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Voorwoord  
  
De eerste delen van dit werk Book of True Life bevatten in hun voorwoord enige historische 
achtergrond en uitleg, zodat verdere uitleg hier achterwege blijft. Bovendien zijn aan het eind van dit 
deel twee boeken opgenomen ter inleiding op het volledige werk. De volgende uittreksels kunnen de 
lezer een klein voorproefje geven van de heldere en verheffende kracht van het goddelijke woord: 
Zodra je begrijpt dat je naar deze wereld bent gekomen om ervaring op te doen en de goddelijke wet 
van liefde en barmhartigheid jegens je naaste te realiseren, ben je doorgedrongen tot de harmonie 
van dit leven. U weet reeds door mijn openbaringen dat wie mijn wet niet gehoorzaamt, naar deze 
wereld moet terugkeren totdat de ziel de haar toevertrouwde taak heeft volbracht. (U 228, 54) 
Er is in u een stoffelijk deel, dat van de aarde is, en een geestelijk deel, dat van de hemel is. Er is een 
tijd waarin de mens zich materie voelt, en een tijd waarin hij zich spiritueel voelt. Wanneer je dit 
aardse lichaam verlaat en overgaat naar de geestelijke staat, zul je datgene begrijpen wat je nu nog 
niet begrepen hebt. Je lichaam zal hier blijven omdat het bij de aarde hoort. Maar uw ziel zal 
opvliegen naar de hoge regionen, waar u zult blijven leven, om uw spirituele evolutie voort te zetten. 
(U 228, 69) 
Zielen staan op verschillende treden van de ladder, maar ik heb ze allemaal even lief en geef ze de 
middelen om de top te bereiken. Op dezelfde wijze moet gij uw medemensen liefhebben zonder 
rekening te houden met de graad van ontwikkeling van hun ziel naar boven toe. (U 223, 72) 
Alles wat geschapen is, brengt Mij hulde, van het atoom tot de ster van de grootste afmetingen, van 
het meest achterlijke menselijke schepsel tot de meest geëvolueerde ziel. Gij, die vertrouwd zijt met 
al wat in uw wereld bestaat, ziet hoe elk wezen en elk lichaam een taak vervult en zijn bestemming 
vervult. In deze vervulling bewijzen zij Mij eer. Het is het eerbetoon van hun harmonie met het 
geheel. Waarlijk, Ik zeg u: alle geschapen dingen verheugen zich in zichzelf, zelfs de rots die u 
gevoelloos of dood lijkt vanwege zijn hardheid en onbeweeglijkheid. Want de Geest van God, die in 
alles is wat door Hem geschapen is, is leven. (U 229, 53) Het rijk van de Geest is oneindig; maar om 
de verhevenheid te bereiken die u in staat zal stellen ervan te genieten en erin te leven, is het nodig 
de weg te kennen en licht te hebben om erheen op te stijgen. Maar denk niet dat ik jullie aardse 
leven kleineer. Nee, discipelen. Waarom zou ik het kleineren, aangezien ik het voor jou heb 
klaargemaakt? Begrijp dat het leven in de materiële wereld ook een deel is van het leven in het 
geestelijke, oneindige en eeuwige rijk. (U 223, 26) Als jullie deze aarde zouden kunnen veranderen 
van een tranendal in een wereld van geluk, waar jullie elkaar zouden liefhebben, waar jullie zouden 
streven naar het goede en zouden leven binnen Mijn Wet, waarlijk, Ik zeg jullie, dat dit leven in Mijn 
ogen nog verdienstelijker en verhevener zou zijn dan een bestaan vol lijden, tegenslagen en tranen, 
hoe groot ook jullie bereidheid om ze te verdragen. Wanneer zult gij in staat zijn het geestelijk leven 
met het menselijk leven te verenigen op zulk een wijze dat gij geen grens meer zult zien tussen het 
ene en het andere? Wanneer zult gij van uw bestaan één enkel leven maken en het idee van de dood 
verwerpen om de eeuwigheid binnen te gaan? Dit licht van kennis zal pas in de mensen zijn als de 
vergeestelijking in de wereld tot bloei komt. (U 219, 16) 
De tijd zal komen dat de grenzen van deze wereld door de liefde zullen worden opgeheven en dat de 
werelden door vergeestelijking nader tot elkaar zullen komen. (U 213, 61) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 208  
 
1 De echo van Mijn Woord heeft jullie wakker geschud en jullie zijn gekomen uit verre landen, volken 
en landen, op een lange weg vol voorvallen, verlangend om de Meester te ontmoeten. En jullie 
hebben bereikt waar jullie voor gezwoegd en geofferd hebben, want jullie zijn tot Mij gekomen. jullie 
hebben de eerste stap gezet op het pad dat jullie zal leiden naar de top van de berg waar Ik jullie ben 
voorgegaan om op jullie te wachten; jullie hebben je hart voor Mij geopend en jullie hebben Mij 
bereikt; jullie hebben Mij bereikt met jullie hart  
2 jullie hebben je hart geopend als een blanco boek, zodat Ik deze onderwijzing erin schrijf; 
sommigen hebben hun verstand aan Mij geofferd, sommigen hebben hun hart aan Mij geofferd, 
sommigen hebben hun verstand aan Mij geofferd Sommigen hebben Mij hun verstand aangeboden, 
ook daarin heb Ik Mijn Woord geschreven, in de verwachting dat het hart ontvankelijk zal zijn; Ik heb 
het geopend als een leeg boek, opdat Ik deze onderwijzing erin kan schrijven want dit licht zal 
doordringen tot de geestziel waar het een thuis zal vinden dat het nooit zal verlaten; Ik heb er Mijn 
Woord in geschreven; Ik heb er ook Mijn Woord in geschreven  
3 Mijn Woord is nog nooit zo duidelijk en gedetailleerd geweest als in dit Derde Tijdperk, waarin Ik 
het meer menselijk begrijpelijk heb gemaakt. Mijn Woord doet jullie begrijpen wat Ik jullie in de 
afgelopen twee eeuwen heb gegeven. Twee geboden, die Ik u in het allereerste begin heb nagelaten, 
bevatten al Mijn onderricht: "Gij zult God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel, en 
uw naaste als uzelf." Later heeft Jezus jullie gezegd: "Hebt elkander lief", en nu zet Ik Mijn onderricht 
voort om Mijn werk onder jullie te voltooien en zo Mijn belofte om terug te keren in vervulling te 
doen gaan.  
4 In deze tijd ben ik in geen enkele kerk verschenen, want ik kwam in verlangen naar de tempel die in 
uw hart is. De plechtigheid van liturgieën en de pracht van religieuze riten trekken Mijn Geest niet 
aan, noch vertegenwoordigen zij Mijn Kerk.  
5 In het Tweede Tijdperk verwachtten de religieuze leiders en de priesters dat de Messias in de Kerk 
geboren zou worden. Maar met hen ben Ik niet ter wereld gekomen, want voor Mij was de stal van 
Bethlehem zuiverder, en bij de herders vond Ik meer liefde en warmte in de koude winter. Dit is de 
reden waarom de theologen van die tijd zich vergisten en de heersers Mij vervolgden vanaf Mijn 
geboorte tot Mijn dood.  
6 Vandaag zijn de theologen opnieuw in verwarring met het oog op mijn wederkomst, omdat de 
profetieën en aankondigingen daarvan niet juist zijn geïnterpreteerd.  
7 Vanaf het begin waren er twijfels over mijn komst, hoewel ik jullie bewijzen had gegeven die van 
mij getuigden. op deze wijze heb Ik geloof opgebouwd in het hart van Mijn volk;  
8 In de tegenwoordige tijd zijn er grote scharen discipelen gekomen, maar ondanks hun schare 
bereiken zij niet het geloof en de kracht die de twaalf bezaten die Mij in de tweede Era volgden. 
Maar wat zullen jullie doen na Mijn vertrek? Jullie weten allen dat Ik tot jullie zal blijven spreken 
gedurende de laatste drie jaren van onderricht die jullie via de menselijke geest zullen ontvangen. Als 
jullie Mij werkelijk begrepen, zouden jullie de zekerheid hebben dat Ik eeuwig bij jullie ben, dat Ik 
eeuwig tot jullie spreek. Maar wie van jullie bereidt zich innerlijk voor om Mijn Goddelijke 
Aanwezigheid te voelen en Mijn stem te horen? wie zal tegen 1950, de vastgestelde tijd voor Mijn 
vertrek, de noodzakelijke vergeestelijking bereiken om met de Meester te communiceren zonder een 
stemdrager?  
9 Ik zal niet beledigd zijn als jullie Mij geen altaren of bloemen offeren, of als jullie geen lampen voor 
Mij aansteken. Want wat ik te allen tijde in het hart van de mens heb gezocht, is het geestelijk altaar.  
10 De bloemen zijn het offer van de tuinen en de weiden; hun geur en reukwerk komt tot Mij als een 
liefdesoffer. Daarom, beroof de weiden en tuinen niet van hun gaven van liefde. Steek geen andere 
lampen aan dan die van het geloof in Mijn Goddelijkheid. Want het aansteken van olielampen zal u 
geen goed doen als uw harten donker zijn.  
11 U bent niet in staat de volmaakte Leer die Ik u heb geopenbaard te begrijpen, laat staan toe te 
passen. De naam Trinitaire Mariale Spirituele Leer zegt het al: geestelijke verheffing, erkenning van 
de Drie-eenheid van goddelijke openbaringen, en de verering van Maria, de goddelijke tederheid.  



12 Vóór het begin van het jaar 1948 heb Ik u door talloze stemdragers gezegd: "Bereidt u voor, want 
Ik zal uw geestelijke riten opnieuw instellen." Want ik wil niet dat de wereld jullie beoordeelt als 
slechte discipelen die hun Meester hebben laten deelnemen aan hun overbodige gewoonten. Ik heb 
jullie Mijn volmaakte werk toevertrouwd, dat jullie niet mogen verloochenen door jullie manier van 
handelen. Laat ieder die Mij wil volgen zijn kruis dragen en de waarheid doorgeven door heel zijn 
wezen, voor zover hij daartoe in staat is en zijn vermogens dat toelaten. U bent niet altijd voorbereid, 
maar u zou het altijd moeten zijn; want dan, wanneer u het het minst verwacht, kan een beproeving 
of een behoeftige zich voordoen, en dan moet u onmiddellijk bij de hand zijn.  
13 Voor de vaders van de gezinnen is de last van het kruis zwaar. Omdat zij de nieuwe generaties in 
de wereld hebben gebracht, hebben zij begrepen dat dit niet voldoende is om hun taak als volbracht 
te beschouwen. De wet van de Vader voor het eerste volk was: "Groei en vermenigvuldig u." En op 
het ogenblik, dat ik een grote evolutie in de menselijke ziel vaststel, zeg ik u opnieuw: "Groei en 
vermenigvuldig u", maar niet alleen in materiële dingen, maar ook in het geestelijke, in de deugden, 
in de liefde. Dit is de wet van het begin tot het einde, die gij moet vervullen, opdat gij voldaan tot Mij 
zult ingaan en tot Mij zeggen: "Heer, hier is mijn geestelijke en menselijke vervulling, hier is mijn 
vrucht. " 
14 Geliefde mensen, de tijden staan u niet toe stil te staan. De krachten van de natuur, pijn, oorlog, 
conflict en chaos zeggen je onophoudelijk: "Word wakker en werk!" Laat uw hart vervuld worden 
met deze wijn, die het bloed van de Meester is, opdat het als leven en liefde overvloeit op uw 
medemensen.  
15 Bedenk dat Mijn woord komt van een Vader die jullie zoekt, die jullie liefheeft en jullie corrigeert, 
die jullie optilt als jullie struikelen en jullie geneest als jullie ziek zijn. Ik ben vandaag niet gekomen 
om je instructies te geven, maar om je te strelen. Ik zal al uw daden duidelijk maken in het licht van 
uw geweten, maar niet sommige voor anderen ontmaskeren, opdat gij in stilte de stem van de 
innerlijke Rechter hoort en bedenkt dat de discipelen van Jezus de naam van hun Meester moeten 
loven met hun werken.  
16 Ik spreek dikwijls over Mijn vertrek zoals Ik deed met Mijn apostelen van het tweede tijdperk: 
Jezus was omringd door Zijn discipelen. Ze waren bijna allemaal ouder dan de Meester. Sommigen 
waren van middelbare leeftijd, anderen waren gevorderd in jaren. Er was er maar één die jonger was 
dan Jezus, en dat was Johannes. De Meester sprak opnieuw van Zijn naderend vertrek, en met het 
oog op die aankondiging vroegen die mannen zich af: "Waarom spreekt Hij van Zijn naderend vertrek 
als wij het einde naderen?" De reden was dat de discipelen niet konden begrijpen dat die Mens, die 
vol van leven, liefde en macht was, aards kon sterven. Zij konden niet begrijpen dat Hij, die van de 
Vader kwam, kon ophouden te leven. Maar Jezus bleef spreken over Zijn vertrek en bleef afscheid 
nemen, zodat die harten gewend raakten aan de gedachte van scheiding en begrepen dat zij van de 
tijd gebruik moesten maken en dat kostbare zaad in hun hart moesten bewaren. Toen zei er een tot 
zijn Meester: "Heer, als iemand U probeert aan te raken, zullen wij dat verhinderen." Waarop Jezus 
antwoordde: "Wat geschreven staat zal geschieden, en de wil van de Vader zal volbracht worden. 
Want hemel en aarde zullen voorbijgaan voordat Zijn woord vervuld zal zijn. " 
17 De discipelen luisterden moedeloos en bedroefd, terwijl zij zich heimelijk afvroegen: "Wat zouden 
zij kunnen doen als Hij niet meer onder hen was? Hoe zouden zij in staat zijn om alleen onder de 
mensen te strijden? Hoe konden zij de blinde het licht brengen, de melaatse reinigen, de dode 
opwekken en de zondaar bekeren? De Meester las hun gedachten, en bij een passende gelegenheid 
zei Hij tot hen: "Gij zult in Mijn plaats zijn als schapen onder wolven. Maar als jullie in Mij geloven en 
op de weg blijven, zullen jullie niet verloren gaan. " 
18 Mijn Lijden was volbracht, Mijn Woord was vervuld en Mijn apostelen voelden hun moed en 
geloof verflauwen toen zij Jezus bloed zagen zweten in de olijfgaard, alsof Hij bang was voor de 
mensen ─ Hij die macht in Zijn handen had. Zij verwachtten dat de Meester de schreeuwende 
menigte tot zwijgen zou brengen, omdat Hijzelf de bezetenen tot zwijgen had gebracht. En toen de 
snode handen de rabbi grepen om Hem te arresteren, vroegen de verbijsterde discipelen: "Heer, 
waarom hebt U Zich als een misdadiger laten arresteren, terwijl er in U toch helemaal geen zonde 
is?" Toch verstopten zij zich en lieten hun Heer in de steek. Toch bleef Christus onderwijzen, als God 
en als mens. Want Hij wilde mens zijn om een volmaakt voorbeeld te stellen, en om menselijke pijn 



te voelen. In Hem waren alle angsten, alle verlatingen. Hij ontving in Zijn lichaam alle gemeenheid en 
schande. En toen kwam het laatste uur.  
19 Vanaf de hoogte van het houten kruis zochten Zijn ogen onder de menigte Zijn vrienden, de 
discipelen ─ zij die met Hem hadden geleefd en Hem hadden liefgehad en Hem waren gevolgd op de 
wegen. Maar die waren er niet in het uur van de dood; zijn fysieke ogen zagen ze niet. Alleen 
Johannes, de jongste, was aanwezig en stond bij de moeder van de Meester. Aan de discipel gaf Hij 
zijn laatste boodschap, en aan Maria wijdde Hij op dat moment de universele Moeder ten overstaan 
van de gehele mensheid.  
20 Alles was volbracht.  
21 De discipelen, verenigd in klaagzang en verdriet, zochten troost bij Maria. Maar de Meester, die 
reeds een geestelijk wezen geworden was, maakte Zichzelf zichtbaar. Hij bezocht Maria en de heilige 
vrouwen, die tegen de apostelen getuigden van wat zij betwijfelden. Maar Jezus, die hun wilde 
bewijzen dat Hij onder hen bleef wonen, zocht hen ook op om Zich aan hen te tonen.  
22 De apostelen verbleven bij een bepaalde gelegenheid in een huis. Thomas was niet bij hen. Terwijl 
deze mannen zich overgaven aan hun herinneringen, kwam de Meester door de muren bij hen 
binnen en zei tot hen: "Mijn vrede zij met u." De verbazing van de discipelen was onbeschrijfelijk 
toen zij het geluid herkenden van die stem, die uniek voor hen was.  
23 De gestalte van Jezus verdween weer en de apostelen meldden het nieuws vol levenslust en 
vreugde aan Thomas. Maar de laatste spotte met zijn broeders. En terwijl hij het getuigenis 
ontkende, verscheen Jezus opnieuw in de kamer met de deur gesloten en groette: "Vrede zij met u." 
Thomas - aanvankelijk angstig voor het wonder, daarna vol wroeging - aanschouwde de gestalte van 
Jezus, maar twijfels kwelden hem. Toen zei de Meester tot hem: "Kom hier, Thomas, steek je vingers 
in de wonde aan mijn zijde." De ongelovige en materieel ingestelde discipel stak ze in, en door die 
wond kon hij het Beloofde Land aanschouwen. Toen viel Thomas neer aan de voeten van zijn 
Meester en, bevangen door pijn en berouw, bekende hij: "Heer, Heer, Gij zijt het." "Ja, Thomas, je 
bekent nu dat ik het ben, omdat je het gezien hebt. Zalig zijn zij die geloven zonder te zien. " 
24 Mensen: jullie beleven dit nu allemaal. Ik kondig jullie steeds mijn vertrek aan. Ik maak jullie 
materialisme geleidelijk aan los, zodat jullie later geen ongelovigen, onwetenden of verwarden zullen 
zijn.  
25 Op de laatste dag van Mijn verblijf onder jullie wil Ik jullie niet zien tranen in de ogen, Ik wil niet 
dat jullie monden uitroepen: "waarom gaat u weg, Meester? " 
26 Op het laatste moment wil Ik jullie zien gehuld in een mantel van spiritualiteit, sereniteit en 
devotie, in het vertrouwen dat Ik niet echt ben weggegaan, dat Ik dichter bij jullie ben.  
27 Ik heb u gezegd, dat ieder oog, zondaar en niet-zondaar, Mij zal aanschouwen. Sommigen zullen 
de gedaante van Jezus geestelijk zien, anderen zullen Mijn Aanwezigheid in hun hart voelen; 
sommigen zullen Mijn Licht in hun geest waarnemen, en weer anderen zullen wonderen op hun pad 
zien. Ik zal van Mijzelf getuigen in gebed en in beproevingen. Maar het zal niet nodig voor u zijn om 
de menselijke gedaante van Jezus te aanschouwen, maar om Mij te voelen in de ziel en in het hart. Er 
zal geen verdriet zijn, er zal geen leegte zijn noch verlatenheid, er zal geen verdriet zijn noch snikken.  
28 Ik wil dat jullie je bij Mijn vertrek verenigen, opdat jullie al jullie geestelijke krachten verenigen. 
Met hen kun je vertegenwoordigen wat de Meester je gaf met zijn woord.  
29 Indien er eene werkelijke vereeniging onder u is, zullen er teekenen in den hemel en op aarde zijn, 
en de volken zullen het weten.  
30 Dit is mijn woord van onderricht geweest, dit is mijn woord van liefde en onderricht geweest: een 
nooit eindigende streling.  
31 Jullie moeten je meer en meer voorbereiden ─ naarmate de tijd nadert dat Ik niet meer tot jullie 
zal spreken door middel van het menselijke verstandsvermogen. U zult proberen uzelf meer en meer 
te verzadigen met de geestelijke kracht die Mijn Woord uitzendt. Materialisme is op zijn hoogtepunt. 
Tot op heden heeft de wereld geleefd zonder Mij te voelen of te horen. Er zijn slechts weinigen die 
vergeestelijkt leven, die Mijn licht zien en vooruitgaan op hun weg, maar hoevelen zijn er in 
duisternis. Sommigen zijn in afwachting van Mijn wederkomst, in hen leeft het geloof dat Christus zal 
wederkomen om mens te worden.  
32 "Discipelen, gij die Mij gehoord hebt, gij hebt duidelijk voor u de taak die gij te vervullen hebt: de 



mensen de blijde boodschap van Mijn komst in deze tijd te verkondigen en hun Mijn openbaringen 
en leringen bekend te maken. Jullie zijn de getuigen die weten dat Ik tot jullie ben gekomen op 
dezelfde wijze waarop Ik voor het laatst in de Tweede Era werd gezien: geestelijk.  
33 Maar voordat jullie in staat zouden zijn van geest tot geest met jullie Heer te communiceren, 
wilde Ik Mijzelf mededelen door middel van het intellect van eenvoudige mensen, maar door Mij 
begaafd, opdat dit verkeer jullie zou dienen als een basis of voorbereiding voor jullie toekomstige 
opwaartse evolutie.  
34 De menselijke wetenschap, met haar verworvenheden, is het bewijs dat de ziel zich heeft 
ontwikkeld, en hoewel de weg in elk geval anders is, heeft zij in elk tijdperk het spoor van haar 
opwaartse evolutie achtergelaten. Er zal een dag komen waarop de wetenschappen zelf zullen 
bijdragen tot de evolutie van de ziel, want alles is op dat doel gericht. Ik zeg u dat de ware 
wetenschapper degene is die uit liefde voor zijn naaste in het binnenste van de Schepping naar haar 
geheimen zoekt, totdat hij het Goddelijke Licht vindt. Wie zo werkt, zal nooit verwaand zijn over zijn 
werk; hij zal zichzelf slechts beschouwen als een werktuig van de Schepper. Om die reden zal hij ook 
nooit het bestaan van God ontkennen.  
35 Er zal ook een tijd komen dat de monniken die in cellen zijn opgesloten deze zullen verlaten 
omdat zij overtuigd zullen zijn van de nutteloosheid van hun vlucht uit de wereld en hun mystiek. Zij 
zullen onder de mensen strijden om het doel te dienen waarvoor zij geschapen zijn. In één woord, zij 
zullen een einde maken aan geestelijke stagnatie om de weg van de vooruitgang in te slaan.  
36 Het zaad van de spiritualiteit is het zaad van het derde tijdperk dat Ik onder u zaai. Het geeft de 
mensheid het geheim om een beter leven te bereiken.  
37 Zie hoe de mensen, bij gebrek aan spiritualiteit, zichzelf verkeerd beoordelen en verdelen. Jullie 
hebben zelf verschillende paden gecreëerd die sommigen van anderen distantiëren. U bent zelf 
getuige van dit gebrek aan inzicht.  
38 Nogmaals zeg ik u dat de oorlog onder de mensen nog niet voorbij is. Want de oorlog van 
ideologieën, van geloofsovertuigingen en godsdiensten, van filosofieën en doctrines, zal komen, 
waarbij elk de enige bezitter van de waarheid wil zijn tegenover de anderen.  
39 Mijn offer van het tweede tijdperk is door deze mensheid nog niet begrepen. Hoewel de meesten 
beweren Christus te erkennen, hebben zij zichzelf niet in Mij erkend. waarom Mij zoeken op slinkse 
wegen, terwijl Ik slechts wandel op de weg van zachtmoedigheid, barmhartigheid en 
rechtvaardigheid?  
40 Om Mij te bereiken is het van essentieel belang je medemensen lief te hebben.  
41 Vandaag de dag heb je nog steeds geestelijken, rechters en leraren nodig. Maar als uw geestelijke 
en morele toestand eenmaal is verbeterd, zult u deze steun niet langer nodig hebben, noch deze 
stemmen. In ieder mens zal een rechter zijn, een leider, een leraar, en een altaar.  
42 Ik wil een volk zien zonder riten, decreten en dogma's, dat weet hoe het de goede weg moet 
bewandelen en dat mijn leer van de liefde leeft.  
43 Ik geef jullie deze vrijheid in deze tegenwoordige tijd, want jullie zijn niet langer onderworpen aan 
bepaalde vormen van aanbidding. Dit is geen nieuw pad, maar een deel van hetzelfde pad dat Ik voor 
jullie had uitgestippeld, maar dat jullie niet kenden. Bestudeer, doorgrond Mijn woorden, en gij zult 
inzien dat daarin waarheid is.  
44 Ik ben Liefde en als Liefde geef Ik Mijzelf aan u zonder u enige voorwaarde op te leggen. In de 
tijden die jullie doormaken, hebben jullie deze stimulans nodig, deze liefde die boven alle menselijke 
genegenheid staat.  
45 Om die verhevenheid te verkrijgen waardoor jullie je met Mijn Goddelijkheid kunnen verenigen, 
hoeven jullie niet langer je zintuigen te prikkelen door de harmonie van een paar muzieknoten, of 
opgewonden te raken bij riten of materiële voorwerpen. Want uw ziel beweegt alleen dat wat diep 
spiritueel is. Telkens wanneer je je hart opent om je ziel tot Mij te verheffen, ervaar je dat gevoel van 
vrede dat uit de Oneindigheid neerdaalt.  
46 Hoe is het mogelijk dat er mensen zijn die niets doen voor hun geestelijke ontwikkeling? Hoe 
kunnen er mensen bestaan die lager zinken dan de inferieure of redeloze wezens? Het redeloze 
wezen zondigt niet, want het beperkt zich slechts tot het volgen van zijn eigen wetten. De mens 
daarentegen zondigt zeer veel omdat hij een ziel van licht, een geest en een gave van intuïtie in zich 



draagt.  
47 Onder hen die geroepen zijn voor dit werk te werken, zijn er ook die soms de weg vergeten, die 
het geestelijk teken vergeten waarmee de Heer hen heeft getekend, zodat zij op hun weg slechts 
sporen van vrede en zegen achterlaten. Hoe kun je afdalen van de trede waarop ik je geplaatst heb? 
Dit is de reden waarom Ik steeds neerdaal om tot u te spreken, opdat Mijn woord, als een fijne 
beitel, de ruwheid van uw hart kan gladstrijken, om u te doen begrijpen dat de vereniging met God 
niet tot stand kan komen als u zich niet verre houdt van onreinheid. Alleen dan, wanneer je erin 
slaagt je denken te verheffen boven alles wat negatief is, en je Mij zoekt in het Oneindige, zul je een 
vreemd gevoel van gelukzaligheid ervaren. Hierdoor zul je beseffen dat als je Mij zo zoekt, de 
barmhartigheid van de Vader niet zal aarzelen om zich in je ziel te openbaren.  
48 Waarlijk, op zulke ogenblikken bent gij niet langer in de stoffelijke wereld, hoewel uw lichaam nog 
op aarde is. De geestziel is opgestegen, alle lichamelijke banden verbroken, om een ander leven en 
een andere ruimte binnen te gaan. Daar wordt de liefde van de Vader gevoeld, daar wordt de vrede 
en de zegening van Zijn koninkrijk voorvoeld.  
49 Om dit verlangen in de ongeregelden te wekken, verander Ik Mijzelf in een trouwe metgezel 
totdat Ik hen het goede in hun hart laat voelen ─ dat gevoel dat hen werken zal doen volbrengen die 
hen dichter bij Mij zullen brengen. Wanneer zij deze stap hebben gezet, zullen zij de onmetelijkheid 
hebben aanschouwd van het veld dat zich voor hun ogen uitspreidt en dat hen uitnodigt te werken 
en te strijden. Wat een vreugde voelen zij in hun hart als zij alles begrijpen wat zij met hun ogen niet 
zagen en met hun oren niet hoorden, omdat voor hen alles verward was en zij zich er niet van 
bewust waren dat zij geroepen waren om een edele en delicate zending te vervullen.  
50 Tot allen zeg Ik: indien gij in staat zijt één te worden met de Meester, zult gij de ellende van 
anderen meer en meer als uw eigen ellende ervaren en gij zult trachten aan uw medemensen te 
doen wat gij Mij aan u hebt zien doen. Als jullie je soms onwaardig of onhandig achten, dan is het 
voldoende dat jullie je naastenliefde voelen en je tot Mij wenden om te doen wat jullie niet kunnen 
doen. Het belangrijkste is een begin te maken, ook al lijkt de taak in het begin onmogelijk. Later 
zullen er wonderen gebeuren en zal het geloof ontbranden. Dan, beetje bij beetje, zullen de 
hongerigen, de melaatsen, de haveloze en de mislukten aan uw deuren komen, nood in al zijn 
vormen. Maar gij moet waken en bidden, want verzoeking en verleidingen zullen u overvallen en u 
de wereld aanbieden in ruil voor uw vergeestelijking. Er zullen ook mensen komen die u proberen te 
verleiden met schijnbaar grootse woorden en ideeën. Lusten zullen je lichaam verleiden en je ziel 
verzwakken. Je zult je overal tegen moeten verzetten ─ soms alleen, in andere gevallen samen met je 
broers. Uw wapens zullen zijn: voorbereiding, geloof, uw inherente doel, de wetenschap dat u beetje 
bij beetje van de Meester zult ontvangen.  
51 Zo zullen jullie sterke soldaten worden van mannen die door het leven verslagen zijn. U zult 
voorbereid de tijd van strijd ingaan die u thans doormaakt. Uw ziel zal niet wanhopen, want zij zal 
voelen dat zij deze strijd nodig heeft om zich te zuiveren en te verheffen. Waarlijk, Ik zeg u, bij ieder 
die Mij zijn volbracht werk kan tonen, zal het als zijn laatste werk binnen de Materie worden 
aanvaard.  
52 Dan, terwijl uw lichaam tot stof vergaat en uw ziel, nu bevrijd van haar laatste menselijke gewaad, 
met haar geestelijk werk is begonnen, zal zij de ladder van treden aanschouwen waarop zij, stap voor 
stap, de zeven treden zal bestijgen, totdat zij de boezem van de Vader bereikt, die Kracht, Genade en 
Licht is.  
53 Ziet, ofschoon gij tot zulk een grote onvolmaaktheid zijt afgedaald, terwijl gij de wegen der wereld 
in verschillende lichamen hebt bewandeld en de vuiligheid en onreinheid kent, zijt gij mijn liefde 
waardig geweest. Maar deze hele lange reis was de ervaring die je ziel had om de waarde te kunnen 
waarderen die inherent is aan Mijn wetten en de waarde die het geestelijke heeft ─ om te begrijpen 
dat de evolutie van de ziel heerlijkheden en volmaakte bevredigingen brengt. Daarom heb ik altijd 
mannen uitgenodigd op dit pad. Want zolang zij het niet bereiken, zal het lijden hen blijven kwellen 
en zullen valse genoegens hen blijven geselen.  
54 Wat Ik jullie leer is voor het welzijn van een ieder die Mijn Leer liefdevol ontvangt, opdat zijn 
daden hem zullen veranderen in een toekomstige Meester die Mijn Macht en Mijn Licht zal 
overbrengen, dat het verderf van de wereld moet overwinnen.  



