het leven. Deze kracht bevat alles: geloof, liefde, gehoorzaamheid en vertrouwen. 
Wees u daarvan bewust, leerlingen, die beginnen met de Meester te volgen, opdat gij, wanneer zich 
beproevingen op uw levensweg voordoen, moogt denken: "Ik ben er reeds op voorbereid, de 
Meester heeft mij er op gewezen, en ik heb het vertrouwen ze met zijn goddelijke bijstand te 
doorstaan. Voorwaar, Ik zeg u, als gij deze lessen met een sterke en opwaarts gerichte geest volgt, 
zult gij ondervinden dat geen beproeving tevergeefs is. Want datgene wat voor een mens bestemd is, 
evenals datgene wat zich in de boezem van een familie vertoont, of datgene wat een volk treft - zij 



allen en ieder van hen dragen een diepe betekenis en vaak grote levenslessen in zich. Wie kan op dit 
moment zeggen dat hij vrij is van beproevingen? Niemand, want het is de tijd van spirituele 
genoegdoening. 
Open uw ogen voor de werkelijkheid en besef de verantwoordelijkheid die u op u neemt wanneer u 
luistert naar Mijn woord en getuigen wordt van Mijn manifestaties in deze tijd. Ik wil jullie zeggen dat 
jullie er niet tevreden mee moeten zijn naar Mijn woord te luisteren en je geestelijke behoeften te 
bevredigen zonder aan die van anderen te denken. Want deze voldoening zal niet volkomen zijn, 
indien gij bedenkt, dat juist op de ogenblikken van uw geestelijke verrukking miljoenen van uw 
medemensen strijden, wanhopen of vallen in het vuur van moorddadige oorlogen. 
29. Mijn Leer bereidt u voor op een confrontatie ten gunste van vrede en vergeestelijking in de 
wereld. Mijn onderricht zegt u wat gij moet doen, opdat gij allen moogt medewerken aan dit 
verlossingswerk. Dan zal je geest meer en meer de vrede en de voldoening ervaren die komen voor 
hen die met Mij samenwerken in Mijn werken van liefde. 
30. Verlies niet die gevoeligheid die je hart krijgt bij het horen van Mijn woord wanneer je terugkeert 
naar je materiële strijd van het leven, want daar, op die wegen, wachten je medemensen op een 
woord van jou dat troost bevat of een uitspraak die Mijn boodschap van licht tot hun hart brengt. 
Maar als uw hart teruggevallen is in zijn gebruikelijke hardheid wanneer zij zich tot u wenden, zult u 
niet eens in staat zijn om in het binnenste te kijken van hem die van u iets zocht dat niet het uwe 
was, maar voor hem bestemd was: Mijn licht, Mijn vrede, Mijn balsem. 
31. Denk niet dat jullie gebrek aan liefde voor de mensen ongestraft kan blijven, want als jullie je 
geestelijke plichten verzaken, zullen de massa's mensen, wanneer zij in de schoot van jullie 
gemeenschappen binnentreden en de boodschap leren kennen die jullie voor hen verborgen hebben 
gehouden of achtergehouden, zich innerlijk afvragen of dit Mijn nieuwe apostelen zijn, terwijl 
anderen, doordringend van Mijn Onderricht, jullie een lesje zullen leren over hoe jullie de goddelijke 
mandaten moeten vervullen. 
Ik moet op deze wijze tot u spreken om te voorkomen dat u in slaap valt en opdat u niet verrast 
wordt in uw sluimering. Ik vraag u te strijden, en daarvoor geef Ik u Mijn voorbeeld van voortdurende 
werkzaamheid. 
Zeg me niet dat hij op zijn weg obstakels vindt die te groot zijn om zijn missie te vervullen. Want als 
jullie geloven dat geen blad van de boom beweegt zonder de wil van de Vader, moeten jullie ook 
begrijpen dat jullie je zending moeten volbrengen over wat jullie hindernissen noemen. 
Denk niet, dat gij, door slechts op die plaatsen te zijn, reeds uw geestelijke taak hebt volbracht, of dat 
gij, door over Mijn leer te spreken, Mij reeds hebt gediend. Want jullie werkterrein is zo uitgestrekt 
en zo vol gelegenheden om op jullie manier de liefde te beoefenen, dat jullie je niet hoeven in te 
spannen om geschikte gelegenheden te vinden om te zaaien. Toch hebt gij aan dit alles geen 
aandacht geschonken, en daarom zegt gij, dat er te veel hinderpalen voor u liggen om te kunnen 
vervullen; want gij hebt niet doorgrond wat uw geestelijke taak inhoudt. 
Heb lief, dien, wees nuttig, red en troost, maak van uw leven een mooi voorbeeld, een praktische les, 
opdat men u navolgt. Dan zul je spiritueel licht uitstralen naar je medemensen. Wanneer u over Mijn 
Leer spreekt, vervult u de zending van het zaaien van het zaad der vergeestelijking. Maar doe het 
met nederigheid, en wees je ervan bewust dat elk werk dat ijdelheid bevat een onvruchtbaar zaadje 
zal zijn dat nooit zal ontkiemen. 
36. Ik verzeker u, dat als u in uw leven werkt met de tact, de oprechtheid en de rechtschapenheid die 
Ik u aanraad, de harde harten waarover u in uw gebeden tot Mij spreekt, door uw deugd bewogen 
zullen worden en dat u zult gaan geloven dat de gevorderde geest nooit gehinderd kan worden bij 
het volbrengen van deze zending, omdat zij boven alle kleinzieligheid van dit leven staat. 
(37) Denk nooit kwaad over hen die u niet bevallen en wees niet verbitterd over hen die u niet 
begrijpen, want zelfs het meest innerlijke gevoel dat u hebt jegens uw naaste brengt u geestelijk op 
hen over. 
38... Ik bied jullie in deze tijd zoveel faciliteiten om Mijn discipelen te zijn, dat jullie je ouders, 
echtgenoten of kinderen niet hoeven te verlaten om landen te bezoeken waar jullie Mijn leer 
verspreiden, noch hoeven jullie met luide stem te prediken op straten en pleinen, noch hoeven jullie 
te vrezen dat aan het einde van het zendingswerk het schavot van bloed jullie onvermijdelijk zal 



opwachten. Ik heb dit pad bewandeld en Mijn apostelen ook, maar dat bloed heeft het pad 
gereinigd, zodat de nieuwe discipelen er niet op vast zouden komen te zitten. Jullie hoeven alleen 
maar de geestelijke betekenis van deze boodschap te begrijpen, zodat jullie die kunnen beseffen en 
op een eenvoudige manier in jullie leven kunnen toepassen, zodat jullie Mijn woord waarlijk kunnen 
leven. 
39. Ik heb de geest macht gegeven over de materie, opdat hij als overwinnaar uit de beproevingen 
tevoorschijn moge komen en het einddoel van de weg moge bereiken. Maar de strijd zal groot zijn; 
want omdat de mens in de wereld het enige rijk schiep waarin hij gelooft, heeft hij de harmonie 
vernietigd die zou moeten bestaan tussen hem en alles wat hem omringt. Vanaf zijn trotse troon wil 
hij alles onderwerpen aan de macht van zijn wetenschap, en zijn wil opleggen aan de elementen en 
krachten van de natuur. Maar hij is daarin niet geslaagd, want lang geleden heeft hij de 
vriendschapsbanden met de geestelijke wetten verbroken. - Toen ik dit volk hier vertelde dat de 
krachten der natuur hem konden gehoorzamen, waren er die dit niet geloofden, en ik zeg u dat zij 
reden hebben om te twijfelen, want de natuur zal nooit gehoorzamen aan hen die haar 
veronachtzamen, verontreinigen of bespotten. Wie daarentegen weet te leven in harmonie met de 
wetten van geest en materie, dat wil zeggen, wie leeft in harmonie met al wat hem omringt, zal 
tijdens zijn leven één worden met zijn Schepper, en zal waardig worden doordat de elementen van 
de natuur hem dienen en gehoorzamen, zoals het recht is van ieder kind dat gehoorzaam is aan zijn 
vader, de Schepper van al wat bestaat. 
40. Ik heb niet gezegd dat deze gemeente hier de noodzakelijke geestelijke verheffing heeft bereikt 
om dergelijke wonderen tot werkelijkheid te maken, noch dat zij op het ogenblik reeds de harmonie 
bereikt tussen het materiële en het geestelijke. Ik moedig hen alleen maar aan om dit doel na te 
streven door middel van vergeestelijking. 
41. Om u in uw geloof aan te moedigen en u de waarheid van Mijn woorden te bewijzen, voer Ik 
soms zulke werken met u uit, die gij wonderen noemt en die slechts de beloning zijn voor hen die 
zich in de universele harmonie hebben weten te plaatsen, al was het maar voor een korte periode. 
(42) De historische overlevering van de eerste mensen die de aarde bewoonden werd van generatie 
op generatie overgeleverd totdat zij werd opgetekend in het Boek van de eerste Era. Het is een 
levende parabel van de eerste mensen die op aarde leefden. Door hun zuiverheid en onschuld 
konden zij de streling van Moeder Natuur voelen. Tussen alle wezens bestond een vriendschappelijke 
verhouding, en tussen alle schepselen een onbeperkte broederschap. Daarna vervreemdden de 
menselijke hartstochten de mensen van dat leven en daarom voelden zij zich genoodzaakt om door 
middel van de wetenschap te streven naar wat zij door gebrek aan spiritualiteit hadden verloren. Zo 
is de mensheid tot de huidige tijd gekomen, waarin zij, om te overleven, van de elementen en 
krachten der natuur heeft moeten stelen wat voor haar leven noodzakelijk is. 
Ik verbied je niet om wetenschap te gebruiken, noch veroordeel ik het. Ik wil alleen dat de mensen 
door Mijn Leer begrijpen dat er een hogere kennis is dan die welke zij kennen, en dat zij die kunnen 
bereiken door de Liefde, die de essentie is van al Mijn leringen. 
44. Mensen, hoe zou Ik u niet kunnen zeggen, dat deze tijd waarin gij leeft, getekend is door 
verwarring, daar Ik zie, dat gij Mijn licht niet door de donkere wolken van uw gedachten laat 
doordringen? Ik zeg u ook dat Mijn licht zal zegevieren, want er is geen duisternis die tegen haar 
glans bestand is. Dan zullen jullie begrijpen dat de Vader jullie nooit in de steek zal laten in het uur 
van de Visitatie. 
(45) Vele volkeren zijn in de diepe afgrond van materialisatie gevallen, en andere staan op het punt 
te vallen; maar de pijn van hun val zal hen uit hun diepe slaap doen ontwaken. 
46. Het zijn die naties die na een tijd van pracht en praal een neergang meemaakten en wegzonken 
in de duisternis van pijn, ondeugd en ellende. Vandaag is het niet één volk, maar de hele mensheid 
die blindelings op dood en chaos afrent. De arrogantie van de naties zal door Mijn gerechtigheid 
worden getroffen. Denk aan Nineve, Babylon, Griekenland, Rome en Carthago. Daarin vindt u 
diepgaande voorbeelden van Goddelijke gerechtigheid. 
Telkens wanneer mensen de scepter van de macht hebben gegrepen en hun hart hebben laten 
vervullen door onbeschaamdheid, hoogmoed en waanzinnige hartstochten, en hun volkeren met zich 
hebben meegesleept in de ontaarding, is Mijn gerechtigheid naderbij gekomen om hen van hun 



macht te beroven. Maar tegelijkertijd heb ik een fakkel voor hen ontstoken, die de weg verlicht naar 
de redding van hun zielen. Wat zou er van de mensen worden als ik ze aan hun eigen krachten 
overliet op het moment van hun beproeving? Richt uw ogen op al die volkeren die eens groot waren 
en die nu in puin liggen. Zij zullen opnieuw opbloeien, maar het zal niet de hoogmoed en het 
verlangen naar aardse grootheid zijn die hen zullen verheffen, maar het ideaal dat bezield wordt 
door die gerechtigheid en deugd die Mijn leer verspreidt. Uit hun puinhopen zullen nieuwe volken 
opstaan, en op de puinhopen van hun kerken en hun afgoden zullen zij hun God de ware eredienst 
aanbieden. 
48. Trots is vernederd, en zonde is weggewassen door pijn, maar vergeet niet dat er nog vele vlekken 
te verwijderen zijn, en dat hoe zuiver het leven van de mensen op aarde ook mag worden, deze 
planeet nooit het eeuwige tehuis voor de geest zal zijn. Want wie dit gelooft, heeft Mijn Woord 
slecht geïnterpreteerd, of hij heeft de ware zin van het leven niet begrepen. 
Deze wereld zal altijd slechts de tijdelijke woonplaats van de ziel zijn, slechts een etappe op de weg 
naar haar zuivering, haar evolutie en haar volmaaktheid. Het leven dat op je wacht om je voor altijd 
te ontvangen is anders. 
50... De zieken, de mislukten, de geestelijk armen komen tot Mijn Aanwezigheid en terwijl sommigen 
Mijn Wil zegenen, komen anderen, geconfronteerd met de pijn, in opstand en schrijven hun lijden 
toe aan een Goddelijke straf of aan onrechtvaardigheden van het lot. Dan is het nodig dat ik jullie 
bevrijd uit jullie onwetendheid en jullie de essentie van de waarheid onthul. 
51. Zolang gij in het vlees leeft, is uw ziel zich aan het zuiveren van duistere vlekken uit vorige levens, 
en daarom is het noodzakelijk geworden u dit alles te openbaren, opdat gij geduldig het lijden van de 
aarde kunt verdragen. 
52. Sinds het begin van de mensheid heeft de reïncarnatie van de ziel bestaan als een wet van liefde 
en rechtvaardigheid, en als een van de vormen waarin de Vader Zijn oneindige barmhartigheid heeft 
betoond. Reïncarnatie is niet alleen een zaak van deze tijd, maar van alle tijden, en u moet ook niet 
denken dat ik dit mysterie nu pas aan u onthuld heb. Vanaf de vroegste tijden bestond in de mens de 
intuïtieve kennis van de wedergeboorte van de ziel. Maar de mensen die de materialistische 
wetenschappen en de schatten van de wereld zochten, lieten zich overheersen door de hartstochten 
van het vlees, die de vezels van het menselijk hart, waarmee men het geestelijke waarneemt, 
verharden, zodat de mensen doof en blind werden voor alles wat tot de geest behoort. Wat baat het 
hun, hun ogen te vestigen op de Schriften, die de Wet en de Leer bevatten, welke Ik u in vroegere 
tijden heb geopenbaard, indien hun verstand niet kan doordringen in de betekenis hunner Schriften, 
en hun hart het wezen hunner Schriften niet gewaarwordt? Erken dat de gevoeligheid en de 
geestelijke intuïtie van de mensen zijn geatrofieerd, en dat zij daarom bij het zoeken naar Mijn 
waarheid in die teksten meestal ten prooi vallen aan verkeerde interpretaties. Zij hebben het licht 
voor hun ogen, maar in plaats van door te dringen tot de kern van de leer, blijven zij stilstaan bij de 
letters, d.w.z. bij de uiterlijke vorm, waardoor zij dikwijls in dwaling vervallen. Maar nu ben ik hier om 
licht te brengen in de mysteries en duistere plaatsen, en jullie te bevrijden van verwarring en 
dwaling. 
Gezegend zijn zij die Mij geroepen hebben, want zij hebben daarmee hun verlangen naar liefde en 
kennis bewezen. Zij hebben ervaren hoe Mijn helpende liefde hen bijstaat. Maar u moet beseffen dat 
u in deze tijd niet alles wat u wilt weten in één keer kunt ontvangen. Want het is noodzakelijk dat 
jullie bidden, mediteren en Mijn leringen naleven om alles te ontvangen wat jullie verlangen. 
Zowel de mens die het licht der kennis in de natuur zoekt, als degene die Mijn wijsheid in geestelijke 
openbaringen zoekt, moet op eigen voeten de weg afleggen waarlangs hij al die waarheden zal 
vinden die hij niet met andere middelen kan ontdekken. Juist daarom heb Ik je ziel gezonden om hier 
op aarde het ene leven na het andere te leiden, opdat zij door haar ontwikkeling en ervaring alles kan 
ontdekken wat in haar is en in wat haar omringt. 
55. Onderzoekt, indien gij wilt, grondig Mijn woorden, maar bestudeert en observeert daarna het 
leven vanuit hun standpunt, opdat gij de waarheid moogt kennen van al hetgeen Ik u heb gezegd. 
Er zullen ogenblikken zijn dat er een tegenstelling is tussen wat Ik u nu zeg en wat u in het verleden is 
geopenbaard, maar dat is niet zo. Het zijn de mensen die in dwaling verkeren. Maar nu zal alles aan 
het licht komen. 



57. Indien gij u aangevallen voelt wegens deze wijze van verstaan van Mijn Leer, maakt u dan niet 
ongerust, want waarlijk Ik zeg u, niemand is nog in de juiste kennis, en daarom kan niemand u 
bewijzen, dat hij reeds tot de kern der waarheid is doorgedrongen. 
58. Bestudeer Mijn Leer, verkrijg licht door gebed, maak goedheid tot norm van je leven en je zult 
zien hoe je, op de momenten dat je het het minst verwacht, verrast zult worden door ingevingen en 
gedachten die ware openbaringen van Mijn Geest zijn; je zult verrast worden door de openbaringen 
van Mijn Geest op de momenten dat je het het minst verwacht 
59. Wanneer gij voelt, dat ingevingen van Mij u bereiken, moet gij u nederig tonen, opdat gij u nooit 
groter waant dan anderen en opdat gij met de liefde, waarmee Ik u Mijn Licht gezonden heb, het 
moogt delen met uw medemensen. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 106  
 