55 De slechtheid van deze tijd heeft voor de mensen afgronden van wanhoop geopend.  
56 Er zijn onder de mensen vele werken die groot en goed lijken. Daarom zeg ik tegen jullie: Waakt, 
opdat gij in staat moogt zijn elk bedrog te bestrijden, wetende dat in u een onvergelijkelijke en ware 
grootheid is.  
57 Welke grotere heerlijkheid is er dan het goede met anderen te delen en het in praktijk te 
brengen? Welke grotere heerlijkheid is er dan de liefde die wij kunnen schenken aan onze naasten, 
wier licht en invloed ook hen kunnen helpen om de weg naar de volmaaktheid in te slaan? Welk 
groter genot is er voor de ziel dan de zwakheid van haar lichaam te kunnen overwinnen om hoger te 
komen dan het niveau waarop zij zich bevindt?  
58 Reeds in het tweede tijdperk sprak ik tot u over het geestelijk leven, en uw geest begreep ten dele 
wat ik zei en voor welk doel hij bestemd was. Vandaag, nu Ik u weer rondom Mij zie verzameld, 
onthul en verklaar Ik u alles wat voor uw verstand onbegrijpelijk was. En Ik zeg jullie nogmaals dat 
wie Mij wil volgen, zijn kruis op zich moet nemen en Mij volgen. Want mijn kruis betekent niet de 
dood, maar liefde en onbaatzuchtigheid, opoffering van overbodige goederen voor het welzijn van 
de ziel.  
59 Discipelen, maak de kinderen van deze tijd bekend met mijn leer. Laat ieder die mijn woord heeft 
begrepen zijn kinderen vormen met hoge idealen en alle kwaad uit hun harten verwijderen. Zaai in 
hen het zaad van goedheid, wat spiritualiteit is. Dan, wanneer deze kinderen genoeg begrip hebben 
om de kracht van mijn Leer te begrijpen, zullen zij niet wankelen op hun weg, maar hun stap zal zeker 
zijn en niemand zal hen kunnen misleiden.  
60 Als een zon die leven, licht en warmte uitstraalt, heb Ik Mij over allen uitgestort. Maar ieder zal 
ervan ontvangen naar gelang zijn ontwikkeling en voorbereiding.  
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 209  
 
1 Naarmate de vastgestelde tijd nadert waarop deze manier om jullie Mijn onderricht te geven zal 
eindigen, dringen jullie meer en meer door in Mijn Goddelijke Boodschap.  
2 jullie weten dat terwijl Ik jullie Mijn Woord breng, de wereld aan jullie voorbij gaat zonder Mij te 
voelen of Mij te horen  
3 Er zijn slechts weinigen die van Mijn komst afweten. De rest van de mensheid leeft in de 
verwachting dat wanneer ik terugkeer - zoals beloofd - ik dat lichamelijk zal doen, dat wil zeggen dat 
ik weer mens zal worden.  
4 Alleen jullie weten dat jullie je al in de Derde Tijd bevinden, waarin Ik tot jullie spreek door middel 
van hen die gekozen zijn als stemdragers van Mijn Woord.  
5 De menswetenschap geeft u het bewijs dat het zich ontvouwt. Besef dat dit ook de ontwikkeling 
van de ziel laat zien. De mens heeft in elk tijdperk zijn sporen van vooruitgang achtergelaten, die de 
latere generaties zich geleidelijk eigen maken.  
6 De wetenschap is het licht van mijn wijsheid, die haar geheimen aan de mensen openbaart. De 
wetenschapper die een verheven ziel bezit, zal Mij niet zoeken door middel van riten, want zijn gave 
van wetenschap zal hem voortdurend dichter brengen bij de Vader, die de Goddelijke Wetenschap is. 
Deze persoon zal nooit opscheppen over zijn werken, want hoe meer hij ontdekt, hoe kleiner hij zich 
voelt. Ook zal hij mijn bestaan niet kunnen ontkennen, want bij elke bocht zal hij in de natuur het 
spoor van de Schepper zien.  
7 leerlingen, ook in jullie heb Ik gaven gelegd die ontwikkeld moeten worden, zodat jullie degenen 
zijn die met eenvoudige woorden, maar vol van waarheid, deze Leer in de harten van jullie 
medemensen vestigen;  
8 het zaad van de vergeestelijking dat Ik altijd in de wereld heb gezaaid, zal Ik ook in deze tijd nog 
een keer laten Dit zaad bevat het geheim voor een beter leven.  
9 Indien heden de menschen onder elkander strijden, indien zij verdeeld zijn in geloofsleer, in klassen 
en in rassen, indien de menschen elkander niet liefhebben, noch elkander begrijpen, noch 
barmhartigheid betonen, dan is dat, omdat in hun harten Mijn zaad der liefde niet ontkiemt. maar in 
deze tijd waarin Ik neerdaal als een dauw van genade op de velden, zal Mijn zaad, bewaard in het 
hart van ieder menselijk schepsel, ontkiemen en vrucht dragen  
10 zoals Ik u Mijn komst aankondigde in het Tweede Tijdperk, zo kondig Ik u vandaag de oorlog aan 
van de geloofsovertuigingen, van de wereldbeschouwingen en de godsdiensten, als 
voorafschaduwing van de vestiging van Mijn Rijk van de vergeestelijking onder de mensen; Ik kondig 
u Mijn Rijk van de spiritualiteit aan, als voorafschaduwing van de vestiging van Mijn Rijk van de 
spiritualiteit onder de mensen  
11 Mijn Woord zal als een vurig zwaard het fanatisme vernietigen dat eeuwenlang de mensen heeft 
omhuld. Het zal de sluier van hun onwetendheid scheuren en het heldere, lichtende pad tonen dat 
naar Mij leidt.  
12 Wanneer de mensheid, dank zij haar vernieuwing, ontvankelijk zal zijn voor het geestelijke, zal zij, 
zowel geestelijk als aards, de strengheid der wetten, noch de rechtvaardigheid der aarde meer nodig 
hebben om gerust te zijn, want dan zal ieder mens zijn eigen rechter kunnen zijn.  
13 Mijn leer introduceert geen dogma's of riten, zij inspireert alleen het goede. Mijn Geestelijk 
Onderricht onderwerpt niemand aan bepaalde vormen van aanbidding; het is een voortdurende 
uitnodiging tot de Weg van de Waarheid.  
14 Jullie komen in de schaduw van de machtige boom, waar - zoals jullie weten - Hij is die jullie het 
Brood van het Eeuwige Leven aanbiedt, dat voedsel dat jullie kracht geeft om de reis van het leven te 
doorstaan.  
15 "Het Woord" is tot jullie gekomen om een nieuw tijdperk in te luiden.  
16 Eeuwig heb ik jullie geestelijke boodschappen gezonden waarin ik jullie aanspoor op te stijgen. 
Want lichamelijke materie ketent de ziel aan de aarde als een zware kettingschakel.  
17 In de loop van je ontwikkeling heb je eindelijk begrepen dat je lot niet van de materie afhangt, 
maar van mijn wil.  



18 De mens is het niet altijd eens met mijn bedoelingen, en hij toont mij zijn afwijzing en 
ongehoorzaamheid. Reeds vele malen heeft hij mij onrechtvaardig genoemd en getracht zich met 
mijn hoge raad te bemoeien. Anderen twijfelen aan mijn macht wanneer zij van mij niet krijgen wat 
zij verlangen, en wanneer zij het daarna wel krijgen, schrijven zij het alleen toe aan hun 
inspanningen. Daarom beschouwen zij zichzelf uiteindelijk als goden en koningen, terwijl zij Hem 
vergeten die in de mens een geestziel heeft gelegd en hem met een wonderbaarlijke natuur heeft 
omgeven.  
19 Zou de mens, met al zijn wetenschap, iets kunnen scheppen van wat Ik heb geschapen? Nee, 
mensen.  
20 De menselijke wetenschap heeft haar grenzen, maar God, de Schepper, heeft die niet. 
Wetenschap is licht, maar in de handen van veel mensen wordt het duisternis. In het universum 
daarentegen, getuigt alles van Mij. Al de koninkrijken van de natuur zingen hun lied van leven en 
liefde. En toch, ondanks het feit dat Ik jullie door alle geschapen dingen heen zeg: "Hier ben Ik", 
zoeken jullie Mijn beeld in onvolmaakte werken die door mensenhanden zijn gemaakt. Dan buigt gij 
u voor hen neder en aanbidt hen, waardoor uw ziel van elke verheffing wordt afgehouden.  
21 Ik geef u liefde, want ik vind geen man wiens hart zich een weinig opent om het leed van anderen 
tot het zijne te maken. Zij aan wie Ik rijkdom en macht toevertrouw om hun naasten te dienen, 
weigeren elk mededogen en zelfs zij die beweren Mij op aarde te vertegenwoordigen, omgeven door 
luxe en gekleed als koningen, sluiten hun oren en hun hart voor de klaagzangen van degene die om 
liefde en barmhartigheid vraagt.  
22 Dit zijn niet Mijn wegen. De smalle weg die ik heb uitgestippeld is die van de goedheid. Daarom 
zeg Ik u nogmaals: Mijn woord is Mijn weg, want het spreekt altijd tot u van gerechtigheid, 
zedelijkheid en liefde.  
23 Ik maak je hart gevoelig om er mijn leringen in te prenten en jij voelt je werkelijk gevoed door het 
brood van het eeuwige leven.  
24 Ik hou van iedereen evenveel. Toch zullen niet allen Mij horen in deze Era. Evenals in het Eerste en 
het Tweede Tijdperk heb Ik een plaats op aarde gekozen om er hen te verzamelen die Mij zullen 
horen.  
25 In elke godsdienstige gemeenschap nemen mannen de leiding op zich, die zich Mijn 
boodschappers noemen, Mijn uitverkorenen, Mijn gunstelingen. Toch zie ik geen rechtvaardige door 
wie de mensheid gered zou kunnen worden. Er is geen mond die zou kunnen spreken zoals ik tot u 
sprak in Jezus in zijn tijd.  
26 Het volk wordt heen en weer geslingerd te midden van een wervelwind, en in zijn chaos lijdt het 
en kreunt het in het aangezicht van een dreigende oorlog.  
27 Die volkeren hadden zich, toen Ik terugkeerde, geestelijk kunnen voeden met Mijn Woord van het 
Tweede Tijdperk, maar dat brood was verborgen of vervalst. En zo zie jij sommigen zich vrij bewegen, 
anderen onverschillig, de meesten fanatiek en hardvochtig.  
28 Wanneer zal de rijke man bereid zijn zijn rijkdommen onder de armen te verdelen?  
29 Wanneer zal de voortreffelijk geklede bereid zijn zijn klederen af te leggen om de naakte te 
bedekken? De mensheid is hongerig naar voorbeelden en heeft behoefte aan gerechtigheid en 
barmhartigheid.  
30 De mensen hebben vergeten dat Ik afstand heb gedaan van Mijn Koninkrijk om onder jullie te 
wonen en jullie alles te geven wat in Mij is. waar zijn Mijn plaatsvervangers die Mij werkelijk als 
voorbeeld nemen?  
31 tot u zeg Ik: Ik heb u geroepen om u opnieuw tot erfgenamen te maken en Ik geef u de 
bevoegdheid om de zieken te genezen met de balsem van Mijn Liefde, die Mijn Eigen Bloed is  
32 Ken u zelven, opdat gij moogt begrijpen, dat Ik u Mijn genade waardig gemaakt heb, ook zonder 
verdienste, en zie naar de menschen, die als verdwaalde schapen hunne klacht opheffen. Zie hoe 
mannen met lege handen thuiskomen, hoor de stem van pijn en wanhoop.  
33 Kijk naar uw handen, daarin zult gij kracht en troost vinden om dit lijden te verlichten. Waarom 
twijfel je aan deze genade? Laat het licht van het geloof in uw hart branden tot het een fakkel wordt. 
Sluit uw hart niet, want dan zult ook gij rijke vrek worden. Besef dat jullie van Mij moeten getuigen 
en over Mij moeten spreken. Maar als jullie dat niet doen, zullen de stenen van Mij getuigen.  



34 Ik ben Macht en Gerechtigheid, maar wacht niet op Mij om jullie deze lessen te geven door 
middel van pijn of de ontketende krachten van de natuur. Hoop dat Mijn Goddelijke Straling je 
omringt en Mijn Liefde je voor altijd zegent.  
35 Mijn goddelijke Geest komt tot u om uw lijden te verlichten. Want je bent zwaar op de proef 
gesteld op je pad. De Meester van Nederigheid daalt neer om u zijn onderwijs en zijn troost te 
brengen.  
36 Op sommige momenten roep Ik jullie ter verantwoording omdat jullie Mijn wet niet vervullen. 
Want Ik heb het je lang geleden gegeven, en daarmee heb Ik voor jou de perfecte weg uitgestippeld.  
37 Het komt u niet meer gelegen Mijn leer in uw hart te verbergen. Leer Mij te zien en te voelen, 
zodat jullie niet in dwaling vervallen.  
38 Ik heb jullie gemaakt tot bezitters van oneindige heerlijkheden, maar jullie weten niet hoe jullie 
die met jullie medemensen moeten delen.  
39 Het is nodig geweest de les die ik u sinds 1866 heb gegeven vele malen te herhalen, opdat hij tot u 
doordringt. Daardoor weet je dat ik je nooit achteruit zal doen gaan. Ik help je liefdevol om je op het 
juiste pad te zetten. Ik heb tot u gesproken in uw taal met de grootste eenvoud om Mijzelf 
verstaanbaar te maken en opdat gij Mijn woord zoudt begrijpen.  
40 Ik zie dat u halverwege bent gestopt en dat uw opwaartse vooruitgang slecht is. Maar kijk naar de 
wereld die tranen laat, naar de ongelovige die spot met Mijn Woord. Zie ook degene die dorst naar 
liefde en licht. Maar jullie, discipelen, kunnen je niet beroepen op onwetendheid, noch ziekte, noch 
nood, noch zwakheid. Want het zou zijn om alles te ontkennen wat ik je heb gegeven. Daarom moet 
gij Mijn woorden indachtig zijn: "O mannen van weinig geloof!" 
41 Er zijn slechts weinige harten die in staat zijn geweest op te staan en Mijn woord te horen waar 
het is. En velen zijn het die, in plaats van hun ziel tot Mij te verheffen, slechts komen om Mij hun 
aardse leven met zijn ellende en ontbering te tonen. Dit is de reden voor uw zwakte en gebrek aan 
eenheid onder het volk. wanneer zullen jullie jezelf vergeten en Mij om de wereld vragen?  
42 De moeders wenen omdat hun raad door de kinderen niet wordt opgevolgd. De desolate stad 
toont Mij de onvruchtbaarheid van haar bestaan. De vrouw toont me haar hart onbegrepen door 
haar metgezel. Maar jullie vergeten allemaal dat dit de weg is die naar het Beloofde Land leidt: die 
van opoffering. "In Mijn Holle Hand ligt het lot van ieder van jullie. " 
43 Wees toegewijd, en als jullie veel lijden, ben Ik met jullie.  
44 Vergroot uw pijn niet door naar uw maatstaven te oordelen wat alleen Ik kan beoordelen.  
45 Onthoud dat ik van je hou. Ik ben niet onverschillig voor uw lijden en ik begrijp u echt. Zie, jullie 
zijn zo dicht bij Mij, en toch begaan jullie zoveel overtredingen. Toch vergeef ik je.  
46 Sommigen twijfelen aan Mijn aanwezigheid in het aangezicht van het gewicht van hun 
beproevingen, wijken van het rechte pad af en wenden zich tot datgene wat zij achterlieten, in de 
hoop terug te krijgen wat zij menen verloren te hebben. Maar zij wenden hun ogen weer tot mijn 
Werk, wanneer zij hun handen leeg zien en hun geest machteloos tegenover het grote wereldwijde 
lijden, de pestilentiën en de doden die aan de deuren van de natiën kloppen en ook u bedreigen. 
Want de voorbode van een nieuwe oorlog maakt hen ongerust.  
47 Weest niet als de ongelovigen die van Mij een bewijs eisen om in Mij te geloven en die tot Mij 
zeggen: "Laat de oorlog onmiddellijk ophouden en geef brood op alle tafels, dan zal ik in U geloven." 
48 Ik zeg jullie nog één keer dat jullie nog maar drie jaar hebben tot het einde van deze verkondiging 
aan jullie en dat jullie deze korte tijd moeten benutten om de wereld met haar kerken en sekten uit 
te nodigen tot de weg van het licht en de vergeestelijking, waar allen zich met Mij kunnen verenigen 
van geest tot geest.  
49 Dit zal geschieden wanneer fanatisme en afgoderij uit het hart der volkeren zullen zijn uitgeroeid.  
50 Jullie zullen dan zijn als zeelieden op een woeste zee, vertrouwend op hun reddingsboot. 
51 Ik zal de oproep ook richten tot allen die tot de stammen van Israël behoren en die verstrooid zijn, 
zodat ook zij hun zending zullen vervullen. Dan zullen de mensen mijn stem horen en het stralende 
licht van de dageraad aanschouwen dat alle bewoners van de aarde zal verlichten.  
52 Raakt niet gewend aan mijn woord en wanneer jullie het horen, let dan niet op de stemdrager 
door wie Ik het aan jullie overbreng. Doordring het en grijp de betekenis ervan, zodat uw kennis 
volledig zal zijn.  



53 De betekenis is de uitdrukking van het Goddelijke.  
54 Wat jullie nu horen en zien is niet de gebruikelijke liturgie, noch een rite die indruk maakt op jullie 
zintuigen. Want de plechtigheid van deze manifestatie is in je ziel.  
55 Op deze momenten bent u niet binnen de vier muren van deze ontmoetingsplaats. Veeleer heb Ik 
gewacht op jullie verheffing van de ziel, opdat jullie in de ware innerlijke aanbidding de gemeenschap 
met Mijn Goddelijkheid zouden bereiken. Ik heb jullie toegestaan deze ontmoetingsplaatsen te 
bouwen, opdat jullie er devotie, stilte en het bijeenbrengen van jullie gedachten kunnen vinden, 
waardoor jullie mijn Goddelijke Straal aantrekken. Maar deze vier muren zijn niet mijn tempel. Deze 
ontmoetingsplaatsen zijn bestemd voor uw bijeenkomsten. Want de ware tempel, Mijn heiligdom, is 
in je hart.  
56 Gij vraagt Mij of deze plaatsen van samenkomst na 1950 zullen verdwijnen, en Ik antwoord u: 
Nee, je weet niet hoe lang ik je deze plaatsen zal gunnen. Want zolang er in het volk niet de kennis is 
van Mijn Werk, de verheffing en de volharding in Mijn Wet, kunt gij geen afstand van hen doen. Na 
mijn vertrek zullen jullie samenkomen op de dag die gewijd is aan de rust ─ niet als een traditie of ter 
herinnering, maar om mijn woord en dat van de geestelijke wereld te gedenken en te interpreteren. 
Opdat jullie elkaar ware getuigenissen geven van Mijn wonderen op jullie wegen; opdat jullie 
verenigd blijven in liefde voor Mij en Mij een aangename eredienst aanbieden, en opdat jullie harten 
niet koud, noch vermoeid, fanatiek of materialistisch worden.  
57 U weet niet hoe lang ik u deze ontmoetingsplaatsen zal laten. Want na 1950 zullen er steeds weer 
nieuwe worden opgericht ─ niet opdat in hen Mijn woord zal weerklinken door de stemdrager, noch 
opdat de geestelijke wereld zal worden gevestigd ─ want die tijden zullen dan voorbij zijn ─ maar 
opdat in hen Mijn woord en Mijn leer zuiver en onvervalst zullen worden overgebracht, zoals Ik het 
jullie heb gegeven. In die atmosfeer van vrede zal mijn Aanwezigheid zijn, die van Maria, de 
Aanwezigheid van Elia, en van de Geestelijke Wereld. Daar zullen de zieken genezen worden, de 
blinde zal zijn ogen openen voor het licht, de wereldling zal eerbied kennen, de zondaar zal berouw 
tonen, en allen zullen ontvangen wat zij nodig hebben, zodat het kristalheldere water, de goede 
vrucht en het goede zaad zich kunnen verspreiden.  
58 Je weet niet of je in de huidige incarnatie de ware tempel van mijn Goddelijkheid zult leren 
kennen. Maar jij hebt de taak om de weg voor te bereiden. Indien gij het doel niet bereikt, laat dan 
ten minste de weg bereid voor uw kinderen, of opdat hun kinderen de tempel van mijn Goddelijkheid 
kunnen binnengaan. Dan zul je begrijpen dat mijn Aanwezigheid niet alleen aanwezig is in deze 
plaatsen van samenkomst, dat je ziel er niet alleen moet aanbidden. Je zult beseffen dat de tempel 
van Goddelijkheid het universum is, je hart het altaar, je geloof de kandelaar en het offer. Ook de 
schepping is een tempel, zelfs het stof waar je voeten op staan. De bergen zijn altaren die zich tot Mij 
verheffen. De valleien met hun matten en hun bloemen offeren hun offer aan Mij. De koninklijke 
ster, alle sterren en planeten zijn werelden die Mij hun eerbetoon van liefde brengen, en overal waar 
je gaat of kijkt is mijn Goddelijke Geest als Vader. Realiseer je dan, dat je eeuwig in de tempel leeft.  
59 Ieder draagt in zich een tempel, en ook uw huis is een heiligdom, want daarin woont de 
menselijke familie, die als de geestelijke familie is. Daar in de schoot van het gezin is Mijn beste 
tempel.  
60 Maar vandaag zie Ik dat het ware licht niet begrepen wordt door hen die ver van de Weg gaan. Ik 
zie dat de enige plaats waar ze tot Mij komen, de materiële kerk is.  
61 Ik zie de chaos in de mensheid, de veronachtzaming van menselijke en goddelijke wetten. Mijn 
Leer is in deze tijd verborgen geweest en beschouwd als iets dat tot het verleden behoort. Daarom 
falen mensen, instellingen verdelen en bespotten het Allerheiligste. Zo vind ik de mensen: zij 
verwerpen elkaar, vernietigen elkaar, doden elkaar, verwarren de ziel met het lichaam, het 
Goddelijke met het menselijke, en het licht met de duisternis.  
62 In deze tijd van verwarring en kwaad heb Ik een miskend en onderschat volk uitgekozen: het 
Mexicaanse volk, om tot hen en tot de uitverkorenen die in andere naties wonen, de oproep te 
richten, hen rond Mij te verzamelen, hen met de beitel van Mijn Woord glad te strijken, hen taken te 
geven, en hen dan bereid en vol liefde als ambassadeurs van Mijn Werk uit te zenden over de hele 
wereld.  
63 Dit is de verantwoordelijkheid die rust op de scharen die mijn goddelijk woord horen.  



64 Ik zuiver mijn volk en verwijder hun onvolkomenheden. Maar deze zuivering zal niet alleen 
plaatsvinden in uw geestelijke activiteiten, zij zal ook uw huizen beïnvloeden. Ik ben verschenen als 
een wervelwind, en haar kracht 'doet alle slechte vruchten nedervallen, zodat in het gebladerte van 
de geestelijke boom en van de menselijke boom alleen de goede vruchten overblijven. Want de tijd 
van beproevingen nadert, wanneer de mensen u zullen ondervragen.  
65 Mijn werk zal worden beschouwd als een nieuwe sekte. De mensen zullen u ondervragen in uw 
privé-leven, thuis, op het werk, in al uw plichten, en dan, als u niet bereid bent om van Mij te 
getuigen, als u Mijn woord niet bevestigt met uw daden, zult u zijn als die huichelachtige Farizeeërs 
die onder hun onberispelijke mantel het bederf van hun hart verborgen.  
66 Het oordeel van uw Heer zal plaatsvinden in het laatste jaar van mijn hier zijn, bovenal zal de dag 
van mijn vertrek door allen worden gevoeld en door ieder oog worden aanschouwd ─ dat van de 
zondaar en dat van de zondeloze ─. Ik bereid iedereen voor, opdat jullie ware dragers van mijn woord 
zullen zijn ─ het woord dat in deze tijd tot jullie wordt gebracht door de Heilige Geest.  
67 Blijf kalm en rustig, want jullie zijn de tijd van de strijd binnengegaan die Ik jullie lang geleden heb 
aangekondigd. Deze strijd zal onder jullie plaatsvinden. Daarin zult u dezelfde wapens opnemen. Zij 
die Mij begrijpen en Mij liefhebben zullen hun wapens opnemen voor Mijn Zaak. Zij die Mij niet 
begrepen hebben, zullen ze in dienst stellen van hun eigen zaak. Maar uiteindelijk zal de waarheid 
zegevieren. Enige tijd geleden heb ik u gezegd: denk aan een gelijkenis van het Tweede Tijdperk: 
"Laat het koren en het kaf samen groeien en maai niet voordat beide rijp zijn, om het koren te 
kunnen scheiden en daarna het kaf in het vuur te werpen." Ik, de Goede Herder, heb toegestaan dat 
het graan van mijn Woord in jullie harten groeit samen met het onkruid van de zonde. Maar nu is de 
tijd gekomen om te maaien met de sikkel van mijn gerechtigheid, zodat in het hart van mijn 
arbeiders en in de boezem van hun huizen alleen het zaad van waarheid en liefde zal overblijven.  
68 U gaat niet tot op de bodem van mijn leer, en daarom overvallen de beproevingen u. Dit is de 
reden waarom gij verdeeld zijt en elkander niet verstaat; want toen Mijn woord bevestigd werd, 
waart gij niet voorbereid. Toch bereid Ik u voor, opdat gij bedaard zult zijn en vrede zult hebben, en 
de wervelwind alle slechte vruchten zal wegrukken. Want alles wat geen leven, geen vrucht, geen 
schaduw geeft, zal vergaan. Onder de kracht van de wervelwind zullen vele bomen vallen, vele 
arbeiders zullen Mij de rug toekeren, vele kerkleiders zullen de hun toevertrouwde taak aan Mij 
teruggeven. Maar Mijn wil zal je rechtzetten.  
69 De tijd zal komen dat allen die Mij de rug hebben toegekeerd, zullen ontwaken en berouwvol tot 
Mij zullen terugkeren en tot Mij zullen zeggen: "Meester, hoe zuiver is Uw werk. " 
70 Wat vandaag in de boezem van dit volk gebeurt, gebeurt in alle volken van de wereld. Ik ben aan 
allen verschenen met Mijn zwaard der gerechtigheid, niet alleen in deze wereld, maar ook in de 
geestelijke wereld en op elke plaats waar een onvolmaakte ziel verblijft, om haar te verlichten, te 
zuiveren en te vervolmaken. Dezelfde die op dit moment tot u spreekt, sprak tot u in de Tweede Era. 
Uit al de scharen die Mij in Galilea hoorden, koos Ik er slechts twaalf uit, en door hen verspreidde Ik 
Mijn leer ver en wijd over de hele wereld. In die tijd kwam het woord van Jezus op velen over als 
fantasie. Ook nu nog is er geen gebrek aan hen die hetzelfde denken van de Geest der Waarheid. 
Maar eerder zullen hemel en aarde voorbijgaan dan dat mijn woord niet zal geschieden. 
71 Wie zou u kunnen vervolgen, of u als misdadigers beschuldigen, of u lasteren, indien gij mijn leer 
volgt? Maar je zult alleen onderwijzen wat ik je geleerd heb: De Liefde, de innerlijke aanbidding, de 
kennis van de ware tempel van Mijn Goddelijkheid.  
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 



Instructie 210  
 
1 Ik ben gekomen om jullie te bevrijden van de kwelling waarin jullie materialisme jullie heeft 
gestort, en om jullie de lamp te brengen waarmee jullie de weg kunnen verlichten. 
2 Jullie zijn de mensen van het Derde Tijdperk - zij die waarlijk de reden van hun leven zullen kennen 
en Ik help jullie om deze kennis te verkrijgen met behulp van Mijn openbaringen. 
3 Jullie zijn het volk van het nieuwe tijdperk, waarin mijn koninkrijk jullie hart zoekt om erin 
opgebouwd te worden; waarin jullie je geestelijk ideaal zullen verwezenlijken en zullen leren dat het 
beste gebed dat van jullie werken is. 
4 Liefde en waarheid behoren tot de geestziel, wijsheid ontspringt er aan, omdat zij geschapen is om 
haar Vader lief te hebben en te kennen. 
5 Ik, de Meester, schud u door elkaar met de herinneringen aan uw geestelijk verleden, die uw hart 
niet kent, omdat zij toebehoren aan uw geestziel toen deze zijn ware bestaan leidde, toen uw wereld 
nog een andere was en u nog niet vertoefde in het lichaam dat u nu hebt, dat toetssteen, aambeeld 
en les voor de ziel is. 
6 Ik breng jullie herinneringen aan het Geestelijk Leven dat achter de sluier van jullie lichamelijkheid 
verborgen ligt, om jullie te zeggen dat dat leven weer op jullie wacht, zodat jullie er ten volle van 
kunnen genieten na jullie pelgrimstocht, jullie ervaring en jullie evolutie. 
7 Wanneer gij terug zijt in het eeuwig huis en de gelukzaligheid voelt van het leven daarin, zult gij 
niet moe worden deze wereld van tranen te zegenen, naar welke gij gekomen zijt om de 
gelukzaligheid, de vrede, het licht te leeren waarderen. 
8 Mijn terugkeer - nu in de geest - heeft tot doel jullie te herinneren aan de weg van de Wet die jullie 
zal verenigen met het Absolute, die jullie zal doen binnentreden in de universele harmonie. Wanneer 
je dan deel uitmaakt van die Goddelijke harmonie, wanneer je je dan voedt met het brood van mijn 
wijsheid, zul je waarlijk weten wie je bent. 
9 Wat zou u in de wereld kunnen doen wenen, terwijl gij boven de ellende van het menselijk leven 
staat? Noch het lijden, noch de ontberingen, noch de morele beproevingen, noch de krachten van de 
natuur ─ niets zal in staat zijn je te verslaan of je te ontmoedigen als je eenmaal ware spiritualiteit 
hebt bereikt. 
10 Jullie lijden zal zijn omwille van anderen, jullie zorgen zullen zijn omwille van de redding van alle 
mensen, en telkens wanneer jullie de redding van een mens zien, zullen jullie het licht van de Vader 
voelen oplichten in jullie innerlijk, en jullie zullen de dag zegenen waarop jullie de eerste stap op de 
weg hebben gezet. 
11 Mijn woord is de geestelijke weg die jullie met al jullie zintuigen, al jullie verstand en al jullie liefde 
moeten gaan, als jullie willen weten waar jullie vandaan komen en waar jullie naar toe gaan. 
12 Niemand kent zichzelf nog. Als je je lichaam niet eens kent, hoe zul je dan je ziel kennen? Maar 
jullie zullen jezelf kennen in de mate waarin jullie mijn goddelijke leringen in praktijk brengen. 
13 Ik onderwijs u door het Woord, want het bevat alles, daar het van Mij komt, die "Het Woord" ben. 
Leer zo over het geestelijke te spreken, dat elk woord dat je tot anderen richt, van je hart naar het 
hart van je broeder gaat als ware het een parel, een juweel van onschatbare waarde. 
14 Leer tot de zielen te spreken, leer hen de stem van hun geweten te horen, maak hun zintuigen 
gevoelig door mijn leringen. 
15 Zie hoe al mijn zinnen leiden naar het pad dat de weg wijst. Ook al bekijkt u ze nu nog 
oppervlakkig, morgen, wanneer u een hoger niveau kunt betreden, zult u in mijn woorden slechts het 
wezenlijke ontdekken. 
16 Ik kom niet tot jullie, mensen. Wanneer Ik u zeg dat Ik tot u ben neergedaald, is dit symbolisch 
bedoeld. Want Mijn verkondiging is door een inspiratie die gedachte wordt in de geest van deze 
stemdragers. Daar Ik weet, dat op het ogenblik, dat gij deze boodschappen hoort, gij niet in staat zult 
zijn ze te begrijpen, noch ze zelfs te onthouden, heb Ik bevolen, dat gij Mijn woorden zult 
opschrijven, opdat gij morgen langzamerhand zult begrijpen, wat gij thans nog niet begrijpt. 



17 In schijn is Mijn manifestatie op dit ogenblik niet erg indrukwekkend, want haar luister is 
geestelijk. Maar gij zult toch de heerlijkheid voelen waarmee Ik tot u gekomen ben, en gij zult deze 
Leer het wonder zien verrichten van de redding van de mensheid door vergeestelijking. 
18 De geestelijke tempel, met liefde gebouwd door de kinderen des Heren, zal door vele pilaren 
worden gedragen. Elk van hen zal een van hen zijn die standvastig blijven op de weg van mijn wet. 
19 Denkt u dat dit niet mogelijk is? Het is omdat je nog geen vertrouwen in jezelf hebt. Ik heb echter 
vertrouwen in allen, heb dat altijd gehad, en daarom heb ik u in de loop der tijden nieuwe en steeds 
grotere openbaringen toevertrouwd. Waarlijk, Ik zeg u, de dag is niet ver meer, dat gij aan uw 
medemensen leringen van diepe wijsheid zult geven ─ maar niet door het woord dat men 
bestudeert, maar door datgene wat ontspringt uit de bron van de geest, wanneer deze in 
gemeenschap is met de Goddelijke Meester. 
20 Waarom zou het niet mogelijk zijn dat goede gevoelens voortkomen uit dorre harten? Waarom 
zouden er geen wateren van genade kunnen vloeien uit het hart van iemand die gezondigd heeft, om 
de dorst te lessen van hen die lijden? 
21 Jullie zijn niet alleen maar geesten die vandaag denken en morgen ophouden te bestaan. Je bent 
niet alleen vlees dat vandaag leeft en weldra zal ophouden te bestaan. Voor Mij zijn jullie boven alle 
eeuwige zielen, kinderen van God, en daarom toon Ik jullie de weg die werkelijk met jullie 
overeenkomt. 
22 Ik wil u niets onthouden van wat Ik in de natuur heb gelegd voor het behoud, de gezondheid, het 
levensonderhoud, het welzijn en de vreugde van Mijn kinderen. Integendeel, Ik zeg u: zoals Ik u het 
Brood van de Geest aanbied en u uitnodig om goddelijke essenties in te ademen en u te verzadigen 
met geestelijke uitstortingen, zo moet u zich niet vergissen en u niet afkeren van alles wat de natuur 
u schenkt. Want op deze wijze zult gij harmonie, gezondheid en kracht bereiken, en daardoor de 
goede vervulling van de wetten des levens. 
23 Jullie weten dat ik jullie leider ben, mensen. Maar zeg Mij: als Ik jullie Leidsman ben ─ voelen jullie 
Mij dan al in jullie harten, gehoorzamen jullie Mij al, gehoorzamen jullie Mijn geboden en Mijn 
wetten al? Als Ik jullie leider ben, tot waar gehoorzamen jullie Mij dan? 
24 De stem van het geweten antwoordt van binnenuit u, en zegt mij dat uw offer niet absoluut is, dat 
uw gehoorzaamheid niet constant is. 
25 Vergeet geen ogenblik wat ik u in mijn woord zeg: wie mijn wetten gehoorzaamt, ervaart mijn 
vrede. Daarom voelen zij die mijn woord kennen zich niet eenzaam noch bedroefd. Want de 
woorden "ongeluk", "verdoemenis" en "dood" achtervolgen hen niet als een bedreiging of als een 
schaduw over de vrede van hun ziel. Zij willen de waarheid kennen, in het licht leven, voor altijd 
gezondheid, vrede en wijsheid bereiken. 
26 Zij die tot Mij komen op de weg van Mijn onderricht, weten dat zij niet kunnen dwalen, want een 
Goddelijk Licht leidt hen. Het is dat licht dat hun de zekerheid geeft van het doel en de ware zin van 
hun leven. 
27 Mijn weg is de weg van het goede, discipelen. Wandel er stap voor stap op, zaai het met goede 
werken, goede gedachten en goede woorden. Maar tel nooit uw goede werken; integendeel, ik raad 
u aan uw slechte werken, woorden en gedachten zo nauwkeurig mogelijk op te tekenen, opdat gij 
steeds minder fouten zult maken. 
28 Laat het goede zaad dat gij hebt geoogst aan Mij, en neem het slechte zaad. Onderzoek het, zodat 
u de reden van uw zwakte kent. Pas op dat het niet vermengd wordt met het goede graan en het dan 
bederft. 
29 Alleen goedheid kan vrede, vreugde, gezondheid en begrip geven. Daarom zal hij die vol van liefde 
is, groot van geest zijn. 
30 Dit is wat Ik jullie heb geleerd toen Ik met jullie in de wereld leefde, en dit is waar Ik jullie vandaag 
aan herinner. Zoals Ik in Jezus de zieken genas door hen met Mijn Hand aan te raken, zo raak Ik hen 
in deze tijd aan om hen weer gezond te maken en hen weer te laten delen in het wonder van het 
leven. 
31 Vandaag heb ik geen stoffelijke handen om je zieke lichaam aan te raken, want ik kom in de geest. 
Maar de geest kan je ook aanraken met zijn liefde en je zijn aanwezigheid laten voelen. 



32 De blinden uit die tijd - zielsblinden - vergoten het bloed van de Meester en doorboorden de 
handen die op de tast genazen, die streelden en zegenden; toch konden zij mijn geest niet 
vernietigen, noch vangen, noch vastpinnen. Hij steeg uit boven de ellende van de mensen en 
beloofde terug te komen. Want in die tijd werd hij niet erkend, noch werd zijn woord begrepen als de 
opperste waarheid. 
33 Hier ben Ik in vervulling van Mijn belofte, wachtend tot de mensheid Mij erkent. 
34 Maar als ik u zou vragen: Wat is er geworden van dat gezegende lichaam waarin Christus 
woonde? Kun je me antwoorden? Ik zal u Zelf moeten zeggen dat dat lichaam, dat een werktuig van 
Goddelijke liefde was, nadat het zijn werk had beëindigd, nadat zijn lippen en ook zijn ogen voorgoed 
waren gesloten, aan de aarde werd gegeven om zijn taak als een menselijk lichaam te voltooien. 
Maar toen de aarde Hem in haar schoot had opgenomen, verspreidden de bestanddelen van dat 
lichaam, waarvan de cellen alleen doortrokken waren van liefde, zich door de oneindigheid, om 
daarna als levengevende regen neer te dalen op diezelfde mensen die het leven dat de Verlosser hun 
bracht, hadden veracht. Als je denkt dat God zelf mens is geworden om met jou te leven, zul je je ten 
onrechte inbeelden dat je zo geliefd bent door de Vader, en dan zul je ook denken dat je het 
meesterwerk van de Heer bent. Maar waarlijk, Ik zeg u, er is geen werk van de Vader dat niet 
meesterlijk is, en bovendien moet gij weten dat er zielen zijn waarvan gij de volmaaktheid, de 
schoonheid en de majesteit niet eens kunt vermoeden. 
35 Buiten u zijn grotere werken dan die, welke gij hier kent, en ook werken van uwe broeders en 
zusters, die hooger zijn dan de werken der menschen. 
36 Waarom zou men geloven dat de mens het grootste is dat thans onder de werken van de Heer 
bestaat? Jullie zijn maar kleine wezens die een lange weg afleggen in het verlangen naar ware 
grootsheid. 
37 U bent groot en volmaakt omdat u mijn werk bent. Maar wat uw werken betreft, u bent nog heel 
klein en onvolmaakt. Daarom openbaar Ik Mijzelf als Meester onder jullie om jullie nieuwe 
openbaringen te geven die jullie zullen brengen tot de top van het goede, van de kennis, van de 
liefde, en die jullie harmonisch zullen verenigen met al wat volmaakt is. 
38 Hoe kan er volmaaktheid zijn in uw wereld wanneer er pijn is, wanneer er behoeftigen zijn, de 
verdorvenen, de gekwetsten, de onderdrukten, wanneer er de hoogmoedigen zijn, de egoïsten en 
zelfs moordenaars? 
39 De gelukzaligheid is het voorrecht van de verhevenen, maar in uw wereld zie ik de gelukzaligheid 
nog niet. 
40 Vandaag, met dit woord, laat Ik jullie Mijn nieuwe boodschap na, opdat jullie zullen opstaan tot 
een nieuw leven. 
41 Schep je vrede, schep je wereld van gelukzaligheid en gebruik daarvoor de werkzaamheid van 
mijn leringen. 
42 U hebt veel moeite gedaan om comfort, plezier en vooruitgang te verkrijgen. Maar je doelen zijn 
vaak egoïsme, slechte zelfbevrediging, en het verlangen naar macht. In plaats van geluk of vrede, 
oogst je pijn, oorlog en vernietiging. Dat is wat je in deze tijd oogst. 
43 Hoe zouden uw werken op aarde volmaakt kunnen zijn, terwijl ik u in vijandschap zie verkeren 
met de elementen der natuur, die de dingen zijn, waarop gij leeft? 
44 Mijn leer wil jullie niet beletten de elementen en de natuurkrachten te gebruiken, maar zij 
bedoelt en leert jullie ze voor goede doeleinden te gebruiken. 
45 De natuurkrachten kunnen in uw handen van vrienden en broeders veranderen in rechters die u 
streng straffen. 
46 Het was allang tijd dat de mensen de vruchten van de ervaring zouden plukken, dat zij de krachten 
der natuur niet langer zouden uitdagen. Want met al hun wetenschap zullen ze niet in staat zijn om 
hen te stoppen. 
47 O mensheid ─ altijd ver van Mij vandaan! Ondanks uw vergeetachtigheid, gaat mijn herinnering 
niet van u weg, wereld gedrenkt in mijn Bloed: Ik breng je opnieuw Mijn liefde. 
48 Herinnert gij u mijn voorbeeldige daden in het tweede tijdperk? Dus luister: 



49 Ik was buiten een dorp toen de afgezant van een machtig man tot Mij kwam en tot Mij zeide: 
"Heer, hoe lang heb ik moeten gaan om U te bereiken!" Ik zei tegen hem: "Gezegend is hij die Mij 
zoekt, want hij zal Mij altijd vinden." 
50 "Voor wie sta jij?" vroeg ik hem. "Voor Hem die alle kwalen geneest door zijn kracht. Bent U de 
Zoon van God?" Toen antwoordde Ik hem: "Ik ben het begin en het einde, Ik ben de opstanding en 
het leven, Ik ben Hij die uit de hemel naar de aarde is neergedaald om u te redden. Zie je deze 
mensen Mij volgen door landen, provincies en dorpen? Zo zullen jullie ook morgen Mij volgen, jullie 
prachtige mantel uittrekken en je onder het gewone volk en de armen begeven. Voorwaar, Ik zeg u: 
gij zijt gekomen om Mij aan te roepen in de naam van uw Heer, die verlangt dat Ik hem genees van 
zijn melaatsheid. Is dat niet zo? Die man werd getroffen en voelde zich bevangen door angst. Maar ik 
zei tot hem: "Vrees niet, ik heb alleen de waarheid gesproken, want daartoe ben ik in de wereld 
gekomen." 
51 Toen zei die dienaar tot Mij: "Heer, omdat U het al weet, kom dan naar het huis van mijn Heer die 
U roept." 
52 "O mens, Ik zei tot hem: "Zeg tot jouw Heer dat het voor Mij genoeg is dat hij in Mij geloofd heeft. 
Want als je thuiskomt, zal hij al zuiver zijn." 
53 Die man verwijderde zich, en weldra waren zijn ogen, stralend van vreugde, getuige van het 
woord van Jezus. Toen kwam Mattheus naar Mij toe en zei: "Meester, een vrouw vraagt naar U." "Ik 
weet het al," antwoordde ik hem, "het is Maria, de Magdalena, die Mij zoekt opdat Ik haar bevrijd 
van de invloeden van de geesten die haar bezeten hebben." De discipel was verbaasd dat ik alles 
wist. 
54 Ik was op weg naar een dorp toen Ik Maria naar Mij toe zag komen. "O geliefde Zoon, ik weet dat 
uw mond uw naderend vertrek heeft aangekondigd, en hoewel mijn hart het al wist, moet ik u toch 
zeggen dat ik immens lijd omwille van de mensheid." "Ja, zo staat het geschreven," antwoordde ik 
haar, "en zo moet het geschieden. Mijn offerdood is noodzakelijk; het zaad moet in de aarde sterven 
opdat het vrucht kan dragen en zich vermenigvuldigen. Het bloed van uw Zoon, dat, wanneer het 
vergoten wordt, uw hart veel pijn zal doen, zal als een rivier van leven zijn voor hen die ik als uw 
kinderen achterlaat. Mijn dood zal leven worden, en geen moment zullen jij en ik gescheiden zijn." 
55 "Ik ga nu naar het huis van Lazarus, want hij zal spoedig in het graf vallen. Maar Ik zal hem van 
daar terugbrengen, opdat de naam van Mijn Vader verheerlijkt zal worden." 
56 "Gaat gij ook daarheen, opdat uw tegenwoordigheid die vrouwen troost. Want hun pijn zal 
spoedig groot zijn, en in uw liefde zullen zij een zeer zoete troost vinden." 
57 Ik keerde terug om Mijzelf met Mijn discipelen te verenigen. Het waren reeds de laatste dagen 
van Mijn verblijf onder hen. Ik gaf hun dit om te begrijpen, zodat ze er niet door verrast zouden 
worden. Petrus weende en ontving zwijgend Mijn instructies. John drukte mijn handen tussen de 
zijne toen hem werd meegedeeld dat hij bij mijn moeder zou blijven, zodat zij beiden elkaar zouden 
troosten in de uren van beproeving. 
58. Thaddeus leed al bij de gedachte aan scheiding van de Meester, maar ik was nog onder hen. Het 
moment was teder en pijnlijk, meer dan de lippen spraken de zielen. Maar Ik was "Het Woord", en 
Mijn Woord moest de immense pijn verzachten die zich in die harten had opgehoopt. 
59 Ik sprak als Vader tot kinderen, als broeder tot broeders, als Leraar tot discipelen: "O discipelen, 
jullie hebben met Mij gedronken van het water van dorstige pelgrims, jullie hebben de ontberingen 
van de lange wegen doorstaan in verlangen naar Mijn woorden en Mijn werken. Voorwaar, Ik zeg u, 
al zal Ik uit uw ogen verdwijnen, Ik zal u niet verlaten. Indien gij Mij in uw hart wilt dragen, leg u dan 
neer bij Mijn dood, opdat Ik in u moge leven en door uw mond moge spreken". 
60 "Discipelen, luister naar Mij tot het laatste van Mijn woorden." Daarna kwam er een prachtig 
geklede vrouw naar me toe. Het was Magdalena, die Mij lang had gezocht, om in Mijn ogen het licht 
te vinden dat haar kon redden. In dromen had zij de Nazarener gezien toen Hij haar bevrijdde van 
haar onreine last. Ze kwam naar mij gedreven door haar ziel die hongerde naar licht en verlossing. 
61 Zij viel voor Mij neer, tot verbazing van allen die daar aanwezig waren en toen zij verwachtten dat 
Ik Mij van haar zou afwenden of ten minste een verwijt tot haar zou richten, zeide Ik tot haar: 
"Waarom weent gij? ─ Je huilt van pijn en van vreugde. Toch vergeef Ik u veel, want gij hebt veel 
gezondigd." 



62 Op dat ogenblik vielen alle ketenen die haar aan de wereld bonden van dat schepsel af, en nadat 
zij vrij was, volgde zij mijn spoor als de trouwste van mijn discipelen. 
63 Die vrouw die de schande en smet van haar huis was geweest en de ondergang van 
mensenlevens, werd door een woord van vergeving veranderd in de nederigste dienares van de 
Meester en werd later de liefdevolle steun van Maria toen het uur van verdriet kwam voor beiden. 
64 Ik, die de stem der zielen hoor, hoorde die vrouw Mij vragen: "Heer, is het mogelijk dat ik, met al 
mijn zonden, waardig ben om bij U te zijn in dat laatste Uur dat U aankondigt? Is het mogelijk dat ik U 
echt zal dienen?" "O vrouw," antwoordde ik haar, "sta op, want gij zijt nu rein. Bedek uzelf met de 
mantel der nederigheid en keer terug tot de Uwe. Zoek Maria en volg haar." 
65 Daarna, toen ik de verbazing op alle gezichten zag, zei ik: "Ik ben het Licht der wereld dat 
gekomen is om de weg te verlichten van degene die in de duisternis verloren is. Ik ben de Bevrijder 
die de ketenen van de gevangenen verbreekt. Je hebt gezien wat je nog niet gezien had, en nu heb je 
het gezien. Maar het moment is niet ver meer dat jullie mijn leven zullen voelen vibreren in jullie 
wezen." 
66 Ik verliet dat landgoed, gevolgd door mijn discipelen. Maar ik hield halt in de schaduw van een 
boom en zei tot hen: "Het ogenblik nadert, maar jullie kunnen nog genieten van de vrucht van mijn 
woord. Jullie zullen zeker achtergelaten worden als schapen tussen wolven, maar jullie zullen niet 
verslagen worden want mijn mantel zal jullie bedekken. Zie, hoe groot de scharen zijn; gij zult hen 
voeden, gelijk Ik in de woestijn gedaan heb, en gij zult het brood vermenigvuldigen, gelijk Ik u 
getoond heb." 
67 Zo sprak Ik tot u door Jezus, terwijl Ik ieder van Mijn discipelen streelde, terwijl hun ogen tranen 
en zij Mij in hun harten gevoelens vol tederheid uitten en Mij ontelbare beloften gaven om Mij te 
volgen. 
68 Vandaag zal ik jullie niet herinneren aan de laatste drie dagen die ik op aarde doorbracht. Dit zal 
bij een andere gelegenheid gebeuren, gezegende mensen, wanneer Ik tot jullie zal spreken over het 
Laatste Avondmaal, over Mijn laatste verblijf in de Hof van Gethsemane, waar Ik Mij terugtrok om te 
bidden, en tenslotte zal Ik tot jullie spreken over Mijn offerdood. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 211  
 
1 Ik verander Mijn Wijsheid en Liefde in menselijke woorden, zodat ze je hart bereiken. 
2 Ik kom tot jullie, mensen, opdat jullie voor een korte tijd mogen leven onder de geestelijke 
uitstraling van mijn woord, opdat jullie voor enkele ogenblikken mogen leven in het koninkrijk van 
het geestelijk leven. 
3 Neemt en eet het brood van mijn woord, dat kracht en leven is, opdat gij niet bezwijkt in de 
beproevingen. 
4 Sommige van mijn nieuwe discipelen zullen hun Calvarië beleven, waar zij hun zending op aarde 
zullen voltooien. Maar deze top zal alleen bereikt worden door hen die een en al geest, verhevenheid 
en liefde zijn. 
5 Rust in de tussentijd uit en luister naar mijn woord. Sterk jullie, want morgen zullen jullie je kruis 
opnemen. Maar vrees niet, mensen, want hij die dit kruis op zich neemt, doet dat omdat zijn hart 
overloopt van liefde voor de mensen. 
6 Wie zal zich verzetten tegen het feit dat hij deze zending moet volbrengen, terwijl zijn gehele 
wezen beheerst wordt door een oneindige naastenliefde en een grote hartelijkheid? 
7 Wie in dit tijdperk van vergeestelijking een sterke ziel heeft, zal het kruis met liefde opnemen en 
het gewillig dragen. 
8 Dit kruis is bestemd voor de groten van geest, voor hen die zich doordrongen voelen van het vuur 
van de ware liefde. 
9 Een vuur verteert op het ogenblik deze mensheid, maar het is niet van mij. Het vuur waarmee 
broeders van mensen elkaar nu vernietigen, komt voort uit de vuurzee van hun geweld, 
hartstochten, vijandschappen, uit hun immense hebzucht, hun verlangen naar wraak, en hun 
materialisme. 
10 Dat vuur waarin de mensheid wordt verteerd, is niet het vuur dat van de Heilige Geest komt, maar 
van de hel die de mensen met hun zonden hebben geschapen. 
11 Mijn goddelijk vuur is leven dat licht uitstraalt voor alle wezens, niet vernietiging of dood. 
12 Mijn vuur is het licht dat zuivert en veredelt, dat verlicht en sterkt, maar nooit het vuur dat 
eeuwig kwelt of het leven van de ziel vernietigt. Het is leven, niet dood. 
13 Als Ik jullie in deze tijd heb geroepen om Mij te horen, bedenk dan dat dit is gebeurd om jullie een 
nieuwe kans te geven om op te stijgen naar het Licht ─ in een geestelijk tijdperk dat gunstig is voor de 
bloei van het zaad dat Ik voor de wereld heb gebracht. 
14 Ik leg in uw ziel mijn wijsheid en mijn liefde ─ deze stroom van vergeestelijking, die leven, 
gezondheid, vreugde en vrede is. 
15 Stort op de mensen het woord der waarheid uit, niet alleen datgene wat ik u schriftelijk nalaat, 
maar ook datgene wat uit de Geest voortkomt. 
16 Ik wil dat jullie opstaan in deze tijd. Terwijl sommigen zullen zijn als sterren die de dwalenden 
langs de verschillende paden van de wereld leiden, zullen anderen zijn als vuurtorens die hun licht 
uitzenden over de stormachtige zeeën van ontketende menselijke hartstochten en het pad van de 
schipbreukeling verlichten. Ik wil dat mijn onderricht over uw lippen komt, opdat het woord van God, 
dat het brood van het eeuwige leven is, over de gehele aarde wordt verspreid. 
17 begrijpen dat ik gekomen ben om deze wereld te vernieuwen, te zuiveren, alle dingen te 
veranderen 
18 in deze gedenkmomenten laat Ik de hele ruimte vullen met Mijn Licht; dat iedereen die te voet is 
een ogenblik stilstaat bij de gedachte aan de Meester en nadenkt; dat iedereen die in dit uur sterft 
Mij aankijkt met de ogen van de ziel, opdat hij niet bang zal zijn om deze wereld te verlaten 
19 Ik ben de zaaier van de liefde, jullie zijn mijn akkers. Wie kan twijfelen aan mijn macht om u 
vruchtbaar te maken in de liefde. 
20 Jullie kunnen niet weten welke rijkdom aan zaad ik jullie breng. Als u het niet volledig kunt 
absorberen, zal ik het bewaren voor degenen die nog moeten komen. En als zelfs zij het niet kunnen 
gebruiken, zal het bewaard worden voor de volgende generaties, totdat er geen akker meer is om te 
bewerken of zaad te zaaien. 



21 Begrijp Mijn boodschap, opdat jullie die op jullie weg tot bloei kunnen brengen. Open uw ogen, 
zodat u de werken ziet die Ik dagelijks doe. 
22 Zie jij die mannen die macht willen hebben door geweld te gebruiken? Zeer spoedig zult u hen 
overtuigd zien van hun dwaling. 
23 Ik zal hun bewijzen, dat men slechts door het goede, dat van de liefde uitgaat, waarlijk groot en 
machtig kan zijn. 
24 maar zolang de een en de ander niet weet wat liefde is, zal ik de wereld moeten blijven 
onderwijzen. 
25 "Het Woord" schijnt zijn licht op u om u te leren het door te geven aan hen die na u komen. En ik 
zal voor iedereen zorgen. 
26 Ik ben de eeuwige zaaier. Nog voordat Ik naar de aarde kwam en door de mensen Jezus werd 
genoemd, was Ik reeds de Zaaier, werd Ik reeds gekend door hen die boven materialisatie, dwaling of 
onwetendheid waren ─ zij die geestelijke streken en woningen bewoonden die jullie nog niet kennen, 
noch je kunnen voorstellen. 
27 Van hen die mij kenden voordat ik op aarde kwam, heb ik velen gezonden om van mij te getuigen 
in de wereld, om de komst van Christus aan te kondigen, van de liefde en van het woord van de 
Vader. Sommigen van hen waren profeten, anderen pioniers, en weer anderen apostelen. 
28 Deze wereld is niet de enige waarop mijn stappen sporen hebben nagelaten. Overal waar een 
Verlosser nodig was, was ik aanwezig. Maar ik moet u zeggen dat op andere werelden mijn kruis en 
mijn beker zijn weggenomen door de vernieuwing en de liefde van uw broeders en zusters, terwijl ik 
hier, op deze wereld, na vele eeuwen nog steeds gekroond ben met doornen, gemarteld aan het 
kruis van uw onvolkomenheden, en nog steeds de beker met gal en azijn drink. 
29 Daar mijn werk van liefde de verlossing van de gehele mensheid inhoudt, wacht Ik op jullie met 
oneindig geduld, en Ik heb aan ieder mens niet één maar vele kansen gegeven om op te stijgen, en Ik 
heb vele eeuwen gewacht op het ontwaken van allen die in diepe lethargie zijn verzonken. 
30 Nu zijn jullie in een tijd waarin jullie je vol licht en vol leven naar boven kunnen ontwikkelen. Ik 
heb een ander zegel van het Boek des Levens en der Wijsheid losgemaakt, opdat gij een ander 
hoofdstuk van dit werk moogt kennen. 
31 Ik geef jullie met de juiste maat zoveel als jullie kunnen opnemen, en alleen dat wat jullie kunnen 
begrijpen en bewaren. 
32 De mensen zullen voortgaan in hun ontwikkeling, en naarmate hun zielsontwikkeling en hun 
opwaartse ontwikkeling vordert, zal Ik hun mijn wijsheid in grotere volheid geven. 
33 Ik wil dat uw ziel als een beker is, geschikt om de heerlijkheden te ontvangen die de Vader voor 
uw ziel bestemd heeft. Begrijp dat het grote alleen in het grote stroomt, en dat het onbetekenende 
het grote niet kan bevredigen. 
34 De wil van jullie Vader is dat jullie nuttig zijn in het plan van de schepping, dat jullie harmonische 
noten zijn in het concert van de schepping. 
35 Ik weet dat hij die de innerlijke verlichting van de liefde voelt, vrijwillig het kruis op zich zal nemen 
en stap voor stap naar zijn Calvarieberg zal gaan, wetende dat dit de verheffing en de nadering tot de 
Vader betekent. Als het nodig is, laten jullie je kruisigen, in de wetenschap dat je in die 
zelfverloochening, in die overgave, glorieus zult opstaan uit de dood, zoals de Meester, om op te 
stijgen naar het Rijk van de Geest, waar het leven bestaat in volheid en volmaaktheid. 
36 Mensheid, hier ben ik. Ik ben gekomen om jullie te redden van de ellende. De zachte hand die de 
hardvochtigen heeft aangeraakt, is de mijne geweest. Ik ben die liefhebbende Geneesheer die in je 
hart kwam om je te genezen. 
37 Jullie zieke en treurende mensen, Ik ben bij jullie geweest, en jullie hebben niet kunnen 
herkennen wie jullie bezocht, hebben het licht van de hemel in Mijn ogen niet kunnen zien. O 
mensen, jullie hebben de betekenis en het belang niet begrepen van elke druppel van Mijn Bloed die 
Ik voor jullie vergoot! Jullie zijn niet gelukkig omdat jullie je akkers niet wilden besproeien met het 
genadige water dat Ik jullie gegeven heb. 
38 Kom hier om het concert te horen waarvan de klanken tot uw ziel spreken van volmaakte liefde 
en harmonie zonder einde. 