Eerste discipelen, hier is jullie meester. Ik zal de sluier van vele mysteries voor u optrekken. Vraag, 
vraag, en het zal je gegeven worden. Maar vraag Mij niet om meer dan je moet weten. 
In het verleden kon Ik jullie niet de geheimen onthullen die Ik jullie in dit Derde Tijdperk bekend 
maak, omdat jullie geest niet in staat was meer te begrijpen of te bevatten dan zijn geestelijke 
ontwikkeling hem toestond. Maar Mijn Woord is hetzelfde - onveranderlijk, eeuwig. Het is je geest 
die geboren is, die groeit en zich ontwikkelt tot hij volmaakt is. De Goddelijke Geest heeft geen begin, 
noch zal Hij een einde hebben, Hij is onveranderlijk. 
3. Jouw geest maakt deel uit van een volk dat Ik heb gebruikt als een middel of instrument om Mijn 
grote leringen aan de mensheid over te brengen. Er zijn drie openbaringen geweest die de Vader aan 
dit volk heeft gegeven: De eerste les was de Wet van Gerechtigheid in het Eerste Tijdperk, in de 
vroege kindertijd van dit volk; de tweede was de Wet van Liefde, geopenbaard in het Tweede 
Tijdperk, toen het nog maar nauwelijks de geestelijke puberteit had bereikt; de derde les is deze die 
ik jullie geef in het huidige Tijdperk, dat ik het "Derde Tijdperk" heb genoemd. Daarin onthul ik jullie 
de volledige Geestelijke Wet - een Wet die alles omvat wat jullie in het verleden is getoond, en alles 
wat jullie geest moet weten en bezitten. Geestelijk heb je nu de tijd van de jeugd bereikt. 
Aangezien je constant evolueert, waarom zou ik je dan altijd dezelfde les brengen? Daarom 
openbaart Mijn verborgen wijsheid jullie in elk tijdperk diepere geheimen. 
5. In het licht van het materialisme en het kwaad dat in deze tijd heerst, betwijfelt u of u over 
voldoende geestelijke waarneming beschikt om Mijn nieuwe leringen te begrijpen, te vervullen en te 
leven. Maar ik zeg u: voorbij het materialisme van de mensheid, haar ellende, haar ondeugd en haar 
zucht naar macht, is er de geest die lange reizen van evolutie en moeilijke strijd heeft doorgemaakt, 
en die slechts wacht op het ogenblik om haar valse gewaad af te leggen om met kracht de weg van 
gerechtigheid en liefde te betreden die de geest toebehoort. 
(6) Menswetenschap is de gematerialiseerde uitdrukking van de geestelijke bekwaamheid die de 
mens in deze tijd heeft bereikt. Het werk van de mens in deze tijd is niet alleen een product van het 
intellect, maar ook van zijn geestelijke ontwikkeling. 
De Meester, die zijn discipelen in geestelijke jeugd heeft gevonden, reeds voorbereid om de nieuwe 
les te begrijpen, zal de drie Goddelijke openbaringen in één enkel boek verenigen, als een testament 
van liefde voor de mensheid. De reden waarom jullie jezelf Trinitair noemen is dat jullie in je geest de 
kiem dragen van deze drie tijdperken van onderricht. Niettemin zullen niet allen Mij volgen in deze 
tijd, zelfs niet allen die naar Mij luisteren, want niet allen zijn ontwaakt, noch hebben allen begrepen 
hoe zij voordeel kunnen halen uit de beproevingen die zij in hun leven hebben doorgemaakt. Er zijn 
er die onverschillig staan tegenover de geestelijke leringen, er zijn er die in stagnatie blijven, er zijn er 
die in dwaling verkeren, maar ieder van hen is voorbestemd voor de tijd waarin hij zal ontwaken en 
de stem van zijn geweten zal horen. 
Degenen die beefden bij het horen van Mijn Woord in die tijd, waren degenen die vol ongeduld 
wachtten op Mijn nieuwe manifestatie, die zich Mijn belofte herinnerden om terug te keren, zoals de 
verloren zwerver in de diepe nacht wacht op het aanbreken van de dageraad, zodat hij de weg kan 
vinden en zijn zwerftocht kan voortzetten. 
8. Mijn stem, die Ik heden in deze stoffelijke vorm hoorbaar maak, zal weldra ophouden te worden 
gehoord, en dan zal Ik in uw werken de vrucht van Mijn zaaien aanschouwen. Ik zal in ieder van jullie 
een "korenaar" en een "vrucht" achterlaten, zodat wanneer jullie honger voelen of een (geestelijk) 
behoeftige tot jullie komt met een verzoek, jullie brood zullen hebben en niet tegen de Vader zullen 
zeggen dat Hij van jullie is weggegaan en jullie zonder erfdeel heeft achtergelaten. 
Ik wil dat jullie in deze tijden, waarin jullie behoefte hebben aan Mijn goddelijke genadegaven, je 
toevlucht nemen tot je geest en er hulp bij zoeken, want daar zul je vele schatten vinden die Mijn 
zorgzame Liefde erin heeft gelegd. U zult ook Mijn zaad in overvloed vinden, wachtend op u om de 
velden voor te bereiden om het te zaaien. Ik heb je geleerd deze velden te bewerken en te waken 
over het zaad. Morgen zal uw geest de vrucht van zijn werken binnenbrengen als een oogst die 
waardig is aan de Vader te worden aangeboden en in Zijn graanschuren te worden opgeslagen. 



9. Er zal een korte periode zijn waarin Mijn woord, dat in deze tijd gegeven is, van de aardbodem 
verdwenen schijnt te zijn. Dan zullen de mensen beginnen geestelijke leerstellingen uit te vinden, 
nieuwe wetten en geboden te onderwijzen. Zij zullen zichzelf Meesters, Apostelen, Profeten en 
Boodschappers Gods noemen, en Ik zal hen voor een tijd laten spreken en zaaien. Ik zal hen hun zaad 
laten planten, zodat zij, wanneer zij de vruchten oogsten, zullen weten wat zij hebben gezaaid. De 
tijd en de krachten der natuur zullen over hun zaaien heengaan, en hun schreden zullen als een 
oordeel zijn voor elk dezer mensenkinderen. 
Het is noodzakelijk dat de wereld het bedrog kent, opdat zij de waarheid kent. Dan zullen de 
waarheid en de essentie van het leven, die Ik u in deze tijd heb gegeven, weer in al hun zuiverheid en 
spiritualiteit onder de mensen oprijzen. 
11. Kijk naar de mensen die naties leiden, doctrines creëren en aan de mensen opleggen. Ieder 
verkondigt de superioriteit van zijn doctrine, maar ik vraag u: Wat is de vrucht van dit alles? De 
oorlogen met hun spoor van verarming, lijden, vernietiging en dood. Dit is de oogst geweest die de 
voorstanders van dergelijke theorieën hier op aarde hebben geoogst. Let wel, ik heb mij niet verzet 
tegen de wilsvrijheid van de mensheid, hoewel ik u moet zeggen dat, zonder afbreuk te doen aan die 
vrijheid, het geweten onophoudelijk spreekt tot het hart van degene die afwijkt van 
rechtvaardigheid, naastenliefde en verstand. 
12. Zelfs in het menselijk leven zal Ik de mensen doen inzien wat de vruchten van hun zaaien zijn, 
zodat de gevolgen van hun daden vroeg of laat aan het licht zullen komen als hun rechters. Na dit 
oordeel zullen allen Mij zoeken, en dan zullen zij ontdekken dat Mijn Woord zich aanpast aan 
mensen van alle tijden en culturen. Want het Goddelijk Woord, Mijn Leer, behoort niet tot een 
bepaald tijdperk, want het is eeuwig. 
13. Mijn onderricht geeft de geest kracht om alle beproevingen te overwinnen; het aantal daarvan is 
opgetekend in het lot van elk schepsel. Waarom er voor terugdeinzen? Waarom wanhopen bij de 
berg die voor je ogen oprijst? Weet je niet dat je na het overwinnen van deze obstakels het doel zult 
bereiken dat je zoekt? 
14. Hoeveel zwakheid zie ik nog in uw vlees - een zwakheid die u dikwijls doet lasteren. Wanneer de 
krachten der natuur zich grof tonen, vervloekt ge u; wanneer een of andere pijn uw lichaam teistert, 
wanhoopt ge; wanneer het werk u bezwaart, verliest ge uw geduld; zelfs de hitte en de koude maken 
u boos, en de duisternis van de nacht boezemt u angst in. Hoe zoudt gij niet wanhopen, als gij u laat 
leiden door de eisen van het vlees, dat de lagere hartstochten voortbrengt? Wanneer zullen jullie 
eindelijk Mijn goede discipelen zijn die getuigen van de waarheid van Mijn Leer met hun werken van 
liefde? 
15. Discipelen van Christus te zijn betekent niet dat men te ver van het aardse-materiële moet 
afwijken. Het betekent dat gij u weliswaar moet afscheiden van wat slecht en overbodig is, maar dat 
gij u niet moet afkeren van uw aardse plichten en genoegens. Ik wil niet dat jullie fanatiekelingen 
worden, noch slaven van het geestelijke terwijl jullie nog in het vlees zijn. De goede leerling van Jezus 
is degene die aan God weet te geven wat van God is, en aan de "keizer" wat van de "keizer" is. 
16... Een moeilijk conflict wacht Mijn volk, want zij zullen op hun weg een hoge mate van 
ontwikkeling in de geest en de gezindheid van de mensen tegenkomen. Juist daarom wil Ik dat jullie 
je ontwikkelen in deze tijd van Mijn manifestatie, zodat niemand jullie kan misleiden. Heb een 
absoluut vertrouwen in Mijn Woord, wetende dat daarin meer wijsheid is dan in het verstand van de 
geleerden, en kennis die niet in alle boeken op aarde te vinden is. 
(17) Zaai onvermoeibaar liefde en vrede; zo bereidt gij uw geestelijke weg voor en dan, wanneer de 
dood uw lichaam plotseling nadert en de geest reeds een groot deel van zijn weg heeft afgelegd, zal 
hij met gelukzaligheid zien hoe ver de verdiensten van zijn werken van liefde voor zijn medemensen 
hem hebben verheven. 
18. mensen, besef hoe jullie, wanneer jullie je onderdompelen in Mijn onderricht, oude gewoonten 
en gebruiken achter je laten, omdat jullie een nieuw, zuiverder, meer spiritueel leven binnengaan. 
Het is een nieuwe wereld die oprijst uit de bodem van je hart. 
19. Hoeveel geheimen heeft Mijn Woord niet opgelost en hoeveel verkeerde uitleggingen heb Ik niet 
gecorrigeerd. Zo zullen jullie ook moeten gaan naar de wegen van de wereld en Mijn Wet uitleggen 
aan jullie medemensen. Ik zeg u: Gij zult weggaan, want niemand is een profeet in zijn land; Ikzelf 



moest destijds Nazareth verlaten, waar Ik woonde, om er geloof te vinden, waar Ik als een 
vreemdeling werd beschouwd, waar men niet van Mij zou zeggen: "Die man, die zich 'Zoon van God' 
noemt, is de zoon van Maria en Jozef de timmerman". 
20. Ik zeg u dit, omdat er onder u, die Mijn geestelijke gaven hebben ontvangen, ook zijn, aan wie 
zelfs hun ouders, hun kinderen, of hun broeders en zusters hebben getwijfeld. Onder jullie zijn er die 
tovenaars, tovenaars genoemd worden, vanwege het getuigenis van Mijn leer, zoals Ik. Vergeet deze 
woorden niet, want sommigen zullen in hun naaste vaderland moeten blijven; anderen zullen het 
moeten verlaten, en ook hun natie, om Mijn Woord naar andere volkeren te brengen. 
21... Dit volk, vruchtbaar gemaakt door lijden, heeft Mijn zaad ontvangen en het is ontsproten; maar 
denk niet dat alleen jullie dit licht hebben. Als je Mijn Leer naar andere volkeren brengt, zul je zien 
hoe snel ze zal ontkiemen en zich verspreiden. In die landen zult gij profeten en boodschappers zijn, 
en daarom zult gij geloof vinden. 
Mijn licht verspreidt zich van de ene kant van de aarde naar de andere, verlicht het hele universum. 
Het licht van de Goddelijke Geest is de taal die tot alle wezens spreekt. Jullie, als mensen, ontvangen 
Mijn woord door het intellect van de mens. Tot hen die jullie engelen noemen zend Ik Mijn stem in 
de vorm van Goddelijke inspiratie, en in elke wereld of geestelijke woning laat Ik Mij horen en 
verstaan naar gelang de graad van ontwikkeling van haar bewoners. 
23. Ik wil tot u spreken zoals ik tot de engelen spreek, niet omdat u de zuiverheid van hen bezit, maar 
omdat ik wil dat u die genade geniet en steeds meer op die wezens gaat lijken in hun majesteit. De 
dialoog van geest tot geest zal alle wezens en alle werelden nader tot elkaar brengen. Maar jullie 
moeten bereid zijn elkaar te begrijpen, en daarvoor geef Ik jullie één enkele taal, één enkel licht, één 
enkele soort dialoog: die van de ware liefde. 
Het tijdperk van spirituele communicatie is voor jullie aangebroken. De weg is lang en er zal veel tijd 
verstrijken voordat u deze gave tot haar hoogtepunt ziet komen, maar vanaf de eerste stappen en bij 
elke volgende stap zult u aanmoediging vinden om op het pad voort te gaan. 
25. Zijt gij niet verheugd over Mijn openbaring door de menselijke stem? Waren jullie niet verheugd 
over de aanwezigheid van de geestelijke wereld door het vermogen van begrip? Want dit waren de 
voorbereidende stappen voor de spirituele dialoog die jullie hierna zullen bereiken. En op die 
ogenblikken dat je Mijn stem zoekt in de stilte van je gebed, is de vrede die je voelt en de inspiratie 
die je ontvangt dan niet rustgevend? 
26 Jullie weten van de tijden van vrede die zullen komen, omdat jullie Mijn ingevingen en Mijn 
openbaringen hebben ontvangen; maar er zijn er die, zonder Mij in deze tijd gehoord te hebben, 
dromen en verlangen naar de universele harmonie, niet wetend of die tot jullie zal komen; het is de 
voorbode die in hen spreekt 
Zelfs wetenschappers hebben een voorgevoel van de uitwisseling van ideeën door middel van 
geestelijke gaven, en wel omdat zij bij hun voortdurend onderzoek en doordringen in het innerlijk 
van de mens het bestaan hebben ontdekt van dat wezen dat, hoewel het tot een andere wereld 
behoort, in de mens leeft: de ziel. 
28. Vandaag zeg ik tot u allen: Wandel bedachtzaam en voorzichtig op deze weg, zodat u er niet van 
afdwaalt. Waak en bid op uw levensweg, opdat gij het doel zult bereiken en uw gelukzaligheid zeer 
groot moge zijn, wanneer de Vader spreekt en het gehele geestelijke universum Hem hoort en 
verstaat, en gij elkander op dezelfde wijze verstaat. 
29. Ik wil dat jullie in je hart de liefde van jullie Vader voelen; deze liefde straalt op jullie neer vanuit 
Mijn Geest. Maar daar gij de ware eenheid van den geest nog niet hebt bereikt, spreek Ik tot u door 
deze schepselen, in eene duidelijke en eenvoudige taal, die door allen begrepen wordt. Het is mijn 
wil jullie mijn woord in de grootste eenvoud te verkondigen, zodat jullie heel gemakkelijk het 
wezenlijke ervan ontdekken en je niet verliezen in een verwarrende stortvloed van woorden, die 
meestal nutteloos is. 
30... Verhelder uw geest en zuiver uw lippen, zodat telkens wanneer gij Mijn Leer moet uitleggen, uit 
uw lippen de kristalheldere stroom van Mijn woord komt, zonder dat gij met uw woord 
hoogdravende uitdrukkingen mengt, die het van zijn eenvoud en kracht beroven. Indien gij Mijn 
geestelijke Leer in wetenschappelijke of filosofische termen zoudt willen uitleggen, zoudt gij geen 
indruk maken op de wereld, noch zullen uw medemensen u begrijpen, noch zult gij een juist 



denkbeeld geven van wat Mijn Leer is. Toen Ik in Jezus tot de wereld sprak, gebruikte Ik niet de taal 
van geleerden, filosofen of wetenschappers om tot u te spreken over het Koninkrijk der hemelen. Ik 
heb de eenvoudigste uitdrukkingen van uw taal gebruikt, want het zijn juist deze die de 
bovennatuurlijke dingen het best uitdrukken. Ik maakte gebruik van gelijkenissen en verwees naar de 
voorwerpen die u bekend waren, opdat u daardoor de betekenis van het geestelijk leven zou leren 
kennen. 
Waarlijk, ik zeg u, Jezus behoefde niets van mensen te leren, want dan zou ik niet de goddelijke 
Meester geweest zijn, maar de leerling van mensen. Als iemand gezegd heeft dat Christus onderricht 
werd door theologen, theosofen of wijzen, dan spreekt hij niet de waarheid. Want vóór Christus, en 
gedurende de tijd dat Hij op aarde leefde, was er geen leer die Hem zou hebben geleerd in de wereld 
te komen, te leven en te sterven zoals Hij deed. Toch zeg ik u evenzo, dat de leer van de Hemel niet 
van de wereld geleerd kan worden, en dat wat Jezus onderwees de waarheid was, die geldt in het 
eeuwige Koninkrijk van de Geest. 
Zoals de mensen het eenvoudige ingewikkeld willen maken, zo willen zij ook in het Goddelijke de 
samenstelling en de substanties ontdekken die eigen zijn aan de materiële natuur. Hun verbazing zal 
groot zijn wanneer zij eenmaal ontdekken dat het geestelijke of Goddelijke, zonder substantie en 
zonder vorm, het geheel is, het begin en het einde, de waarheid, het eeuwige. 
De mensen zijn altijd te zeer bezig geweest met de heerlijkheden van de aarde om na te denken over 
het belang van het gebed en de geestelijke beschouwing van dat wat voorbij dit leven is, zodat zij 
hun eigen essentie hadden kunnen ontdekken. Wie bidt, spreekt met de Vader, en als hij vraagt, 
krijgt hij onmiddellijk het antwoord. De onwetendheid van de mensen over het geestelijke is het 
gevolg van het gebrek aan gebed. 
34. Mensen, daar gij op deze aarde niet in staat zijt geweest de spraakverwarring van Babylon weg te 
nemen, daar de rassen niet hebben geweten hoe zich te verenigen, noch hoe lief te hebben, zal Ik 
Mijn familie verenigen in het Geestelijk Huis. De hardnekkige en verharde zondaars zullen voor Mij 
komen in het geestelijke, en wanneer zij hun oordeel ontvangen, zal hun verlichting en hun berouw 
even groot zijn als hun zonde groot was op aarde. 
35. Bid voor degenen die van u weggaan en naar het Hiernamaals vertrekken, want niet allen slagen 
erin de weg te vinden, niet allen kunnen zich geestelijk verheffen, noch bereiken allen de vrede in 
korte tijd. 
36. Sommigen leven in het geestelijke onder de dwang van het stoffelijke leven*, sommigen lijden 
aan hevige wroeging; anderen zijn verdoofd, samen met hun lichamen onder de aarde begraven, en 
weer anderen kunnen zich niet losmaken van hun geliefden, van hen die in de wereld zijn 
achtergebleven, omdat weeklagen, egoïsme en menselijke onwetendheid hen tegenhouden, hen aan 
de materie binden en hun de vrede, het licht en de vooruitgang ontzeggen. 
Dit betekent dat deze zielen van overledenen nog steeds aardgebonden leven in de waan dat zij nog 
steeds thuis zijn in de materiële wereld als menselijke wezens. 
37. Laat de zielen verder gaan die nog in deze wereld zijn, zonder dat deze de hunne is; laat hen de 
goederen die zij in dit leven bezaten en liefhadden, achterlaten, opdat zij hun geest kunnen 
verheffen tot in de oneindigheid, waar de ware erfenis op hen wacht. 
(38) Koester geen wrok, en denk niet meer aan de slechte daden van hen die zijn heengegaan. Wens 
niet dat zij voor u op de knieën gaan, voortdurend uw vergiffenis afsmekend. 
39. Hoe blind is de mensheid! 
40. Ken uzelf en ken Mij, opdat gij moogt leren de weg der liefde te bewandelen en werken te doen 
die Mij waardig zijn. Zie, Ik wil dat jullie veel van Mij weten, zodat jullie worden als jullie Vader. 
Jullie moeten allemaal tot Mij komen, sommigen eerder, anderen later, maar allen zullen komen. Het 
kan niet anders, want jullie zijn allen vonken van Mijn Goddelijk Licht, want jullie zijn deel van Mijzelf. 
Leer van Mij lief te hebben en te vergeven, en vervul zo het gebod dat u zegt: Hebt elkander lief. 
Jullie willen dat Ik jullie te allen tijde vergeef, maar toch nemen jullie de tijd om je medemens te 
vergeven, of weigeren jullie dat te doen! Waarom wil je in de afgrond vergaan, terwijl je zulke grote 
vermogens in je geest hebt? Mijn woord komt in deze tijd om jullie geest te verlichten. U hebt de 
waarheid in boeken gezocht en alleen vermaak voor de geest gevonden, maar geen nut voor de 
geest, geen voeding of bemoediging om u te ondersteunen in uw zwakheid of in uw uitputting. 