39 Laat het goddelijk licht uw hart binnengaan, zoals het dat verlichtte in de nacht van mijn laatste 
gebed in de Hof van Gethsemane. 
40 Herinnert gij u, hoe Ik Mij overgaf aan de scharen, die Mij zochten om Mij te oordelen? 
41 Veelbetekenend was het onderricht dat de Meester op dat ogenblik aan allen gaf, maar niemand 
begreep het. 
42 Die overgave was een offer van gehoorzaamheid, van nederigheid, van liefde. Het was een levend 
voorbeeld voor de mensheid. Want ieder die zich uit liefde aan de mensen geeft, wordt waardig om 
zich later aan God te geven. 
43 Geliefden, mijn leven was een open boek, opdat jullie daaruit zouden leren lief te hebben. Maar je 
hebt niet begrepen hoe je het moet lezen. 
44 Ik heb medelijden met uw zwakheid, die de weinige kracht openbaart die in u is. Toch ben Ik sterk 
en groot genoeg om jullie zwakheid en onvolwassenheid te compenseren, en liefdevol genoeg om 
jullie gebrek aan liefde aan te vullen. 
45 Ik kom tot u en leer u rein te zijn, u te zuiveren in verdragende en verheffende pijn, dat is oprecht 
en waarachtig berouw. 
46 Zuivering is noodzakelijk voor de volmaaktheid van de ziel. Bedriegt u niet over zuivering en 
volmaaktheid, want een volmaakte ziel is groter dan een louter reine ziel. 
47 Gij zult spoedig in staat zijn rein te zijn, maar gij weet niet hoeveel tijd en hoeveel beproevingen 
uw ziel zal moeten doorstaan om de volmaaktheid te bereiken. 
48 Het is noodzakelijk dat gij reeds veel weet over het geestelijk leven, opdat gij, wanneer gij van dit 
bestaan overgaat in het andere, niet in verwarring zult worden gebracht. Hoeveel mensen achten 
zich niet gelukkig omdat zij rijkdom, comfort en bevrediging op aarde hebben, en kunnen zich niet 
voorstellen dat pijn hen op een dag zal treffen, en zeker niet als geestelijke wezens, wanneer zij het 
lichaam op aarde verlaten en daarmee alles wat zij bezaten. Dan worden zij de meest ongelukkige 
wezens, zwervers zonder vrede, zonder vreugde, en zonder het licht der kennis. Zij zijn als 
schaduwen die rusteloos ronddwalen. Zij wenen niet zoals men in de wereld weent, maar hun lijden - 
hoewel niet meer lichamelijk - is oneindig veel sterker dan het lijden dat men in het aardse lichaam 
ondergaat. Want de ziel staat nu alleen voor haar rechter, haar geweten. 
49 In die streken waartoe zij met de geringe kracht van hun ziel hebben kunnen reiken, zijn zij 
behoeftig geworden, hebben zij ondervonden wat ellende, eenzaamheid, verlatenheid en leed zijn. In 
hun trieste bestaan behouden zij slechts een klein sprankje hoop: dat zij vrede zullen vinden. 
50 Weest liever arm op aarde, wetende dat gij iets doet voor het welzijn uwer ziel. Liever behoeftig, 
nooddruftig, ziek, onbeduidend ─ maar niet in het huis waar het ware leven is. Want de pijn in de 
geestelijke wereld is onvergelijkbaar groter dan in het materiële leven. 
51 Gezegend is hij die de leer van mijn leer erkent en daardoor van hoogmoed in nederigheid 
overgaat, want hij zal het koninkrijk van vrede bezitten. 
52 Gij zijt niet behoeftig, hoewel gij eenvoudig materiaal hebt 
Kleren dragen. Begrijp dit, opdat je boven je wereld uitgroeit. Wat geef jij om de ontberingen van dit 
tranendal? Het is duizendmaal triester geen vrede te hebben in het geestelijke, niet sterk en groot te 
zijn. De grote zielen overwinnen alles, bewaren de gemoedsrust in het aangezicht van beproevingen, 
en leven het ware leven, dat vol is van licht en vrede. 
53 U slaagt er niet in de waarheid te kennen omdat u er niet in wilt binnentreden. Alleen de 
eenvoudigen en nederigen van hart kunnen het weten. 
54 Zij, die het licht der waarheid niet zien, blijven Mij zeggen, dat Mijn woord onvruchtbaar is, omdat 
zij verderf blijven zaaien. Zij zeggen Mij dat de weg naar Golgotha en de offerdood aan het kruis, de 
wonderen die Ik verrichtte, Mijn liefdesleer, Mijn mededogen, Mijn laatste woorden en de laatste 
ademtocht die een smeekbede om vergeving was voor Mijn vervolgers en beulen, niet vruchtbaar 
waren. 
55 Wat weten zij van dit alles die de waarheid niet kennen? Maar hij die boven de afgrond zweeft, 
bidt voor zijn beulen en zijn lasteraars zegent, zijn geest straalt sterker dan het licht van de zon. 
56 Tot hen die denken dat al dat leven, lijden en werken nutteloos zijn geweest, zeg ik dat er niet één 
zal zijn die dat licht niet op zijn tijd ontvangt en zichzelf daardoor redt. 



57 Maar niet iedereen denkt zo. Er zijn mensen die, hoewel zij zich in de duisternis van een kerker 
bevinden, boetend voor de schuld van een misdaad, momenten hebben waarop zij hun gedachten op 
Mij richten en in een stamelend gebed tot Mij zeggen: "Heer, als die zondaar die berouw voelde in 
Uw tegenwoordigheid, in U redding vond, waarom zou ik dan niet de hoop koesteren dat U op het 
laatste moment Uw hand naar mij uitstrekt, zoals Dimas, en mij uit de duisternis rukt om mij naar het 
licht te dragen?" 
58 Hoevelen, die nog niet in staat zijn geweest de vorst der duisternis, die zij in het vlees dragen, te 
verdrijven, hebben ogenblikken van geloof, van verlichting, van bekering en van hoop op de Heiland? 
Hoevelen bannen niet het denkbeeld van een nieuwe en nog grotere straf in het hiernamaals uit hun 
hart en denken en geloven liever dat Jezus op hen wacht om hen te bevrijden van hun kwelling en 
angst! 
59 Dit zijn degenen die u het uitschot van uw samenleving noemt. Zie hoe er momenten zijn dat ze 
de waarheid vermoeden. Maar jullie, die vrijheid, erkenning en vertrouwen in de wereld genieten, en 
die vaak denken dat jullie alles weten omdat jullie alles beoordelen en je mening geven, jullie hebben 
geen moment van verlichting die jullie in staat zou stellen de waarheid van aangezicht tot aangezicht 
te zien ─ integendeel, jullie hullen je in twijfel en schaduwen. 
60 Het zaad dat Ik in de zielen heb gezaaid met Mijn Woord, Mijn Lijden en Mijn Bloed komt niet 
altijd tot bloei op het hoogtepunt van het leven van een persoon, een volk of een wereld. Dikwijls 
bloeit zij pas op het ogenblik dat de mens de dood ontmoet en het leven vermoedt dat hem wacht ─ 
wanneer degene die trots en hooghartig was in zijn kracht, plotseling op het bed van pijn valt, 
moedeloos en verslagen. Daar bezint hij zich, zuivert hij zich en veredelt hij zich in de gedachte aan 
Mij, oordeelt hij zichzelf naar Mijn voorbeelden. Dan huilt hij en verandert, want in een oogwenk 
heeft de waarheid hem bereikt. 
61 Zelfs toen de trotse naties in de pracht van hun materiële macht leefden en hun volk koortsachtig 
aan hun hartstochten was toegewijd, vervulden zij valselijk en huichelachtig hun plicht tegenover 
God door godsdienstoefening, omdat al hun aandacht en liefde onder de heerschappij van hun 
ambitieuze doelen stonden. Maar toen de nederlaag en de verwoesting kwamen, toen zij hun 
dromen van grootheid in duigen zagen vallen en de werkelijkheid hen wakker schudde, richtten zij 
hun ogen op Mij en zeiden: "Heer, Gij hebt gelijk, vrede kan alleen zijn voor mensen van goede wil, 
en Uw koninkrijk en het onze is zeker niet van deze wereld." 
62 Besef je dat Mijn zaad niet verloren is? Tot u die daaraan twijfelt, zeg ik dat u dat zaad moet 
zoeken door bezinning, zonder te wachten tot het pijn is die u met de waarheid confronteert. 
63 Deze wereld is vol van mijn woord. Het is een leugen dat mijn spoor bedekt moet zijn. Waar jullie 
ook gaan, jullie zullen tekenen van Mij vinden en echo's van Mijn stem die eeuwig weerklinken in de 
gewetens. 
64 Ik ben overal aanwezig en spreek onophoudelijk tot jullie, want Ik heb nog niet opgehouden jullie 
Mijn boodschap te geven. 
65 Mijn volk, waarom wilt u uw meester soms nog op de proef stellen? 
66 Ja, ik weet al dat er ook mensen zijn die niet begrijpen waarom Christus, als Hij de Zoon van God 
was, zich overgaf aan Zijn vervolgers en niet aan de dood kon ontsnappen. Als Ik de offerdood niet 
had gewild, zou het voor Mij heel gemakkelijk zijn geweest te verdwijnen om Mijzelf niet over te 
geven aan hen die Mij zochten. Zij zouden verbaasd zijn geweest bij het zien van een wonderbaarlijke 
en onbegrijpelijke verdwijning, die hen zou hebben doen uitroepen: "Waarlijk, het is de Zoon van 
God!" Maar dit was niet de les die ik kwam brengen, want het zou geen liefde hebben geleerd. 
Bovendien wilde ik u zeggen, dat wie zijn wil doet, en het is niet die van de Vader, niet met Hem 
verenigd is. 
67 Het is noodzakelijk dat u al deze verklaringen begrijpt. Want als jullie niet begrijpen wat er op dit 
moment gebeurt, hoe kunnen jullie dan begrijpen of voorzien wat er komen gaat? Daarom zal Ik u 
vooraf enige openbaringen geven, opdat zij u kunnen dienen als voorbereiding, als belofte en als 
profetie. 
68 Ik, de Meester, zeg tot jullie: Wanneer de mens eenmaal groot en verheven is door de vervulling 
van de Wet, en werkelijk verenigd is en in harmonie met de Geest, zullen er voor hem niet langer de 



twee levens zijn die nu zijn bestaan verdelen, namelijk het menselijke op aarde en het geestelijke in 
de universele en oneindige wereld van de Geest. 
69 Dan zal hij slechts naar één bestaan kijken, want in zijn wezen zal er slechts één wil zijn. Er zal 
geen conflict meer zijn tussen het vlees en het geweten, en hij zal zich samengevoegd voelen met het 
universele leven. Of hij nu in het geestelijke of op aarde zal leven ─ waar hij ook moge zijn, hij zal zich 
in het huis van zijn Vader voelen. Op elke plaats zal hij de tegenwoordigheid van de Heer genieten, 
en overal zal hij gewetensvol en gehoorzaam zijn zending vervullen. De dood van het lichaam zal dan 
niet betekenen wat het nu betekent. Zij zullen degenen zijn die, de dood overwinnend, het eeuwige 
leven binnengaan. 
70 Nadat gij Mij hebt gezegd, dat het Mijn wil was, Mij dien nacht aan Mijn vervolgers over te 
leveren, vraagt gij Mij: "Heer, was Judas toen niet schuldig?" Maar ik zeg u, veroordeel hem niet. 
Want om hem te beoordelen zoals ik doe, zou je medelijden in je hart moeten hebben. Hij was net zo 
onvolwassen en menselijk als jij, en in zijn zwakheid liet hij toe dat mensen hem ertoe brachten zijn 
Meester te verraden. 
71 Denkt gij dat die discipel reeds gekomen was als iemand die door God was voorbestemd om zijn 
Meester te verraden? Nee, mijn volk, niemand hoefde Mij te verraden. Het uur was gekomen, de 
vervolgers keken naar Mijn stappen, het oordeel van bloed wachtte op Mij. 
72 Die man was, evenals alle anderen die Mij volgden, ook uitverkoren om het zaad der liefde te 
zaaien. Hij faalde op het beslissende moment, toen hij Degene, die hem zozeer had liefgehad, de rug 
toekeerde en de kant koos van hen die het leven van de Meester zochten, alleen omdat hij besefte 
dat Jezus geen koning van de aarde was, maar van een onbekende wereld, en het hart van de discipel 
droomde nog steeds van de rijkdommen van deze wereld. 
73 Hoe groot was het berouw van Judas, toen hij in zijn geweten de ene zin na de andere hoorde, die 
hij van Jezus had geleerd, hoe groot was zijn pijn, toen hij dacht aan hetgeen waartoe hij geroepen 
was en wat zijn werk was! 
74 Ik zeg u dit alles opdat, indien iemand van u Mij nu zou verraden, hij zich niet zou kunnen 
verontschuldigen door te zeggen dat hij misschien voorbestemd was dit te doen. 
75 Niemand is voorbestemd om te verraden. Jullie zijn allemaal geroepen om jezelf te verlossen door 
mijn liefde. 
76 Ik was het die bestemd was te sterven aan een kruis, om daarna weer op te bloeien in een 
grafkelder, om u de overwinning van het leven op de dood te tonen. 
77 Heden zeg Ik tot Mijn nieuwe discipelen: Wanneer het gaat om recht te doen aan Mijn Werken, 
heb geld niet lief, want het is de valse munt van de ziel, zijn waarde is negatief en vertegenwoordigt 
valse waarden voor het eeuwige leven. Geld kan je doen afdwalen van het pad van ware 
barmhartigheid, van nederigheid, dat elk van mijn apostelen moet volgen. 
78 Ik moet u zeggen dat Ik van tevoren wist wat Judas zou doen, en Ik heb dit bewezen toen Ik zei dat 
een van de twaalf Mij zou verraden. ─ Elk van die discipelen gaf wat hij te geven had, elk van hen was 
als een noot in het concert dat ik aan de wereld gaf. 
79 De een bracht de toon van zuiverheid en verhevenheid, de ander die van geloof en kracht, weer 
een ander die van welsprekendheid en overreding, weer een ander die van nederigheid en 
zachtmoedigheid. Zo gaf ieder dat wat hij meebracht, dat wat hij van de Meester had genomen en 
dat wat hij voelde. Slechts één was zwak, maar zijn zwakheid diende ook als les voor de mensen, 
opdat zij niet zouden handelen zoals hij, maar niet om zijn rechter te zijn. 
80 Discipelen, verhef deze nacht uw gedachten, opdat gij met Mij zult zijn bij het Laatste Avondmaal. 
Voed jezelf met mijn licht, drink de wijn van mijn woord. Daarin zult u een open boek vinden om te 
lezen, en tegelijkertijd zult u in het geestelijke zijn. 
81 Kom naar de tafel waar je de trilling van de goddelijke liefde zult voelen, maar waar je ook de 
angst zult voelen, waar de zoetheid van de hoop vermengd is met de bitterheid van het afscheid en 
de kus van het verraad. 
82 Hier kun je het best de stem van het geweten horen, die je zal zeggen of ook jij verraad gepleegd 
hebt, of je gelogen hebt, of je gekust hebt zonder liefde. 
83 Voordat gij aan tafel gaat, wast gij u met het zuivere water van het gebed. Zuiver de geest en het 
hart, zodat u de ziel van dit geestelijk avondmaal kunt laten genieten. 



84 Ben je nu klaar? Zit rondom Mij en luister in de diepste stilte en toewijding van je hart. 
85 Is alles nu klaar, bent u hier nu klaar en versierd voor het banket? Het was mijn wens dat uw ziel 
in deze ogenblikken niet minder zuiver zou zijn dan het tafellaken van deze geestelijke tafel. 
86 Laat de wervelwind van het materiële leven, de menselijke ellende en ontberingen buiten. Kom, 
jullie geïncarneerde zielen, en ook jullie die leven in het spirituele. Mannen, komt hierheen om te 
leren met Mij te spreken, opdat jullie niet langer slaven op aarde zullen zijn. Want hij die met de 
Meester spreekt van geest tot geest, heeft de volle vrijheid verworven over het "vlees", de wereld, 
de duisternis van de onwetendheid, over elk juk. 
87 Eet aandachtig het brood van mijn woord, opdat gij moogt weten wat de strijd van Jezus was in 
die uren van doodsstrijd, en hoe Hij de dood overwon. 
88 Vandaag zeg ik tegen jullie: Bid in de tuin van stilte en vergeestelijking, opdat u heel uw wezen van 
kracht kunt laten doordringen en de last van het kruis kunt dragen tot u de top van de berg bereikt. 
89 Bid dat gij uw innerlijke ladder van de hemel verlicht ziet: die van de geestelijke volmaaktheid. 
90 Wees blijde, opdat gij uw zendingsreis onvermoeibaar moogt voortzetten; dan zult gij niet 
bevreesd zijn uw klederen gescheurd te zien, noch voor mensen die u vervolgen, die schuld of 
overtreding in u zoeken om u te beschuldigen. 
91 Vergeet uw beproevingen, en ook uw aardse vreugden, en trekt die des Geestes aan. 
92 Er zijn weinigen die weten hoe te bidden om ervan te genieten, en er zijn er meer die slechts 
bidden om te wenen. Tot hen zeg Ik: Zing een lied van alle beproevingen der aarde, maar laat het 
doorklinken met zulk een geloof en hoop in Mij, dat gij plotseling de verrassing ondervindt van het 
zingen van een loflied uit het hart, vervuld van liefde en vrede. 
93 Ik spreek tot u van geestelijke vreugde, en toch kunt gij in uw hart de uren niet vergeten, die 
naderen en aan het gedenken zullen worden gewijd. 
94 Ja, mensen, gij zult de zon verduisterd zien op de morgen, als het drie uur 's middags is, en een 
ieder die in zichzelf gaat, en aan Mij denkt, zal bedroefd zijn. 
95 De zon zal zich verbergen tussen de poriën van de rouw, zoals zij zich op die dag achter donkere 
wolken verborg, om niet getuige te hoeven zijn van de ondankbaarheid van het volk. 
96 Tegenover allerlei menselijke onvolkomenheden gaf Christus, de Meester, Zijn onderricht. 
97 Hij werd bespot? De Meester greep de bespotting aan om een les te leren. Ondervroegen ze Hem 
op bedrieglijke wijze? Hij antwoordde liefdevol en wijs, want dat was wat Hij kwam doen. Werd hij 
verraden? Hij gaf zijn onderricht over vergeving in het aangezicht van dat verraad. Zijn leven werd 
geëist? Hij stemde toe en gaf zijn leven. Het was noodzakelijk alles te aanvaarden om te redden en te 
overtuigen. 
98 Zeg Mij nu, geliefde discipelen: wanneer jullie verraden worden door jullie medemensen ─ komen 
jullie daar dan niet tegen in opstand, verzetten jullie je dan niet? Om een hart te winnen, is het soms 
nodig om verraden te worden. Het is niet geweld dat de strijd van de geest wint; het is ware liefde. 
99 Mijn discipelen. Het boek is open gebleven voor deze tijd. Laat Jezus op deze ogenblikken in uw 
gedachten komen, opdat gij in uw stille uren en in uw herinneringen alle momenten van Mijn Lijden 
kunt oproepen die u bekend zijn. Wie Mij op verheffende en geestelijke wijze gedenkt, zal het licht 
ontvangen dat hem als inspiratie de betekenis zal doen ontdekken van vele niet herkende lessen. 
100 Laat Mij door de straten van jullie gedachten lopen met Mijn kruis op Mijn schouders. Laat Jezus, 
zijn pijnen vergetend, zijn lijdensweg gaan in de gedachte aan zijn kinderen en hun beledigingen 
vergetend. Laat Mij Mijn armen spreiden aan Mijn Kruis en vergeving vragen voor hen die Mij niet 
hebben herkend. Laat Mij in jullie zijn tot jullie de overwinning zien van de liefde, het leven en de 
gerechtigheid. 
101 Jullie massa's mensen: Hoe zult gij met Mij zijn ─ als vrienden en discipelen? Of wil je mijn kruis 
vormen? Zult gij zijn als de spijkers die Mijn handen en Mijn voeten doorboorden? Zul jij de doornen 
van Mijn "kroon" zijn of de lans die Mijn zijde doorboorde? 
102 Jullie wenen, mensen, en snikkend van pijn zeggen jullie Mij dat jullie bij Mij willen zijn zoals 
Johannes was: aan de voeten van de Meester aan het kruis. en ik zeg jullie dat ik ook wil dat jullie zijn 
als die leerling in wie jullie allen gesymboliseerd waren toen ik jullie als haar kinderen achterliet 
onder de mantel van Maria's liefde. 
103 Ik laat jullie mijn liefde en zegen na. 



Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 212    
 
1 Gezegend is hij die zich tot Mij wendt, die de Meester zoekt, die vergeving zoekt, die het kruis 
opneemt, want bij Mij zal hij het licht vinden om hem te leiden en de vergeving van zijn zonden. 
2 De Meester ontvangt u met liefde op deze gedenkdag. Het spoor van zijn passie dat hij in de 
mensheid heeft achtergelaten, wordt op deze dag vernieuwd. 
3 Zelfs al verdampte het bloed van dat lichaam, de essentie ervan bleef in de ziel van alle mensen. 
Het is onuitwisbaar in je geest, want je herinnert je Mij wanneer je even de last van het kruis voelt of 
de zware beklimming van Golgotha. 
4 Sinds Jezus de weg heeft uitgestippeld met het Bloed der Liefde, zoekt ieder mens die verlossing of 
de volmaaktheid van de ziel zoekt, de sporen die Ik op aarde heb achtergelaten om te volgen. Dit is 
de weg die ik in deze tijd voor u uitstippel en waarop u het geestelijk leven zult bereiken waar noch 
duisternis noch pijn is. 
5 De christelijke wereld heeft het kruis tot haar symbool gemaakt omdat Jezus op dat hout zijn bloed 
heeft vergoten en als mens is gestorven om er zijn verlossingswerk aan te volbrengen. Sindsdien is 
het kruis een symbool van goddelijke liefde en vergeving. Het is echter wel het embleem geweest 
van de strijd tussen mensen over hun wereldbeeld. 
Vandaag, nu er een tijdperk is verstreken sinds die offerdood, ben ik opnieuw aanwezig in de wereld, 
niet langer als mens, maar geestelijk. Maar waarlijk, Ik zeg u, dat kruis is niet langer nodig voor Mij. Ik 
zal het niet langer op Mijn schouders dragen, gij zult de Rabbi niet langer met bloed bedekt en met 
doornen gekroond zien, met Zijn lichaam gegeseld, met Zijn bloed de stenen van de weg 
bevochtigend. Je zult Hem niet langer zien met ogen die dichtgeknepen zijn van pijn, wat bij 
sommigen medelijden en bij anderen angst oproept. U zult Hem niet langer zien aankomen op de top 
van de berg om aan Zijn kruis genageld te worden te midden van boosdoeners. 
6 Het kruis, dat schande en schande was voor degene die eraan stierf, werd veranderd in het 
symbool van het offer van de liefde. Dit hadden zij, die Mij vervolgden en de meest schandelijke 
dood voor Mij kozen om hun wreedheid te bevredigen, zich zelfs niet kunnen voorstellen. Want de 
menigte verlangde Hem te beschuldigen en te veroordelen, Die niets tegen hen had gedaan, Die 
goedheid, vertroosting en vergeving was voor alle mensen. De mens bevond zich in een afgrond van 
waaruit hij het goede, de liefde, die Ik hem toonde met Mijn offerdood, niet begreep. 
7 In deze tijd ben Ik niet als mens gekomen, en op Mij rust het kruis niet. Vandaag ben Ik het die op 
jullie harten een kruis van liefde bouw, opdat jullie Mijn schreden zullen volgen. 
8 U hebt het zware gewicht van dit kruis reeds gevoeld, u hebt uw vlees reeds gegeseld gevoeld toen 
de pijn uw ziel bereikte. Je hebt ook al gevoeld wat het betekent om op het pad te vallen. Het lijden 
van uw leven is als een geseling geweest, en de beschimpingen, toen men u voor gek verklaarde, 
zoals Jezus zelf, wegens uw manier om Mij te zoeken, zijn geweest als de lans, die de zijde van de 
Heiland openscheurde. 
9 Zie je, je leven is als een Golgotha, discipelen. Een ieder die Mij tot voorbeeld wil nemen, Mij wil 
volgen en tot Mij wil komen, zal moeten leven met lijden en de beker van gal en azijn moeten 
drinken. 
10 U hebt deze aarde terecht een tranendal genoemd. Gij zijt er toe gekomen goed en kwaad te 
kennen, want niemand is volmaakt in kennis en verdienste geboren. Daarom heb Ik jullie de vrijheid 
gegeven om zelf het pad te kiezen, zodat jullie ziel op eigen kracht hogere niveaus kan bereiken. 
11 Maar voor hem, die den slechten weg kiest, is het noodig daarop pijn te kennen, opdat hij, 
wanneer hij voelt, dat hij van genade en licht afdwaalt, zich moge louteren en sterken in berouw, en 
zoo moge leeren de verzoekingen te overwinnen. 
12 Hoe verdienstelijk is voor God de inspanning van hem die strijdt tegen de verzoekingen, die des te 
dringender worden naarmate hij naar zijn vernieuwing streeft. 
13 Mijn offerdood was niet nutteloos, mensen. Want zowel zij die Mij liefhebben als zij die Mij 
verloochenen, zullen Mijn voetstappen moeten volgen. Dat werk zal voortbestaan in het boek der 
eeuwen, en eeuwig vrucht dragen. 



14 Gij kunt niet weten waarom de last van uw kruis, d.w.z. de verantwoordelijkheden en het lijden, 
voor sommigen lichter is dan voor anderen. Jullie allen op deze aarde kennen je verleden niet, 
niemand kent het moment waarop zijn ziel het licht ontving. Daarom, neem het kruis op met 
overgave. Want wie Mij zo volgt, zal zelfs de dood overleven. 
15 Mijn stem spreekt heden van wet en gerechtigheid, het is dezelfde stem die gij hoorde op de 
Sinaï. vandaag, zoals op die dag, zie ik het ongeloof van velen. Ik gaf u toen de wet, eenmaal in steen 
gehouwen, en een tweede maal, omdat Mozes de eerste brak, buiten zichzelf, ten overstaan van uw 
afgoderij en uw zwakheid. Maar vandaag, als ik het in je geweten schrijf: Wat ga je met hem doen? 
Zult gij zó handelen dat Elia, de boodschapper van deze tijd, van u zal eisen dat gij Mijn wet 
onderhoudt? 
16 Uit de grond van jullie harten zeggen jullie tot Mij: "Heer, het is lang geleden dat onze 
ondankbaarheid ertoe geleid heeft dat de tafelen van Uw wet door de toorn van Mozes gebroken 
zijn. Hoe zouden wij in deze tegenwoordige tijd weer ongehoorzaam kunnen zijn aan Uw wet?" Maar 
de Vader zegt je: Je moet wakker blijven. Want in het Tweede Tijdperk kwam Jezus jullie de Wet van 
Liefde brengen, en jullie lieten Hem tot de laatste druppel Zijn bloed vergieten en erkenden Hem 
niet. 
17 Ik vraag u, volk, en u, mensen: Waar is de wet die Ik u bij de Sinaï gegeven heb? Waar is het brood 
van het eeuwige leven dat Jezus je daarna gaf? Met gebogen hoofd hoor je naar Mijn vragen, omdat 
je inziet dat je afdwaalt. 
18 In het Eerste Tijdperk was u één volk, bestaande uit twaalf stammen. Maar Israël, alle vrees voor 
mijn gerechtigheid onderdrukkend, verdeelde zich in verschillende volkeren. Vandaag ben je weer op 
aarde. Maar hoe zoudt gij u in volken of in stammen kunnen verdelen, wanneer een enkel gezin 
gevormd wordt door kinderen van verschillende stammen, en zelfs de echtparen uit leden van de 
twaalf stammen bestaan? Wie heeft dit plan begrepen? Ik ben het die u uitverkoren en verenigd heb. 
Daarom beven sommigen bij het horen van deze stem, zonder te weten waarom. Want zij zijn het die 
Mij ook in voorbije tijden hebben gehoord. 
19 Nu is de Derde Tijd, die tot zijn hoogtepunt komt. Daarin ontvangt u nu het manna van de 
woestijn, het bloed van Jezus, en het licht van de Heilige Geest. Wanneer uw zuivering nodig is, hebt 
u Maria, uw Universele Moeder, die u wast met haar tranen van liefde en u bedekt met haar mantel 
van barmhartigheid. 
20 Opnieuw zegt de Vader tot zijn volk: Verenigt u. Want ik zie dat, terwijl sommigen besluiten mijn 
geboden te gehoorzamen, anderen zich ertegen verzetten. Verdeeld u niet, want daardoor zult gij de 
deur tot verzoeking openen. Mijn woord is voor allen, ook al zijn er onder de toehoorders die hun 
nek niet buigen voor Mijn stem, omdat zij beheerst worden door de twijfel die veroorzaakt wordt 
door het feit dat zij Mij Mij zien manifesteren door een ongeschoolde, onhandige en eenvoudige 
geest. 
21 Hoevelen van hen die Mij in het verleden vervolgden en bespotten, leven nu vol gemoedsrust die 
Ik hun heb gegeven als bewijs van Mijn liefde die allen vergeeft. Maar toen zij hoorden, dat Ik was 
teruggekeerd, voelden hun zielen zich door vrees bevangen en daarom kwamen zij schuchter om te 
zien of de zaak van Mijn openbaring waar was. Toen zij mij toen hoorden, waren zij geschokt, omdat 
zij zich door mijn stem geroepen voelden. 
22 Dit zijn de mensen die Ik uitverkoren heb om licht en vrede te brengen aan de volkeren, en die 
verstrooid en verborgen waren onder de mensheid. Maar Mijn scherpziende en doordringende blik 
wist waar elk van Mijn dienaren zich bevond, om hen te roepen en hun hun zending aan te wijzen, 
die Ik nog steeds wacht te vervullen. 
23 De wereld keek onverschillig naar Maria's manier van leven op aarde. Maar waarlijk, ik zeg u, 
vandaag zult gij haar moederlijke stem herkennen, haar liefdevolle stem, die slaapliedje is, troost, 
hoop en balsem. Sommigen zullen het toegeven, anderen zullen het ontkennen. Maar teder en 
liefdevol spreidt zij haar goddelijke mantel uit over het heelal, en daaronder geeft zij warmte en 
bescherming aan al haar schepselen. Zij redt en verlost ook; zij is het Hemelse Schrijn dat de 
geheimen bevat die nog moeten worden onthuld. Aangezien haar lichaam, als dat van een vrouw, 
het heiligdom was waarin het lichaam van Jezus veilig lag ─ hoeveel bezit haar geest dan niet voor al 
haar kinderen! 



24 Hoe diep is de pijn geweest die de wereld in het hart van haar Moeder heeft geboord, en met 
welke tederheid verbergt zij haar tranen om u slechts de zoetheid van haar glimlach en de liefde van 
haar strelingen te tonen! Altijd, tussen mijn onverbiddelijke gerechtigheid en de zonden der mensen, 
staat de voorspraak en de moederlijke liefde van Maria, uw Hemelse Moeder. 
25 Vanuit de "wolk" spreek Ik tot jullie en nodig jullie uit bij Mij te komen. 
26 Toch zie ik u de eerste bladzijde van het boek bestudeeren; maar de tijd van mijn onderricht is 
slechts kort. 
27 Ik wil dat jullie, wanneer jullie bij Mij aankomen, in staat zijn om tegen Mij te zeggen: "Heer, hier 
is de vrucht van mijn oogst: de vernieuwing van sommige van mijn medemensen door mijn 
voorbeeld." Want als je je missie niet vervult, zul je niet in staat zijn Mijn Koninkrijk binnen te gaan. 
28 in drie tijden heb Ik u redding der ziel aangeboden, maar gij zijt doof gebleven voor Mijn stem; Ik 
heb u redding der ziel aangeboden, maar gij zijt doof gebleven voor Mijn stem 
Dit is het laatste telefoontje dat ik u doe. Daarom vraag Ik jullie naar Mij te luisteren, je met 
nederigheid te bekleden, van je hoge voetstuk af te komen en alle haat uit je hart te bannen. 
29 Mijn woord is niet bloemrijk, het is duidelijk, opdat gij het allen verstaat, en het geene 
verschillende uitleggingen geeft. 
30 er mogen geen onwetenden onder mijn volk zijn, want ik heb u met wijsheid overstroomd. 
31 Aan alle bomen zie ik goede vruchten en aan andere slechte. Maar van het laatste zult gij Mij niet 
offeren. 
Jullie zijn voorbestemd om de smakelijke angsten te kiezen die jullie Mij moeten tonen. Je bent je al 
bewust van al je plichten. In het verleden liep je strompelend door de wereld omdat een donkere 
sluier je ogen bedekte. Maar ik kwam als een bliksemstraal in de nacht om jullie paden te verlichten. 
Sindsdien weet je waar je naartoe gaat. 
32 Je hebt geleerd je geweten te raadplegen voordat je een stap zet. 
33 Wees vandaag, nu u verenigd bent, gehoorzaam aan mijn lessen. Want de grote beproevingen 
naderen. 
34 De Meester is weer bij u. Op deze dag ben Ik gekomen om jullie te verwennen, om jullie op te 
beuren met Mijn woord van liefde, om jullie Mijn kus van vrede te geven en om jullie te vragen wat 
jullie Mij in jullie hart aanbieden. 
35 Ik ben niet gekomen om jullie te oordelen, maar om jullie te vragen in jullie handelen ware liefde 
en barmhartigheid te betonen en te luisteren naar de stem van jullie geweten. 
36 Te allen tijde heb Ik Mijn bloed voor u vergoten, nu eens voor het oog van de mensen, dan weer 
onzichtbaar. Ik waak altijd over u, opdat gij niet lijdt in deze wereld, en opdat gij na uw aardse leven 
het eeuwige leven zult verkrijgen voor uw ziel in het hiernamaals. Maar jullie hebben Mij niet 
begrepen, jullie hebben Mijn woord niet gehoorzaamd, en daarom ben Ik op dit moment uit de witte 
"wolk" gekomen om Mijn melodieuze bel te luiden en jullie te vragen je te verenigen en elkaar lief te 
hebben. 
37 Gij begint te studeren, maar gij hebt zelfs de eerste bladzijde van Mijn boek nog niet begrepen, 
hoewel gij weet dat de tijd waarin Ik u Mijn woord van onderricht geef reeds kort is. Jullie moeten 
Mijn leer bestuderen en doorgronden en moedig op weg gaan. Want Ik zal u niet ontvangen als gij 
niet eerst hebt bestudeerd wat Ik u in deze tijd heb gegeven. 
38 Jullie hebben Mij doen wenen en Mijn Bloed vergoten en nu wil Ik dat jullie tot Mij komen en aan 
Mijn voeten zeggen: "Meester, hier is de onderwijzing, hier is de oogst, hier is het goede voorbeeld 
dat Ik aan de mensheid gegeven heb. Daar is de vernieuwde menselijkheid." 
Ik wil dat jullie de man en de vrouw die jullie bekeerd hebben voor Mij plaatsen. Want zonder deze 
vervulling van de zending, zullen jullie het heiligdom van Mijn verborgen wijsheid niet binnengaan. 
Driemaal ben ik naar deze wereld gekomen om u verschillende gelegenheden te brengen voor de 
redding van uw ziel. Maar gij hebt achteloos Mijn woorden laten voorbijgaan en hebt Mijn geboden 
niet gehoorzaamd. Daarom zeg Ik u dat dit de laatste van die gelegenheden is en dat gij moet 
beseffen wat Ik u nu op het hart leg door u nederig te kleden, af te dalen van het voetstuk van uw 
valse grootheid, kwade wil en haat jegens uw medemensen uit te bannen en u te verenigen. Want dit 
is wat Ik van jullie vraag, opdat de scepter van Mijn gerechtigheid niet op de mensheid valt. 



39 "Gij zijt niet langer onwetend, want Ik heb u Mijn onderricht overvloedig gegeven, en Ik vraag u: 
Waarom zie Ik dat Mijn discipelen Mij niet hebben willen begrijpen en Mijn woorden en Mijn 
instructies op verschillende manieren en naar hun eigen wil hebben willen interpreteren? Heb Ik niet 
tot u gesproken in uw eigen taal, in eenvoudige woorden, opdat allen Mij zouden begrijpen? Ik 
spreek tot sommigen niet op een andere manier dan tot anderen. Daarom wil Ik niet dat jullie 
morgen tegen Mij zeggen: "Meester, wij kunnen U niet begrijpen, wij begrijpen Uw instructies niet en 
daarom volgen wij ze niet op." Nee, Israël, het is nodig dat je het gif uitroeit dat je nu nog in je hart 
draagt. U moet deze wet juist opvatten, want zij is niet de schuld van uw zonden. Waarom hebben de 
mensen het niet kunnen waarderen, hoewel Ik het u geef zo wit en zuiver als een veld sneeuw? 
40 Waakt en bidt, want ik zie voortdurend onenigheid tussen sommigen en anderen. Ik zie dat jullie 
je van Mijn Wet willen afkeren, sommigen door haar de rug toe te keren en anderen door hun eigen 
weg te gaan, struikelend en vallend in doornen in plaats van rechtvaardig de weg te volgen die Ik 
voor jullie heb uitgestippeld. Overal groeien bomen die de mensheid een andere vrucht geven dan 
die ik jullie geef. Maar ik zie dat er ook goede vruchten tussen zitten, en daarom zeg ik u: verwijder 
de slechte vruchten en laat alleen de goede over. Kies ze uit en bied Mij alleen het zuivere zaad en de 
gouden tarwe aan. 
Jullie zijn niet langer de kinderen van de duisternis, zoals jullie voorheen waren. Want Ik ben als een 
felle bliksemstraal onder u verschenen om uw weg te verlichten, om u te doen begrijpen wat de weg 
der waarheid is. Nu kun je het herkennen en erop wandelen, want Ik heb je kracht gegeven en je bij 
de hand genomen, zodat je de eerste stappen kunt zetten en later alleen, maar veilig, kunt 
wandelen, zonder pijnlijke ervaringen of te vervallen in zonde en zonder je te laten verleiden door de 
slechtheid die in de wereld heerst. 
41 Thans zijn jullie geen onwetende kinderen meer, thans weten jullie hoe het verder moet, welke 
werken jullie zullen volbrengen, en wat de goede en slechte wegen zijn. Want Ik heb u een hart en 
een geweten gegeven, opdat gij die moogt raadplegen. Daarom vraag Ik jullie al lange tijd dat jullie 
niet van de verboden vrucht eten, dat jullie je tweesnijdend zwaard niet trekken om je broeder de 
eer af te nemen, dat jullie je bewust worden van de oprechtheid en volmaaktheid van Mijn Wet, die 
in alle tijden één is geweest, zodat jullie met begrip en goede wil opstaan door Mijn hemelse 
geboden te gehoorzamen, zodat er vrede zal zijn op de hele aarde en niet langer verwoesting het 
leven vernietigt. Ik wil jullie niet zien wenen en bitterheid in jullie mond zien. Ook op deze dag zal Ik 
jullie Mijn Goddelijke Barmhartigheid schenken. 
42 Gezegend is hij die bereid is, want hij zal vrede op zijn weg zien en zijn ziel en lichaam door Mijn 
barmhartigheid voelen overspoelen. Vanuit de eeuwige Glorie zend ik het kristalwater naar beneden, 
opdat jullie gesterkt zullen opstaan in deze tijd. Ik geef jullie Mijn Liefde in stromen, opdat jullie 
vooruitgaan en beseffen dat Ik onvermoeibaar ben, opdat jullie morgen Mij tot voorbeeld nemen, je 
ontdoen van alle materialisme, van alle ijdelheid en, alleen goede werken brengend, een blanco 
spiegel zijn waarin deze mensheid zichzelf kan beschouwen. 
43 Ik ben altijd gekomen om de verlorenen te zoeken, om hen te bevrijden van de zonde en hen op 
de weg naar verlossing te zetten. Morgen komen de grote beproevingen, en het is Mijn wil jullie 
achter te laten als de moedige soldaten van Jezus die kunnen vechten en als overwinnaars uit de 
strijd komen. 
44 In Aanwezigheid, Autoriteit en Essentie, ben Ik vanmorgen onder u geweest. Ik geef u het 
dagelijks brood en de helende balsem. Ik zegen u, uw kinderen, de bedroefde moeders, de ouderen. 
Aan allen geef ik mijn vrede, mijn liefde en mijn licht. 
45 Heb lief, jullie mensen, heb lief met de zuiverste liefde die jullie naar de waarheid kan leiden. Dan 
zul je weten wat ik je met deze woorden wil zeggen. De kracht die de lippen van Jezus bewoog toen 
Hij bij jullie was, was die van de liefde ─ die stem waardoor Ik jullie zeg: "Ik ben de weg, de waarheid 
en het leven". 
46 Er is geen grotere macht dan die van het lichaam. Het is ook vuur dat zuivert, en water van 
genade dat reinigt. 
47 Hoezeer Ik ook tot u spreek, er zijn discipelen, die heden gelooven en morgen niet meer, want zij 
hebben uren van geloof en uren van twijfel. 



48 Ik zie in jullie een volk dat moe is van het menselijke leven en dat het zeer druk heeft, en daaruit 
komt een volk voort dat zich spiritistisch noemt, maar dat heel erg naar het aardse neigt. 
49 Maar Ik heb tot u gezegd: Ontwaakt de waarheid en handelt niet gelijk de schriftgeleerden en 
farizeeën, die alleen de buitenkant van het vat reinigen, of die, wanneer zij trachten goed te doen, 
menen dat zij niet alles mogen geven, omdat zij dan arm zouden zijn en geen brood voor hun mond 
zouden hebben. 
50 O, hoelang zult gij, die zo denkt, nog als schaduwen moeten ronddolen! Je zult geboren en 
herboren worden zolang je niet leert de liefde te geven die ik je leer. 
51 Ik wil niet dat jullie voor altijd kleine kinderen blijven. Is het juist dat dit volk in zijn gebed tot Mij 
zegt: "Heer, ik heb U lief," en dan op hun weg geen werk van barmhartigheid doet? Waarom betrap 
ik je nog steeds op bedrog? Waarom betoont gij geene ware barmhartigheid, en als gij die betoont, is 
het alleen opdat men u zou kunnen zien en hooren, dat gij dit doet? 
52 Gij bedriegt uzelf, en soms beroemt gij u op uw geloof, ofschoon uw geloof verkild is. Dan zie ik 
dat u ook verkouden bent in liefdadigheid, in trouw en in oprechtheid. 
53 Voorwaar, Ik zeg u: niemand zal door de deur van het kruis gaan, tenzij hij leert gelovig te zijn. 
54 Geliefde discipelen, Ik zeg jullie: Indien ik u soms met harde woorden toespreek, zijn deze niet zo 
veeleisend als gij naar uw daden verdient. 
55 Ik wil u alleen reinigen van onvolkomenheden met Mijn woord. Waar zijn de "witte gewaden" die 
jullie voor jezelf hadden moeten klaarmaken om met Mij aan dit feestmaal te kunnen deelnemen? 
56 Ik wil je binnenste binnendringen om mijn heiligdom te zien. O mensenzielen, gij die meent pas 
geboren te zijn, en toch lang geleden voortgekomen uit Hem die de liefde van de Vader en de liefde 
van de Moeder in zich draagt! Want uit Hem ontspringen alle soorten van volmaakte liefde. 
57 Zoals u het lichaam van de mens ziet evolueren, zo evolueert ook de geest daarin. Maar het 
lichaam stuit op een grens in zijn ontwikkeling, terwijl de geest vele zaken en eeuwigheid nodig heeft 
om zijn volmaaktheid te bereiken. 
58 Dit is de reden voor je reïncarnatie. Je bent puur, eenvoudig en zuiver geboren, als een zaadje, uit 
de vaderlijke en moederlijke scheppende geest van God. Maar vergis u niet, want zuiver en 
eenvoudig zijn is niet hetzelfde als groot en volmaakt zijn. 
59 Je kunt het vergelijken met een kind dat net geboren is en een ervaren persoon die les geeft aan 
kinderen. 
60 Dit zal uw bestemming zijn in alle fasen van uw leven, zodra uw geest is ontwikkeld. Maar hoe 
langzaam gaat je geest vooruit! 
61 Het is bijna 2000 jaar geleden dat Ik u in een paar woorden leerde hoe u het Koninkrijk Gods kunt 
binnengaan: "Hebt elkander lief", zei Ik u. Je hebt vele malen geleefd, met of zonder een aards 
lichaam, in deze "vallei" of andere. Maar je hebt niet geweten hoe je de les moest leren. 
62 U zult nog een lange weg te gaan hebben voordat die verheven leer werkelijkheid wordt in uw 
ziel. 
63 Deze wereld is geroepen om zich samen met haar bewoners te vergeestelijken en zo een einde te 
maken aan het lijden en de slagen van het noodlot. 
64 Het Vuur van Mijn Liefde zal de sneeuw van jullie harten doen smelten en hoewel eeuwen zullen 
voorbijgaan, zal Ik blijven onderwijzen en zullen jullie eindelijk leren en liefhebben. 
65 Herinnert u zich Maria Magdalena? Heb je niet begrepen welk symbool zij vertegenwoordigt? 
66 Het verstand van de mens begrijpt mijn allegorieën niet; het houdt op voor het mysterie en stelt 
zich tevreden met het symbool. 
67 De symbolen zijn verouderde beelden die in het tijdperk van licht door de mensheid niet in de 
eredienst van God mogen worden gebruikt. 
68 Maria Magdalena - de zondares, zoals de wereld haar noemde - had mijn tederheid en mijn 
vergeving verdiend. 
69 Zij verkreeg spoedig haar verlossing, wat niet gebeurt met anderen die slechts halfslachtig 
vergeving vragen voor hun zonden. Terwijl zij spoedig vond wat zij zocht, bereiken anderen dat niet. 
70 Magdalena werd vergeven zonder op te scheppen over haar berouw. Zij had gezondigd, zoals ook 
jullie zondigen, maar zij had veel liefgehad. Hij die liefheeft, kan in zijn menselijk gedrag afwijkingen 
vertonen; maar liefde is tederheid die uit het hart overvloeit. Als jullie vergeven willen worden ─ 



zoals zij ─ richt dan je ogen op mij vol liefde en vertrouwen, en jullie zullen worden vrijgesproken van 
elke overtreding. 
71 Die vrouw zondigde niet meer. De liefde die haar hart overvloeide wijdde zij aan de leer van de 
Meester. 
72 Ze was vergeven, ook al had ze fouten gemaakt. Maar het vuur dat zuivert, brandde in haar hart, 
en vanwege de vergeving die de zondares ontving, scheidde zij zich geen ogenblik van Jezus af. Mijn 
discipelen, daarentegen, lieten me alleen in de bloedigste uren. Maar die kleine Maria scheidde zich 
niet van mij af, zij verloochende mij niet, zij was niet bang, noch schaamde zij zich. 
73 Daarom werd het haar vergund tranen te vergieten aan de voet van mijn kruis en boven mijn graf. 
Haar geest vond spoedig verlossing omdat ze veel liefhad. In haar hart had ze ook een apostolische 
geest. Haar bekering schijnt als het licht van de waarheid. Zij had zich aan mijn voeten neergevleid 
om tot mij te zeggen: "Heer, als U het wilt, zal ik vrij zijn van zonde". 
74 Jij daarentegen ─ hoe vaak probeer jij mij van je onschuld te overtuigen door je overtredingen met 
lange gebeden te verhullen. 
75 Nee, discipelen, leer van haar, heb uw Heer waarlijk lief in ieder van uw broeders. Heb veel lief, en 
je zonden zullen vergeven worden. Jullie zullen groots zijn als jullie deze waarheid in jullie harten 
laten bloeien. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 213  
 
1 het licht van Mijn Geest is bij u, Christus is boven uw geest, en door menselijke lippen openbaart 
Hij het Woord van Leven en Waarheid als een weg die naar Mij leidt 
2 open de poorten van uw heiligdom, zodat ik kan binnentreden in het zuiverste deel van uw wezen; 
ik ben het die de poorten van uw heiligdom zal openen; ik ben het die zal binnentreden in het 
zuiverste deel van uw wezen 
3 "Zondag van de Verrijzenis" noemen jullie deze dag omdat jullie op deze dag de gebeurtenissen 
herdenken die Jezus op zijn aardse reis heeft meegemaakt. 
4 Verwijder tenslotte het voorhangsel van de verborgenheid, opdat gij het heiligdom der waarheid 
kunt binnengaan. In dit onderricht openbaar Ik jullie betekenisvolle lessen, opdat de duistere sluiers 
van mysterie waarmee jullie Mijn Licht plachten te bedekken, van jullie zullen verdwijnen. Luister. 
Alleen hij die sterft kan herrijzen. Denk je dat Jezus toen "gestorven" is? Heb je je kunnen voorstellen 
dat je Meester "dood" is? 
5 "Dood" is slechts een symbool. De "dood" bestaat alleen voor hen die de kennis van de waarheid 
nog niet hebben bereikt. Voor hen blijft de dood een verschrikking waarachter mysterie of niets 
schuilgaat. Maar tegen jullie zeg ik: open je ogen en begrijp dat ook jullie niet zullen sterven. Je zult 
van het lichaam scheiden, maar dat betekent niet dat je zult sterven. Jij hebt, net als je Meester, 
eeuwig leven. 
6 Toen Ik Mijn lichaam verliet, trad Mijn Geest binnen in de wereld der geesten om tot hen te 
spreken met het Woord der Waarheid. Wat jou betreft, ik sprak tot hen over Goddelijke Liefde. Want 
dit is de ware kennis van het leven. 
7 Waarlijk, Ik zeg u, de Geest van Jezus was geen ogenblik in de spelonk van het graf, Hij had vele 
werken van liefde te doen in andere werelden van het leven. Mijn oneindige Geest had voor hen - 
zoals voor jullie - vele openbaringen bekend te maken. 
8 Er zijn ook werelden waar spirituele wezens niet weten hoe ze lief moeten hebben. Zij leven in 
duisternis en verlangen naar licht. Vandaag de dag weten de mensen dat waar onvriendelijkheid en 
egoïsme heersen, duisternis is, dat oorlog en hartstochten de sleutel zijn die de poort sluit van de 
weg die leidt naar het Koninkrijk van God. 
9 De liefde daarentegen is de sleutel waarmee men het koninkrijk van het licht, dat de waarheid is, 
opent. 
10 Hier heb Ik Mijzelf bekend gemaakt door menselijke lichamen, daar heb Ik rechtstreeks 
gecommuniceerd met de superieure geestelijke wezens, opdat zij hen onderwijzen die niet in staat 
zijn Mijn ingevingen rechtstreeks te ontvangen. 
11 Deze hoge, lichtgevende wezens zijn wat de stemdragers hier voor jullie zijn. 
12 Nu verstaat gij de reden mijner komst in deze wereld, en de reden mijner heengaan in deze 
werelden. 
13 Ik heb tot de geesten gezegd: "Gij zult wedergeboren worden. Maar voordat gij in een aards 
lichaam uitdooft, moet gij uw ziel zuiveren van elke schadelijke indruk, opdat gij bij uw 
wedergeboorte als brandende fakkels moogt zijn. 
14 Zij die het licht van mijn heilige Geest in zich hebben, zijn als brandende fakkels. Zij die de 
waarheid niet willen kennen zijn als gedoofde fakkels die niet branden omdat zij zich niet hebben 
aangestoken aan het vuur van mijn wijsheid. 
15 Ik wil niet dat jullie uitblussen, want dan zullen jullie je bestemming niet kunnen vervullen, dat wil 
zeggen de zending van jullie geest. 
16 Waarlijk, Ik zeg u, op de ogenblikken dat Mijn woord door de geest van de mens schijnt, zijn hier 
duizenden en duizenden van ontlichaamde entiteiten die Mijn manifestatie bijwonen en Mijn stem 
horen. Hun aantal is altijd groter dan degenen die fysiek aanwezig zijn. Net als jij, komen ze langzaam 
uit de duisternis om het rijk van het licht binnen te gaan. 
17 Je bent onsterfelijk, heb ik je gezegd. Als de cellen van je lichaam sterven, wil dat niet zeggen dat 
de ziel ook sterft. 



18 Deze dag van gedachtenis en gedachtenis is het zinnebeeld van de heerlijkheid van de ziel, van de 
opstanding, van het licht van uw kandelaar. 
19 Het heeft Mij behaagd Mijzelf in deze gedenkdagen onder u bekend te maken om in uw harten 
gevoelens van geloof, van medelijden en van vergeestelijking op te wekken. Ik heb deze uren 
gebruikt om jullie harten te reinigen en te zuiveren. 
20 Waarom hebben jullie jezelf verontreinigd? Omdat jullie je niet hebben laten leiden door de 
kracht van de Geest, wiens kracht jullie verward hebben met die van jullie menselijke wil, jullie 
ijdelheden en jullie grillen. 
21 Het is nodig dat u doordringt in uw hart, uw innerlijk, opdat u zult weten in hoeverre u luistert 
naar de stem van het geweten, in welke staat van liefde u verkeert jegens uw naaste. Dan zult u 
weten in hoeverre u brandende fakkels of gedoofde fakkels bent. 
22 Ik zeg u: naar uw liefde zal ook de kracht, de goedheid en het licht zijn die gij bezit. 
23 Gij zult ook uw dag van bevrijding hebben, en uw dag van heerlijkheid. Welke dag zal dat zijn? Die 
ene waar je overwinnaar bent op het slagveld van je leven. 
24 De aarde is een slagveld, er valt veel te leren. Als dat niet zo was, zou een paar jaar leven op deze 
planeet genoeg voor je zijn, en zou je niet steeds weer worden uitgezonden om herboren te worden. 
Er is geen donkerder en somberder graf voor de geest dan zijn eigen lichaam, wanneer er vuil en 
materialisme aan vastzitten. 
25 Mijn woord doet jullie opstaan uit dit graf en geeft jullie vleugels voor het hiernamaals, zodat 
jullie kunnen opstijgen naar de regionen van vrede en geestelijk licht. 
26 Voorzover uw ziel de duisternis overwint en hindernissen overwint, verschijnt het licht in haar. 
Daarom zullen sommigen het pad in een langere tijd afleggen dan anderen. 
27 Groot zal hij zijn die het spoor van de geestelijke vooruitgang volgt en die, terwijl hij de aardse 
levens en de eeuwen doorloopt, licht, ervaring en opwaartse ontwikkeling bereikt. 
28 Na deze strijd, inspanningen en tranen zullen jullie je bevrijding en je hemel beleven ─ de hemel 
waarin jullie volledig stralend zullen opstaan door het licht van de Geest. 
29 De hemel is geen definitieve plaats; de hemel is het einddoel van de evolutie van de ziel. 
Aangezien deze hemel geen definitieve plaats is, moet u begrijpen waarom zij die aan het bestaan 
van de lichte ziel twijfelen, zeggen: "Ik zal sterven," en de dood als een einde beschouwen. Maar zij 
die in het eeuwige leven geloven, zeggen: "Ik zal eeuwig leven." 
30 Zij die hun geloof en godsdienstige praktijk materialiseren, begrijpen en zoeken God in een 
beperkte vorm. 
31 De spiritualist weet dat de Almachtige in alles is, dat de wereld, het universum en de oneindigheid 
doordrongen zijn van mijn essentie en mijn aanwezigheid. 
32 Wie mij aldus kent en begrijpt is een levende tempel van God en zal de openbaringen van de 
Geest niet meer materialiseren door symbolen of beelden. 
33 Zeg niet meer, dat er slechts één hemel en één aarde zijn, en dat dit bepaalde plaatsen zijn. Er zijn 
miljarden werelden. Vergeet niet wat Ik in Jezus zei: "In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen." 
34 Het is goed dat u zich in het materiële leven houdt aan de wetten van uw natuur. Begrijp echter 
ook dat de genoemde wetten niet eeuwig zijn. 
35 Opnieuw ben ik tot de nederigen gekomen, want zij zijn het die deze woorden het best begrijpen. 
Denk eraan dat ik zei: "Hij die vernederd is, zal verhoogd worden." Op deze dag die jullie de Dag van 
de Wederopstanding noemen, vergeestelijk jezelf zodat jullie kunnen zeggen: "Ik ben de tempel en 
de kandelaar, ik ben het offer." 
Heb elkander lief, ja mensen, want wie liefheeft draagt de hemel in zich. Gezegend volk, zielen van 
de twaalf stammen van Israël, geïncarneerd in deze tijd om het schild van de mensheid te vormen ─ 
Ik bereid jullie geestelijk en lichamelijk voor om van jullie een gewillig instrument te maken en jullie 
op dit pad te brengen dat Ik voor jullie uitzet, zodat jullie je voorbeeld kunnen nalaten aan de nieuwe 
generaties. 
36 Onder u zijn de nakomelingen van Ruben, van Dan, van Juda en van Levi, van Issaschar en van 
Zebulon, en van al de vaderen der stammen; en zo sterk als u zielen bent, zo zult u deze kracht en dit 
geloof in uw God blijven betonen. 



37 De naam "Israël" kan niet worden uitgeroeid, en hoewel dit volk is benijd, beproefd en vervolgd, 
zal het niet vergaan, omdat het het zaad is van uw voorvaderen, die de stam en het leven waren van 
vele geslachten. Vandaag de dag zie je dit ras decadent en in hoge mate gedegenereerd, omdat het 
zijn "vlees" meer heeft liefgehad dan zijn ziel en trots is geworden op zijn gaven. Daarom heb Ik jullie 
doen incarneren in een ander land, in een ander ras, opdat jullie niet in deze dwalingen zouden 
vervallen. 
38 Spiritualisatie is u al sinds het begin der tijden ingegeven. Het is een zaad dat u gegeven is om met 
zorg te bewerken, en Ik heb u de taak toevertrouwd om het over te brengen op alle volkeren zonder 
onderscheid van ras. Vandaag, op het hoogtepunt der tijden, kom ik naar je toe om verantwoording 
van je te eisen over dit zaad. 
39 Jullie allen dragen dit zaad in je, want voordat jullie een aards lichaam aannamen waren jullie 
geestelijke wezens, en vergeestelijking is de weg die voor jullie bestemd is, waarin jullie jezelf 
moeten vervolmaken. 
40 Jullie zijn de meest begaafde mensen. Toch hebben jullie je gaven niet weten te gebruiken, jullie 
hebben mijn wil niet willen vertolken. 
Deze wereld die Ik heb toebereid voor de verkwikking, ontwikkeling en zegening van uw ziel, hebt u 
liefgehad alsof het uw eeuwige thuis was, en u hebt er diep in geworteld. U vergeet het geestelijk 
leven en bereidt u niet voor op uw intrede in deze "vallei" die op u wacht. 
41 Zie, die wereld is bevolkt met zielen die, door hun gebrek aan vergeestelijking, aan voorbereiding, 
weinig verdiensten hebben. Maar hoeveel pijn, hoeveel spijt boeit hen. U moet die wereld niet 
bewonen zonder het eerst mogelijk te maken dat die zielen vooruitgaan die, hetzij door 
onwetendheid, hetzij door opstandigheid, hun opgang niet hebben kunnen maken. 
42 Wat de mensheid vooruitgang noemt, is dat niet voor de zielen. Want als zij verheven waren, 
zouden zij Mij meer liefhebben dan al het geschapene, en er zou vrede en harmonie onder de 
mensen zijn. Maar deze bieden Mij alleen hun spirituele behoeftigheid en onwetendheid. 
43 Hoe moeilijk is het voor de mensen om zich tot het goede te bekeren. Jullie houden je niet aan 
Mijn wetten en willen jullie leven niet veranderen. Mijn woord beledigt u als ik tot u spreek over 
vernieuwing. Waarom wil je dat ik zwijg, ook al ben je gered? 
44 Wees sterk, Israël, vecht tegen het kwaad. Ga ook tegen uzelf in, als u sporen van kwaad op u 
hebt. Zuiver de atmosfeer die u inademt, overwin elke vreemde invloed, maak gebruik van uw 
bekwaamheden en mogelijkheden, waak en bid. 
45 Versterk het geloof van het volk en bouw daarmee een toren die zo hoog is dat hij de hemelse 
dingen bereikt, terwijl zijn fundament onwankelbaar is. 
46 Met uw gebed en met geestelijke werken kunt u de toename van de vernietigende krachten van 
de natuur stoppen. Want na 1950 zullen ze ontketend worden met een grotere kracht dan nu. De 
mensheid zal zich zuiveren om de Blijde Boodschap te ontvangen, en na haar grote pijn zal zij de 
regenboog van vrede zien schijnen en mijn roep voelen die haar uitnodigt om een nieuw leven 
binnen te gaan. 
47 Vandaag, nu jullie op aarde zijn teruggekeerd, getuigen jullie van mijn aanwezigheid. Het is een 
van de taken die je altijd hebt gehad. Toch ben je verbaasd als ik zo tot je spreek, omdat je gelooft 
dat je geen kennis hebt van het verleden van je ziel. Maar dit spoor is zo diep dat noch jij, noch de 
tijd je levensgeschiedenis kan uitwissen. 
48 Ik onderricht u, opdat gij later mijn leer kunt verkondigen. Zij die u zullen horen, zullen verbaasd 
zijn over uw woorden en u voor de nieuwe profeten en apostelen houden. Dan zullen ze van je 
houden. Zorg ervoor dat je werk vrucht draagt. Zaai niet op dorre grond, stel mijn werk niet bloot aan 
spot. Wees wijs en welgevallig aan hen die u vragen en vergeef hen die niet weten hoe zij u moeten 
ontvangen. 
49 Mijn woord heeft een weerklank gevonden in al jullie geesten, en mijn Geest als Meester 
verheugt zich in het onderrichten van mijn nieuwe leerlingen. 
50 Als u goed nadenkt, zult u ontdekken dat Ik altijd bij u ben geweest en dat Mijn boodschap vanaf 
de eerste openbaring de mensen op de weg naar de vergeestelijking heeft geleid. Het is niet meer 
dan normaal dat ik jullie, na enkele duizenden jaren van menselijke zielen op aarde, een Leer breng 
met een grotere openbaringsinhoud dan die welke jullie nu hebben. 