Ik geef u Mijn woord niet in een wetenschappelijke of linguïstische vorm, opdat gij het zult begrijpen. 
Maar op de bodem van zijn eenvoud bevat het grote schatten van wijsheid en licht voor de mensen. 
44. Daar gij Mij zozeer hebt gezocht en uw hart op Mij heeft gewacht, ben Ik nu hier en vervul Mijn 
belofte om tot u terug te keren en beantwoord uw vurig verlangen om Mij te horen. 
Mijn goddelijke Geest volgt u overal op de wegen van de wereld, als ware hij de schaduw van uw 
lichaam. Ik heb je vreugden en ook smarten doen kennen, Ik wilde dat je strijd en vrede zou beleven, 
dat je zou proberen alles te kennen. Maar er was iets dat jullie tevergeefs zochten in deze wereld, 
zonder het te kunnen vinden, want dat iets kunnen jullie alleen bij Mij vinden: Mijn wijsheid. Daarom 
voelde je geest, toen hij Mij hoorde, dat hij eindelijk gevonden had wat hij zocht: de waarheid. 
Ja, mensen, Ik ben het begin en het einde van jullie, Ik ben de Alfa en de Omega, hoewel Ik nog niet 
alle lessen met jullie deel of aan jullie openbaar, die Ik nog in gereedheid houd voor jullie geest, en 
die jullie pas zullen kennen als jullie al heel ver van deze wereld zijn. Vele nieuwe lessen zal Ik u in 
deze tijd openbaren, maar Ik zal u geven wat gij in staat zijt te bezitten, zonder u groot te maken of u 
met trotse superioriteit aan de mensen op te dringen. Je weet dat hij die ijdel is over zijn werken, ze 
juist door die ijdelheid vernietigt. Daarom heb Ik jullie geleerd in stilte te werken, opdat jullie werken 
de vrucht van de liefde dragen. 
47. Wijs vleierij van u af, want het is een wapen dat uw edele gevoelens zal vernietigen. Het is een 
zwaard dat het geloof kan doden dat ik in jullie hart heb ontstoken. 
48. Hoe kunt gij toestaan dat de mensen het altaar vernietigen dat gij in het diepst van uw wezen 
bezit? 
49 Ik weet dat er grote werken zijn verricht in de schoot van dit volk, maar het is Mij genoeg het te 
weten, ook al zijn jullie namen onbekend in de wereld. 
Ik alleen ken de ware verdienste of waarde van uw werken, want zelfs gij kunt ze niet beoordelen. 
Soms zal een klein werk u zeer groot schijnen, en van andere zult gij u niet eens bewust zijn dat hun 
verdienste Mij heeft bereikt. 
51. Wordt sterk in nederigheid, in menselijke waardigheid, en gij zult niet vergaan. Ik heb je de 
wapens gegeven om dat te doen. Vecht en je zult geen enkele strijd verliezen. De lauwerkrans die 
jullie voorhoofden zal sieren, zal een kus zijn van de liefde van jullie Vader. 
Val niet terug in lethargie nadat je je ervan bevrijd hebt. Wees niet als de ontrouwe maagden die niet 
wisten hoe zij met brandende lampen de bruidegom moesten opwachten. Want als uw vorige 
ontwaken bitter was, zal het volgende er niet mee te vergelijken zijn. 
53. Waak over uw erfenis, dan zal niemand die van u wegnemen, want de mens heeft niet de macht 
de gaven van de geest te stelen. 
54. Mensen, de ogenblikken van Mijn aanwezigheid onder u zijn kort, wanneer Ik u Mijn onderricht 
geef door dit woord. Maar voordat Ik vertrek, wil Ik jullie Mijn Leer nalaten als een schat, als een 
erfenis van waarheid en liefde, zodat telkens wanneer jullie je heel klein voelen ten opzichte van de 
mensheid vanwege jullie materiële armoede en magerheid, het besef dat jullie een erfenis van 
oneindige geestelijke waarde hebben, jullie zal aansporen om zonder vrees je gezicht op te heffen en 
ongegeneerd je lippen te openen om Mijn Woord door te geven. Dit is de enige grootheid die Mijn 
Wil wil dat jullie hebben: die van de geest. 
55. Begrijpt gij slechts, dat vele mensen, die gij ellendig ziet, sommigen blind, anderen melaats, 
anderen uitgehongerd, dikwijls meer licht en rijpheid in hun geest hebben dan sommigen, die zich 
beroemen op gezondheid, macht en geleerdheid! Streef daarom niet naar goud, eer of een huis. 
Streef naar vrede, gezondheid en deugd. 
56. In Mijn hoge raadsbesluiten is voorzien dat gij leiders en raadgevers der mensen zult zijn. Werk 
aan uzelf, opdat gij waardig moogt worden het zaad van de Vader te brengen in de harten van de 
mensen. De machtige "bomen" zullen zich vermenigvuldigen; van hen zal Ik takken afsnijden die door 
Mijn arbeiders zullen worden gebracht naar de provincies waar Mijn kinderen al zo lang naar 
verlangden om Mijn Woord te horen. Mijn onderricht is uitgebreid omdat de massa's mensen Mij 
vragen tot hen te spreken, hun uitleg te geven, hen het lijden en de ellende van de wereld te doen 
vergeten; en zo blijf Ik lange tijd onder hen zonder dat zij het verstrijken van de tijd of vermoeidheid 
voelen. Alleen zo zullen jullie je uiteindelijk Mijn leringen eigen maken en de betekenis ervan 
begrijpen en doorgronden. 



57. Hoe heerlijk zal het zijn wanneer deze scharen hier, in hun eenvoud en nederigheid, op weg gaan 
om de Blijde Boodschap van deze tijd uit te dragen, zo vervuld van geest en zedelijkheid! Gij zult de 
vaders, die zich tot rechters over hun kinderen hebben gemaakt, vermanen hen te vergeven en hen 
lief te hebben; de moeders, die hun kinderen hebben verloochend en hun de boezem hebben 
geweigerd, zult gij aansporen hun armen uit te spreiden en hun kinderen aan hun hart te drukken, 
opdat ook zij mogen liefhebben; en de kinderen zult gij vermanen niet in opstand te komen tegen 
hun ouders, die zij hoogachten, omdat de ouders Mijn plaats op aarde innemen. Zonder 
gerechtigheid, hoe kan de ziel zich omhoog ontwikkelen? 
Morgen zult u moeten onderwijzen en uw woorden door daden bevestigen. Maar zelfs nu, geef uw 
leven een hogere moraal, herstel uw huizen en verenig uw families. Laat de vader zijn kind zoeken 
dat zijn huis ontvlucht is, en laat de kinderen terugkeren naar degene die hen verlaten heeft. Laat de 
vrouw terugkeren in de armen van haar metgezel, en laat de man, die zijn plichten verzaakt had, zijn 
metgezel opzoeken, en laat hen een nieuw en beter bestaan opbouwen. 
59. Heden begrijpt gij beter dan ooit uw verantwoordelijkheid voor Mijn gerechtigheid, o vaders en 
moeders! Want de wezens die jullie kinderen van jullie bloed noemen, zijn zielen waarvoor jullie 
tegenover Mij verantwoordelijk zijn. 
60. Ik wil dat de gemeenschap van jullie harten de tuin is waar deze rozen en lelies bloeien. Breng het 
volk om Mijn woord te horen, breng hen naar het banket dat Ikzelf voor hen zal bereiden. Waarlijk, Ik 
zeg u: zij zullen versterkt heengaan, nadat zij het brood van het ware leven hebben gegeten en de 
wijn van Mijn genade hebben gedronken. 
011 Wie van dit brood eet, zal nooit meer honger hebben. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 107  
 
1. Bewaar Mijn Vaderlijk Woord in uw hart, opdat het als een helder baken moge zijn in het 
binnenste van uw wezen. Van daaruit zal het uw gedachten, woorden en werken leiden, en dit licht 
zal in uw ziel leven, zelfs wanneer uw lichamelijk omhulsel sterft. Dit is de tijd waarin de mens 
ontwaakt voor de schoonheden van de geest, waarin hij belangstelling krijgt voor het eeuwige en 
zich afvraagt: "Wat zal het leven zijn dat ons na de dood te wachten staat?" Wie heeft zich niet 
afgevraagd - hoe ongelovig hij ook is - of er niet iets in hem is dat de lichamelijke materie overleeft? 
Voorwaar, ik zeg u, er is niemand die dit mysterie niet vermoedt en die niet een ogenblik heeft 
nagedacht over het ondoorgrondelijke. Sommigen stellen vragen over het Mysterie van het 
Geestelijk Leven, dat ver weg lijkt en toch in werkelijkheid vlak voor uw ogen is; anderen zijn erdoor 
in verwarring gebracht, en nog anderen ontkennen het. Sommigen spreken omdat zij menen alles te 
weten, anderen zwijgen en wachten af, maar hoe weinigen zijn er die werkelijk iets van gene zijde 
weten. 
2. Zoals het kind Jezus die de leraren der wet vragen stelde waarop zij hem geen antwoord konden 
geven, verschijnt Mijn Goddelijke Geest in deze tijd onzichtbaar aan de theologen, de filosofen, zij die 
in het onbekende rondneuzen, en op Mijn vragen over het geestelijk leven - als zij niet zwijgen, geven 
zij een vals antwoord. Zij die iets weten van wat Mijn verborgen wijsheid inhoudt, zijn de nederigen, 
zij die een geestelijk leven leiden. Toch daalt Mijn licht, als dauw, onophoudelijk neer op ieder orgaan 
van de geest, als een boodschap die het Mijn waarheid openbaart. Indien Ik aan hen, die beweren 
Mijn Wet en Mijn Leer te bezitten, zou vragen welke van Mijn profetieën zijn uitgekomen en welke 
niet, zouden zij Mij evenmin een bevredigend antwoord geven. 
Dit is de tijd waarin de geïncarneerde geest en de niet meer geïncarneerde geest elkaar opzoeken en 
nader tot elkaar komen. De kloof tussen de twee begint kleiner te worden. En wanneer de geesten 
van alle werelden in staat zijn om in ware liefde nader tot elkaar te komen, zal dit de verheerlijking 
van de Vader in elk wezen betekenen. 
Vandaag de dag veroorzaakt de onwetendheid van de mens nog steeds pijn bij Mij. O, als je maar, in 
plaats van te rouwen om het heengaan van je dierbaren, hun stem zou horen in het diepst van je 
hart! In plaats van verdriet, wat duisternis is, zou er licht zijn! Daarom heb ik ooit tegen je gezegd: 
"Laat de doden hun doden begraven." Aan jou vraag ik: "Heb je doden?" - Wat dood is, bestaat niet 
meer. Maar als de zielen die jullie Mij aanbevelen bestaan, dan is dat omdat ze leven. Hoevelen 
onder u zouden willen, dat degenen onder u, die gij hebt zien vertrekken, zonder te willen begrijpen, 
dat hun verlangen is, dat gij met hen aan gene zijde zijt! Dat wat u "dood" noemt, scheidt in schijn 
hen die overgaan van hen die hier blijven. Maar een eeuwige band verbindt hen: die van spirituele 
broederschap. 
4. In de eeuwigheid zal de geestelijke familie worden herenigd, die bestaat uit de Vader en Zijn 
kinderen. Daar op deze aarde het zaad van Babel nog zijn vruchten draagt van tweedracht onder de 
kinderen Gods, zal Ik Mijn familie in het Hiernamaals verenigen. Niemand zal ontbreken en in vele 
gevallen zullen de grootste zondaars de eersten zijn om te arriveren (in Mijn Koninkrijk), omdat hun 
berouw en hun vernieuwing hen zullen louteren en hen eerder tot Mij zullen brengen. 
Maar gij moet weten, dat onder u vele zielen in een toestand van verwarring leven, anderen 
vervullen droeve plichten van verzoening. Onder hen zijn degenen die u uw verwanten noemt. Hoe 
kan je hen het licht doen zien en zich bevrijden van hun ketenen? Hoe kunt u hen helpen op hun weg 
naar boven? Door voor hen te bidden, opdat dit gebed de geestelijke stem moge zijn die hen wakker 
schudt, verlicht en tot Mij leidt. Gedenk hen met liefde en uw gebeden zullen als balsem zijn op hun 
lijden. Laat hen weten dat u leeft in Mijn Wet, zodat uw voorbeeld en invloed hen kan helpen. Maar 
denk niet alleen aan hen van wie je iets hebt ontvangen; denk ook aan hen die onzichtbaar om je 
heen zijn en die je op aarde niet hebt gekend. Daden van dankbaarheid zijn mooi, maar het is 
verdienstelijker in Mijn ogen als je geeft zonder eerst iets ontvangen te hebben. Maar als gij in staat 
zijt, degene die u gekwetst heeft te gedenken en zonder wrok te vergeven, hebt gij uw Meester tot 
voorbeeld genomen en uw vergeving, die een uiting van liefde is, zal heil brengen aan degene aan 
wie gij haar schenkt. 



5. De Vader treedt binnen in het binnenste van uw hart en zegt tot u: "Ken uzelf en gij zult uw 
medemensen kennen. Beoordeel uzelf voordat u uw naaste beoordeelt. Neem Mij als voorbeeld en 
volg in Mijn voetstappen. 
6 jullie vragen Mij altijd om jullie te vergeven voor jullie overtredingen zonder dat jullie degenen die 
jullie pijn hebben gedaan hebben vergeven. 
Lange tijd hebt gij het licht der waarheid gezocht in de wegen en boeken van de wereld, zonder 
waarlijk geestelijk voedsel te vinden, maar slechts een verkwikking voor het gemoed. Vandaag 
hebben jullie Mijn waarheid, die tot jullie spreekt over het ware leven. 
8. U kwam in de armen van deze plaatsen van samenkomst, en toen u dit eenvoudige woord in hen 
hoorde, want de uitdrukkingen ervan zijn noch gekozen, noch wetenschappelijk, voelde u ontroering 
in uw ziel, en zij besefte dat zij getuige was van een Goddelijke openbaring. Ik zag uw verlangen naar 
licht en stond u toe datgene te aanschouwen waarnaar u zo verlangde. Ik liet je alle wegen 
bewandelen, zodat je uiteindelijk de waarheid op deze weg zou vinden. 
9. Achter de eenvoud en onbeduidendheid waarmee Ik tot u spreek, gaat de kennis van alle dingen 
schuil. Ga naar de bodem van het woord, en je zult ontdekken dat de essentie ervan Alpha en Omega 
is, het begin en het einde van alles wat geschapen is. 
10. Vele leringen zal Ik u alleen geven wanneer gij in Mijn Koninkrijk zijt. U mag ze nu niet kennen, 
net zomin als u de grote beloning mag kennen die u zult verdienen voor het eeuwige geluk van de 
geest. Er moet een absolute onzelfzuchtigheid in je zijn, willen je verdiensten waar zijn. Gij moet uw 
goede werken niet bekend maken, want dan zoudt gij hun de verdienste ontnemen die zij zouden 
kunnen hebben. Ik alleen ken de grote of kleine waarde van uw werken; ik ben het die erover moet 
oordelen. Waarom wil je dat mannen je prijzen omwille van hen? IJdelheid corrumpeert mensen en 
bevlekt de ziel. 
11. Wanneer gij op zekere dag tot Mij zult komen, zal Ik u een kroon geven die niet van doornen is, 
zoals die welke gij op de slapen van Jezus hebt gedrukt. Ieder heeft een plaats in het stoffelijk 
universum, die de Vader voor hem bereid heeft, en die hij moet bewaken en verdedigen, om in liefde 
tot zijn Heer een andere te verdienen. 
Ik heb jullie voorbereid, want het moment van Mijn vertrek nadert al. Maar voor het zover is, laat Ik 
jullie mijn onderricht na als een schat. Streef niet naar goud en begeer geen prachtige huizen. 
Sommigen die bedekt zijn met melaatsheid, of die als ellendelingen over de aarde gaan, dragen een 
schat in hun ziel. 
dertien; nu vertel ik het je: Bereidt u voor, want dit jaar zullen de "bomen" zich vermenigvuldigen in 
de provincies waar zij zozeer op Mijn Woord hebben gewacht. 
14. De geïncarneerde zielen hebben zich niet kunnen verenigen wegens de verschillen van ras; 
daarom zal Ik velen van de aarde nemen en in het hiernamaals zal Ik uit hen een familie vormen, en 
als hun corruptie groot was, zal daarna hun geestelijke helderheid en hun berouw groot zijn. 
15. Bid voor de zielen die verward zijn, voor hen die aan de aarde gebonden zijn, voor hen die nog 
niet in staat zijn zich los te maken van hun lichaam op aarde, voor hen die lijden en wenen vanwege 
de onbegrijpelijke rouw die op aarde om hunentwil in stand wordt gehouden. En vergeef ook hen en 
oordeel niet meer over hen die kwaad hebben gezaaid in uw harten. Als uw ogen konden zien hoe zij 
knielden en om vergiffenis smeekten, zou u niet zo onrechtvaardig tegen hen zijn. Help hen naar de 
oneindigheid te zweven, til hen op door uw liefdevolle herinnering, begrijp dat zij niet langer tot deze 
wereld behoren. 
16. Ik zeg u nogmaals: wie van het water van Mijn Woord proeft, zal nooit meer dorst hebben. 
17. Discipelen, Ik wil dat de deugden van uw hart de klederen zijn die de naaktheid van uw ziel 
bedekken. Zo spreekt tot u de Trooster Geest, die in het tweede tijdperk was beloofd. 
18. De Vader wist reeds van de pijn en de beproevingen die de mensheid zouden treffen, en de graad 
van verdorvenheid die de mensen zouden bereiken. De komst van de Trooster betekent voor u de 
opheffing van het Zesde Zegel, dat wil zeggen het begin van een nieuwe fase in de evolutie van de 
mensheid. Vanaf dat ogenblik is een Goddelijk oordeel van kracht voor alle mensen; elk leven, elk 
werk, elke stap zal streng worden geoordeeld. Het is het einde van een tijdperk, niet het einde van 
het leven. 



19. Het is de afsluiting van de tijden der zonde, en het is noodzakelijk dat de gehele inhoud van dit 
Zesde Zegel van het Boek Gods over de zielen wordt uitgestort en hen uit hun lethargie wekt, zodat 
de mens zich opricht en de harmonie van zijn ziel met de gehele schepping ervaart, en zich 
voorbereidt op de tijd waarin, door het Lam, het Zevende Zegel zal worden gelost, dat de laatste 
schalen van de Kelk der Smarten zal brengen, maar ook de triomf van Waarheid, Liefde en Goddelijke 
Gerechtigheid. 
20. Wanneer het zevende zegel is gesloten, samen met de zes andere, zal ook dat boek gesloten 
blijven, dat het oordeel van God is geweest over de werken der mensen, van de eerste tot de laatste. 
Dan zal de Heer een nieuw, ongeschreven boek openen, om daarin de opstanding van de doden, de 
bevrijding van de verdrukten, de wedergeboorte van de zondaars en de overwinning van het goede 
over het kwade op te tekenen. 
21. Wanneer u de openbaring van de zeven zegels, aan Johannes gegeven, bestudeert, zult u alleen 
zonde, bezoedeling en verdorvenheid tegenkomen in de volkeren van de wereld. Daarin zult gij de 
geschiedenis vinden van uw oorlogen, van alle ellende en beproevingen die de mensen hebben 
moeten doorstaan wegens hun ontrouw en zwakheid, en ook van het oordeel dat op elk uwer 
werken is gevolgd. 
22. Christus had (slechts) het midden van de levensweg bereikt, maar door Zijn offer, door Zijn 
volmaakte voorbeeld, redde Hij u van de dood. Zijn bloed was het vonnis van de liefde waardoor Hij 
de verlorenen verlossing bracht en hun Goddelijke vergeving schonk als met een levenwekkende kus. 
Het kruis was de sleutel waarmee Hij de poorten van de eeuwigheid opende voor de zielen na de 
grote strijd. 
23. Dit is "Het Lam", dat de profeet de boekrol zag openen en de zegels losmaken, de enige die 
waardig is in de hemel en op aarde om dit boek te openen; want alleen Zijn liefde kan uw haat 
overwinnen, Zijn zachtmoedigheid uw vijandigheid vernietigen, en Zijn licht uw duisternis 
verwijderen. Wie kan aan dit oordeel ontsnappen? Wie kan aan dit boek ontsnappen en ophouden te 
bestaan? Niemand zal zich voor Mij kunnen verbergen, o volk! Besef hoe in deze tijden, waarin dit 
oordeel zelfs voelbaar is in de lucht die u inademt, het u niet ontbreekt aan goddelijke troost. De 
mantel van Gods liefde wordt zichtbaar in uw leven, en zijn stem wil gehoord worden in ieder hart. 
24. Het is de Geest der Waarheid die neerdaalt om geheimenissen op te helderen en u de kennis te 
openbaren die nodig is om het ware leven te genieten. Het is de Goddelijke Troost die zich over uw 
lijden uitstort om u te getuigen dat het Goddelijk Oordeel geen straf noch wraak is, maar een oordeel 
van liefde om u tot licht, tot vrede en tot gelukzaligheid te brengen. 
25... Ik vind geen enkel onbewoond hart waarin ik kan vertoeven, allen zijn aan de wereld vervallen. 
Maar hoe verdienstelijk in Mijn ogen is hij die, zijn pijn overwinnend, in staat is Mijn Wil te zegenen. 
Wat zou er van u worden, als gij te midden van uw beproevingen niet de troost van uw geloof hadt? 
Besef hoe dit geloof jullie Mijn aanwezigheid heel dichtbij doet voelen en dat jullie, nu dicht bij Mij, 
vervuld zijn van kracht en hoop. Blijf dit vertrouwen in Mij tonen, zodat Ik je alle troost zal schenken 
die Ik voor je in petto heb. 
27. Hoe aangenaam is het Mij te voelen dat Ik geloof vind en gerespecteerd word in Mijn Wil. Hoe 
bevredigend is het voor Mijn Geest wanneer Ik zie dat jullie je Vader vertrouwen, dat jullie weten te 
wachten, dat jullie niet in staat zijn Mij af te vallen, ook al drukt soms de zwaarte van de 
beproevingen op jullie. Tot dit zeg ik u: Dezen hebben bewezen Mijn weldaden waardig te zijn, 
omdat zij zich in de visitaties verdienstelijk hebben gemaakt. 
28. Staal uw geest in de grote veldslagen van het leven, zoals het volk Israël gestaald werd in de 
woestijn. Weet gij hoe uitgestrekt de woestijn is, die geen einde schijnt te hebben, met een 
onbarmhartige zon en verzengend zand? Weet je wat de eenzaamheid is en de stilte en de noodzaak 
van nachtelijke waakzaamheid, omdat de vijanden op de loer liggen? Waarlijk, ik zeg u, het was daar 
in de woestijn dat de mensen de grootheid begrepen die het was in God te geloven, en waar zij 
leerden Hem lief te hebben. Wat kon dat volk verwachten van de woestijn? En toch hadden zij alles: 
brood, water, een huis om in uit te rusten, een oase en een heiligdom om hun zielen te verheffen in 
dankbaarheid jegens hun Vader en Schepper. 