51 Mijn Leer, die te allen tijde de uitleg van de Wet is, is tot u gekomen als een weg naar het Licht, als 
een veilige bres voor de ziel. Niettemin hebben de mensen, gebruik makend van de vrijheid van wil 
waarmee zij begiftigd zijn, en verlangend naar een weg voor hun leven, altijd de gemakkelijke weg 
van de materialisatie gekozen, waarbij sommigen totaal geen aandacht schenken aan de oproepen 
van het geweten, die altijd in de richting van het spirituele wijzen, en anderen cultussen en riten in 
het leven roepen om zichzelf te doen geloven dat zij stevig op de spirituele weg wandelen, terwijl zij 
in werkelijkheid net zo egoïstisch zijn als degenen die mijn naam en mijn woord uit hun leven hebben 
verbannen. 
52 Als je van hieruit de "spirituele vallei" zou kunnen zien waar de gematerialiseerde wezens wonen 
─ zij die niets hebben uitgewerkt voor de spirituele reis na dit leven ─ zou je ontzet zijn. Maar geen 
moment zou je zeggen: "Hoe verschrikkelijk is de rechtvaardigheid van God!" Nee, in plaats daarvan 
zou je uitroepen: "Hoe hardvochtig, hoe onrechtvaardig en wreed zijn we tegen onszelf! Hoe 
onverschillig voor onze zielen, en hoe koud zijn wij geweest als discipelen van Jezus!" 
53 Daarom heeft de Vader toegestaan dat deze wezens zich soms in uw leven manifesteren en u de 
pijnlijke, beklemmende tijding brengen van hun duister en vreedzaam leven. Zij zijn bewoners van 
een wereld die noch het stralende licht van de geestelijke huizen heeft, noch de schoonheden van de 
aarde die zij hebben bewoond. 
54 Dat uitgestrekte "dal" van verwarring, wroeging, pijn, verdrukking en wanhoop wordt slechts 
verlicht door het licht van het geweten, dat de een na de ander van die wezens doet ontwaken. 
Wanneer dit licht eindelijk de hele ziel doordringt, herkent zij haar weg, ontdoet zij zich van het kleed 
van materialisatie dat zij nog over zich had, voelt zij weer dat zij leeft, dat zij weer is opgestaan, dat 
een stem haar roept vanuit de oneindigheid, en dat deze stem die van de Vader is, die vanaf het 
begin der tijden voor haar de weg naar licht en geluk heeft uitgestippeld. 
55 Laat niemand van u in de duisternis der verwarring vertoeven, noch de beker der tranen van 
berouw drinken. 
56 Om u die oneindige bitterheid te besparen, ontferm u over uw ziel, doe ware werken van liefde en 
geen schijnwerken waarmee gij uzelven tracht te bedriegen. 
57 Mijn onderricht brengt spiritualiteit met zich mee, en spiritualiteit betekent waarachtigheid, 
oprechtheid, licht, oprechtheid en liefde. 
58 Dit is mijn weg, de enige weg, die vanaf het begin voor jullie is uitgestippeld en die in ieder 
geweten geschreven staat. 
59 Mijn stem, die opnieuw weerklinkt in het meest verborgen deel van je wezen, roept je naar de 
verloren weg, naar de vergeten weg, opdat je verdiensten zult verwerven die licht, voldoening en 
verheffing zullen zijn voor je ziel wanneer zij door de sluier van mist moet gaan die bestaat tussen het 
stoffelijke en het geestelijke. 
60 Ik spreek tot u over deze sluier omdat uw lage niveau van geestelijke ontwikkeling u nog niet in 
staat stelt alle bestaande werelden van leven tot een geheel te verenigen. Zoals jullie gebrek aan 
broederschap jullie op aarde heeft verdeeld in volkeren en naties, zo hebben onrijpe wezens zich in 
het heelal gescheiden gezien door werelden, thuisplaneten, en wereldruimten. 
61 De tijd zal komen dat de grenzen van deze wereld door de liefde zullen worden opgeheven en dat 
de werelden door vergeestelijking nader tot elkaar zullen komen. 
62 Tot dan zal de strijd voortduren tussen het geweten en de "vrije wil, die de mens zal gebruiken en 
aanwenden om van zijn leven te maken wat hem behaagt. 
63 De strijd tussen deze twee krachten zal zijn hoogtepunt bereiken en de overwinning zal zijn aan de 
kant van de Geest die, in een absoluut offer van liefde aan zijn Vader, tot Hem zal zeggen: "Heer, ik 
doe afstand van mijn vrijheid van wil, volbreng in mij alleen Uw wil". 
64 "Ik zal hem zegenen die aldus voor Mij komt en hem in Mijn licht omhullen. Maar ik zal hem laten 
weten dat ik hem nooit zal beroven van die gezegende vrijheid waarmee hij begiftigd is. Want wie de 
wil van zijn Vader doet, wie getrouw en gehoorzaam is, is het vertrouwen van zijn Heer waardig. 
65 Heb je begrepen wat ik je heb verteld over het spirituele leven? Zie hoe eenvoudig en duidelijk het 
geestelijke is, in tegenstelling tot uw leringen en instructies die alles ingewikkeld maken. 
66 Denk erover na, discipelen. 



67 Mijn geheime schatkist gaat open en iets daaruit laat Ik de mensen door de stemdrager 
openbaren. 
68 In 1866 scheen een ster zoals die welke de geboorte van de Messias aankondigde. Weinigen 
zagen het omdat de wereld sliep. 
69 Die ster was Elias, en met zijn manifestatie door de geest van Roque Rojas werd een nieuw 
geestelijk tijdperk ingeluid. Met zijn licht verlichtte hij de weg om de mensen de weg te wijzen en 
hun een tijd van grote openbaringen aan te kondigen. Maar omdat Elia Mijn profeet en Mijn 
voorloper is, profeteerde Ik door zijn geest op dezelfde wijze de tijd van Mijn manifestatie. 
70 De eerste toehoorders, de eerste getuigen van die bijeenkomst, waren verbaasd te horen dat de 
woorden die Roque Rojas sprak niet van hemzelf afkomstig waren maar van gene zijde, dat het een 
woord was vol troost, beloften en hoop. 
71 Het kleine aantal discipelen groeide en werd een grote schare die, toen zij later de aanwezigheid 
van de Meester ontvingen door nieuwe stemdragers, in het Woord een vrucht herkenden van 
goddelijke smaak en geestelijke essentie, die de enige was die hun dorst kon lessen en hun honger 
kon stillen. 
72 In die gemeenschap ontstond een nieuw apostelschap, bestaande uit eenvoudige en nederige 
harten, maar vervuld van liefde en geloof om mij te volgen. Natuurlijk ontbrak onder hen niet een 
nieuwe Thomas die moest zien om in mijn aanwezigheid te geloven ─ een nieuwe Petrus die, hoewel 
hij in mij geloofde, mij zou verloochenen uit vrees voor de mensen, en een nieuwe Judas Iskariot die 
mij zou verraden door mijn woord en mijn waarheid te verdraaien voor geld en vleierij. 
73 De menigten, die dit volk vormden, vermenigvuldigden zich voortdurend, en verspreidden zich 
over steden, landstreken en dorpen; en uit dit volk ontstonden apostelen der waarheid en der 
gerechtigheid, zelfopofferende werkers vol ijver in de leer van hun Heer, en profeten van een rein 
hart, die de waarheid spraken. 
74 Ik plaats hen aan een onmetelijk grote, onzichtbare geestelijke tafel, zodat zij Mijn hemels brood 
eten en Mijn wijn van eeuwigheid drinken, zodat het hun nooit aan kracht ontbreekt bij hun zending. 
Terwijl sommigen geestelijk apathisch blijven terwijl zij luisteren, zijn er ook die Mij onophoudelijk 
ondervragen omdat zij nieuwsgierig zijn. Deze vragen Mij waarom Ik Mijzelf in deze vorm aan de 
mensheid openbaar, waarom Elias eerder kwam, wie Elias is, en wie Roque Rojas is, en wie de Zeven 
Zegels verbrak. 
75 Ik antwoord en onderricht allen met de liefde van de volmaakte Meester. Als sommigen verward 
zijn omdat ik niet te midden van schitterende altaren of ostentatieve plechtigheden kom, dan vertelt 
hun spiritualiteit anderen dat Jezus nooit pracht en praal zocht, noch ijdelheid, maar harten. 
76 Ik ben altijd gekomen om je ziel te begeren, niet je lichaam. Want de materie van het lichaam 
behoort tot de aarde, wier schoot haar begeert, terwijl de ziel door haar geweten steeds de 
Goddelijke stem zal horen, die haar roept. 
77 De tijd van mijn prediking bij mijn tegenwoordige, laatste komst is van lange duur. Het bestrijkt de 
periode van 1866 tot 1950. 
78 De eerste vruchten van mijn onderricht zullen zijn: uw geestelijke en lichamelijke vernieuwing, 
waarbij afgoderij, fanatisme, bijgeloof, valse uitleggingen, maar ook zelfzucht, kwade wil, ondeugd en 
elke smet zullen worden uitgeroeid. Als dat gebeurt, zul je over mijn wet kunnen spreken zonder 
iemand in verwarring te brengen. Gij zult dan niet uw dwalingen aan mijn leer opdringen, noch zult 
gij trachten ze te verbergen door ze alleen voor uzelf te reserveren. 
79 Verhef uw ziel door een volmaakter godsdienstoefening en verhef uw hart door een deugdzaam 
leven, en gij zult zijn als het begin van een nieuwe wereld, van een nieuwe mensheid die zich zal 
weten te verheffen op de grondslagen van de vergeestelijking die Ik u breng in Mijn Openbaring van 
het Derde Tijdperk. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 



Instructie 214  
 
1 Ik geef u Mijn Woord door menselijke lippen omdat u de boodschappen die Ik onophoudelijk tot de 
mensen zend, niet eens opmerkt. Dit is de reden waarom Ik Mijzelf moest manifesteren door middel 
van het intellect van de mens. Het is niet dat Ik menselijke instrumenten nodig heb om Mijzelf te 
openbaren. Jij bent degene die het nodig had. 
2 Mijn liefdevolle Wet is alleen gekomen om distel voor distel van het pad te verwijderen, zodat jullie 
tot Mij kunnen komen; Mijn Wet is Mijn Wet, Mijn Wet is Mijn Wet; Mijn Wet is Mijn Wet 
3 Niets is onmogelijk of moeilijk voor de Vader. Daarom heb Ik van de mens zelf het instrument 
gemaakt voor Mijn openbaring en daarmee heb Ik Mijn liefde voor jullie bewezen door jullie 
onvolkomenheden te vergeven en geen aanstoot te nemen aan jullie smetten. Ik gaf u ook bewijzen 
van Mijn macht toen Ik u Mijn wijs, liefdevol, Goddelijk woord gaf door een slecht verstand en door 
onzuivere en onhandige lippen. 
4 Dit wonder hebt gij allen gezien, toen gij de lichamelijke materie van den stemdrager voelde 
verdwijnen, en gij de tegenwoordigheid van den Meester waarnam. Daar hebt gij u verblijd in het 
goddelijk woord, gij hebt u in een wereld van licht gevoeld, en gij hebt de geestelijke vrede van 
verrukking genoten. 
5 Hoeveel tijd ging er voorbij terwijl de Meester tot jullie sprak? Hoe lang was je in die verhoogde 
toestand? Je kunt het niet zeggen, want in dat uur was je buiten de tijd. 
6 Daarna, toen het onderricht voorbij was, had je een oneindig verlangen om naar je huis terug te 
keren om Mijn woorden te herhalen. Jullie hadden het edele verlangen om onderweg iemand te 
ontmoeten die jullie beledigd had, om hem te vergeven, of iemand in nood, om hem de Blijde 
Boodschap van Mijn Aanwezigheid te brengen. 
7 Tenslotte, wanneer je iemand ontmoet aan wie je wilt melden wat je hebt gehoord, dan realiseer je 
je dat je lippen te onhandig zijn om die goddelijke leer weer te geven, en dan realiseer je je dat dit 
woord werkelijk diepgaand is, en dat de manier waarop deze stemdragers handelen ook je aandacht 
waard is. 
8 De Meester zegt tot hen die lijden omdat zij zichzelf te onhandig achten om het goddelijke woord 
uit te drukken: Wees niet ongerust, want beetje bij beetje zullen uw gaven zich ontplooien tot de dag 
komt waarop u de manifestatie door de stemdragers niet eens meer nodig zult hebben. Want de 
boodschap die ik je zend zul je rechtstreeks ontvangen door de volmaakte dialoog van geest tot 
geest. 
9 Als je klaar bent om deze stap te zetten ─ let dan goed op wat ik je nu zeg: het leven zal dan voor je 
ziel, voor je zintuigen en voor je geest zijn, als een stroom van wijsheid, als een liefdeslied, als een 
trap die je omhoog leidt naar de Schepper. 
10 Bereik spoedig deze hoogte, mensen, opdat jullie op een hoge, geestelijke manier en in ware 
harmonie met al het geschapene kunnen leven. 
11 Thans zijt gij slechts kleine kinderen-discipelen van een leer die oneindig is in macht en wijsheid. 
Maar hij die het u leert is de meester van alle meesters. Laat u gewillig door Hem leiden, en u zult 
zien hoe Zijn liefde elke doornige heg en struikelblok van het pad zal verwijderen. 
12 Mijn Woord wil in dit Derde Tijdperk de immense leegte vullen die in de zielen van de mensen 
bestaat ─ een leegte die de mensen nooit zouden kunnen vullen door menselijke liefde, door 
rijkdommen van de wereld, door uitwendige riten en culten. 
13 De langverwachte boodschap is nu tot u gekomen, zegenend hen die er op gewacht hebben en 
wekkend hen die slapen. Mijn boodschap is voor allen, en allen zullen haar leren kennen op het uur 
waarop zij geleidelijk elk hart, elk volk en elke natie zal bereiken. 
14 Mijn woord is licht van waarheid en gerechtigheid dat schijnt in de duisternis van deze mensheid. 
Het spreekt tot uw ziel en zet haar aan tot nadenken, opdat zij de reden van mijn komst en de 
opheldering van elk mysterie zal kennen. 
15 Wil de mens een lofzang van vrede zingen, dan moet hij liefhebben en vergeven. Koester niet 
langer egoïsme, noch wrok, noch haat, noch waanideeën. Want dan houden jullie mijn Geest tegen, 
die tot jullie wil komen om zijn koninkrijk van vrede onder de mensen te vestigen. 



16 Ja, mensen ─ hoewel jullie maar een klein deel van de mensheid zijn, kennen jullie de morele en 
materiële ontwrichting die er bestaat. Je ziet hun ellende en behoeftigheid, hun beproeving en 
wanhoop. Deze ellende en pijn wordt niet alleen door het lichaam geleden, maar ook door de ziel, 
die zwak is geworden door gebrek aan verdienste. 
17 Wees leiders van uw medemensen, wees mijn pioniers. Voel mijn liefde en heb onvoorwaardelijk 
en onzelfzuchtig lief. Word verlicht en draag dit licht over de wereld. Inspireer uzelf in de waarheid 
en verdiep u in de grote openbaringen die Ik u door de eeuwen heen heb gegeven, en breng deze 
kennis naar hen die minder weten dan u. 
18 Met dit licht zult gij in uzelf doordringen en het vermogen ontdekken waarmee Ik uw ziel heb 
begiftigd. Als gij dan de waarde van deze gaven gebruikt, zult gij weten hoe gij het leven moet 
liefhebben, en reeds in deze aardse vallei waarin gij vertoeft, zult gij het eeuwige leven liefhebben en 
erkennen. 
19 Heb veel lief en vergeef veel, als jullie je Mijn gezanten willen noemen. Denk aan Mij en je 
beproevingen zullen verdwijnen. Voel geen pijn als je beledigd bent. Zegen en geef je zaak aan Mij 
over. Dan zul je je gelukkiger voelen dan zij die denken dat ze rijk zijn omwille van hun rijkdom. Want 
dan zul je vergeven hebben. Je weet niet of deze vergeving niet de prijs van je redding is. Met deze 
daad zult gij de ziel kunnen verlichten van hem die u leed heeft toegebracht, en aldus zult gij ook 
hem hebben gered. 
20 Heb alles lief, ook de lucht die jullie inademen, want daarin is mijn liefde, zoals die in heel de 
schepping is. Heb de tijd en het uur lief waarin gij leeft, want in alles openbaart zich mijn Geest. Voel 
je de natuur om je heen niet vragen om vrede en liefde? Ik zal alle natuurkrachten herstellen, Ik zal 
alle schepselen herstellen. De mens zal echter alle gevolgen moeten dragen van zijn dwalingen, die 
de oorzaak waren van de vernietiging. 
21 Dit brood dat Ik u op dit ogenblik geef, is het voedsel dat de mensheid nodig heeft ─ het enige dat 
haar kan sterken. Ontvang het met liefde, en wordt er sterk door, zodat je je missie kunt vervullen. 
22 Leeft uw leven ten volle, vol vertrouwen en geduld, opdat gij uw geloof moogt bewijzen. Vrees 
niets, ik ben bij je. Als je sterk bent, zul je je stad steen voor steen zien instorten, en niet wanhopen. 
Want in jullie is goddelijke kracht, dat deel van Mijn Geest waarmee jullie grote dingen tot stand 
kunnen brengen in de harten van jullie medemensen. U kunt de bedroefden vreugde schenken, u 
kunt tranen drogen, u kunt een terneergeslagen geest herstellen. Het werk dat je met geloof en 
liefde maakt, zal groots en onverwoestbaar zijn. 
23 Laat Mijn liefde jullie leiden naar het eeuwige leven. Open uw ogen en deel in de heerlijkheden en 
schoonheden die Ik heb geschapen voor het geluk van al Mijn kinderen. Mijn zegeningen bereiken 
iedereen, gelovigen en ongelovigen. Ik maak het pad van doornen vrij, zodat je je voeten niet meer 
zult bezeren en je altijd veilig zult lopen in gehoorzaamheid aan je hemelse Vader. 
24 In Mijn woord breng Ik u genezing voor uw lijden, in uw woord leg Ik de balsem voor de zieken. 
Maar begrijp, mensen, dat deze balsem niet alleen voor het lichaam is, maar ook voor de ziel. Niet 
alleen voor degene die in de wereld leeft, maar ook voor degene die in het geestelijke is. 
25 Soms, wanneer Ik tot u spreek door middel van deze stemdragers, zie Ik dat sommigen omringd 
zijn door verwarde zielewezens, anderen door hen bezeten zijn, en weer anderen door hen vervolgd 
worden. Deze overheersen je wil, verwarren je geest, of maken je lichaam ziek. Dan spreek ik tot hen 
in de taal van de geest en verwijder hen van je pad. Maar niet alles hoeft door de Meester gedaan te 
worden. Ik wil dat jullie weten wat de reden is dat deze wezens, jullie geestenbroeders en -zusters, 
jullie aardse leven binnendringen, en wat jullie moeten doen om je van hun slechte invloeden te 
bevrijden en tegelijk licht te maken in die zielen die jullie medeleven verdienen. 
26 De zielen die niet meer tot het menselijk leven behoren, komen tot de mensen en leven nog bij 
hen. Ik heb u hierover vele lessen gegeven in het Tweede Tijdperk, toen Ik gebruik maakte van de 
gevallen waarin sommige bezetenen tot Mij werden gebracht. Maar dat volk en zijn priesters 
begrepen de betekenis van die tekenen niet en oordeelden over Mij naar hun slechte mening. 
27 Nu breid Ik Mijn onderricht uit, opdat gij deze kennis moogt bezitten en u wapens te geven om te 
strijden en verwarring te verslaan. 
28 Discipelen: De oorzaak van de aanwezigheid onder u van verwarde geesten, zonder vrede en 
zonder licht, zijn de boze gedachten, de boze woorden, de onedele hartstochten, de boze 



gewoonten, de ondeugden. Dit alles is als een kracht die allen aantrekt die ─ omdat zij zich niet 
gezuiverd hebben ─ onzuivere "woningen" moeten zoeken om in te vertoeven. Het zijn wezens die 
reeds zonder aards lichaam zijn, die in hun verwarring vreemde lichamen zoeken om zich daardoor 
uit te drukken. Maar als gevolg van hun verwarring en invloed is het enige wat zij bereiken het 
verstoren van de vrede, het vertroebelen van de geest, of het ziek maken van hen die zij benaderen. 
29 Die geesten zijn het toppunt van ziekte, zij zijn de bewoners van de schaduwrijken, die noch 
weten wat leven is, noch wat dood is. 
30. Ik, die het Licht van de Geest ben, zoek het ene verlorene na het andere, het ene na het andere 
van hen die dood zijn voor het geestelijk leven, om hen te redden van hun kwelling en hen vrede te 
doen gevoelen ─ die vrede die voortkomt uit begrip. Maar ik zeg u nogmaals dat niet alleen de 
Meester, maar ook de discipelen licht moeten brengen aan die wezens die, hoewel onzichtbaar voor 
uw aardse ogen, waarneembaar zijn voor de zintuiglijkheid van degene die weet hoe hij zich moet 
voorbereiden. 
31 De juiste manier om te strijden tegen de slechte invloeden van die wereld, die talrijker en sterker 
is dan de uwe, is te bidden, trouw te blijven aan de richtlijnen van mijn Leer, en volharding in het 
goede. Wie met deze wapens strijdt, bevrijdt niet alleen zichzelf, maar hij redt en bevrijdt ook zijn 
broeders en zusters. 
32 Hoe konden jullie spiritisten zijn als jullie deze leer niet kenden? Hoe zou de genezing die Jezus 
beoefende volledig kunnen zijn geweest als Hij de genezing van de bezetenen niet had geopenbaard? 
33 bestudeer Mijn woorden grondig en probeer niet wetenschappen te maken uit Mijn onderricht, 
noch gebruik te maken van wat Ik jullie geleerd heb om jullie te bevrijden, zonder hen lief te hebben 
die jullie in verwarring gebracht hebben, want dan zullen jullie met hen in de duisternis vallen 
34 Wanneer zult gij door uw goede werken van deze aarde een wereld maken, waarvan een ieder die 
haar doorleeft, later vol licht verder zal gaan? Wanneer houdt u eindelijk op een geschikte plaats te 
zijn voor de aanwezigheid van die wereld van slechte invloeden? 
35 Indien gij van deze werkelijkheid geen kennis neemt, zult gij u nooit van die strikken kunnen 
bevrijden, noch zult gij iets kunnen doen voor het welzijn van het grote aantal arme zielen. U zult ─ 
zowel sommigen als anderen ─ zieke mensen zijn die hun ziekte voortdurend op elkaar overdragen. 
36 Denk dan aan het doel van mijn onderricht, aan de betekenis van mijn wederkomst, aan alles wat 
mijn woord met zijn licht inhoudt, zodat jullie je niet langer beschouwen als de enige bewoners van 
deze wereld. Zie alles wat je omringt en word werkelijk kinderen van het Licht. 
37 luistert naar Mij, doorgrondt Mijn Woord, en Ik verzeker jullie dat jullie dan snel discipelen zullen 
worden van de Meester van alle tijden en van alle tijden 
38 Volk van Israël, gij zijt door de eeuwen heen in vele veldslagen gestreden, gij hebt de tegenspoed 
van slavernij, van vervolging en van lange zwerftochten ondervonden. Rust uit, en wees nu vrij op 
deze aarde, die Ik jullie geef als een tijdelijk thuis. In deze tijd zult gij niet op zoek gaan naar een land 
vloeiende van melk en honing, noch zult gij op weg gaan naar Samaria, maar gij zult mijn Geestelijk 
Koninkrijk zoeken. Je komt in dit onmetelijk grote "dal", dat je uitnodigt om van de vrede te genieten, 
je te laten omhelzen door het licht van mijn wijsheid en je verloren kracht te hervinden. 
39 Ontplooi uw ziel, want gij leeft in een nieuwe tijd en als eerstgeboren zoon van de Vader hebt gij 
onder de mensheid deze fase van vergeestelijking ingeluid, die u toekomt. 
40 Luister naar Mij en leer van Mij voordat je aan je zending begint. Mijn woord is het leerboek, en 
wanneer gij de lessen ervan begrepen hebt, gaat dan tot uw medemensen, predikt, en voegt uw 
werken bij uw woorden. Bid en spreek met Mij en met je beschermengelen, opdat je inspiratie 
vruchtbaar zal zijn. Ik nodig je uit een leven van innerlijke contemplatie te beginnen, zodat je al je 
energie kunt concentreren op de vervulling van je missie. Dan zul je in korte tijd de transformatie van 
je wezen ervaren. Je zult je bestemming duidelijk zien en je zult als een baken zijn dat het pad van je 
medemensen zal verlichten. 
41 "Gij zult de toekomst niet vrezen, wetende dat Ik uw gids ben en dat Ik alles met rechtvaardigheid 
heb voorzien. Er zal een moment komen waarop jullie je door Mij geïnspireerd zullen voelen, en 
gedreven door jullie geest, zullen jullie de zieken opzoeken en hen troost geven. Gij zult u wenden tot 
hen die hongeren en dorsten naar de ware kennis, en aan hen zult gij het woord geven, dat licht is. Je 



zult ook naar de onterfden gaan, de vernederden, en ook aan hen zul je je hand geven. Dan zult gij u 
spoedig omgetoverd zien tot raadgevers, tot gidsen en pleitbezorgers der mensen. 
42 Hoe groter het verderf is waarin uw medemensen zijn vervallen, des te groter moet uw geduld en 
medelijden met hen zijn. 
43 U weet dat u allen oorspronkelijk zuiver was, en dat u dat uiteindelijk weer zult worden. Vergeet 
uw oorsprong niet en haast u op het pad, opdat gij spoedig tot Mij moogt terugkeren. 
44 De mensheid heeft zich in aantal vermeerderd, en de aarde is vol van dit zaad. De mens heeft mijn 
gebod vervuld dat ik hem in het begin der tijden heb gegeven. Toch zijn er veel wetten die hij niet 
heeft weten te gehoorzamen. Het is niet de liefde die hem beweegt om grote werken te 
ondernemen. Het is niet de rede waarmee hij heeft gewerkt. Zijn ziel is erg laag gezonken, en in haar 
val heeft zij haar evenwicht verloren. De deugden die ik in de ziel heb gelegd zijn zo groot dat zij, als 
zij bereid was geweest er gebruik van te maken, op een zeer hoog niveau zou staan en de pijn haar 
niet zou hebben aangegrepen om haar te laten lijden. 
45 Noch kun je terugwinnen wat je verloren hebt. Daarom ben ik naar je toe gekomen en geef je alle 
middelen om je verheffing te bereiken. 
46 Kom tot Mij, mensheid, vraag Mij en Ik zal je geven. Mijn genadegaven zijn niet opgehouden, de 
fontein stroomt over van genade voor ieder die erom vraagt. Ik vergeef je en maak je rein, zodat je 
aan je missievervulling begint. 
47 Wees welkom bij de bron van inspiratie, waar u uw dorst lest en de vermoeidheid wegebt. In Mij 
is dat kristalheldere water dat de dorst van de zielen naar liefde lest. 
48 In deze tijd is uw levensweg gevaarlijk geworden en uw dagtaak zwaar. Daarom ben Ik gekomen 
om jullie pelgrimstocht te verlichten met het licht van Mijn Woord, dat hoop is. In Mijn onderricht 
spoor Ik jullie voortdurend aan om door te gaan en herinner Ik jullie eraan dat jullie de 
vergankelijkheid van jullie bestaan niet mogen vergeten, waarna een Hiernamaals op jullie wacht om 
jullie in zijn vrede te omhullen. 
49 Jullie zijn waarlijk woestijnzwervers die zich voeden met de essentie van mijn woord, en 
aangemoedigd door het geloof van jullie ziel, streven jullie naar het doel dat jullie moeten bereiken. 
50 Geloof is een kracht die verheft, die transformeert en verlicht. Daardoor kan de mens zich 
verheffen tot zijn Schepper. Want het licht ervan verlicht de weg van de Wet waarlangs men de 
Vader bereikt. 
51 Zo gaat gij, met dit geloof, uw weg en aanvaardt met volle instemming van ziel en lichaam de 
valkuilen en slagen van het noodlot die deze tijd brengt. Maar de dag zal komen dat jullie over Mij 
zullen spreken en getuigen, over de wijze waarop Ik met jullie ben geweest, over hoe jullie Mij 
gehoord en gezien hebben, en ook over hoe jullie Mijn bezielende overbrenging hebben ontvangen. 
Ik kondig u aan dat u mannen zult vinden die bereid zijn de leer van de vergeestelijking te begrijpen. 
Vandaag kunt gij niet verkondigen dat de Meester onder u is, want zij zouden u niet geloven en u 
voor gek verklaren. 
52 Kijk naar de geschiedenis, hoe zij die door God geïnspireerd zijn altijd miskend zijn, omdat de 
mensen, bedekt door materialisme, de waarheid niet kunnen zien. 
53 Hetzelfde zal u overkomen wanneer gij over mijn Werk spreekt, wanneer gij hen ontmoet die 
vervallen zijn in fanatisme, onwetendheid en materialisme. Met hen zult gij mijn leer uiteenzetten en 
ieder zal die begrijpen naar gelang zijn geestelijke ontwikkeling. Maar uiteindelijk, zal deze waarheid 
schijnen omdat ik de waarheid ben. 
54 Wanneer de mensen eenmaal vrede zullen hebben bereikt, zal de tijd gekomen zijn dat de 
Meester jullie grote leringen voor de ziel zal openbaren ─ leringen die begrepen zullen worden door 
de volgende generaties, die een grotere ontwikkeling zullen hebben. 
55 Gij zijt met Mij en leert zaaien, wetende dat de vruchten ten deel zullen vallen aan hen die na u 
komen, ook al zullen zij niet de hindernissen ontmoeten die gij hebt ondervonden. Maar ze zullen 
nog steeds je werk beoordelen. Laat daarom langs de weg een spoor van liefde en barmhartigheid 
achter, opdat gij in het geestelijke de voldoening zult hebben dat gij de wet hebt vervuld die Ik u heb 
geleerd. Doorgrond Mijn woord en laat Mij jullie oordelen. In de tussentijd, wijzigt uw leven en uw 
werken. 



56 Indien gij wilt dat uw medemensen ontdekken dat gij mijn discipelen zijt, laat het hen dan weten 
door de zachtmoedigheid van uw hart. Laat nederigheid weerspiegeld worden in uw daden, want wie 
zachtmoedig is van hart, is zachtmoedig in ziel. De trotsen en ijdelen lijken sterk, maar in 
werkelijkheid zijn zij arm van geest. 
57 Het spiritisme vernietigt door de mens ingestelde gebruiken en tradities die de geest hebben 
tegengehouden. Spiritualisme is de ononderbroken ontwikkeling en verheffing van de geest, die zich 
door middel van zijn vermogens en eigenschappen zuivert en vervolmaakt, totdat hij zijn Schepper 
bereikt. Het spiritisme toont de manier waarop de geest zijn Heer uitdrukt, voelt en ontvangt. 
Spiritualisme bevrijdt de geest en brengt hem tot ontplooiing. 
58 Het geestelijke is de universele kracht en het universele licht, dat in allen is en aan allen 
toebehoort. Voor niemand zal mijn leer vreemd lijken. 
59 De eigenschappen van de geest zijn onveranderlijk omdat het deugden van mijn Goddelijkheid 
zijn, eeuwige krachten. Begrijp echter dat, afhankelijk van hoe je hebt geleefd, de zuiverheid die je 
kunt tonen groter of minder zal zijn. 
60 Wanneer gij vlekken hebt gemaakt op de reinheid van uw ziel en zij het verwijt van het geweten 
hoort, vreest zij het Goddelijke, dat de bron is van zuivering, verlossing en vergeving. 
61 Mijn Leer, als een boek, gaat opnieuw open voor deze mensheid, opdat zij zich kan baden in het 
zuivere water van deze leer en haar leven kan omvormen, zich afkeren van materialistische neigingen 
en ernaar streven zich opwaarts te ontwikkelen in het verlangen naar eeuwig leven. 
62 Wanneer gij het hogere leven kent, zult gij - zonder dit waarin gij leeft te veronachtzamen - dat 
weten te plaatsen boven alle ijdelheden, en de mensen zullen zich afscheiden van al wat overbodig 
en nutteloos is. Dit zal een teken zijn dat de mensheid het verlangen begint te voelen om de 
spirituele regionen te bereiken. 
63 Mijn leer zal leiden tot een meer volmaakte opvatting van het leven in deze wereld. 
64 Totdat gij deze wereld bereikt hebt, rust er op u een last, die het kruis van uw lot is, waardoor gij 
de top van de berg zult bereiken. 
65 Begrijp Mij en wanhoop niet, want de Leer die gij straks zult verkondigen is geen fantasie, want 
het geestelijke trilt in alle mensen, daar allen geest hebben. 
66 Waarlijk, ik zeg u, wanneer het Spiritualisme op aarde regeert, zullen de mensen de grondslagen 
van ware vrede hebben gelegd. 
67 Gij zult dat tijdperk van de aarde niet zien, maar gij bereidt het nu voor, en wanneer het op zijn 
hoogtepunt zal zijn, zal er ook vrede en blijdschap in uw zielen zijn. 
68 Het zal de vrucht zijn van het zaad dat Christus in de tweede Era heeft gezaaid op de akkers die 
reeds in de eerste Era waren toebereid. 
69 Vandaag is het koren nog vermengd met onkruid. Maar wanneer dit vernietigd is en de tarwe met 
gouden aren ontkiemt, zal het tijdperk komen waarop de mensheid heeft gewacht. 
70 Ik ben de Weg, bewandel die en je zult voor altijd bij Mij zijn. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 215  
 
1 Mijn woorden zijn als dauwdruppels die op uw hart neerdalen om het te verkwikken, want ik vind 
het verdord. De reden is dat jullie Mijn belofte om weder te komen vergeten waren en je dood 
gevoeld hadden wat betreft geestelijk leven. 
2 Toen de zwakke vlam van uw hoop doofde, hoorde gij kloppen aan de deur van uw hart. Toen jullie 
je openden en Mij zagen, herkenden jullie Mij niet omdat jullie Mij vergeten waren. Het was nodig u 
de wonde aan Mijn zijde te tonen en u te zeggen: "Leg uw vingers daar", opdat gij zoudt weten wie 
Hij was die aan uw deur klopte. 
3 Gij zijt gelijk aan de Emmaüsgangers, die Mij niet herkenden, toen Ik aan hun zijde was. Jullie zijn 
als Thomas die pas geloofde toen hij Mijn wonden zag en aanraakte. 
4 daar gij Mij om bewijzen van Mijn tegenwoordigheid hebt gevraagd en Ik ze u gegeven heb, weet 
dat Ik gekomen ben om u van de afgodendienst te bevrijden, om u tot de gewone 
godsdienstoefening terug te brengen, tot een geloof dat vrij is van drogredenen, tot de praktijk van 
barmhartigheid onder u. 
5 Ik heb u doofstomme, blinde en onbeweeglijke afgoden zien aanbidden, en riten zien verrichten die 
ontijdig en ongeschikt zijn voor de geestelijke ontwikkeling die gij thans hebt, en in praktijk brengen 
wat ik nooit heb gerechtvaardigd. 
6 niemand anders dan ik zou je de waarheid over je dwalingen kunnen vertellen zonder je te kwetsen 
en je tegelijkertijd een licht, een voeding en een prikkel kunnen bieden die de leegte van je hart 
onmiddellijk vulden; ik ben de enige die je de waarheid over je dwalingen kan vertellen zonder je te 
kwetsen en je tegelijkertijd een licht, een voeding en een prikkel kan bieden die de leegte van je hart 
onmiddellijk vulden 
7 Nooit meer zult gij u laten verblinden door valse en onwezenlijke heerlijkheden, noch zult gij u 
laten verleiden door woorden die alleen het verstand aanspreken, maar nooit tot de ziel kunnen 
doordringen. Van nu af aan zal hij die de essentie van dit Woord werkelijk heeft geassimileerd, zich 
met geen ander brood dan het Goddelijke meer kunnen voeden. 
8 Wie heeft ooit tot u gesproken zoals Ik heb gedaan door deze eenvoudige mannen die Mijn stem 
dragers zijn? Wie heeft ooit gesproken over vergeestelijking zoals u het in dit woord hebt gehoord? 
Wie in uw leven heeft u ooit bewijs gegeven dat de bevestiging was van een Goddelijke openbaring? 
Niemand, mijn volk. 
9 Mijn woord roept de mensen bijeen als een luidende klok, en zij komen in lange treinen, in 
menigten. 
10 de tijd is kort waarin Ik Mijzelf aan jullie bekend maak in deze vorm en Ik wil dat er velen zijn die 
het licht van mijn woord ontvangen, zodat wanneer het jaar 1950 ten einde loopt, alle mensen, zich 
bewust van mijn gebod, zich gewillig zullen buigen voor de wil van mijn Vader. 
11 Er is nog tijd, opdat het volk op die dag wordt voorbereid; en wanneer het daarna bijeenkomt, zal 
het niet meer zijn om mijn woord door de stemdrager te horen, maar om het onderricht dat zij 
hebben ontvangen te bestuderen, om in hun geest mijn inspiratie te voelen, en dan zullen zij met 
overtuiging zeggen: "De Heer is met ons." 
12 dit is hoe ik jullie wil zien: als goede discipelen. 
13 Aan het begin van Mijn onderricht heb Ik jullie gezegd dat Ik de eenvoudige eredienst heb 
ingevoerd ─ die geen riten noch ceremoniën kent, en toch opstijgt boven de rook van wierook, boven 
de klank van liederen: de eredienst van de liefde, van de barmhartigheid, van de broederschap. 
14 Het is noodzakelijk dat gij uw godsdienstige handelingen nauwkeurig onderzoekt, opdat gij u zult 
ontdoen van ieder spoor van afgoderij, van godsdienstig fanatisme, van bijgeloof en van 
overtuigingen, die voor dit werk ongeschikt zijn. 
15 Als u in Christus gelooft en al Zijn werken liefhebt, besef dan dat deze eenvoud en spiritualiteit die 
ik u vandaag inspireer, dezelfde is als die ik in het Tweede Tijdperk met woorden en daden heb 
verkondigd. Waarom hebt u zich dan afgekeerd van die eenvoud zonder welke er geen 
vergeestelijking kan zijn? 



16 Zie, in hoeveel dwalingen deze mensheid is gevallen. Maar het licht van een nieuwe dag is 
aangebroken, en daarmee zal niets zich kunnen verbergen of in duisternis hullen. 
17 dit is de reden waarom ik momenteel alle wegen van de aarde begaanbaar maak zodat de 
discipelen en apostelen van het spiritisme zich over de wereld kunnen verspreiden en mijn blijde 
boodschap kunnen verkondigen 
18 Alvorens u naar andere landen uit te zenden, wil ik dat ieder die zich een discipel van deze leer 
noemt, geestelijk is in zijn leven en in zijn werken, opdat zijn getuigenis waarachtig en dus 
geloofwaardig zal zijn. 
19 Wanneer je vergeestelijking bereikt, is de weg gemakkelijk. De beklimming zal niet moeilijk zijn als 
u geïnspireerd bent door het ideaal om hoger te gaan. Verleidingen zullen u niet langer in de 
afgronden van de ondergang doen vallen, waardoor u terugvalt. U zult dan uit deze wereld alleen 
datgene nemen wat absoluut noodzakelijk is, wat geoorloofd en onontbeerlijk is, en zo uw ziel 
vrijmaken om van een betere wereld te dromen en haar te laten worstelen om die te bereiken. 
20 Mijn licht baadt uw ziel en is gids op al uw wegen. Dit licht is op alle mensen neergedaald, zonder 
voorkeur voor ras of geloof. 
21 Israël is in deze tijd teruggekeerd en is over de wereld verspreid om zijn geestelijke zending te 
vervullen. Het is het oudste volk, de eerstgeborene, en daarom de eerste om met Mij in contact te 
komen. Haar ziel heeft zich ontwikkeld volgens de wet die aan elke ziel werd gegeven toen zij naar de 
aarde werd gezonden. 
22 In het Eerste Tijdperk, bij Mijn eerste komst, verraste Ik de mensen in hun eenvoud en 
onwetendheid. Zij leefden op een laag moreel peil, en Ik sprak tot hen vanaf de top van de berg om 
hun Mijn eerste onderricht te geven. 
In het Tweede Tijdperk, na een lang Tijdperk waarin Ik jullie bewijzen gaf opdat jullie ziel haar geloof 
zou consolideren en zou leven in het naleven van Mijn Wet, kwam Ik tot jullie meer ontwaakt, meer 
ontwikkeld, maar ver verwijderd van de ware vervulling van de Wet die Ik van jullie vroeg. Want jullie 
waren niet in staat om jullie gaven in dienst van de ziel te stellen. 
23 Ik ben in die tijd gekomen om jullie te zeggen hoe je de wet moet toepassen om haar te vervullen, 
hoe je de Vader moet eren en hoe je van de waarheid moet getuigen. Ik was bij jullie in Jezus, zodat 
jullie hele ziel Mij zou voelen en Mij zou aanvoelen, en Ik liet jullie voorbereid achter door Mijn 
Woord. 
Daarna heb ik je genoeg tijd gegeven, zodat je ziel mijn leringen zou gebruiken en in mijn voetsporen 
zou leven. Jullie zijn verder geëvolueerd en zijn wakkerder geworden. Toch hebben jullie, om je te 
verheffen, je pad niet genoeg voorbereid om dichter bij Mij te komen. Jullie licht is zwak, jullie geloof 
is broos, en jullie hebben niet geraden dat mijn derde komst al nabij was. In 1866, precies op het 
tijdstip waarvoor Mijn woord en de profetieën Mij hadden aangekondigd, kwam Ik naar jullie toe om 
een schat van wijsheid in jullie ziel achter te laten, in de nieuwe leringen die Ik jullie voor die tijd had 
beloofd. 
24 Hoe weinigen zijn wakker en wachten op mijn komst. De mensheid sliep toen dit nieuwe tijdperk 
werd ingeluid. 
25 Het is mijn wil geweest dat jullie te allen tijde wakker zouden zijn in afwachting van het uur, opdat 
jullie niet verrast zouden worden door mijn komst en ik dan jullie vooruitgang en jullie kennis zou 
zien. 
26 Gij hebt vele wegen bewandeld om Mij te bereiken en zijt daarop uw weg kwijtgeraakt. Het was 
nodig dat de Herder verscheen en zijn schapen zocht om ze te verenigen in één horde. Want er was 
geen man op aarde aan wie ik deze taak had kunnen toevertrouwen, want ik vind niemand die 
daartoe bereid is. 
27 Ik ben thans bezig mensen van goede wil in alle volken te verlichten en voor te bereiden, opdat zij 
in de geest over Mijn komst kunnen spreken en over de genadetijd die thans aanbreekt. Elk van hen 
heeft een moeilijke opdracht, en door zijn bemiddeling wek ik bij de anderen heilzame idealen op. Ik 
geef leven aan hun zielen en breng hun liefde en vertrouwen in mijn wet bij, zodat die hun kracht 
geeft in hun strijd voor de verlossing en de geestelijke vooruitgang van de mensheid. 
28 Vermijd de volkeren te verdelen ter wille van Mijn Leer. Schept geen tweedracht, en voelt geen 
superioriteit onder elkander. Ik inspireer allen tot de vergeestelijking die vrede, liefde en eerbied 



voor de naaste is. Geef het godsdienstfanatisme op, perfectioneer de daden van aanbidding, breng 
de godsdienstoefening van uw medemensen op een hoger peil. Dit is Mijn Wil, en wanneer jullie 
samen zijn, erken jezelf, heb jezelf lief, en getuig van Mij. 
29 Gij die dit woord hoort, maakt uw ziel volgzaam en bestudeert mijn onderricht. Schenk geen 
aandacht aan de stemdragers en schrijf dit licht niet aan hen toe. Zij zijn slechts instrumenten 
waardoor Ik Mijn Wil manifesteer. Verhef je boven je verstand, zodat je Mij kunt voelen met je ziel. 
30 Hoe klein is de mens om een manifestatie te verwezenlijken van deze grootheid, waarvan het 
huidige stadium begon in 1866 en zal eindigen in 1950. Leer van deze Meester, die u steeds heeft 
onderwezen, en voel ook, dat gij geoordeeld wordt, want hoewel Hij Vader en Meester is, is Hij ook 
Rechter. De opdracht die ik jullie opgedragen heb te vervullen is voor nu, nu jullie op aarde zijn. 
Later, als je in de spirituele bent, krijg je nieuwe opdrachten. Jullie strijd is groot, onsterfelijk, want 
jullie zijn mijn kinderen. Hoe wilt gij u vervolmaken in het korte leven dat uw lichaam omhult, en 
daarmee beweren mij te bereiken om in vrede te rusten, terwijl het werkterrein zo breed is dat 
iedere ziel moet cultiveren? Bevrijd u eerst van uw last van verzoening, heb medelijden met uzelf, en 
maak genoeg verdienste om uw oude schuld aan Mijn Wet te betalen. 
31 Ik wil dat jullie ophouden kleine kinderen te zijn en in plaats daarvan discipelen worden. Wees 
altijd nederig, zodat ik geen beproevingen van u vraag die uw krachten te boven gaan. In jullie leven, 
toon liefdadigheid en geduld. Wanneer gij het vertrouwen van uw medemensen hebt gewonnen 
door Mijn werk te openbaren, spreek dan over Mijn komst als de Geest van Troost en wek de zielen 
van de mensen op, opdat zij op een hoger niveau zullen leven en ernaar zullen streven verlicht en 
verheven te worden door geestelijke gehoorzaamheid. Hun harten zijn vruchtbare grond waarin je 
het Goddelijke zaad kunt planten. 
32 Wanneer gij bereid zijt, zult gij verstrooid worden en alle kanten uitgaan. Waar moet je heen? Je 
weet het niet. Jullie zullen gaan om schijnbaar materiële redenen, maar in wezen zal het mijn Wil zijn 
die jullie naar de voorbestemde plaats zal leiden. 
33 Breng licht en zegeningen, helende balsem en vrede in de provincies, zodat jullie herkend worden 
als mijn boodschappers, ware discipelen van liefde en barmhartigheid. Kijk uit waar je loopt, want je 
zult beoordeeld worden in je leven. 
34 Luister naar Mij, want Ik maak uw toekomst van te voren bekend en openbaar. Ontheilig Mijn 
werk niet door uw daden, en verduister het licht van uw ziel niet. 
35 Beklim de berg en bereik de top van vergeestelijking. Wortel niet in deze wereld. Daar Ik u gezegd 
heb, dat dit niet Mijn Koninkrijk is, zult gij, als Mijn discipelen, het hier niet vinden. Dematerialiseer 
uzelf en dompel u onder in uw innerlijk, opdat gij alles zult kennen wat kostbaar is in uw ziel. 
36 De tijd van mijn manifestatie door het menselijk intellect loopt ten einde, en jullie weten niet wat 
er daarna met de mensheid zal gebeuren. Jullie anticiperen niet op de beproevingen die op hen af 
zullen komen, omdat jullie je gaven niet ontwikkeld hebben. De intuïtie is niet helder in uw ziel, en gij 
hebt u niet voorbereid om de natuurkrachten te weerstaan die met groot geweld zullen worden 
ontketend om de mensen te vernederen. Ik heb u kracht gegeven in het gebed, opdat gij het kwaad, 
de zonde, de ziekte en de rampen kunt tegenhouden, zonder dat gij tot nu toe van deze gaven 
gebruik hebt gemaakt. 
37 O jullie Thomassen van het derde tijdperk, die Mij niet begrepen hebben! Waar zijn je spirituele 
gaven? Waar heb je ze begraven? waarom ben je ze vergeten? Jullie weten het niet, maar ik zal het 
jullie zeggen: deze gaven zijn verborgen. Ze vibreren in je, maar je voelt ze niet omdat je 
gematerialiseerd bent. Gij moet niet ledig leven, gij moet ze in alle vormen openbaren en er grote 
wonderen mee doen, opdat gij getuige moogt zijn van uw Vader en van uzelf. 
38 Werkt, Israël, opdat jullie het land van vrede in bezit krijgen, het geestelijke land van de belofte, 
dat op jullie wacht. 
39 Ik ontvang uw belijdenis, uw dankbaarheid op deze dag, waarop gij de bevestiging ontvangt van 
uw geestelijke gaven. Maak je klaar en luister: Na 1950 zul je alleen geestelijk met Mij 
communiceren. Zo zullen ook uw kinderen en zij die zullen volgen, Mijn woord ontvangen. Er zullen 
geen bemiddelaars meer zijn, maar uw geloof zal u zeggen dat Ik volledig ben neergedaald om al 
Mijn kinderen te ontvangen en gelukkig te maken. 



40 jullie allen zullen door Mij voorbereid en geleid worden in de komende tijden en Mijn onderricht 
van vandaag zal gedetailleerd en duidelijk zijn als jullie het onthouden of als jullie je ogen laten 
glijden over de Schriften die zijn neergeschreven 
41 Mijn liefde is met jullie, o mijn discipelen! Het licht van de Heilige Geest overstroomt je voor altijd, 
dit licht ontsteekt je lamp van geloof. 
42 Jullie die behoefte hebben aan geestelijke gaven, die jullie leven, jullie geest en jullie hart willen 
zuiveren in het water van berouw en vernieuwing ─ jullie die de waarheid willen kennen en ernaar 
verlangen ─ hoor mijn stem die tot jullie komt als een streling, zodat jullie vervuld worden met mijn 
licht. In deze tijd verbergt de waarheid zich en regeert de verbeelding. Daarom geef ik jullie mijn 
Goddelijke Essentie, die waarheid is en voeding voor de ziel. 
43 Hoe beter gij mijn waarheid begrijpt, des te gemakkelijker zal uw vooruitgang zijn door de 
ontwikkeling van uw geestelijke vermogens, die gelijk zijn aan uw lichamelijke zintuigen. Voelt gij 
niet, dat uw ziel verlangt naar een bron van kristalhelder water, dat is, een eenvoudige leer zonder 
subtiliteiten, zonder riten of vormen van aanbidding? Want deze Leer die ik u breng is groot en vol 
van licht, is degene die u zoekt. De tijd kan haar vaste grondvesten niet aantasten, want zij zijn 
gebaseerd op Mijn Wil. Voor hen die de waarheid liefhebben, zal Mijn leer de leer van alle tijden zijn, 
die van liefde, wijsheid en rechtvaardigheid. 
44 Hetgeen van God is, komt tot de mens door de liefde van de Vader voor het kind. Ik verwacht 
alleen dat deze klaar is om mij te ontvangen. De Vader wil dat zijn wijsheid, die ook in jou is als een 
atoom, zich ontvouwt en openbaart. Ik ben hier om je aan te moedigen. Ik verwacht alleen dat jullie 
aandachtig luisteren naar Mijn woorden, opdat jullie de geheimen ontvangen die Ik jullie bekend ga 
maken. 
45 In het verleden heb Ik door Mijn voorbeeld de Leer van de Liefde op uw wereld achtergelaten. Nu 
ga ik verder met u de Leer van de Geest te geven, die de macht heeft de wereld te verlichten, de 
onwetendheid van de geest weg te nemen, de weg te verlichten, onnodig lijden, verwarring en 
tranen te vermijden. Zo groot is de bitterheid van Mijn leer en zo groot is het licht van Mijn 
openbaringen in de duisternis van oorlog en ellende. 
46 De tempel van het heelal heeft als zuil en steun mijn leer, want daarin is de goddelijke en 
scheppende kracht die onderwijst, die verlost, die overtuigt en die leven geeft. 
47 Ik spreek door menselijke lippen, maar Mijn Liefde zet Mijn gedachten om in hoorbare woorden, 
opdat gij Mij hoort en uzelven redt en in God leeft. Ik ben de Leraar van deze school van liefde die 
nooit een nobel hart bedriegt dat vooruit wil. Ik maak van ieder mens eerst een kind discipel, dan een 
leerling en later een meester die de waarheid leert. Van elke persoon zal ik een sterk licht maken dat 
het pad zal verlichten van vele verloren zielen. Ieder mens zal een instrument van Mijn Wil zijn, 
zonder zijn eigen Wil te verliezen. Want hoe groter je vergeestelijking, hoe meer je in harmonie zult 
zijn met de Wil van de Vader. 
48 U hebt veel bitterheden geleden vanwege uw vrije wil. Maar ik wil dat je weet dat ik je nooit in de 
steek heb gelaten. Maak niet zoveel omwegen om de waarheid te bereiken. Heb het lief, want het zal 
naar je toe komen als je de poorten van je liefde opent. Houd van de simpele waarheid en bevrijd 
jezelf van theorieën en gekibbel. Dit licht zal het pad verlichten in de woestijn van je leven, en je zult 
niet vermoeid aankomen, noch te laat. De materialisten ontdekken de waarheid niet, want zij is 
gegrondvest in de liefde, want dit is licht, wijsheid, openbaring, en daarom is de liefde een ware 
meester. 
49 Er zullen materialisten tot u komen, verstokte wereldverbeteraars, en zij zullen zeggen: "Onze 
hersenen zijn oververmoeid van ideologieën, boeken, wetenschappen. Help ons de waarheid te 
vinden." Dan zult gij met wijsheid de wolken oplossen die hun geest verduisteren. 
50 Hoor in de oneindigheid de vragen en de antwoorden als het ruisen der zeeën, als het ruisen van 
de wind. Hoor de wijsheid die onwetendheid verandert in kennis, gemoedsrust en hartelijkheid. Hoor 
die liefdevolle belofte die het bestaan de moeite waard maakt in de kennis van leven en dood, van de 
grote mysteriën, van de wetten van God in de mens, van eeuwigheid en licht. Hoor het! 
51 Je hebt nog niet geleerd lief te hebben, noch te vergeven, omdat je nog onvolwassen bent. Maar 
zijn jullie degenen die doorgronden om te kunnen geloven? Tot nu toe heeft niemand genoeg 
geestelijk licht om mijn woord of mijn werk volledig te kunnen beoordelen. Ik heb filosofen, 



geleerden, schoolmeesters en denkers op de proef gesteld, en ook de eeuwige twijfelaars die blijven 
vragen: "Is het echt de Vader?" Maar tegen allen heb ik gezegd: "De boom herkent men aan zijn 
vrucht. Mijn woord zegt wie ik ben. Mijn Woord zal filosofen en ongeschoolden blijven verbazen." 
Tot jullie zeg Ik: alleen door de liefde zullen jullie weten wie Ik ben en wie jullie zijn, want daardoor 
zullen jullie in staat zijn Mijn Aangezicht te aanschouwen. Laat u niet ophouden, maak u geen zorgen 
over de vragen van de eeuwigheid. In de liefde zul je de antwoorden vinden, en in de uitgestrekte 
horizon van de waarheid zul je het ware leven ontdekken. 
52 Wandel op deze wijze, en de hemelen zullen zich verheugen, en in uw bestaan zal het licht 
schijnen, want dan zult gij de droefheid van uw hart vervangen hebben door zoete en gezonde 
levensvreugde. 
53 Denkt gij dat Ik, hoewel Ik de wereld en haar bewoners zie op het toppunt van verdorvenheid 
waarin zij verkeren, en hoewel zij Mij zozeer nodig hebben, hen in de steek zou laten? Denk er over 
na, want ik heb u verrast in de manier waarop u hebt gesproken en gedacht. 
54 Ik ben de Verlosser, de Meester, die tot de gevallen zondaar komt om hem op te wekken, om hem 
te vergeestelijken en hem te leren liefhebben. 
55 De wereld zal worden omgevormd wanneer zij haar Verlosser hoort en zijn wetten kent en 
gehoorzaamt. 
56 Ontvang dit woord, dat leer voor de ziel is, en maak u gereed om datgene te ontvangen wat de 
beloofde Trooster u geeft voor uw geestelijke vooruitgang. Want je moet komen om met je Heer te 
communiceren van geest tot geest. 
57 Vergeet mijn woord niet wanneer de verrukking dat gij mij gehoord hebt u weer verlaten heeft. 
58 De barmhartigheid en de liefde van de Vader ontvangen u. 
59 De armen van de Vader openen zich om u te omhelzen en dat u in hen mag rusten. Troost u in uw 
smarten en hoor dit woord dat uw bestaan gelukkiger wil maken. 
60 Met welk een verrukking daalt Mijn Geest tot u neer, zonder Mij tegen te houden om uw zonden 
te oordelen. Ik spreek tot u van de liefde, en in dit woord wordt hij, die eenig smet op zich heeft, 
gezuiverd, de zondaar verlost, en hij, die slaapt, opgewekt. 
61 De klok van de eeuwigheid, met haar melodieuze luiden, wordt overal ter wereld gehoord om de 
mensheid te doen begrijpen in welke tijd zij leeft. 
62 Ik zoek u omdat gij Mij toebehoort en omdat Ik u liefheb, wil Ik niet dat gij nog langer dwaalt. 
Jullie zijn vonken van Mijn Goddelijk Licht, en jullie zullen met Mij samensmelten. Het is de 
eeuwigheid die ik jullie aanbied, zodat jullie al zijn glorie kunnen bewonderen. 
63 Ik spreek tot u in duidelijke en eenvoudige woorden, opdat gij de betekenis ervan begrijpt en later 
niet klaagt dat Ik tot u spreek in onbegrijpelijke woorden. 
64. Toen Ik u in het tweede tijdperk Mijn leringen in gelijkenissen gaf, begreep gij velen er van niet. 
Nu geef ik u de verklaring van alle leringen door het stralende licht van de Heilige Geest. 
65 Begrijp dat al het lijden van dit leven dat u leidt, het gevolg is van menselijke fouten. Want ik, die 
u liefheb, zou u zo'n bittere beker niet kunnen aanbieden. Ik heb u, vanaf de eerste tijden, de wet 
geopenbaard als een middel om u te behoeden voor vallen, voor ondergang en "dood". 
66 Voor u allen zal het ogenblik komen waarop Ik u zal vragen rekenschap af te leggen van Mijn wet 
en van de gaven waarmee Ik u begiftigd heb. 
67 U gaat uw levenspad, sommigen dragen het kruis van plicht en pijn, anderen het kruis van hun 
zonde op hun schouders. Maar als jullie Mij roepen, zal Ik jullie kruisdrager zijn om jullie te helpen tot 
Mij te komen. 
68 Volg mijn instructies, en onmiddellijk zult u uw last lichter voelen, u zult zich gerustgesteld voelen, 
en een heerlijke frisheid zal uw vermoeidheid verlichten. 
69 Open uw ogen, ga binnen met een geestelijke blik en aanschouw Mijn glorie. Zie hoe de poort 
opengaat die de zeven geesten moet doorlaten die ik aan de mensheid heb toevertrouwd. Het zijn 
zeven deugden die, volgens Mijn Wil, altijd in jullie zullen werken. Dat zijn ze: Liefdadigheid, 
nederigheid, geduld, ordelijkheid, vrolijkheid, volharding en barmhartigheid. Laat deze deugden 
stevig in uw hart verankerd zijn, en u zult geluk ervaren. 