29. Toen Israël het Beloofde Land binnenging, was het een versterkt, gezuiverd, enthousiast volk. 
Hoe lieflijk scheen hun dat land, dat zijn boezem had geopend om de Zoon te ontvangen, die het met 
zoveel geloof en volharding had gezocht en het eindelijk had gevonden. 
30... Ook jullie zijn een volk, en het leven dat jullie doormaken is een afspiegeling van de woestijn. 
Daarom zeg Ik jullie dat je het geloof van dat volk tot voorbeeld moet nemen, opdat je op je weg 
Mijn wonderen zult ervaren. Deze wonderen zullen het water zijn dat uit de rotsen ontspringt, of het 
manna dat de winden brengen, op uw reis door het leven. 
31. De Ark des Verbonds was voor dat volk de lichtende fakkel die hun weg verlichtte. Maar jullie 
mogen niet vergeten dat in jullie hart het heiligdom is waar jullie kunnen bidden om je te bekleden 
met Mijn kracht en om de liefdevolle stem van jullie Vader te horen. Ik ben uw Geneesheer; zoek Mij 
bij alle gelegenheden die zich in uw leven voordoen en gij zult Mijn stem horen en Mijn 
tegenwoordigheid, Mijn liefde en Mijn vertroosting geopenbaard zien. 
Troost u in de gedachte dat Mijn barmhartigheid u zal vergoeden voor al uw lijden in het leven, 
wanneer u in de schoot van het geestelijk leven komt. Dit nieuwe land dat Ik jullie geest heb beloofd, 
kunnen jullie je voorstellen hoe zalig het zal zijn, zijn vruchten, zijn wonderen en volmaaktheden? 
33. Als voor Israël de aankomst in zijn vaderland een droom was na een zwerftocht door de woestijn, 
hoe heerlijk zal het dan voor uw geest zijn om na een lange pelgrimstocht het Koninkrijk van het Licht 
binnen te gaan. Begrijpt dus, dat zelfs het kleinste van uw lijden een doorn of een rotsblok is van de 
woestijn die gij doortrekt, opdat gij geduld toont in de beproevingen en begrip toont voor uw lot. 
Jullie zijn allemaal op een kruispunt in je leven gekomen waar je jezelf hebt afgevraagd: "Waar ga ik 
heen? Soms ben je op een kruispunt geweest toen je een teleurstelling had; andere keren was het 
toen je iets had bereikt waar je naarstig naar streefde, en toen je het had bereikt besefte je dat dit 
niet het doel van je leven kon zijn, dat het iets groters, nobelers en mooiers moest zijn dat het doel 
van de geest vormt. 
35. Moeilijk is deze crisis van het leven, bitter het uur, en verschrikkelijk de strijd die dan in u woedt. 
Maar ik zeg u: Zalig zijn zij die standvastig zijn in hun geloof gedurende deze beproeving, want zij 
zullen er heelhuids uitkomen en zeggen: "Ik heb het licht gezien, ik ken de weg, de stem van de Heer 
roept mij." 
36. Voorwaar, Ik zeg u: "Gij zijt als rivieren die soms van hun bedding afdwalen, maar uiteindelijk in 
zee uitmonden, welke hun bestemming is. 
37... Doorgrond Mijn Woord, discipelen, en gij zult weten dat het de verborgenheden opheldert die 
gij niet kon bevatten. Ik geef u de uitlegging daarvan, opdat gij niet in dwalingen of fouten vervalt. 
Eens beloofde Ik u de Geest der Waarheid te zenden om u alles uit te leggen wat voor u een mysterie 
was: die Geest ben Ik. Van wie kan de waarheid komen dan van Mij? De tijd van licht is gekomen, 
jullie beginnen alles te begrijpen, en naarmate jullie begrip met Mijn Geest vervolmaakt wordt, zal de 
kennis die jullie verwerven toenemen, en het licht dat jullie ontvangen zal toenemen. 
38. Uw geest leefde onderdrukt door het vlees, maar het uur van zijn bevrijding is gekomen, en 
naarmate zijn vlucht grotere hoogten bereikt, zult gij grotere wonderen ontdekken. Uw hart was een 
slaaf van de wereld, maar toen het zich van die banden bevrijdde, herkende het wat het moest 
liefhebben, en begreep het ook van welke hartstochten het zich moest afscheiden. 
U verheugt zich bij de gedachte aan de stap die u hebt gezet, maar u verbergt deze vreugde in uw 
hart uit vrees dat de wereld u haar zal ontnemen met haar kritiek en oordelen. Jullie zijn nog angstig, 
maar ik zeg jullie dat er een tijd zal komen dat niets en niemand jullie meer angst zal aanjagen, dat 
jullie een innige voldoening zullen voelen wanneer jullie jezelf "leerlingen van de heilige Geest" 
noemen, in plaats van je te schamen, zoals jullie is overkomen, alsof je betrapt of verrast was op een 
zonde. 
40. Jullie zijn broeders en zusters van die christenen die zich verborgen hielden in de catacomben van 
Rome, maar vergeet niet dat die scharen, toen zij uit de duisternis in het licht kwamen, dit deden om 
licht te brengen aan de ongelovige wereld en de mensen versteld deden staan door hun geloof. Zij 
waren de regen op het goddelijke zaad, gezaaid door de Meester. Later zouden de heidense en 
zondige volkeren, bekeerd door die getuigenissen, zich vastklampen aan het kruis van Mijn liefde als 
schipbreukelingen op zoek naar het reddende baken. 



41. Jullie scharen van mensen die Mij hebben gehoord - wanneer zullen jullie uit jullie afzondering en 
duisternis komen? Stel je je voorbereiding opzettelijk uit, uit angst voor de confrontatie? Voorwaar, 
Ik zeg u: alleen hij vreest, die zich geestelijk niet heeft voorbereid; want wie Mijn woord kent en zijn 
Heer en zijn naaste liefheeft, heeft niets te vrezen en in plaats van de mensen te mijden, zoekt hij 
hen te ontmoeten om met hen te delen wat hij heeft ontvangen. Nadat hij Mijn Leer heeft 
bestudeerd en doorgrond, brengt hij het naar voren. 
42. volk van Israël, gij bewoont deze vallei van de aarde in een tijd van verzoening. Ik toon u het 
smalle pad dat Mijn Wet u wijst, opdat u er rein in zult worden, en opdat u deel zult uitmaken van 
het volk dat Ik heb onderwezen. 
43. Ik heb u Mijn woord gegeven in deze tijd, opdat gij Mijn bevelen moogt kennen en een andere 
openbaring moogt hebben van de liefde van uw Vader. Twijfel niet aan Mij en vrees niets van Mij, Ik 
wil jullie niet met geweld overheersen. Als jullie Mij willen volgen, moeten jullie de essentie van Mijn 
Leer kennen, die dezelfde is die Ik jullie in het Tweede Tijdperk bracht. Dan zul je begrijpen wat deze 
oproep tot jou betekent voor je geest. Als jullie het niet aanvaarden, zullen andere zielen komen die 
Mij graag ontvangen en Ik zal hun de genade geven die jullie verwerpen. 
44. Ik heb altijd tot u gezegd: "Velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren." Toch ben ik het 
niet die onderscheid maakt of privileges toekent - het zijn jullie zelf die het recht verdienen om die 
naam te ontvangen. 
45... Zij die Mij volgen zijn geroepen om degenen te zijn die Mijn leer verspreiden, die de mensheid 
troost en heil brengt. Gezegend zijn zij die, toen zij deze stem voor het eerst hoorden, de leegte in 
hun hart gevuld voelden, en die hun zwakke lichamelijke omhulsel, dat aan het instorten was, 
herstelden, omdat zij de versterking en de verkwikking ontvingen die Ik u heb gegeven. Ik nodig jullie 
uit je kruis op te nemen, en ik herhaal voor jullie de woorden: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het 
Leven." 
Hoe lang heb je op aarde rondgezworven en hoeveel tranen heb je vergoten zonder je bestemming 
te bereiken! Ik heb jullie laten dwalen en verschillende vruchten laten proeven, opdat jullie Mij 
uiteindelijk zullen kennen. Ik ben met je geweest op al je wegen. De stem die je hebt gehoord, die je 
zei te bidden, is Mijn stem. De zorgzame liefde die uw stappen heeft geleid is de mijne. Maar Ik wil 
dat jullie nadenken en nadenken over jullie bestemming, zodat jullie Mijn voetstappen op aarde 
kunnen volgen. 
47... Tot u, die ik in nederige gebedshuizen heb verzameld, heb ik niet als rechter gesproken, hoewel 
ik u naar waarheid zeg, dat ik u toch zal oordelen. Maar Ik heb jullie lief en Ik wil dat jullie Mij altijd 
zoeken als Vader, opdat, wanneer Mijn manifestatie in deze vorm voltooid is, jullie je zullen 
herinneren dat Mijn woord nooit jullie hart heeft verwond en dat Ik jullie alleen innerlijk heb 
bewogen door een beroep te doen op jullie gevoeligheden en door jullie harten te bewerken met de 
fijnste beitel, die Mijn woord is; en dat Mijn onderricht jullie heeft verwijderd uit jullie saaie en 
mondaine bestaan, omdat jullie de ware weg naar de verlossing hebben gevonden. 
Breng Mijn onderricht tot u en gij zult niet struikelen; pijn zal u niet sparen, maar zij zal u niet doen 
wanhopen. U zult kracht hebben in de dagen van beproeving, en u zult innerlijke vrede vinden, zelfs 
wanneer u door een droevige levenscrisis gaat, en tenslotte zal uw lichamelijk omhulsel zich 
overgeven en gewillig in de aarde zinken. Uw ziel zal opstaan en Mij ontmoeten in het "gerechtshof" 
waar Ik haar zal oordelen. Toch zullen jullie niet voor een verschrikkelijke rechter komen, maar voor 
een begripvolle en liefdevolle Vader, die jullie goede werken zal prijzen en jullie duidelijk zal maken 
wat onwaardig is om voor Hem te komen, daarom moeten jullie jezelf nog zuiveren. 
49... Gij zult niet kunnen zeggen, dat gij de wet niet hebt nageleefd, alleen omdat het u aan het licht 
ontbrak, want Ik heb het in stortvloeden over iedere geest uitgestort. Ik vraag u niet te zijn als Mijn 
werken van het Tweede Tijdperk, maar dit, dat gij ze tot uw model neemt. De komende generaties 
zullen vooruitgaan in de vervulling van Mijn Wet van Liefde, en zo zal de mensheid van generatie op 
generatie vooruitgaan op haar pad van volmaaktheid. Gij legt thans de grondslagen voor een 
volmaakte vereniging met Mij, en uw kinderen zullen uw werken voortzetten. 
50. Indien gij om Mijn leer zoudt worden geoordeeld, wanhoopt dan niet vanwege dat oordeel en 
schaamt u niet Mijn discipelen te zijn. Gedenkt hen die Mij in het tweede tijdperk volgden en 
bemoedigt u door hun voorbeeld. 



51. Mijn werk zal u ondersteunen in beproevingen. Vergeef elke overtreding, en telkens wanneer gij 
veroordeeld en met schande bedekt zoudt zijn, zal Ik bewijs geven van uw onschuld en 
gerechtigheid. Neem deze beproevingen als de gelegenheid die Ik jullie geef om je voor de mensen 
herkenbaar te maken als Mijn discipelen. 
Zoekt het eeuwige leven en daarin zult gij vrede vinden; laat uw medemensen u onrechtvaardig 
oordelen. De tijden van vervolging die Ik jullie heb aangekondigd zullen komen, en in die tijd moeten 
jullie al sterk zijn en op Mij vertrouwen. En wanneer brood schaars is en u werk wordt geweigerd, 
vrees dan niet, u zult niet verhongeren. Bid, en werk voor de redding van je medemens. Dan zult ge 
ervaren dat het geestelijk ideaal u voedt en zult ge de woorden begrijpen waarin Ik u zei: "De mens 
leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat van God komt." 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 108  
 
1. Gezegend zijt gij, die uit de stammen Israëls komt, Mijn stem heeft u geroepen. Momenteel 
verenig Ik geestelijk Mijn volk dat verstrooid was, en vervul Mijn belofte om hen met Mijn licht te 
merken en hun hun erfdeel te geven. Ik heb het gezocht, want de tijd zal komen dat deze leer aan 
haar zal worden toevertrouwd en dat iedere discipel op weg zal moeten gaan om zijn medemensen 
op te zoeken en Mijn boodschap aan hen bekend te maken. Maar alleen wanneer broederschap, 
eenheid en vrede heersen in het hart van Mijn volk, zullen zij Mijn aanwezigheid ten volle in hun 
geest voelen. 
2. Bestudeer Mijn Woord, en de essentie ervan zal je doen begrijpen dat je al heel dicht bij spirituele 
bevrijding bent. 
3. Op de stem van de Meester werd uw geest vervuld met moed, en u stond op en overwon alle 
hindernissen die u in de weg stonden en die uw levensloop bemoeilijkten. Mijn stem moedigt jullie 
aan om standvastig te blijven in de strijd, zodat jullie weldra niet langer slaven van de wereld zullen 
zijn en Mijn discipelen en dienaren zullen worden. Waak en bid, opdat je niet weer in gevangenschap 
valt. Besef dat Ik gekomen ben om je te bevrijden door het licht van Mijn openbaringen die je een 
nieuw leven beloven. Het is altijd Mijn wil geweest dat Mijn volk groot en sterk zou zijn, niet om hun 
medemensen te vernederen, maar om een bolwerk en leider te zijn voor de naties op geestelijk en 
op alle andere gebieden. 
4... Zijn deze mensen trouw geweest aan Mijn verordeningen? Nee, het is niet sterk geweest, en 
daarom hebben zijn vijanden het altijd tot slaaf gemaakt, of het zijn erfdeel ontnomen. 
5 Geliefde mensen, Mijn Woord beroert jullie in deze tijd, omdat jullie beseffen dat alleen Ik op deze 
manier tot jullie kan spreken, dat alleen Ik jullie redding kan bieden en jullie Mijn stem van vergeving 
kan doen horen. Zo geef ik je geest de erfenis terug die was achtergehouden. 
6. Wanneer Ik u zeg, dat deze tijd uw geestelijke bevrijding is, dan is dat omdat de goden, die de 
mensen voor zichzelf hebben geschapen, één voor één vallen. Doctrines, wetenschappen, theorieën 
en het verlangen naar macht - al deze worden nu door Mijn gerechtigheid getroffen. Ik stel de 
mensheid een nieuw leven voor en Ik openbaar haar een nieuwe wetenschap, de Goddelijke 
Wetenschap; want waarlijk, Ik zeg u, datgene wat de mensen bazuinen en wat sommigen vervult met 
ijdelheid en anderen met verwondering, is nog verre van het aardse-menselijke te boven te gaan. Ik 
daarentegen zal u een licht geven dat uw geest zal verlichten, en dan zult gij u terecht verwonderen 
over wat gij zult leren kennen. Dit zal gebeuren wanneer uw hart en hersenen leren luisteren naar de 
stem van het geweten en bereid zijn zich te onderwerpen aan zijn ingevingen. Daarom zullen de 
mensen later niet kunnen zeggen dat ik mij tegen de wetenschappelijke vooruitgang heb verzet, 
want ik heb hun toegestaan de boom der wetenschap te verzorgen totdat zij hem vruchten zien 
dragen en de smaak ervan leren kennen. Maar alles wat menselijk is heeft een grens, en de geest van 
de mens heeft ook een "tot hier en niet verder". Niettemin - wanneer de wetenschap van de mens 
zich geestelijke doelen zal stellen en zich gezuiverd heeft van elk zelfzuchtig doel, zal ik haar ten 
dienste stellen van de mensheid als een middel tot geestelijke vooruitgang. Dan zal de natuur haar 
schatkamer openen, haar geheimen onthullen, en onbekende krachten en rijken aan de mensen 
openbaren, en dan zal deze wetenschap van u geen grens hebben in haar transformatie tot een 
nobel en goed doel. 
7. Dit licht is nog steeds een gesloten boek dat de mensen niet hebben kunnen zien, daarom zeg ik u 
dat de vooruitgang van de wetenschap in de toekomst groter zal zijn dan die welke gij thans hebt 
bereikt. Maar het zal niet door het verstand gaan, maar door de geest. 
8 Ik heb u gezegd, dat Ik u als slaven van het materialisme heb bevonden, maar Ik ben gekomen om u 
van deze ketenen te bevrijden; Ik ben gekomen om u van de ketenen van het materialisme te 
bevrijden; Ik ben gekomen om u van de ketenen van het materialisme te bevrijden 
9. Voordat Ik Mij bekend maakte, kwam Elia tot u, die gij "profeet van vuur" hebt genoemd. Hij zal 
uw ketenen verbreken met de straal van zijn aanwezigheid en u voorbereiden op een beter leven. 
Elia, de profeet, boodschapper, voorloper en geestelijke herder zal opnieuw de valsheid blootleggen 
van de afgoden en de afgoden die de mensen hebben gemaakt. Voor het onzichtbare altaar zal hij 



Mijn macht aanroepen, en opnieuw zal de straal van Mijn gerechtigheid neerdalen om het 
heidendom en de boosaardigheid van de mensen te vernietigen. Elia is in deze tijd als een stralende 
ster die uit de oneindigheid te voorschijn is gekomen en het menselijk begripsorgaan heeft geopend 
voor het vertoog van de 
Godheid met mensen heeft voorbereid. Het was zijn stem die het eerst via deze weg van zich liet 
horen, want hij is mijn pionier. 
10. Terwijl de mensheid zich vermenigvuldigde, vermenigvuldigde ook haar zonde. Er is geen gebrek 
aan steden in de wereld, zoals Sodom en Gomorra, waarvan het kwaad over de aarde weerklinkt en 
het hart vergiftigt. Van die zondige steden zijn zelfs geen sporen overgebleven; toch waren hun 
inwoners geen huichelaars, daar zij in het volle daglicht zondigden. Maar de tegenwoordige 
mensheid, die zich in het duister verbergt om haar hartstochten uit te leven en dan rechtvaardigheid 
en reinheid veinst, zal een strenger oordeel ondergaan dan Sodom. 
11. Het is de ongezonde erfenis van alle vroegere geslachten, wier verslavingen, ondeugden en 
ziekten in deze tijd hun vrucht dragen. Het is de boom van het kwaad die in de harten van de mensen 
is gegroeid - een boom die vruchtbaar is geworden door zonden, en waarvan de vrucht vrouw en 
mens blijft verleiden, waardoor van dag tot dag nieuwe harten vallen. 
12. Onder de schaduw van deze boom liggen mannen en vrouwen zonder de kracht om zich van zijn 
invloed te bevrijden. Er blijven vernietigde deugden, aangetaste menselijke waardigheid en vele 
verminkte levens achter. 
13. Niet alleen volwassenen worden aangetrokken tot en jagen op de genoegens van de wereld en 
het vlees; ook de jeugd en zelfs de kinderen, tot allen is het vergif gekomen dat zich in de loop der 
tijden heeft opgehoopt, en zij die aan de verderfelijke invloed van het boze hebben weten te 
ontkomen - wat doen zij voor hen die afgedwaald zijn? Zij oordelen over hen, veroordelen hen, en 
zijn verontwaardigd over hun daden. Weinigen zijn het die bidden voor hen die van het pad zijn 
afgedwaald, en nog minder zijn het die een deel van hun leven wijden aan de bestrijding van het 
kwaad. 
14. Voorwaar, Ik zeg u: Mijn Koninkrijk zal onder de mensen niet gevestigd worden zolang de boom 
van het kwaad nog leven heeft. Deze macht moet worden vernietigd; daarvoor is het nodig het 
zwaard der liefde en der gerechtigheid te bezitten, het enige zwaard dat de zonde niet kan 
weerstaan. Begrijp, dat niet oordelen of straffen, maar liefde, vergeving en barmhartigheid, de 
essentie van Mijn Leer, het licht zal zijn dat jullie paden verlicht, en de onderwijzing die de mensheid 
redding brengt. 
Vijftiende volk, zullen jullie behoren tot hen die werken voor de redding van deze mensheid? Wilt u 
uw bijdrage leveren aan het verlossingswerk? Voel u dan niet onbekwaam om deze zending te 
volbrengen, wanneer u uw onbetekenend aantal vergelijkt met dat van de mensheid; want u zult niet 
alles volbrengen. 
16. Begrijp, dat ieder van u die een slechte weg verlaat, de macht van het kwaad een deel van zijn 
kracht doet verliezen; dat uw leven, als het rechtvaardig is in zijn werken, woorden en gedachten, 
een goed zaad op zijn pad zal achterlaten; dat uw raadgevingen, als zij voortkomen uit een vroom 
hart, de kracht zullen hebben om wonderen te verrichten; en dat het gebed, als het voortkomt uit 
een barmhartige en liefdevolle gedachte, een boodschap van licht zal zijn voor degene voor wie u 
vraagt. 
17. De krachten van het kwaad zijn sterk geworden, de mensen trachten wapens uit te vinden 
waarmee zij hun haat, wraakzucht en kwaadwilligheid kunnen botvieren. Wetenschappers wijden 
hun leven aan het bestuderen van de meest doeltreffende middelen om degenen te vernietigen die 
zij als hun vijanden beschouwen. Maar waarlijk, Ik zeg u, in deze strijd zullen allen omkomen, want 
Mijn macht zal alleen zijn aan de zijde der rechtvaardigheid, der liefde, der rede en der waarheid. 
18 indien allen die bidden en allen die lijden zich in gedachten verenigen en in het aangezicht van de 
chaos waarin de mensheid zich bevindt, hun pijn omzetten in leringen en goede werken, zal Ik hun 
Mijn onoverwinnelijk zwaard toevertrouwen opdat zij tak voor tak afhakken van de boom van het 
kwaad die de mensheid zoveel vruchten van de dood heeft geschonken; Ik ben het die allen die 
bidden en lijden zich in gedachten verenigen en hun pijn omzetten in leringen en goede werken 



19. De vruchten van de heerschappij van het kwaad zullen niet heersen, maar het licht zal overal en 
in elke geest heersen. 
In deze tijd openbaar Ik Mijn Goddelijk Woord door mannen, vrouwen en kinderen, en vervul 
daarmee de belofte die u aankondigde dat de tijd zou aanbreken dat Mijn Geest zou worden 
uitgestort over ieder menselijk schepsel. U staat nog maar nauwelijks aan het begin van dit tijdperk, 
maar daarna zult u het spirituele ontwaken van de mensheid over de hele aarde meemaken. 
21. Symbolisch is er een tafel gedekt waarop ik u uitnodig om aan te schuiven en te eten van het 
voedsel van eeuwig leven dat ik uw geest aanbied. Jullie kunnen de betekenis van deze woorden 
goed begrijpen, want sinds de eerste keren heb Ik tot jullie gesproken over het ware leven, dat 
eeuwig leven is, hoewel jullie deze leer tot nu toe niet begrepen hebben. 
22. Wetende dat gij u weinig in Mijn onderricht zoudt verdiepen en de dwalingen voorziend waartoe 
gij zoudt vervallen bij het interpreteren van Mijn openbaringen, kondigde Ik Mijn terugkeer tot u aan 
en zeide u dat Ik u de Geest der Waarheid zou zenden om vele geheimenissen op te helderen en u uit 
te leggen wat gij niet verstaat. Want in de kern van Mijn profetisch Woord gaf Ik jullie te verstaan dat 
Ik in deze tijd niet zou komen in donder en bliksem zoals bij de Sinaï, noch zou Ik mens worden en 
Mijn liefde en Mijn woorden vermenselijken zoals Ik deed in de Tweede Era, maar dat Ik tot jullie 
geest zou komen in de luister van Mijn wijsheid, jullie geest verassend met het licht van inspiratie en 
roepend aan de deuren van jullie harten met een stem die jullie geest zou verstaan. Die 
voorspellingen en beloften worden nu pas bewaarheid. 
23 het is voldoende jullie een beetje voor te bereiden om Mijn Licht te zien en de aanwezigheid van 
Mijn Geest te voelen, Dezelfde Geest die Ik jullie aankondigde dat zou komen om jullie te 
onderwijzen en de Waarheid te ontdekken 
24. De tijd waarin gij leeft is die van oordeel en beproeving, maar gij zijt niet in de steek gelaten. Klop 
op Mijn deur en je zult onmiddellijk Mijn stem horen die je antwoord geeft. Hoe sterk zul je zijn als je 
weet hoe je Mij geestelijk moet zoeken, hoe hoog zal je vergeestelijking zijn als je de weg van de 
liefde gaat en hoe mooi zal je leven zijn als je de zin ervan begrijpt! 
Kom op Mijn pad met een weloverwogen en vaste stap. Ik eis niet dat jullie onmiddellijk vruchten 
van volmaaktheid dragen, want jullie vernieuwing zal voor Mij voldoende zijn om het begin te zijn 
van jullie geestelijke opgang. 
26. Discipelen, eet en drinkt aan Mijn tafel het brood der kennis en de wijn der liefde. Waarlijk, Ik zeg 
u, wie eet van het brood en de wijn die Ik aanbied, zal Mij in zijn geest dragen. 
27. Op een weg van licht heb Ik uw geest gezonden om op aarde te vertoeven, en op een weg van 
licht zal hij tot Mij terugkeren. In de tussentijd moet u dwalen als de zwerver die verdwaald is in de 
uitgestrekte woestijn, of als de zeevaarder die verdwaald is in de onmetelijke zee. Maar beschuldig 
Mij niet van jullie dwaling, want jullie zouden onrechtvaardig zijn, want voordat Ik jullie naar de 
aarde zond, heb Ik jullie een kompas gegeven en een ster doen verschijnen in het Oneindige, opdat 
zij jullie de weg zouden wijzen. Dit kompas en deze ster zijn je geweten. Daarom, wanneer gij de 
harmonie verlaat, die gij moet bewaren met al wat u omringt, verschijnt zelfs het stof der aarde u 
vijandig gezind; maar daardoor is het niet de natuur die zich tegen u keert, maar zij zelf, die de 
wetten der harmonie overtreedt, die het heelal regeren. 
28. Wanneer de heidenen van deze tijd deze Leer zullen leren kennen, zullen zij haar verwerpen, en 
de materialisten zullen er tegen argumenteren, maar zij zullen allen verbaasd zijn om Mijn Waarheid 
te zien heersen. 
29. Gij hebt reeds erkend dat Ik in het verleden, naast de verkondiging van Mijn Leer, vele werken 
heb verricht van het soort dat de mensheid wonderen noemt. In deze tijd zal Ik dus niet alleen Mijn 
woord verkondigen, dat zich later over de gehele aarde zal verspreiden, maar Ik zal ook nieuwe 
wonderen verrichten. Ik zal bewijzen geven van Mijn macht en de mensen verbazen door werken 
waardoor zij zich aan de waarheid zullen onderwerpen. 
Ik heb jullie veel te onthullen. Vandaag geef ik jullie alleen de sleutel, zodat jullie de poort van ware 
wijsheid kunnen openen. Die sleutel is deze leer. 
31. Waarlijk, Ik zeg u: op de weg van de liefde zult gij van Mij alles verkrijgen wat geoorloofd is, en gij 
zult alles beleven. Toch ontbreekt het jullie aan de kennis van hoe de liefde moet zijn die ik tot jullie 
spreek, en bovenal ontbreekt het jullie aan het vermogen om haar diep te voelen. 



32. Mijn Koninkrijk is gereserveerd voor de kinderen van goede wil die hun kruis omhelzen uit liefde 
voor hun Vader en hun naaste. Dit Koninkrijk waarvan Ik tot jullie spreek is niet op een bepaalde 
plaats, het kan bestaan zowel op de aarde die jullie bewonen als op alle geestelijke huizen; want Mijn 
Koninkrijk bestaat uit vrede, licht, genade, kracht, harmonie, en al deze dingen kunnen jullie, al is het 
in beperkte vorm, reeds in dit leven verkrijgen. De spirituele volheid zul je alleen bereiken voorbij 
deze wereld, die je nu bewoont. 
Waarom verlangen velen van dit leven te vertrekken naar het andere? De reden is dat zij geloven dat 
alles wat hen omringt hen vijandig gezind is. Maar waarlijk, ik zeg u, in plaats van te wanhopen, 
zouden zij zich moeten inspannen om weer in harmonie te komen met de Wetten, die ik als een weg 
heb uitgestippeld, opdat gij langs die weg de geestelijke volmaaktheid kunt bereiken. 
34. In alle tijden en bij alle volkeren van de aarde zijn apostelen van het goede verschenen, die door 
hun verschillende zendingen het hoge niveau van hun geest hebben bewezen. Zij zijn allen Mijn 
afgezanten geweest, want het goede komt uit één enkele bron, Mijn Goddelijke Geest, en met Mijn 
licht verlicht Ik het gehele heelal. 
35. Van deze afgezanten zijn sommigen geestelijke zaaisters geweest, anderen hebben u het licht der 
wetenschap gebracht, en weer anderen hebben met hun gevoel voor het goede Mijn boodschap van 
liefde aan de mensheid gebracht. Sommigen hebt gij apostelen genoemd, anderen hebt gij heiligen 
genoemd, sommigen hebt gij als geleerden beschouwd, anderen als genieën; maar er is niemand op 
aarde gekomen zonder dat hij van Mij de zending heeft ontvangen die hij onder de mensen moet 
vervullen. 
36. De aarde is altijd bewaterd en vruchtbaar gemaakt door de prachtige voorbeelden van Mijn 
boodschappers, en hoewel de mensen in deze tijd Mijn leringen hebben vermengd met het onkruid 
dat in de wereld groeit, is het zaad van edelmoedigheid, liefde en broederschap niet afgestorven, 
daarom zeg Ik jullie dat het slechts wacht op de sikkel van Mijn Gerechtigheid om deze planeet te 
reinigen, en dan de harten opnieuw te verlichten. 
37. Hoeveel mensen, die lijden onder de chaos die de mensheid doormaakt, en die naar vrede 
verlangen, weten niet dat er in hen een geest is die slechts wacht op de gelegenheid om uit te gaan 
en het Goddelijke zaad van vrede te zaaien. Daarom zeg Ik u, dat Mijn dienaren spoedig over de 
gehele aarde moeten uittrekken, verenigd in een werk van vernieuwing en wederopbouw. Nu vraag 
ik je: Zou het u niet behagen geestelijk met hen verenigd te zijn? 
38. Ieder van u is ook een dienaar en een afgezant van Mij, aan wie Ik instructies heb gegeven om 
een geestelijke zending op aarde te volbrengen. 
39. "Weest waakzaam en gij zult getuige zijn van de bekering van hen die Mij verloochenden, zoals gij 
getuige zult zijn van de terugkeer van hen die van het rechte pad waren afgedwaald. 
Wetenschappers die hun leven hebben gewijd aan het zoeken naar elementen en krachten van 
vernietiging, zullen, wanneer zij voelen dat hun oordeel nadert, terugkeren op het pad van de 
waarheid om hun laatste dagen te wijden aan de morele en materiële wederopbouw van de wereld. 
Anderen, die in hun hoogmoed hebben getracht Mijn plaats in de zielen in te nemen, zullen van hun 
troon nederdalen om Mij in nederigheid na te volgen. En ook de mensen die eens de volkeren 
ophitsten en oorlogen begonnen, zullen hun dwalingen erkennen en angstvallig streven naar de 
vrede der mensen. 
40. Wie van jullie zal dit allemaal meemaken? U weet het niet, maar ik kondig het u aan, ik profeteer 
het u, want spoedig zullen de nieuwe geslachten op aarde komen die de vervulling van deze profetie 
zullen zien. Het is uw taak deze leer te verspreiden en het licht van deze Blijde Boodschap onder de 
volkeren te brengen. Wanneer u dit vervult, zullen uw medemensen u ook "boodschappers van de 
Heer" noemen. 
Mijn geestelijke aanwezigheid onder jullie is als de schaduw van een uitnodigende en rustgevende 
boom. Wie er gelovig toe komt, ervaart een gevoel van leven, kracht en welzijn dat hem doet 
uitroepen: "Het is de Meester!" Maar zelfs hij die twijfelend nadert, vraagt zich innerlijk af als hij de 
plaats van samenkomst verlaat waar hij Mijn Woord heeft gehoord: "Waarom voel ik zoveel vrede in 
mijn ziel?" Dit vloeit voort uit het feit dat de boom zijn takken voor allen heeft uitgespreid, dat Mijn 
Geest op ieder schepsel is neergedaald Als dus iemand de Goddelijke essentie van Mijn Woord niet 
heeft begrepen, heb Ik moeten zeggen dat sommigen een versteend hart hebben. 



Ik ben onder u als een Vader en Ik laat in uw harten de troost neerdalen die Ik u in de tweede Era heb 
beloofd. Ik ben gekomen om jullie bij te staan in jullie beproevingen en om jullie klaagzangen aan te 
horen. Waarom ben je dan bang voor de beproevingen? Zien jullie niet hoeveel Ik van jullie houd en 
hoe Ik jullie zoek in jullie ballingsoord? Indien Ik als mens Mijzelf volkomen gegeven heb om uw 
verlossing te verkrijgen, zo zal Ik heden Mijzelf in geest op uw geest storten om u op te wekken tot 
het Koninkrijk der genade. 
43. Daarom zeg Ik u Mij te zoeken op elke wijze waarop gij Mij nodig hebt, hetzij als God, als Vader, 
als Rechter, als Meester, als Broeder, als Vriend, als Geneesheer. Wat ik wil is jullie vrede en 
verlossing, geliefde mensheid. 
Geen enkele van jullie zuchten zal onverhoord blijven in de Hemel, elk gebed zal zijn echo vinden in 
Mij, geen enkele van jullie beproevingen of levenscrises zal onopgemerkt blijven door de liefde van 
Mijn Vader. Alles wat ik weet, hoor ik, zie ik, en in alles ben ik aanwezig. 
45. Omdat de mensen denken dat Ik Mij van hen heb teruggetrokken wegens hun zonden, voelen zij 
zich uiteindelijk ver van Mij verwijderd. O menselijke onwetendheid die zoveel bitterheid op hun 
lippen heeft gebracht! Weet, dat als Ik Mij van een van Mijn schepselen zou verwijderen, zij 
onmiddellijk zouden ophouden te bestaan. Maar dit is niet gebeurd en het zal ook niet gebeuren, 
want toen Ik u de Geest gaf, schonk Ik u allen het eeuwige leven. 
46. Wanneer jullie de zin van het leven, de oorzaak van pijn en het einddoel van jullie bestaan zullen 
kennen, zullen jullie Mij niet langer ver weg voelen, jullie zullen Mijn Aanwezigheid waarnemen die 
Zich in jullie hart en in jullie geest doet voelen en jullie zullen Mijn Stem horen die liefdevol de 
woorden van Mijn Leer voor jullie herhaalt en jullie leert veilig te wandelen op het pad van jullie ware 
leven. 
47. Mijn Goddelijke Straal daalt op dit ogenblik neer om uw geest te verlichten, opdat hij Mijn 
onderricht zal begrijpen. Het is het licht dat u zal helpen waarheid van bedrog te onderscheiden. 
48... Ik zie onder u hen die vast in Mijn woord geloofd hebben, maar ook anderen wier geloof zwak is 
en die daarom twijfelen; maar desondanks hebben zij een vurig verlangen naar deze gebedshuizen, 
om geestelijke kracht en vrede in Mijn woord terug te vinden. Ik wil dat jullie Mij kennen door de 
essentie van deze Leer, dat jullie Mijn aanwezigheid voelen en de nabijheid van Mijn Koninkrijk. 
49... Waarom dacht je dat ik ver weg was, terwijl ik beloofd had terug te komen om met je te 
spreken? Jullie zijn niet alleen in jullie lijden, want Ik ga jullie voor, ook al hebben jullie dikwijls geen 
geloof en vertrouwen in Mij, waardoor jullie de komst naar het huis dat op jullie wacht uitstellen. 
50. Verwaarloos uw plichten niet en denk dat uw kruis niet zwaar is als u het met overgave en liefde 
draagt. Ik wil jullie zien glimlachen en in vrede zien leven, ik wil in jullie huizen de heilzaamste 
vreugden zien. 
Gij kunt niet zeggen, dat Mijn woord niet duidelijk is, of dat het onvolkomenheden bevat, want van 
Mij kan geen dubbelzinnigheid uitgaan. Indien gij er een fout in vindt, schrijf die dan toe aan de 
slechte overbrenging van de stemdrager, of aan uw slechte waarneming, maar nooit aan Mijn Leer. 
Wee de stem-drager die Mijn Woord bederft! Wee hem, die Mijn leer slecht overbrengt en haar 
verlaagt, want hij zal het onophoudelijke verwijt van zijn geweten ondergaan en de vrede van zijn ziel 
verliezen! 
Vrees niet in uw leven te worden ondervraagd of op de proef gesteld door de mensen om u heen. 
Vrees te zondigen, want al deed je het in het geheim van je hart, voor Mij zou je niets kunnen 
verbergen. 
53... Dit is het tijdperk van de vergeestelijking, waarin gij de grondslagen zult leggen van de ware 
tempel, die zij, die een nieuwe mensheid moeten vormen, zullen binnengaan. Spoedig zul je geen 
gidsen op aarde meer nodig hebben, want dan zal je geest zich tot Mij wenden voor kracht en om je 
alleen door Mijn ingeving te leiden. 
54... Wat een vreugde zullen jullie beleven wanneer jullie Mijn bevelen vervullen en dan het aantal 
van hen die Mij volgen vermenigvuldigd zien worden. Maar weet dat gij u werkelijk moet 
voorbereiden, opdat uw medemensen naar u zullen luisteren en geloof zullen vinden. 
55. Mijn woord doet zich opnieuw gevoelen in de gewetens, want de mensen wandelen niet op de 
paden der waarheid. 



Herkent u het verstoorde evenwicht van de natuurkrachten en de beroering die zij hebben 
ondergaan? Ben je je bewust waarom je getroffen bent door hun ontketende krachten? De reden is 
dat je de harmonie die bestaat tussen het geestelijke en het stoffelijke leven hebt verbroken, 
waardoor de chaos is ontstaan waarin je zult wegzinken. Zodra de mensheid echter gehoorzaamt aan 
de wetten die het leven beheersen, zal alles weer vrede, overvloed en geluk kennen. 
Jullie hebben nog een lange weg te gaan om dit doel te bereiken, en jullie moeten jezelf bewijzen in 
de strijd om waardig te worden jullie erfenis in zijn geheel te bezitten. Het hangt van u af of u 
dagelijks meer die streken nadert waar vrede en de genade van mijn geest wonen. De weg is bereid, 
kom tot Mij, Ik nodig je daartoe uit. 
Verzet je niet tegen de beproevingen die je op je pad tegenkomt. Erken dat de pijn die je voor Mij 
brengt een heilzaam zaad in je geest heeft achtergelaten. Ik heb jullie gezegd dat ik wil dat jullie 
zuiver zijn, en jullie weten je alleen door pijn te zuiveren. Jullie hebben niet willen opstaan door 
liefde en gehoorzaamheid aan Mijn Wetten. Daarom moeten jullie, telkens wanneer Ik jullie roep om 
jullie een nieuwe missie te geven, je van tevoren zuiveren in de bron van pijn. 
59. Indien gij Mijn vrede waardig wilt zijn, laat u dan leiden door de Meester zonder weerstand te 
bieden aan de beproevingen waaraan Mijn Wil u onderwerpt. Er zijn schepselen die zich hebben 
gebogen onder de beproevingen en geestelijk zijn opgestegen, en anderen die, omdat zij Mijn Wil 
niet hebben bevestigd, Mij hebben gelasterd en in de duisternis van de wanhoop zijn gevallen. De 
eersten hebben blijk gegeven van nederigheid en vertrouwen, en maken zich gereed om in hun geest 
de echo van Mijn woorden te horen. Zij bogen zich naar Mijn wil en zegenden Mijn gerechtigheid, 
terwijl de anderen Mij verwierpen in hun hoogmoed en Mij uit hun hart verbanden. 
60. Te allen tijde heb Ik profeten gezonden om te dienen als bemiddelaars tussen Mijn Geest en die 
van de mensen. Maar de mensen hebben hun woorden niet met geloof en eerbied aangehoord en 
telkens wanneer deze Mijn boodschappers de volkeren hebben vermaand en hun gebed en berouw 
hebben aanbevolen, hebben zij hen de rug toegekeerd en hen vergeefs laten spreken, zonder belang 
te hechten aan hun boodschap. Daarom eis ik van jullie vergeestelijking, opdat jullie de 
boodschappen en tekenen kunnen waarnemen die vanuit het Rijk van het Licht tot jullie geest 
komen. Laat hen die niets weten van Mijn komst onverschillig zijn voor Mijn aankondigingen zolang 
Mijn oproep hen niet bereikt. Maar jij, met wie ik zo close ben, twijfel niet! 
Ik zie dat jullie veel van jezelf houden, maar niet van jullie naasten. Ik zie ook dat u het oordeel van 
de mensen vreest en niet het Mijne, en dat komt omdat u de stem van het geweten, dat uw 
innerlijke gids is, tot zwijgen hebt gebracht. Daarbij zijn jullie vergeten dat Ik jullie wil sterken en 
toerusten, opdat jullie een sterk, deugdzaam volk zullen worden, toegewijd aan Mijn Wil. Want 
alleen zo kunnen jullie je medemensen redden en de opdracht vervullen die Ik jullie op dit moment 
geef. 
62. Hebt Mij lief en vraagt Mij zoals het een kind van Mij betaamt, maar stelt al uw vertrouwen in 
Mij, opdat uw bestaan vol vertrouwen en vrede moge zijn. 
63. Twijfel nooit aan de vervulling van Mijn woord en wacht niet op de verwerkelijking ervan om te 
geloven dat het waar is. Wat Ik heb gesproken door Mijn stemdragers - mannen, vrouwen en 
kinderen - zal tot vervulling komen. Heb je niet alle aankondigingen en profetieën zien uitkomen die 
ik via Damiana Oviedo heb gegeven? Tijden van zuivering en pijn voorspelden die lippen, en waarlijk 
ik zeg u, die woorden zijn uitgekomen. Toen de zieners de grenzen van het stoffelijke hadden 
overschreden om in vervoering het Geestelijk Leven te aanschouwen, vroegen zij Mij, bij hun 
terugkeer naar hun lichamelijk omhulsel, hen toe te staan voor altijd te vertoeven op die plaats waar 
hun geest tijdens hun vervoering zo'n grote gelukzaligheid voelde. Toen zeide Ik hun, dat het nog niet 
de tijd was, dat zij in die woningen zouden wonen, maar dat zij moesten volharden op Mijn weg, die 
de weg is, welke allen zal brengen naar het beloofde vaderland. 
Als je de ernstige kwellingen overdenkt die de wereld van vandaag door elkaar schudden, ontbreekt 
je de moed om verder te leven. Bid, en met Mij zul je kracht vinden, moed om te leven, en geduld om 
door te vechten tot je de top van de berg bereikt. 
Werk in Mijn werken en Ik zal u de genezende balsem toevertrouwen die gij Mij vraagt voor de 
zieken, opdat gij die zult geven aan hen die in nood zijn. De vrucht van het leven, die de harten 
zonder geloof zo hard nodig hebben - geef het hun, want gij hebt het overvloedig ontvangen. 



Bestrooi de weg van uw medemensen met goede daden, en u zult door hen uw verdiensten 
vermeerderen, om uiteindelijk te leven in dat huis van licht, dat uw geest van eeuwigheid wacht. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 109  
 
1. Gij komt nederig tot Mijn openbaring, zoals die herders uit Judea tot de Heiland kwamen toen Hij 
pas geboren was. Zij bogen eerbiedig hun knieën voor de lieflijkheid en schoonheid van het beeld dat 
hun verrukte ogen aanschouwden. 
2. Dit onderdrukte en vernederde volk verwachtte de Messias al eeuwen, daarom werd Hij, toen Hij 
in de wereld kwam omgeven door armoede, herkend door de nederigen. De heren, de groten en de 
rijken verwachtten ook de Messias, maar zij stelden zich Hem anders voor. Daarom werd die ster, die 
aan het firmament verscheen en de komst van de Heiland aankondigde, alleen gezien door hen die 
waakten en baden, hoewel zij voor de hele wereld en voor alle zielen scheen. 
3. Niemand wist met zekerheid hoe de Messias zou komen, hoe Hij zou zijn, noch in welke gedaante 
Hij Zich zou vertonen. Maar dit mysterie werd opgehelderd, en het gehele volk, en met hen de 
mensheid, wist naderhand dat Hij van de Vader kwam, dat Hij verwekt was door Goddelijke genade, 
en dat Zijn leer vol was van rechtvaardigheid, liefde, barmhartigheid en nederigheid. Alleen de 
eenvoudigen van hart, de geestelijk armen en de mensen van goede wil geloofden in die Meester, 
die achter zijn zachtmoedigheid en armoede al de majesteit en de macht van God verborg. Hoeveel is 
er sedertdien niet over Christus gesproken, hoeveel woorden- en twistgesprekken zijn er niet 
geweest, hoeveel oordelen en meningen zijn er niet gegeven! De rijken wilden niets weten van 
onbaatzuchtigheid en liefdevolle vriendelijkheid; de machtigen erkenden geen ander koninkrijk of 
macht dan dat van deze wereld; wetenschappers ontkenden het bestaan van het Geestelijk Leven, en 
religieuze gemeenschappen vervalsten vele van de Goddelijke openbaringen. 
4... De kinderjaren van Jezus zijn snel voorbijgegaan; Ik kan u zeggen dat de smartelijke reis begon 
vóór Zijn geboorte en voortging na Zijn dood aan het kruis, in aanmerking nemend dat Mijn Naam en 
Mijn Leer voortdurend werden vervolgd en veroordeeld. Daarom is Mijn lijdensweg zeer lang 
geweest, net zoals die voor de geest van Maria, Mijn tedere Moeder, was toen zij mens was. 
5. Als haar hart op aarde vaak dodelijk gewond was, moest zij ook in de geest de pijn ervaren van het 
zien dat haar naam en zuiverheid ontheiligd werden door godslasteringen, twijfels, veroordelingen 
en spotternijen van gematerialiseerde mensen. 
6. Het vleesgeworden Woord heeft altijd vele harten ontmoet waarvan de deuren gesloten waren 
voor de werkelijkheid, hoewel al Mijn werken doordrongen waren van het helderste licht van de 
waarheid. 
Vandaag keert Mijn Woord tot u terug, maar het is niet in het vlees gekomen in de schoot van de 
Maagd Maria om mens te worden zoals in de Tweede Era. Niettemin is Maria, de belichaming van 
het moederschap, altijd in de geest aanwezig. 
8. Het stro van de stal waar Jezus ter wereld kwam en het kruis van Golgotha waar Hij de laatste 
adem uitblies, zal ik in deze tijd ontmoeten in de harten van de mensen. Maar uiteindelijk, na de 
duisternis, zal het licht worden in alle zielen, en zal Ik verheerlijkt worden. 
9. De huidige periode zal er een van strijd zijn, maar wanneer alles is volbracht, zal de mensheid Mij 
een lied van vreugde toezingen. Want uiteindelijk, na zoveel strijd, zullen de vijanden van de vrede 
mannen van goede wil worden. 
10... Uw huidig leven is een voortdurend zwoegen geweest, en wanneer gij anderen ziet genieten van 
genoegens en hun begeerten bevredigen, vraagt gij u af waarom uw lot zo hard en streng is. Het 
antwoord is tot je hart gekomen toen je bad en Mij je zorgen, moeilijkheden en tegenslagen 
voorlegde. Dit is het ogenblik geweest waarop de intuïtie u heeft gezegd uw beker met geduld te 
aanvaarden, want elke geest heeft bij Mij een schuld opgelopen die het menselijk hart niet kent. 
11. leerlingen, omarm de overtuiging dat jullie in deze tijd niet naar de aarde zijn gekomen om glorie 
en eer te ontvangen, noch om je tegoed te doen aan de vruchten van het genot, maar om een 
genoegdoening te vervullen en de ziel te zuiveren in de beproevingen van dit leven en in de 
beoefening van Mijn leringen. Toch wil ik u niet zeggen dat u al die heilzame bevredigingen die aan 
uw deur kloppen, moet verwerpen, want dan zou u vervallen tot fanatisme en uw levensweg zeer 
droevig maken. 



12. Doorgrond wat Ik u zeg, want als gij u niet wijdt aan de studie van Mijn Woord, kunt gij vervallen 
in fatalisme. Maar zie, Mijn Leer is de fakkel van geloof en hoop die het pad verlicht van hen die 
gevallen zijn in de duisternis van teleurstelling, verwarring en wanhoop. 
13. Dring door in jullie innerlijk, tracht jezelf te leren kennen door middel van Mijn onderricht en 
jullie zullen het wonderbaarlijke leven van de Geest ontdekken dat jullie zal openbaren dat jullie niet 
arm zijn, noch klein, noch onterfd, en dat jullie zal doen begrijpen dat jullie de bevoorrechte kinderen 
zijn in de schepping van jullie Vader. Ik onderwijs u dus, opdat gij geen zuigelingen blijft, die niets 
weten en zichzelf niet kennen. 
14. Ofschoon gij door de wetenschap veel kennis over uw lichaam hebt verkregen, weet gij thans dat 
uw wezen niet beperkt is tot materie, maar dat daarin een ander wezen leeft van een andere aard, 
dat gij nog niet kent en dat uw ziel is. 
15. Wat de godsdienstige gemeenschappen de mensen over de ziel hebben geopenbaard, is zeer 
weinig. Maar nu zullen zij uit hun lethargie ontwaken, en zij die twijfels en vrees overwinnen en aan 
de mensheid de waarheid openbaren die zij verborgen hebben gehouden, zullen gezegend worden. 
Ik zal hen verlichten met het licht van Mijn vergeving, Mijn genade en Mijn wijsheid. 
(16) Wanneer de mensheid dan beseft dat de godsdienstige gemeenschappen er niet alleen zijn om 
de mensen op aarde moreel te doen leven, maar dat zij tot taak hebben de ziel naar haar eeuwig 
tehuis te leiden, zal de mensheid een stap voorwaarts hebben gezet op de weg van haar geestelijke 
ontwikkeling. 
17... Sta op, volk, opdat Ik u altijd in geestelijke waakzaamheid moge vinden, Mijn wet niet 
overtredend, verenigd in uw huizen en zoekend naar hen die van Mijn weg zijn afgedwaald. Op deze 
manier zullen jullie Mij als voorbeeld nemen als Meester. Maar nooit van plan om Mijn plaats als 
Rechter in te nemen. Het betaamt u elkaar te vergeven en als u op een of andere manier Mijn plaats 
wilt innemen, doe dat dan onderwijzend, liefdevol en vergevingsgezind. U hebt vele voorbeelden van 
Mij om te gebruiken als leidraad voor uw werken. Mijn Geest wil Zich niet voor jullie vertonen, maar 
jullie moeten begrijpen dat Ik, als Meester, jullie Mijn voorbeelden van onderricht moet tonen, opdat 
jullie ze als voorbeeld kunnen gebruiken. Indien Ik Mijn werken zou verbergen, hoe zoudt gij ze dan 
kunnen begrijpen? Daarom zeg Ik tot u: Hebt u lief zoals Ik u liefheb. 
18. Gij smeekt Mij om vergiffenis omdat gij Mij voortdurend beledigt, en Ik vergeef u. Jij, aan de 
andere kant, bent niet bereid degenen te vergeven die jou beledigen. Daarom heb Ik jullie 
toegestaan dat Mijn manifestatie voortduurt tot 1950, opdat jullie door Mijn leringen Mijn Leer 
zullen begrijpen en er de juiste waarde aan zullen geven. 
19. Mijn Wet en Mijn Leer, door de eeuwen heen bekend gemaakt, zijn het enige boek waarin alles 
waarheid is. Toch zoeken de mensen in de boeken der aarde naar iets dat hun zal openbaren wat 
eeuwig is, en dat hun de waarheid zal openbaren, maar zij bereiken slechts dat zij hun geest 
overvoeren met theorieën, zonder het ware licht voor hun geest te vinden. 
20. Er was Mijn zorgzame liefde voor nodig om deze Leer in uw harten te doen wortelen, veel 
moeizaam geduld en liefde die alleen Ik, uw Heer, kon opbrengen. Wat jullie in deze tijd moeten 
weten, onthul Ik jullie in Mijn onderricht. Maar wat ik achterhoud zal verborgen blijven, zodat jullie 
het in de komende tijden zullen weten. Als ik u vandaag alles zou vertellen, zouden velen in 
verwarring raken, en anderen die menen het te begrijpen, zouden vervuld zijn van ijdelheid. Dat 
gevoel van superioriteit zou hen bederven, en gij zult weten dat Mijn leer u niet van het pad der 
waarheid wil doen afdwalen. 
21. Beschouw dit leven als een strijd, vecht erin tot de overwinning. Kom in Mijn aanwezigheid als 
goede soldaten, en Ik zal u een beloning geven die uw geest zal vullen met licht en genade. Maar zij 
die geestelijk slapen en zich in hun ontrouw gedragen als de dwaze maagden uit de gelijkenis, zullen 
verrast worden door de dood, die hen zal vinden met hun lamp gedoofd. 
22. Ieder mens, ieder schepsel, heeft een toegewezen plaats die hij niet mag verliezen, maar 
evenmin mag hij de plaats innemen die niet de zijne is. 
23. Welke verantwoordelijkheid hebben zij die Mij in deze tijd hebben gehoord, ook al hebben zij Mij 
slechts eenmaal gehoord! 
24... Toen jullie Mijn oproep ontvingen, gingen jullie haastig op weg om bijeen te komen en geestelijk 
met Mij te overleggen. Ik wil uw geest vol hoop en geloof zien, overeenkomstig zijn opdracht, moedig 



en beheerst in de beproevingen. Word niet moe van het worstelen, wankel niet als je voelt dat de 
weg lang is. Vergeet niet dat Mijn Geest jullie vergezelt, en daarom kunnen jullie onoverwinnelijk zijn 
in de beproevingen. 
25. Uw beker heeft vreugden en vrede, maar ook pijnen en onzekerheden bevat. U hebt gelachen en 
gehuild in uw leven, en sommigen zijn voortijdig oud geworden omdat zij zwak werden in beproeving 
en voelden dat hun kracht hen in de steek liet. 
26... Jullie vrouwen, ik zie jullie harten gekwetst. De ontberingen hebben het omhulsel van uw 
lichaam uitgeput, maar er is nog kracht in de geest om moedig door te gaan. Ondanks het lijden 
hebben jullie Mij vertrouwd en op Mij gehoopt, wetende dat Ik altijd tussenbeide kom om jullie 
tranen te drogen en jullie werk te verlichten. Herinner je dat Ik je zei dat "het blad van de boom niet 
beweegt zonder Mijn Wil". Hebt gij er niet aan gedacht dat deze kelk van lijden, die gij hebt geledigd, 
de smeltkroes is waarin uw ziel wordt gezuiverd? Weet gij niet, dat gij in een tijdperk van geestelijke 
strijd leeft, waarin gij bewijzen moet leveren van uw kracht? Weest gezegend, want in vele 
beproevingen bent u sterk geweest, en daarom geven uw verdiensten u recht op Mijn vrede. Ik heb 
jullie geen eeuwige geneugten op aarde aangeboden. De geest weet dat hem, wanneer hij in dit 
aardse dal komt, ontberingen en strijd wachten om zich te sterken en zich te vervolmaken. Maar in 
de moeilijke strijd van je leven is de liefde van Mijn Vader altijd geweest als een mantel die je heeft 
beschermd. 
27. volk, zijt gij niet voldaan in de wetenschap, dat Ik Mij thans op zulk een duidelijke wijze onder de 
mensen openbaar en dat Ik in alle volken op Mijn uitverkorenen wacht? Ik wil voor allen zijn als een 
vriend, als een broeder en vertrouweling van uw geest. 
Niet iedereen van jullie gelooft in mij. Maar dit is geen belemmering voor Mij om van je te houden en 
naar je toe te komen. Wie zou de kracht van Mijn Geest kunnen tegenhouden, daar Ik één en al 
liefde ben voor Mijn kinderen? En wie zou in staat zijn Mijn werk te leiden en Mijn geheime raad te 
doorgronden? 
29. Heden zijn jullie bij Mij, discipelen; rust uit, want Ik waak over jullie. Ondermijn uw gezondheid 
niet langer met nutteloze werken. Hoeveel hebt u niet moeten lijden om uw ziel de zuiverheid en de 
deugden terug te geven waarmee zij was begiftigd. 
30... O, was u maar rein gebleven, zoals in uw jeugd, op die leeftijd waarop het vlees onschuldig is en 
de ziel een nieuwe levenswandel begint! Hoe dicht zouden jullie bij Mij zijn, en hoe zouden de 
engelen tot jullie komen om met jullie een loflied te zingen! Maar naarmate de mens ouder wordt, 
verwijdert zijn ziel zich steeds verder van het zuivere en lichtende pad en raakt in een onophoudelijk 
conflict met de wereld, waarin nu eens de ziel, dan weer het vlees zegeviert. Jullie zijn allen van het 
goede pad afgedwaald en moeten bidden om vrij te zijn van gevaar en om je af te wenden van het 
kwade. In deze wandeling draag je een staf waarop je leunt, en deze staf is de beschermengel die je 
vergezelt waar je ook gaat. 
31. Ik ben tot u gekomen om u te verlossen met bewijzen van liefde en gerechtigheid en om u Mijn 
Leer te onderwijzen, opdat gij Mij moogt volgen. 
32. Van uw goede werken aanvaard ik de verdienste die erin is, zelfs die welke gij zeer gering acht, 
want ik ben de enige die de ware waarde ervan kan beoordelen. Hij die de mensen liefheeft en hen 
dient, heeft Mij lief en dient Mij. Ik verlang slechts van jullie, dat jullie elkaar liefhebben, en dit zal 
voor Mij voldoende zijn om met jullie hulp grote werken te volbrengen. Ik heb jullie daarvan vele 
bewijzen gegeven, want Ik ben altijd aanwezig geweest wanneer jullie een hand uitstaken naar de 
behoeftigen en Ik heb jullie geest de vrede doen ervaren die de vervulling van de plicht tegenover de 
Vader en de medemens geeft. 
U draagt een onuitwisbaar merkteken dat u onderscheidt van alle andere religieuze 
gemeenschappen. Dit teken is een licht dat ik in je ziel heb laten schijnen. Ik heb u ook doen 
verschijnen in dit door Mij toebereide land, opdat uw ziel daarin naar boven zal streven en een 
geschikt werkterrein zal vinden voor de vervulling van haar plicht. 
34. Bewaak de schat die Ik u in Mijn Woord heb gegeven en laat ze u niet afnemen door oneerlijke 
handen. Geef het aan een ieder die het wenst te kennen, of die er verlossing in zoekt. 
Als jullie niet in staat zijn Mijn nalatenschap te verdedigen, zal Ik het verdedigen, maar dan zullen 
jullie je tegenover Mij moeten verantwoorden voor jullie verdringingsdrang. Werk met liefde om de 



spirituele en materiële wetten te vervullen. Als je je spirituele plichten nakomt, zal het materiële 
werk gemakkelijk voor je worden. Loop niet te pronken met je deugden; als je werkelijk Mijn woord 
aanvoelt en het in praktijk brengt, je werken angstvallig bewaakt waar alleen Ik ze kan zien, dan zal 
jouw voorbeeld van bescheidenheid je broeders en zusters aanmoedigen jouw voorbeeld te volgen. 
36. Hebt uzelf lief met dezelfde liefde waarmee Ik u heb onderwezen, wetende dat gij uit Mij zijt 
voortgekomen, dat gij allen uit dezelfde stof zijt gevormd, en dat zoals gij in het begin in Mij waart, zo 
zult gij ook zijn in het einde, wanneer gij tot uw Heer wederkeert. 
37. Ik zoek u op, opdat u de bron van het leven kunt benaderen. Hier is het pad dat er naar toe leidt. 
Om het te vinden, moet je soms offers brengen, je moet worstelen en volharden in de deugd. 
Luister naar Mijn stem, die je voortdurend wakker schudt, die innerlijke stem die eist dat je Mijn Wet 
vervult. Want tot nu toe leefde je zoals je wilde, deed je wat je leuk vond in je leven. 
39. Ik heb uw harten, verhard in de wisselvalligheden van het leven, liefdevol gemaakt door hun het 
Brood van de Goddelijke Liefde te laten smaken, en uw harten zijn er innerlijk door bewogen. 
In Mij is de Rechter, de Vader en de Meester - drie verschillende fasen van manifestatie in één 
wezen, drie centra van macht, en één essentie van zijn: liefde. 
41. Zo openbaar Ik Mijzelf aan u om u te helpen de zending te volbrengen die Ik sinds het begin der 
tijden in uw geest heb gelegd. 
Ik onderwijs jullie nu opnieuw, zodat jullie dit woord aan de mensheid kunnen onderwijzen. Wanneer 
dit Mijn volk is toebereid, zullen de mensen bij hen troost vinden in hun smarten, balsem in hun 
lijden en licht voor hun geesten. 
43... De tegenwoordige generatie zal niet voorbijgaan zonder dat gij zult uittrekken om van Mijn 
wederkomst te getuigen. Doch Ik heb tot u gezegd: Indien gij u niet aan Mijn leer houdt, zullen de 
stenen spreken en getuigen van Mijn tegenwoordigheid; maar daarover zult gij Mij rekenschap 
geven. 
44. Als er hindernissen op je weg zijn die je verhinderen Mij te volgen, toon Mij dan je goede wil en je 
ijver en Ik zal de weg vrijmaken, Ik zal je bijstaan. 
45 Ik wil dat jullie toegerust zijn, want de wereld zal jullie op de proef stellen en als jullie niet in staat 
zijn te getuigen van de wonderen die Ik onder jullie heb verricht, zal er twijfel ontstaan bij jullie 
medemensen. 
46. Ik zie onder u degenen die in staat zijn geweest de ketenen te verbreken die hen aan de wereld 
bonden en die Mij om kracht vragen om standvastig te blijven in hun nobele voornemen tot 
vernieuwing en Ik bemoedig hen door Mijn woorden en Mijn aanwezigheid. Zij zullen meer 
beproevingen meemaken die hen zullen dienen om hun pad stevig te bewandelen. Waak en bid 
opdat de beproevingen u niet verrassen in uw slaap, want uw ontwaken zou bitter zijn als u zou 
beseffen dat u de reis helemaal opnieuw moet beginnen. 
47. Indien gij valt, denk dan onmiddellijk aan uw Vader en bid, opdat gij in Mij nieuwe kracht moogt 
vinden om te overwinnen. Als u zich zo voorbereidt, zal de stem van uw geweten duidelijk in u 
worden gehoord. 
Jullie zullen niet langer slaven zijn van de verleiding. Streef naar het behoud van je spirituele vrijheid. 
Ik wil dat Mijn discipelen goede broeders en zusters onder de mensen zijn, die altijd wachten op een 
broederlijke en oprechte hand die naar hen wordt uitgestoken. 
49. De mensen zoeken begerig naar het licht der waarheid en velen wachten op Mijn komst, niet 
wetende dat Mijn Aanwezigheid reeds onder u is. 
50... Niet allen zullen Mij horen in de tijd van Mijn manifestatie, maar Ik onderwijs thans dit volk, 
opdat een ieder van hen die naar Mij geluisterd hebben, een leider van de harten van de mensen zal 
worden, wanneer Mijn Woord zich niet meer openbaart door deze stemdragers. Tot die tijd zult gij u 
vergeestelijkt hebben en Mijn woord en Mijn bevelen ontvangen door intuïtie, en gij zult dan spreken 
over leringen die nog niet bekend zijn, die werkelijke openbaringen zullen zijn. 
Ook nu heb Ik u veel geopenbaard van wat aan de mensen was beloofd, en door u heb Ik 
gebeurtenissen aangekondigd die gij hebt zien geschieden. Daarom kunnen jullie zeggen dat jullie 
niet alleen Mijn spreekbuizen zijn geweest, maar ook Mijn profeten. 
52... Jullie hebben de bodem van Mijn Woord nog niet bereikt, maar de nieuwe geslachten die Ik 
jullie heb beloofd zullen komen en zij zullen jullie de diepgaande en juiste verlichting geven van wat 



jullie niet konden begrijpen. Maar er zullen ook mensen van andere volkeren komen, die weten hoe 
zij Mijn leer moeten interpreteren. Toch zeg Ik jullie dat zij die Mij mondeling hebben gehoord en 
Mijn aanwezigheid hebben gevoeld, de eersten zullen zijn om Mijn Werk te begrijpen en het dan te 
onderwijzen en uit te leggen. 
53. Ik wil niet dat jullie jezelf verwijten maken gedurende de jaren dat jullie Mij nog kunnen horen, 
want dan zou Mijn onderricht tot stilstand komen, terwijl het Mijn Wil is Mijzelf in elke 
opeenvolgende les duidelijker te openbaren, zodat jullie je aan het einde van Mijn manifestatie ver 
genoeg gevorderd zullen voelen om meesters te worden. In jullie heb Ik Mijn goddelijk verlangen 
gelegd, opdat jullie liefde en wijsheid zullen verwerven door jullie begrip van geestelijke kennis te 
openen. 
54. Ik onderwijs u om u voor te bereiden op de goddelijke ingeving, opdat u aan uw medemensen 
kunt openbaren dat alle mensen deze genade kunnen bezitten. 
55. Laat Mijn Woord een blijvend tehuis in uw harten hebben, opdat gij, wanneer gij eenmaal 
meesters zijt, het altijd in uw innerlijke tempel aanwezig zult hebben. 
Wees niet bang om door mensen verscheurd te worden vanwege Mijn Leer. Het hart der mensen is 
zo vermoeid door ijdele theorieën en woorden, dat het, wanneer het dit goede nieuws ontvangt, op 
zijn geest het licht der waarheid zal voelen dat valt als een verkwikkende dauw om het leven te 
geven. 
57. De Volmaakte Vriend is tot u gekomen om u te zeggen niet bang te zijn; want al vindt gij vergif, 
boosaardigheid en verraad in vele harten, deze beproevingen zullen de getrouwe en toegeruste 
discipel niet kunnen afschrikken. 
Wees als de apostelen die Mij volgden in de tweede Era. Indien gij nog niet in staat zijt geweest de 
zieke te genezen, vergroot dan uw geestelijke voorbereiding door uzelf te reinigen in de activiteit van 
de liefde en door in contact te blijven met de pijn. Indien gij niet innerlijk bereid zijt, raak dan de 
zieke niet aan in de verwachting dat gij genezen zult worden, want dan zult gij dit wonder niet zien. 
Maar indien gij u geestelijk en lichamelijk voorbereidt, zult gij - indien het mijn wil is - spoedig het 
wonder ontvangen, dat gij van Mij vraagt. 
59... Indien uw geloof in Mijn macht niet groot is en uw liefde voor uw medemensen niet waarachtig 
is, zal uw werk geen heil brengen en zal uw inspanning tevergeefs zijn. Maar als je vergeestelijkt 
raakt, zul je echte wonderen op je weg zien komen. 
60. Indien gij geen vrede hebt bereikt onder uw naasten, of indien de banden van eendracht en liefde 
verbroken zijn, waak en bid, verenig u met Mijn Geest, en vrede zal met u zijn. 
61. Indien gij nog niet weet hoe gij over Mij moet spreken, sluit dan uw lippen, maar verhef uw geest, 
want die zal door middel van gedachten tot hen spreken die in geestelijke nood verkeren. 
Indien gij niet in staat zijt geweest Mijn leer te begrijpen en gij de betekenis ervan wilt doorgronden, 
vergeestelijkt u dan en wanneer gij Mij hoort of u Mijn woord herinnert, zult gij verbaasd staan over 
uw diepgaand begrip. Mijn Woord is duidelijk en eenvoudig, zodat jullie het kunnen begrijpen, maar 
het bevat een essentie die goddelijk is, zodat jullie Mijn aanwezigheid kunnen voelen. 
Vandaag houd ik een nieuw avondmaal, omringd door discipelen en leerlingen die nadenken over en 
terugdenken aan de dag en het uur waarop "Het Woord" mens werd in Jezus. Sluit uw ogen en 
probeer u de plaats van Mijn geboorte voor te stellen, de plechtigheid van dat uur, de zuiverheid van 
de Moeder, de zachtmoedigheid van de rechtvaardige en kuise metgezellin van Maria, en alles wat 
die gebeurtenis omringde. Dan zult u de Goddelijke nederigheid van Christus begrijpen, een 
nederigheid die Hij vanaf het eerste ogenblik verkondigde door Zijn werken en Zijn Goddelijk woord. 
Geliefde mensen, beleef die momenten innerlijk en verfris uzelf met hun herinnering en 
overpeinzing, want uit uw overpeinzing erover zal het licht vloeien dat uw onwetendheid zal 
wegnemen. 
Zoek Mij in het meest verborgene en verhevene van je wezen, voel Mijn aanwezigheid in je geest, en 
herken Mijn manifestaties in de meest onbeduidende dingen van je leven. Onthoud: Hoe hoger en 
spiritueler Mijn manifestatie is, hoe groter je gelukzaligheid, want het zal het bewijs zijn dat je reeds 
in staat bent Mijn diepgaande lessen te begrijpen. 
Jullie behoren tot hen die in deze tijd Mijn komst in de geest hebben bevestigd en hebben geloofd 
zonder te zien. Maar er zijn er die op Mij wachten in de gedaante waarin Ik in de wereld was in het 



Tweede Tijdperk, en er zijn er die op Mij wachten in verschillende gedaanten, al naar gelang de 
interpretatie die ieder van hen aan de profetieën heeft gegeven. Ik zegen allen die op Mij wachten en 
zend hun Mijn licht, opdat zij, wanneer zij leren dat Mijn aanwezigheid en Mijn manifestatie in deze 
tijd van geestelijke aard zijn, er niet door verward zullen worden. 
Ik zegen zelfs hen die Mij niet verwachten. Sommigen zijn zwak geworden in het geloof, en anderen 
zijn in verwarring geraakt door de vele menselijke ideeën en leringen. Toch werp Ik Mijn licht op al 
hun wegen, opdat zij de zaligheid mogen verkrijgen. 
Sommigen wachten Mij geestelijk af en toch zullen zij ontkennen dat Ik het ben die Mij bekend maak, 
omdat zij Mij willen zien komen in de luister van een verblindend licht, om te geloven. Zij willen Mij 
zien komen met de majesteit van een koning van de aarde, omdat zij de ware grootheid niet 
begrijpen die in nederigheid ligt. Dus moet ik u nogmaals zeggen: "Mijn Koninkrijk is niet van deze 
wereld." 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 110  
 
1e Discipelen, Elia heeft jullie voorbereid, en laat verheffing en vrede in jullie geesten achter. 
Waarlijk, ik zeg u, gij weet niet wie Elia is, noch wie hij was, noch wie hij zal zijn. Maar het ogenblik 
zal komen dat gij naar hem zult zien en zeggen: "Heer, wij hebben tot op heden niet kunnen 
onderscheiden wie de Herder was. 
2... Ik spreek nu nog eenmaal in de taal van de liefde die Ik jullie heb geleerd, opdat jullie de 
volmaakte eenheid met jullie Vader zullen bereiken. Het is niet jullie lichamelijk omhulsel dat Mijn 
Goddelijke Tegenwoordigheid voelt, want het zijn niet jullie ogen die Mij zien, noch jullie oren die Mij 
horen, noch jullie lippen die met Mij spreken. Uw fysieke zintuigen nemen Mijn manifestatie waar 
door een menselijk lichaam, maar de essentie van het woord dat de stemdrager uitspreekt is het 
Goddelijke deel dat uw geest ontvangt. 
3. Jullie zijn soldaten in de langdurige strijd van dit leven, en allen zullen jullie aankomen in het land 
dat jullie zoeken. Wat een vreugde zal het voor uw Vader zijn, en ook voor uw geest, wanneer gij het 
beloofde koninkrijk bereikt, na zovele lotgevallen te hebben doorleefd en zovele gevechten te 
hebben overleefd! Het zal zijn wanneer de geest eindelijk zegeviert over het vlees en zijn licht door 
het vlees kan openbaren. Het lichaam zal dan niet langer de belemmering, de ondergang en de 
verleider van de ziel zijn. 
4... Mijn gemarkeerden zullen op aarde herkend worden. Zelfs indien uw handen zich zouden sluiten 
om hun gaven te verbergen, zullen zij daar worden ontdekt; zelfs indien gij zoudt zwijgen, zal Mijn 
Leer op uw lippen de mensen verrassen en zelfs indien gij zoudt trachten het teken te verbergen 
waarmee Ik u heb gemerkt, zal het licht uitstralen en u herkenbaar maken. Maar waarom verbergen 
jullie jezelf? Is het omdat je je nog steeds zwak en onhandig voelt? Ik zal jullie blijven onderwijzen tot 
jullie sterk zijn, vol van geloof en liefde voor Mijn Zaak. Dan zul je niets vrezen. 
5. De opvatting van de mensen over het geestelijke is veranderd, Mijn licht heeft hen doen inzien dat 
de geest vrij is om te geloven. Ik leg niemand een bepaalde geloofsbelijdenis op, noch dwing Ik 
iemand om Mij lief te hebben. 
6... De akkers die met de dauw van Mijn genade zijn toebereid, zullen gunstige omstandigheden voor 
u scheppen om dit zaad te bewerken. De ketenen van het godsdienstfanatisme zullen in die tijd 
worden verbroken en het afgodische kwaad zal verdwijnen. De geest zal niet langer een slaaf zijn en 
zal opstaan om Mij te zoeken op de weg van de waarheid. De ontwikkeling en de kennis die de geest 
in zijn leven heeft vergaard, zullen hem vandaag in staat stellen de opdracht uit te voeren die ik hem 
heb opgedragen. 
Het is waar dat je niet in deze tijd op de wereld bent gekomen. Jullie zijn geestelijk dezelfde mensen 
die ik altijd heb onderwezen, die van tijdperk tot tijdperk gereïncarneerd zijn, omdat zij in één aards 
bestaan de grote missie die hun bestemming is, niet hadden kunnen volbrengen. Soms is een 
mensenleven nauwelijks genoeg om een zaadje te zaaien, en is er niet genoeg tijd om het te 
koesteren, laat staan het tot bloei te zien komen. 
8. In veel van Mijn leringen noem Ik het volk Israël omdat het een instrument van Mijn Goddelijkheid 
was om voorbeelden te geven en tot de mensheid te spreken. Ik schonk haar Mijn liefde en Mijn 
genaden, maar ook de zware kwellingen van Mijn gerechtigheid. Om hem Mijn onderricht te geven, 
maakte Ik gebruik van zijn liefde zowel als van zijn zwakheid en ongeloof; koningen, priesters, 
tollenaars en zelfs de meest ongeletterde mensen waren werktuigen voor Mijn lessen en 
voorbeelden van onderricht. Maar zie, terwijl in de tegenwoordige tijd sommigen in verschillende 
landen tot een nieuw leven zijn opgestaan en hebben ingezien dat het Beloofde Land niet Kanaän is, 
maar Mijn Koninkrijk, leven anderen, die slechts het bloed van dat volk hebben geërfd, nog steeds 
gehecht aan hun tradities en gebonden aan de stoffelijke interpretatie die hun voorvaderen aan de 
Goddelijke leringen hebben gegeven. 
9. In Mijn nieuwe manifestatie heb Ik alles veranderd: de plaatsen en de middelen van manifestatie, 
om de onwetendheid, de dwaling en de misinterpretatie die aan Mijn vorige openbaringen gegeven 
was, uit te bannen. Zoals de zon opgaat in het oosten en jullie haar 's middags op haar hoogste punt 
zien, om haar vervolgens in het westen te zien ondergaan, zo heeft het licht van Mijn Geest zich in de 



loop van de tijd verplaatst van het oosten naar het westen, opdat jullie Mijn heerlijkheid en Mijn 
macht niet beperken tot bepaalde plaatsen, mensen of rassen. 
10. Heden woont gij tijdelijk in een nieuw land, dat gij ook hebt gevonden door een goddelijke 
belofte, opdat het, zij het tijdelijk, uw erfdeel zou zijn. Dit land, vol met prachtige schoonheid, was 
ontwikkeld, maar andere volkeren hebben je leven bitter en hard gemaakt. Toch zal dit volk nooit 
daden van wraak begaan, maar alleen daden van vergeving voor hun medemens. Ook Judea was een 
prooi voor buitenlanders, totdat zij het veranderden in ruïnes en puin. 
11. Pijn is uw vuurproef geweest, uw geest is erdoor gestaald, want morgen moet hij de vruchten van 
zijn evolutie en ervaring aan de mensheid doorgeven. De oorlog heeft u niet bereikt. Welke nieuwe 
lessen zou u eruit kunnen trekken? Wat voor een kracht zou het kunnen geven aan hen die reeds 
sterk zijn geworden in lijden? 
12. Uw taak is anders: Na 1950 zult gij opstaan als profeten, uw lippen zullen spreken onder Mijn 
ingeving, en gij zult wonderen verrichten. In die tijd zullen jullie niet langer verwachten dat Mijn 
woord van de lippen van de stemdragers komt, zoals nu het geval is. Maar als gij u in het gebed 
voorbereidt, zal alles wat gij schijnbaar vergeten waart, uit uw hart opwellen, want Ik zal tot u blijven 
spreken door uw geweten. 
13. Gij zult verbaasd staan, hoe mensen uit verschillende godsdienstige gemeenschappen u zullen 
volgen en belijden, dat Hij, die gij onder u hadt, de Meester was. Zij zullen zijn als Nicodemus, die 
onder vier ogen met Jezus sprak, die hij herkende als de Zoon van God, die hij liefhad als zijn 
Meester, en die bitter weende toen hij Hem Jeruzalem zag verlaten met het kruis van 
ongerechtigheid en ondankbaarheid op zijn schouders. Op dat moment zei zijn geest met tranen tot 
Mij: "Meester, ik zal U volgen." En hij volgde mij ook. 
14... Zalig zijn zij, die in deze tijd zonder vrees voor de mensen besluiten, want in hen zal Mijn licht 
zijn. 
15. Waar denken jullie aan, Mijn kinderen? Ik weet het: jullie denken dat de Vader jullie juist een 
nieuw jaar heeft toevertrouwd, opdat jullie erin zouden slagen een stap vooruit te zetten - een jaar 
dat soms niet lijkt te eindigen, en toch, voor de geest, slechts als een seconde in de eeuwigheid is. 
16... Een jaar is nu voorbij, en het heeft zijn sporen achtergelaten bij de mensen. Toen gij Mijn woord 
des oordeels hoorde, ontwaakte uw geest, en door uw geheugen ging de herinnering van uw werken, 
woorden en gedachten, van al uw lijden en vreugden, van al wat gij hebt bereikt en van wat gij niet 
hebt kunnen bereiken. Toen je klaar was met je zelfonderzoek in het licht van je geweten, dankte je 
je Schepper voor alles wat je van Hem had ontvangen. 
17. De mens en de gehele schepping hebben Mij hun eerbetoon en hun offer gebracht. Wees 
gezegend. 
18. Alsof alle schepselen op dit ogenblik bijeenkomen om hulde te brengen aan de Vader, zie Ik alle 
werelden en alle wezens verenigd voor Mijn blik. Ik zie zelfs de kleinste werken voor Mij volbracht, Ik 
hoor de stem van Mijn schepselen wanneer zij tot Mij roepen en het loflied van hen die Mij loven. 
19. In alle geschapen dingen is er leven en gevoeligheid. Waarlijk, ik zeg u, zelfs de rotsen voelen de 
goddelijke aanraking. Alle schepselen vinden verkwikking in zichzelf, wat is alsof zij verkwikking 
vonden in Mijn Goddelijkheid. 
20 De koningsster is het beeld van een vader die zijn leven, energie, warmte en licht geeft aan zijn 
kinderen. 
21. De aarde is als een moeder, wier schoot een onuitputtelijke bron van tederheid is. Bij haar is de 
mantel die de verweesden beschermt, de boezem die voedt, en het warme en behaaglijke 
onderkomen voor haar kinderen. Haar verborgen schat heeft haar grote geheimen aan de mensen 
prijsgegeven, en op haar gelaat zijn kuisheid en schoonheid altijd weerspiegeld. 
22. Het jaar dat nu voorbij is, was vol beproevingen - een jaar waarin de Goddelijke gerechtigheid 
zich deed gevoelen in ieder menselijk schepsel. Wie dronk de beker der bitterheid niet leeg? 
23. Hoeveel geliefde wezens hebben deze aarde niet verlaten om naar de andere wereld te vluchten, 
omdat het Geestelijk Leven hen riep. De harten gaven tenslotte kristalwater af, en vele witte haren 
verschenen op de slapen van de ouden. Toch waren er ook vreugden: nieuwe kinderen kwamen ter 
wereld met hun boodschap van onschuld, de zieken werden weer gezond, en sommigen van u die in 
de steek waren gelaten zagen hun geliefde terugkeren. 



24. Jullie luisteren naar Mij met vreugde in jullie geest en jullie vragen Mij de sluier van mysterie op 
te lichten die het nieuwe jaar omhult en die jullie toeschijnt als een weg die jullie moeten gaan. Maar 
ik zeg je: doe in de toekomst wat je in het verleden hebt gedaan. Hoor Mij vandaag, nu de essentie 
van Mijn woord nog steeds over u uitstort, zoals het bloed van de Heiland dat eens in iedere ziel 
werd uitgestort. 
25. Een jaar ging voorbij, mensen, maar de oorlog vond er geen einde aan. De mensen verzoenden 
zich niet, de machtige leiders gaven elkaar geen hand als teken van vrede. Op dit ogenblik, terwijl 
jullie je geestelijk verkwikken in gemeenschap met Mijn Goddelijke Geest, worden levens vernietigd, 
neemt het aantal wezen en weduwen toe, en blijft er bloed op de aarde vloeien en haar besproeien, 
het bloed van de mensen, dat Mijn Bloed is. 
26. Ik zal opnieuw vrede in de harten der mensen brengen en hun nog enige tijd geven, opdat zij 
deze opperste zaak kunnen volbrengen. 
Goed van de geest te bereiken. Maar als zij deze kans niet grijpen, zal hun lijden en bitterheid 
toenemen. 
27. Breng vrede voort door uw vernieuwing, door gebed en de praktijk van Mijn Leer. Doe werken 
die uw geest waardig zijn, net als de mijne. Het wordt tijd dat jullie jezelf wat meer naar waarde 
schatten, dat jullie echte waarde geven aan datgene wat Ik in de mens heb gelegd: de geest. 
28... Wanneer gij de ware kennis van uw waarde bereikt, wordt dan niet verwaand. Besef dat jullie 
slechts stervelingen zijn, dat jullie boodschappers en instrumenten zijn van Mijn Goddelijke 
raadgevingen. 
Niemand is bij toeval geboren, niemand is willekeurig geschapen. Begrijp Mij en gij zult weten dat 
niemand vrij is in zijn levensweg, dat er een wet is die alle lot leidt en bestuurt. 
30. Laat ons tot elkaar spreken, Mijn kinderen; spreek tot de Meester! Ik wil u geen verwijten maken, 
maar u zegenen, en zoals Ik Mijn redevoering begon, zo zal Ik haar onder u eindigen: door u te 
strelen. 
Vertel Mij in stilte uw lijden, vertrouw Mij uw verlangens toe. Hoewel Ik alles weet, wil Ik dat gij 
beetje bij beetje leert uw eigen gebed te formuleren, totdat gij gereed zijt om de volmaakte dialoog 
van uw geest met de Vader uit te oefenen. 
032 Gij oude mannen, gij jonge mannen, gij maagden, gij kinderen, gij ouders: Vraag en het zal je 
gegeven worden. Ik ben de bron van gerechtigheid en liefde, en Ik zal u uw levensweg tonen, verlicht 
door Mijn licht. 
Wat vragen jullie van Mij voor de aarde die jullie beschermt? Wat voel je voor alle schepselen van de 
Vader? Leef in harmonie met alle wezens, want in waarheid zijn jullie allen broeders en zusters voor 
Mij. Zegen alle geschapen dingen, en je zult Mij zegenen. 
34. Ik zie dat gij de toekomst vreest, omdat de schaduw van de oorlog en de echo's van zijn gebrul u 
bereiken, omdat de dreiging van hongersnood, pestilentie en verwoesting overal op de loer ligt. 
Maar wat kun je vrezen als je Mijn licht in je ziel hebt? Heb Ik jullie niet geroepen tot soldaten van 
Mijn Zaak? Laat angst over aan hen die geen geloof hebben, aan hen die Mij verloochenen. 
35. Vele kwellingen zullen de mensen overkomen, maar daardoor zullen zij Mijn Woord en Mijn Werk 
kennen. 
36. Ik wil dat uw hart gevoelig blijft voor de pijn, voor de behoeftigen, de hongerigen, de zieken, 
opdat het als het ware de drempel moge zijn van het nieuwe Jeruzalem, waar het volk van God 
verzameld is, dat is de mensheid. 
Het zesde zegel is losgelaten, en daarmee hebt gij Mijn woord gehoord door het menselijk 
verstandsorgaan, dat wet, openbaring en profetie onder u is geweest. Ik schenk jullie nog zeven jaar 
waarin jullie Mij in deze vorm zullen horen - zeven jaar waarin de geestelijke wereld nog haar 
boodschappen zal zenden door de hersenen van hen die daarvoor zijn uitverkoren en van deze jaren 
zullen jullie rekenschap moeten afleggen aan de Vader op de laatste dag van het jaar 1950, dat voor 
jullie een dag van oordeel zal zijn, waarop jullie Mij voor de laatste maal tot jullie zullen horen 
spreken vanaf de berg van het Nieuwe Sion. 
38. Ik schrijf deze woorden in uw hart en in uw geweten, want ik wil dat zij onvergetelijk voor u zullen 
zijn. 



39. Vergeet niet wat gij gehoord hebt van de Goddelijke Meester, noch wat gij gehoord hebt van 
Maria, de Universele Moeder, en wat gij gehoord hebt van Elia, de boodschapper van het Derde 
Tijdperk, die u als een herder heeft verzameld in de kudde van Mijn liefde. 
40. Gij hebt vele genaden genoten, maar er zal een einde aan komen, want de tijd is gekomen dat gij 
getrouw in reinheid zult werken volgens Mijn wet. 
Zoek geen persoonlijk gewin wanneer je Mij dient. Dien Mij uit liefde, zonder te denken aan de 
beloning die jullie te wachten staat. Denk aan hen die lijden, aan hen die gevallen zijn, aan hen die 
het licht niet zien en de weg niet kennen, en geef hun Mijn onderricht met een liefdevol hart. Leid 
hen naar Mij toe en wees niet bezorgd als zij het doel eerder bereiken dan jij. Wees de laatste, 
indachtig uw taak, want Ik zal op u weten te wachten, want gij allen zult Mij bereiken. 
42. Mensen, ik geef jullie een nieuw jaar om te vechten. Over oorlog, vernietiging en dood, zal het 
blauw van de hemel zich verspreiden als een mantel van vrede. Ik zal het gelaat der aarde met 
bloemen tooien, er zullen lindenluchten zijn die als een geschenk van liefde zullen zijn. De 
baarmoeder van de moeders van alle levende wezens zal vruchtbaar zijn, en hun overvloed zal u ten 
goede komen. Ik verlicht de menselijke intelligentie, zodat zij in de natuur nieuwe 
ontwikkelingsmogelijkheden kan ontdekken voor het welzijn van Mijn kinderen. Ik zegen de zeeën, 
opdat de wezens die in haar boezem leven zich vermenigvuldigen en de mensen geen honger lijden 
na een oorlog. Ik plavei nieuwe paden zodat de verschillende rassen elkaar leren kennen en 
omhelzen. 
43. De lente zal tot u komen als een geschenk van vrede en hoop, van verzoening en vergeving onder 
de mensen. 
44. De zomer zal met het vuur van haar zon vele streken en woestijnen verschroeien, waar de 
mensen op hun doortocht zullen omvallen en om genade tot Jehovah zullen roepen. Zij die Mij 
vergeten waren, zullen Mij weer gedenken. En de geleerden zullen verbijsterd zijn over deze 
manifestaties, maar in het diepst van hun hart zullen zij Mijn stem horen die hun zegt hun handelen 
en denken te zuiveren om de weg van de wijsheid te gaan. 
45. De herfst zal Mij de oogst brengen van hen die het land bewerken, en deze oogst zal overvloedig 
zijn, want sommige volkeren zullen in vrede terugkeren en de werktuigen van de arbeid weer 
opnemen. 
46. Zegeningen zullen op het zaad rusten, want de kinderen en de vrouwen zullen het land 
bebouwen bij afwezigheid van mannen. De handen die de armen neerleggen en de ploeg opnemen, 
zullen gezegend worden, en zelfs zij die vijanden waren, zullen elkaar als broeders omhelzen, want 
het brood des hemels zal vallen als manna in de woestijn. 
47. De winter zal komen, en zijn sneeuw zal het symbool van zuivering zijn. 
Achtenveertig. Alles is voorbereid. Waak en bid, arbeiders. Ik zegen ook de handen die de zieken 
verplegen, de lippen die met liefde Mijn Woord spreken, de ogen die de slaap overwinnen en waken 
aan het hoofd van de terminaal zieke, het hart dat klopt voor de lijder, want zij zijn de werktuigen 
van de Geest die in staat is op te staan in gebed voor de mensen. 
49 Ik wil jullie harten laten kloppen voor een nieuw leven, want ik vind ze dood voor geloof, hoop en 
liefde. 
50. Ik ben de enige Rechter die over zielen kan oordelen, en toch beschouw Ik u niet als 
beschuldigden, maar als kinderen en discipelen. 
51. Laat Mij onder u zijn als een Vader. Meten jullie de waarde af van het woord dat Ik jullie geef, of 
willen jullie Mij als rechter bij jullie hebben? Willen jullie dat Ik Mijn gerechtigheid laat gelden, niet 
alleen in het Woord, maar ook in jullie leven, zodat jullie ontwaken en Mij geloven? 
Het zaad dat Ik jullie nu toevertrouw, hebben jullie niet altijd goed gezaaid en daarom hebben jullie 
niet de oogst geoogst die jullie verwachtten. Maar geef daarom de strijd niet op, begrijp dat, ook al is 
het soms de oorzaak van uw tranen, ook dit waar is, dat in deze vervulling van plicht de vrede van uw 
ziel gegrond is. 
053 Ik zal dit volk niet zien wenen op de wegen der aarde, en klagen over de ruwheid van het pad. 
54. Te allen tijde heb Ik u op het pad gezet dat leidt naar dat huis waar Ik op u wacht. Vrees niet de 
deur gesloten te vinden. Alleen hij die de hele weg heeft afgelegd bereikt het. 



55. "Toont Mij uw hart, dan zal Ik daaruit, als uit een graanschuur, het goede zaad verzamelen en het 
waardeloze achterlaten, opdat gij het moogt vernietigen. 
Je zult je niet langer voeden met onvolmaakte of oneerlijke daden van aanbidding: U bent nu in de 
Derde Era. Hij die Mijn leer in praktijk brengt zoals Ik haar u geef, zal Mijn wil doen, en hij die de wil 
van de Vader doet, zal de zaligheid vinden. 
Ik heb jullie in alle tijden grote bewijzen van Mijn Liefde gegeven. Ik heb jullie kansen gegeven om tot 
Mij te komen. Toch hebben jullie Mij nooit gehoorzaamd en de voorkeur gegeven aan de pijn van de 
wereld met zijn vluchtige genoegens boven de vervulling van Mijn wet, die jullie ware vrede geeft. 
58. Indien Ik alleen als rechter tot u zou komen, zou Ik u schrik aanjagen; maar tussen Mijn 
gerechtigheid en de mensen is er altijd het kruis, en daarom komen er van Mij alleen woorden van 
liefde en vergeving. 
59. Hoezeer heb Ik u in deze wereld geholpen, opdat gij geen berouw zult hebben, wanneer gij als 
geesten voor de rechter zult komen! 
60. Jullie zijn dezelfde die met Mozes door de woestijn trokken, dezelfde die Jezus volgden door 
Judea, en nog steeds in deze tijd vragen jullie om wonderen om te geloven, of vragen jullie om de 
goederen van de aarde, alsof jullie het uiteindelijke doel van jullie bestemming niet kennen. 
61. Laat deze manifestatie niet alledaags worden, want dan zult gij de eerbied en het geloof verliezen 
die gij ertegenover behoort te hebben. Want wat heb je eraan als je geest afwezig is en je geest 
verstrooid is? 
62. In Mijn Goddelijkheid leeft de voorbiddersliefde, zij is Maria. Hoeveel harten die gesloten waren 
gebleven voor het geloof, hebben zich door haar niet geopend voor bekering en liefde! Haar 
moederlijke essentie is aanwezig in de hele schepping, zij wordt door allen gevoeld, en toch 
ontkennen sommigen het met open ogen. 
63. Jullie zullen de onvermoeibare uitzaaiers van Mijn openbaringen zijn, opdat de wereld tot 
bezinning komt en zich opwaarts ontwikkelt en het licht bereikt. 
64. Vóór Mijn vertrek zal Ik de paden effenen die gij zult gaan. Jullie weten niet wat Ik heb besloten 
voor de laatste jaren van Mijn manifestatie. Ik bereid jullie voor, want in die dagen zullen grote 
beproevingen komen. Ik zal uit jullie midden elke bedorvenheid verwijderen die jullie aan Mijn Leer 
hebben toegebracht, zodat jullie Mijn Werk in al zijn zuiverheid zullen erkennen. 
65... Let op, mensen, want na Mijn vertrek zullen sommigen verschijnen en jullie doen geloven dat Ik 
Mijzelf nog steeds bekend maak door middel van het menselijk orgaan van de geest. Ik maak u 
waakzaam en bereid uw hart voor, opdat het, Mijn aard en de smaak van deze vrucht kennende, niet 
zal worden verleid door de bedriegers. Maar indien gij u niet op deze tijden voorbereidt en verliest 
wat Ik u gegeven heb, hoe zult gij waarheid en leugen onderscheiden? 
Neemt geen schadelijke invloeden in u op, die de kennis en het licht, die Ik u gegeven heb, van hun 
kracht kunnen beroven, want dan zoudt gij in hetzelfde kwaad verstrikt raken als zij die Mij zullen 
verraden. Dag na dag moet ik jullie waarschuwen, opdat jullie waakzaam leven en niet wankelen. 
Velen van jullie zullen wenen over Mijn vertrek en geen troost vinden. Jullie zullen verlangen naar de 
tijd dat Ik Mijzelf bekend maakte door het menselijk verstandsorgaan. Maar op die ogenblikken dat 
jullie bidden, zal Ik jullie verlichten en jullie herinneren aan alle genade en gaven die Ik in jullie heb 
gelegd, zodat jullie je niet alleen en verlaten voelen, maar in de wetenschap dat Ik dicht bij Mijn 
discipelen ben, op weg gaan met jullie erfenis en verdiensten verdienen door werken van liefde voor 
jullie medemensen. 
(67) Maak gebruik van deze tijd van onderricht. Bedenk dat er in uw land vrede is, terwijl andere 
landen zichzelf verscheuren. Gij moet begrijpen, dat gij onder uw volk een sfeer van vrede moet 
scheppen, opdat iedere vreemdeling, die tot u komt, in uw midden rust en troost vindt, en wanneer 
hij terugkeert, zich verlicht voelt door goede gedachten en geïnspireerd door nobele voornemens. 
68. "Nu zullen uit de volkeren mannen voortkomen, sterk in het goede en vol van licht. Zij zullen hun 
fouten en hun gebreken bekend maken aan allen die met een grote zending in de wereld kwamen en 
daarin hebben gefaald. 
69 De tijd is ook nabij dat epidemieën in de volken zullen uitbreken en de volkeren zullen 
vernietigen. 



70. Op deze dag vraag ik u: Indien Ik u naar die landen zou zenden en u zou zeggen: Steek de zeeën 
over en ga de steden binnen van pijn en verlatenheid, zouden jullie het dan doen, Mijn kinderen? 
71. Na de dood wacht het leven op allen, maar wie zijn het die een druppel balsem en een woord van 
licht brengen aan hen die in dit leven nog tot de waarheid kunnen opstaan? Deze zullen mijn 
discipelen zijn. 
Velen zullen de geheimen van Mijn manifestaties reeds in deze wereld opgehelderd zien, maar 
anderen zullen de geestenwereld moeten binnengaan om de waarheid te aanschouwen. 
Mijn vrede zij met u! 
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