70 Zo komt mijn geest nader tot de uwe om hem met licht te vervullen en hem te zeggen: het 
lichaam dat gij thans als een tijdelijk gewaad hebt, is het middel waardoor gij een grote zuivering en 
geestelijke verheffing zult verkrijgen. 
71 Als er een melaatse op je pad zou verschijnen, zou je dan vol afschuw weglopen? Zou je niet in 
staat zijn hem met je hand aan te raken? Zou je bang zijn om het op te lopen? Nee, mijn discipelen. 
Want in plaats van te kijken naar de ellende van dat lichaam, moet je kijken naar zijn ziel, die je eigen 
broeder is, die mijn kind is dat op je barmhartigheid wacht. Hoeveel moet je nog leren? 
72 Gezegend is het hart van de mens dat berouw heeft over zijn zwakheden en zich voorneemt zich 
te beteren. Want niet alleen wordt hij vergeven, maar hij verkrijgt ook mijn licht. Het is mijn taak om 
zondaars te veranderen in mijn geliefde discipelen. 
73 Ik ben de opstanding en het leven. Kom tot Mij en gij zult eeuwig leven, want in Mij zult gij vrede 
vinden. 
74. Het licht van mijn heilige Geest is uitgestort over het hele heelal. Door de gaven van intuïtie, 
openbaring en zienerschap ontwaken de mensen voor de nieuwe tijden. 
75 Mijn Geest trilt van gerechtigheid en dringt door tot in de diepste diepten van de geest om haar te 
helpen de ziel vrij te maken van zonde, het kaf in bundels te binden en in het vuur te werpen. 
76 Zodat je tegen de wereld kunt zeggen: "Hier is de Vader die onder ons is," jullie hebben nog veel 
werk te doen aan jezelf. 
77 Vele volkeren zijn uitgedroogd van honger, honger naar brood van de aarde en naar hemels 
brood. 
78 Door middel van godsdiensten, filosofieën en sekten zoeken de mensen Mij. Het zijn wegen 
waarlangs zij Mij op een dag zullen vinden. 
79 Zolang je het rechte pad bewandelt dat rechtstreeks naar Mijn hart leidt, zul je voelen - ook al 
moet je lange afstanden afleggen, bergen beklimmen en afgronden overwinnen - dat je met elk van 
je stappen hoger komt op het spirituele pad vanwaar je het silhouet van het Beloofde Land kunt zien. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 216  
 
1 Discipelen, voer mijn bevelen uit, zodat jullie niet wenen om de verloren tijd. Verdiep u in de studie 
van mijn woord, opdat gij moogt weten wat het uwe is om te vervullen, en wat het deel is dat 
betrekking heeft op hen die na u komen. 
2 Ik heb dit Geestelijk Werk eerder aan jullie, de nederigen, geopenbaard dan aan de geleerden, 
omdat Ik bij jullie zuiverheid en onschuld heb gevonden, geloof en de wil om Mijn leringen te volgen 
─ de bereidheid om dit zaad naar het hart van jullie medemensen te dragen. Daarom heb Ik u 
uitverkoren, want gij zijt de armen, die verdrukking gevoeld hebt, die geen troost op aarde gezocht 
hebt, noch haar genoegens. Want gij weet, dat buiten deze wereld ware geestelijke vrede, goedheid 
en vreugde bestaat. U hebt u niet laten misleiden door valse grootheid, u hebt geen tijdelijke macht 
gezocht, de genoegens die slechts een ogenblik duren. Je verlangt naar meer dan alles wat deze 
wereld je kan bieden. Heb Mij lief en vertrouw erop dat Ik je zal laten terugkeren naar het huis dat op 
je wacht, naar de schoot waaruit je bent voortgekomen en waar je Mijn Koninkrijk zult bezitten. 
3 Deze hoop maakt u sterk in beproevingen en onoverwinnelijk in uw strijd. Als u trouw blijft in de 
vervulling van uw zending, zult u spoedig de overwinning van de geest over het vlees behalen, omdat 
u uw God zult hebben toegestaan in uw leven in te grijpen. In de eenvoud van je leven zul je mijn 
leringen beter kunnen waarnemen, je zult je erdoor laten verlichten, en je zult onverwachte 
geneugten van anderen ervaren. 
4 Daarom volgen jullie Mij, en niets kan jullie nu nog van Mij scheiden. Je voelt je geliefd door 
volmaakte liefde en bent gelukkig. Je houdt van Mij en je vreugde is daarop gebaseerd. Waarlijk, Ik 
zeg u: Mijn discipelen van het tweede tijdperk en allen die Mij gevolgd zijn, hebben Mij op dezelfde 
wijze liefgehad. Daarom zal de twijfel of de spot van uw medemensen u niet deren. Pijn, die een 
toetssteen is voor de ziel, doet je niet terugtrekken. U weet dat u een vluchtig leven leidt en u tracht 
verdiensten te verwerven om het doel te bereiken dat u wacht, zoals u weet. 
5 bereid jullie voor, want ik laat jullie achter als bewakers van de mensheid. Uw gaven zijn latent, 
zodat u er goed gebruik van kunt maken. Jullie zullen allen aanwezig zijn op de laatste dag van het 
jaar 1950 met jullie werken en met jullie gaven om door Mij geoordeeld te worden. Sommigen in 
geest en anderen in aards lichaam zult u bij mij zijn om mijn laatste bevelen te ontvangen. Daarna 
zullen de wegen voor u openliggen om u te verspreiden en de blijde boodschap te brengen, zodat u 
in de harten van de mensen het getuigenis kunt achterlaten van mijn komst in deze tijd. 
6 Ik vraag van jullie geen offers of werken die jullie krachten te boven gaan. Ik vraag u slechts om uw 
liefde, waarmee Ik u begiftigd heb, om nederigheid en geduld, opdat u uw zending kunt volbrengen. 
7 Mijn manifestatie zal eindigen op de laatste dag van het jaar 1950 om de discipelen uit te kiezen 
die Ik met Mijn genadegaven heb begiftigd. De Meester zal toezicht houden op jullie werken en Ik zal 
niet verslappen in Mijn ijver om jullie al Mijn bevelen te laten uitvoeren. 
8 Discipelen, ik waarschuw jullie. Hoe vaak zul je de wetenschappers dit werk zien verwerpen! Maar 
je zult hen vergeven en je weg vervolgen. Als u dat doet, zal ik de mensheid verrassen door u toe te 
staan door uw geest te ontdekken wat de mensen, met al hun wetenschap, nog niet hebben kunnen 
ontdekken. 
9 Ik roep u voortdurend op tot "leerlingen" om u aan te moedigen in de strijd, om het idee van 
minderwaardigheid dat armoede en vernederingen in u hebben achtergelaten, uit uw harten te 
bannen. Ik wil u groot maken in de kennis van het geestelijke, opdat u de mensen zult wekken tot 
een hoger leven, tot een volmaakt leven waarin de wet van de geest harmonieus samengaat met de 
wetten die het materiële leven beheersen. 
10 Jullie zijn niet de enige beheerders van mijn geheimen, noch de enigen die een geestelijke erfenis 
waardig zijn. Ik zeg u dit, opdat gij u nooit zult beroemen op het feit, dat gij de waardigste en de 
beminnelijkste zijt, en opdat er nooit ijdelheid in uw hart zal opkomen. Indien gij dergelijke gevoelens 
in u zoudt laten opkomen, zoudt gij het gevaar lopen de genade die gij hebt verkregen te verliezen. 
11 Mensen, uw ijver en uw liefde zullen u tot eeuwige bezitters van de gaven van de geest maken. Ik 
wil dat jullie altijd nederig zijn, ijverig in het goede, in de wet, in de waarheid, vriendelijk met de 
goedheid van de geest die boven die van het hart staat. 



12 Mijn Leer is het licht waaruit alle wijsheid, alle kennis, openbaringen en wetenschappen 
voortkomen. Het onthult alles op een eenvoudige manier. Als het eenmaal de Geest is die de stappen 
van de mensen leidt, zult u in staat zijn in te zien dat wat wetenschappers pas na lange 
studieperioden en grote offers en inspanningen hebben kunnen ontdekken, gemakkelijk kan worden 
verkregen door de verheffing van de ziel, door gebed, door meditatie in God en door inspiratie in het 
goede. De geheimen zullen u worden geopenbaard, en de verborgen schatkamers zullen worden 
geopend, waartoe de mens met andere middelen nooit had kunnen doordringen. 
13 Veel van wat ik in deze tijd tot u heb gesproken is profetie, soms verwijzend naar de komende 
tijden, soms naar toekomstige tijden. Dat is de reden waarom veel mensen geen belang willen 
hechten aan deze goddelijke boodschap. Dit woord zal echter vol licht opgaan onder de mensen van 
de komende tijden, die er grote openbaringen in zullen herkennen en ontdekken, waarvan de 
nauwkeurigheid en de volmaaktheid de geleerden zullen verbazen. 
14 Dit is de reden waarom Ik u opgedragen heb Mijn Woord op te schrijven, opdat, wanneer gij van 
dit leven in een ander overgaat, of wanneer dit volk langzamerhand Mijn leringen vergeet, het 
getrouw en onuitwisbaar in een boek moge worden opgeschreven. 
15 Voor jullie, mensen, is nu de juiste tijd om op weg te gaan en getuigenis af te leggen van deze 
Waarheid, door wonderen te verrichten met de gaven die ik jullie heb geopenbaard 
16 Slaapt niet in afwachting van de tijden waarover Ik tot u gesproken heb, om dan op te staan en tot 
het volk te zeggen: Wat gij thans voor uw ogen hebt, is reeds voorzegd. Nee, mensen, het is 
noodzakelijk dat jullie het van tevoren aankondigen, dat jullie het profeteren, dat jullie de weg 
vrijmaken voor de komst van alles wat Ik jullie heb voorspeld en beloofd. Dan zullen jullie je missie 
als pioniers van de vergeestelijking op aarde volbracht hebben. Wanneer dan wonderbare dingen in 
de wereld beginnen te verschijnen en de geest van de Heer tot u spreekt door gebeurtenissen die 
nooit gezien zijn, en wanneer de geest van de mens gaven en bekwaamheden begint te openbaren 
die nooit gedacht waren, zult u ervaren hoe alle geloofsbelijdenissen, theorieën, normen, instellingen 
en wetenschappen aan het wankelen zullen worden gebracht. En dan zal de mensheid bekennen dat 
zij die nederig een schijnbaar vreemde leer predikten, gelijk hadden, want hun woorden werden 
bevestigd toen zij geschiedden. 
17 U zult dan zien dat de volkeren van de aarde belangstelling hebben voor geestelijk onderricht, dat 
de theologen de leer van Christus vergelijken met de nieuwe openbaringen. En u zult zien dat velen 
die altijd onverschillig stonden tegenover het geestelijke, een levendige belangstelling krijgen voor de 
studie van de openbaringen van deze en vroegere tijden. 
18 Vandaag kunt gij de vervulling van alles wat Ik u aankondig, niet aanschouwen, hoewel gij het 
zoudt willen. Maar indien gij waarlijk gelooft in Mijn woord, zult gij met de blik van uw geloof vele 
gebeurtenissen van de toekomst kunnen zien, en indien gij voorbereid zijt, zullen uw dromen, uw 
visioenen en uw ingevingen u niet bedriegen. 
19 luistert naar Mij met diepe aandacht; wanneer Ik ophoud in deze vorm tot jullie te spreken, 
verzamelt dan Mijn Woord, dat jullie in transcripties hebben vastgelegd, met liefde om het achter te 
laten als een getuigenis van wat Ik in deze tijd tot jullie gesproken heb, tot de komende generaties 
20 Beschouw mijn woord als zaad, dat gij niet toelaat dat er het minste onreinheid mee vermengd 
wordt. 
21 De akkers, die de harten dezer menschen zijn, zullen spoedig gereinigd en zaaiklaar zijn, en zou 
het rechtvaardig zijn, dat deze rein zouden zijn, maar het zaad niet? 
22 Denk na over mijn woord, geliefde discipelen. Hierdoor transformeert en zuivert u zichzelf 
geleidelijk voor de goede uitvoering van uw missie. 
23 Nu ben Ik tot de mensen teruggekeerd om hen bij te staan in hun tegenwoordige beproevingen. 
De Meester vertelt het je: Wees niet ongerust na 1950 wanneer jullie de tekenen van Mijn komst in 
heerlijkheid zien verschijnen. Verheugt u dan, want Ik heb het u mogelijk gemaakt rechtstreeks 
getuige te zijn van deze openbaringen. 
24 Zoals Ik Mij in de tweede tijd, na de offerdood, in de geest aan Magdalena toonde, en zij verbaasd 
en tegelijkertijd blij uitriep: "Heer, zij geprezen en voor eeuwig verheerlijkt", zo ben Ik vandaag aan 
jullie verschenen toen jullie dachten dat de Meester afwezig was of onverschillig tegenover jullie 
lijden; maar na jullie verbazing hebben jullie Mij gezegend. Gij hebt in uw ziel Mijn licht ontvangen en 



na deze grote genade hebt gij aan uw medemensen gedacht en voor hen gebeden, zeggende: "Ik heb 
het geluk Uw woord te horen, terwijl anderen deze leringen niet kennen." Maar de Meester zegt je: 
Ik heb Mijn Geest op verschillende manieren geopenbaard in alle naties. Zij die zich hebben 
voorbereid, beseffen dat zij door een tijd van genade en gerechtigheid leven, en hebben mijn 
aanwezigheid gevoeld. 
25 Zoals ik Magdalena heb vergeven, vergeef ik ook jou. Maar Ik wil dat jullie je waardig maken voor 
Mij zoals zij deed. 
26 Hoeveel navolgenswaardige voorbeelden kunt gij niet ontvangen van uw broeders en zusters uit 
andere tijden! Hun werk is als een open boek. Maar u ─ wilt u niet dat uw voorbeeld ook op schrift 
bewaard blijft? Ik zal uit uw werken alleen datgene nemen wat Ik waardig acht om voor de ogen van 
uw nageslacht te brengen. U echter, die nog in het vlees leeft, zult noch glorie noch verering oogsten. 
Wees nederig en laat anderen je werk beoordelen. 
27 In het grote werk dat jullie te wachten staat, zal ik jullie Cyreneus zijn. Mijn onderricht zal grote 
omwentelingen veroorzaken in de wereld. Er zullen grote veranderingen zijn in gewoonten en 
ideeën, en zelfs in de natuur zullen transformaties plaatsvinden. Dit alles zal wijzen op het begin van 
een nieuw tijdperk voor de mensheid, en de geesten die Ik binnenkort naar de aarde zal zenden 
zullen over al deze profetieën spreken om bij te dragen tot het herstel en de opwaartse ontwikkeling 
van deze wereld. Zij zullen mijn woord uitleggen en de gebeurtenissen interpreteren. 
* Simon van Cyrene droeg het kruis van Jezus (Marcus 15:21) 
28 kom en hoor Mij, concentreer je op de bodem van je hart en Ik verzeker je: hoe klein je geloof in 
Mijn Aanwezigheid ook is, je zult Mij voelen 
29 Ik veroordeel jullie gebrek aan geloof niet, integendeel, Ik vergeef het jullie omdat jullie niet 
bereid waren Mij te ontvangen. Want de mensheid sliep eeuwenlang een diepe slaap, verblind door 
fanatisme en afgoderij, door materialisme. 
30 wie heeft jullie eraan herinnerd dat Ik had aangekondigd dat Ik zou terugkomen en dat jullie dus 
moesten waken om Mij te verwachten? je ouders? jullie priesters? wie hield je wakker? 
31 Weinigen leefden in afwachting van de gebeurtenissen, in het verlangen dat de symbolische 
"wolk" van mijn belofte aan de horizon zou verschijnen, uw ziel zou verlichten, uw lichaam zou 
sterken, en u zou openbaren dat mijn wederkomst in de Geest is. 
32 Daarom is jullie strijd om Mijn aanwezigheid in deze tijd te begrijpen groot geweest, en hebben 
jullie vele hindernissen moeten overwinnen om Mij te bereiken. Maar dit alles is verdienstelijk, Ik 
geef u er lof voor en Ik zeg u waarlijk dat niets van de bitterheid die gij geleden hebt om Mij op deze 
wijze te volgen, zonder beloning zal zijn. 
33 Wat denkt gij dat de vergoeding is voor uw geduld om spot en verachting te verdragen, zelfs 
binnen uw familie: de bekering van uw naasten! Maar omdat je genoeg geduld had om hun onbegrip 
te verdragen, heb je het ook om te wachten op het moment dat hun geloof ontvlamt. Om dit te 
bereiken zult gij u een grote inspanning moeten getroosten met werken, met woorden, gebeden en 
goede gedachten. Maar uiteindelijk zul je zien dat het wonder werkelijkheid wordt. 
34 Aan u zal Ik de zending toevertrouwen Mijn wederkomst aan uw medemensen te verkondigen. Ik 
vertrouw u de boodschap of het goede nieuws toe van mijn spirituele communicatie met de 
mensheid. Verheugt u in de gedachte dat gij de dragers zijt van zulk een kostbare boodschap, en laat 
deze vreugde de balsem zijn voor de wonden die gij ontvangt op de weg van de strijd. 
35 Sommigen zijn tot de openbaring van Mijn Woord gekomen met de onschuld van die herders van 
Bethlehem, hun eenvoudige geloof was het nederige offer van hun hart. Anderen zijn gekomen om 
bewijs van Mij te verlangen om te kunnen geloven. Zij waren de zieken die lang en van deur tot deur 
gezondheid hadden gezocht zonder het te vinden. Weer anderen, zoals de schriftgeleerden en de 
Farizeeën, komen om Mij te zoeken, Mij te ondervragen en Mij op de proef te stellen, altijd bang dat 
de waarheid hun huichelarij en hun leugenachtigheid aan het licht zal brengen. Alles wat ik heb 
ontvangen, voor alles heb ik een streling gehad, een demonstratie van Mijn macht, een bewijs van 
Mijn waarheid. 
36 Ik moet jullie ook zeggen dat van allen die Ik heb genoemd, velen zijn gebleven om Mij te volgen 
omdat hun hart vol dankbaarheid was en hun ziel verlicht was door het licht van Mijn Woord in het 
verlangen om te leren hoe de Waarheid te zaaien en te bewerken. 



37 Van een kleine menigte die bijeenkwam om mijn eerste leringen te horen, bent u reeds een 
menigte geworden die een gemeenschap vormt. Maar voorlopig zullen niet allen in staat zijn om 
ware apostelen te worden van deze boodschap van vergeestelijking. 
38 Onder deze menigte zijn er mensen van elke gezindheid en toestand, zoals er ook zielen van 
verschillende ontwikkeling onder hen zijn. Maar opdat deze Goddelijke openbaring, deze boodschap 
die Ik in Mijn Woord heb gebracht, eindelijk zal worden opgehelderd en duidelijk zal worden 
begrepen door de mensen die Mijn manifestaties hebben bijgewoond, zullen zij vele beproevingen 
moeten doorstaan, vele innerlijke worstelingen moeten doorstaan en vele "smeltkroezen" moeten 
doorstaan, totdat zij daaruit tevoorschijn komen als een ware discipel van het spiritualisme. 
39 Het zal niet de eerste keer zijn dat mensen worstelen om een goddelijke openbaring te 
interpreteren of om duidelijkheid te krijgen in een zaak die zich aan hun ogen voordoet als een 
mysterie. Zelfs in de "Tweede Era", nadat ik tot de wereld had gepredikt, discussieerden de mensen 
over de persoonlijkheid van Jezus, wilden zij weten of hij goddelijk was of niet, of hij één was met de 
Vader of een van hem onderscheiden persoon. In alle opzichten beoordeelden en onderzochten zij 
mijn onderwijs. 
40 Nu zal ik opnieuw het onderwerp zijn van uitleg, discussie, argumentatie en onderzoek. 
41. Er zal worden beproefd of de Geest van Christus, toen Hij Zich bekend maakte, onafhankelijk was 
van de Geest van de Vader. En er zullen anderen zijn die zeggen dat het de Heilige Geest was die 
sprak, en niet de Vader, noch de Zoon. 
42 Maar wat u "Heilige Geest" noemt, is het licht van God, en wat u "Zoon" noemt, is zijn "Woord". 
Dus wanneer u dit woord hoort, wanneer u gebruik maakt van mijn onderwijs van het "Tweede 
Tijdperk" of denkt aan de Wet en de openbaringen van het "Eerste Tijdperk", wees u er dan van 
bewust dat u in de tegenwoordigheid van de Ene God bent, zijn woord horend en het licht van zijn 
Geest ontvangend. 
43 Het is tijd dat gij deze openbaring bestudeert, opdat gij, wanneer gij ondervraagd en op de proef 
gesteld wordt, moogt antwoorden met woorden van waarachtig licht, en vrede en blijdschap nalaat 
in elk hart waarin gij de essentie van mijn woord en het licht van uw uitlegging plaatst. 
44 Ik ben hongerig en dorstig naar uw liefde, mensen. Laat Mij een paar ogenblikken bij jullie zijn, 
want Ik heb iets tegen jullie te zeggen. 
45 Waarom zoekt gij Mij alleen wanneer uw lijden u zwaar valt? Zou het u niet behagen Mij ook uw 
vreugden, uw overwinningen en uw voldoeningen aan te bieden? 
46 In het Tweede Tijdperk inspireerde Ik u met liefde en vertrouwen, opdat gij Mij zonder vrees 
zoudt naderen. Waarom twijfelen jullie dan soms aan Mijn liefde of Mijn vergeving? O jullie "verloren 
zonen" die vrezen om terug te keren naar het huis van de Vader! Ik wist: ondanks de bewijzen van 
oneindige Liefde die Ik je toen gaf, was het nodig terug te keren om je te zoeken ─ niet opdat je Mij 
weer zou zien als een mens, maar opdat je Mij van binnen zou voelen, diep in je ziel. 
47 weer om Mij heen te verzamelen zoals Mijn discipelen van weleer, Mij weer te volgen zoals de 
grote menigten deden, want Ik zal jullie het Hemelse Concert van Mijn Woord doen horen en 
tegelijkertijd die werken van liefde doen die jullie wonderen noemen. 
48 Ik kom als Vader opdat allen die in de wereld liefde, genegenheid en tederheid ontbeerd hebben, 
bij Mij goddelijke warmte vinden. 
49 Ik ben gekomen als een geneesheer, opdat gij uwe ziekten, uwe smarten en al het verborgen leed, 
dat uwe ziel en tegelijk uwe lichamen ziek heeft gemaakt, aan Mij zoudt overdragen. 
50 Ik kom als een vriend opdat jullie Mij jullie diepste geheimen, strijd en verlangen kunnen 
toevertrouwen en Mij aan jullie zijde laten gaan. 
51 Ik kom als Meester omdat ik het boek van wijsheid en leven voor u wil openen. 
52 Ik kom als rechter om te oordelen over de levenden en de doden, zoals u zegt: de 
vleesgewordenen en de ontslapenen, zonder dat het minste van uw werken aan Mijn gerechtigheid 
ontsnapt. 
53 Onder de menigte mensen die in de eenvoudige vergaderzalen bijeenkomt om Mij te horen, zijn 
er velen die dit woord verstaan en voelen. Zij zijn de zielen die zich hebben ontwikkeld op de lange 
wegen van strijd, van beproevingen, van ervaringen, en gezuiverd in de moeilijke tijden van pijn. Zij 
begrijpen Mij en vragen Mij niet om wereldse goederen. Zij weten dat er in hun ziel een boek van 



kennis is, en zij verwachten van de Meester alleen dat goddelijke onderricht waardoor zij de 
procedure mogen kennen om het licht dat de ziel draagt over te brengen aan hen die ervaring en 
onderricht nodig hebben. 
54 Hier zijn ook zij die, zonder lange afstanden afgelegd te hebben, mijn woord als een middel zullen 
gebruiken om niet te dwalen, en hun liefde zal hun eindeloos lijden voor hun ziel besparen. 
55 De grote meerderheid van de mensen hier hebben in hun hart één gebed: dat van hun pijn. Zij 
komen allen om Mij te zeggen dat hun last zeer zwaar is, en hun beker al te bitter. Zij maken Mij 
bewust van hun eenzaamheid, teleurstellingen, ontberingen, zwakheden, ellende, ziekten, smarten, 
en vele andere ontberingen. Maar niet alleen zij lijden, de pijn is aanwezig in de hele mensheid. Zij 
weten niet dat nu de tijd van zuivering is, wanneer zielen en mensen hun vlekken schoonwassen, en 
dan een stap voorwaarts zetten naar de top van de berg. Wanneer deze vlekken zijn uitgewist, zult u 
geen moment van pijn meer ervaren, want de genezende balsem van vernieuwing zal u de 
gezondheid hebben teruggegeven die de Heer in zijn schepselen heeft gelegd toen zij uit zijn boezem 
voortkwamen. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 217  
 
1 Komt tot Mij, geliefde discipelen, rust in Mijn Huis en zit aan Mijn Tafel ─ nu Ik met jullie ben. Want 
die tijden zullen niet meer komen. Een nieuwe tijd zal voor u aanbreken, waarin u een stap 
voorwaarts zult zetten op uw pad van ontwikkeling. 
2 Jullie zijn nog steeds kinderen die leven onder de hoede van de Vader, die niet zal toestaan dat 
jullie ver van het huis van de Vader afdwalen, opdat jullie niet struikelen en niet in een afgrond 
vallen. Maar spoedig zult u sterk zijn en voldoende voorbereid om alle paden te bewandelen. 
3 Maak van uw hart een schatkist, waarin gij mijn woorden bewaart als juwelen. 
4 Ik ben tot u teruggekeerd, hoewel ik het ongeloof der mensen ken. Ik herinner jullie aan Mijn 
Passie en laat het herleven. Vandaag herinner ik u aan het ogenblik waarop de Meester, die tot u 
spreekt, opsteeg naar de Goddelijke Troon om eeuwig bij de Vader te zijn. Het was nadat Jezus Zijn 
zending op aarde had volbracht, dat Hij de tegenwoordigheid van de Eeuwige binnenging als een 
zachtmoedig Lam. 
5 God heeft zich in de vroegste tijden aan de mensen geopenbaard en zijn leer werd gehoord. De 
stem van de Heer maakte zich menselijk en verstaanbaar voor primitieve schepselen. Het geweten in 
hen, dat de goddelijke wijsheid is, leerde hen goed en kwaad te onderscheiden. Bij hun goede daden 
voelden zij vrede, en wanneer zij kwaad deden ervoeren zij pijn. Dit waren de eerste lessen, de 
eerste uitingen van geweten. 
6 Toen de mensen ophielden naar deze stem te luisteren, zond Ik in de loop der tijden mannen vol 
deugd en wijsheid, die door hun woorden en hun voorbeeld hen op de goede weg brachten. 
7 gedenk dat Ik in de vroegste tijden een rechtvaardig man zond, Abel, wiens brandoffer van liefde 
voor Mijn Goddelijkheid de voorloper was van het gebed en de volmaakte aanbidding 
8 Ik heb jou Noach gezonden, de vrome, die zich niets aantrok van de hoon en zich slechts hield aan 
een goddelijk bevel om de ark van de redding te bouwen voor het vertrouwende volk. 
9 Onder u waren Abraham, Izaäk en Jakob, die de stam van een boom vormden, waaruit takken, 
bladeren en vruchten voortkwamen. Het voorbeeld van deze aartsvaders is in geschriften bewaard 
gebleven ─ met het onwankelbare geloof van Abraham, de gehoorzaamheid van Izaäk, en de trouw 
en geestelijke kracht van Jakob. Een vrucht van die boom was Mozes, de vertegenwoordiger van mijn 
wet, de belichaming van mijn gerechtigheid. In hem kon je een beeld van mijn majesteit zien. 
10 In de loop der tijden ben Ik steeds meer in het gevoelsleven van de mensen binnengedrongen, en 
daarom moest Ik ook mens worden om nog dichter bij uw hart te komen. Maar om in de wereld te 
komen, was het nodig Mij aan te kondigen door de profeten. 
11 Ik leefde onder de mensen en maakte van mijn leven een voorbeeld, een leerboek. Ik leerde al het 
lijden, de verleidingen en de strijd, de armoede, het werk en de vervolgingen kennen. Ik ervoer 
afwijzing door familieleden, ondankbaarheid en verraad; het lange dagwerk, honger en dorst, 
bespotting, eenzaamheid en dood. Ik liet de hele last van de zonde van de mens op mij vallen. Ik liet 
de mens toe mijn geest te peilen in mijn woord en in mijn doorboorde lichaam waar zelfs het laatste 
van mijn ribben te zien was. Hoewel God, werd ik tot een spottende koning gemaakt, een 
ontmaskerde, en moest ik ook het kruis der schande dragen en ermee de heuvel opgaan waar de 
rovers stierven. Daar eindigde mijn menselijk leven als een bewijs dat ik niet alleen de God van de 
woorden ben, maar ook de God van de daden. 
12 In 1866 opende mijn barmhartigheid de deur naar een nieuw tijdperk: dat van de heilige Geest. 
Kent de hele mensheid de tijd waarin zij leeft? Alleen de spiritistische mensen die ik "in de schaduw 
van deze bomen" bijeenbreng, weten dit. Mijn Werk zal in de wereld pas worden erkend na grote 
veldslagen en gebeurtenissen, na "oorlogen" van leerstellingen en wereldbeschouwingen, zodat de 
mensen zullen opstaan en bevestigen dat een nieuw tijdperk is aangebroken. 
13 Het is al enige tijd geleden dat hij van deze aarde vertrok door wie Ik Mijzelf voor het eerst in die 
tijd bekend maakte: Roque Rojas, de Afgezant, wiens schreden werden geleid door de geest van 
Elias, de Voorloper. Op deze manier maakte ik het Zesde Zegel los, en maakte daarmee een enorme 
bres in het Spiritualisme. 



14 En sinds Roque Rojas tot op deze dag, hebt gij gestreden, o Trinitaire Mariale Spiritualisten, en in 
deze strijd hebt gij uw kracht, uw jeugd, uw leven en alles wat gij bezat gebruikt om Mij te volgen en 
om dit Werk te eren. In stilte en nederigheid hebt u getracht de wederkomst van de Heer aan de 
mensen bekend te maken. 
15 Mijn "woord" is niet opnieuw mens geworden. Ik ben in deze tijd "op de wolk", het symbool voor 
het hiernamaals, van waaruit mijn straal uitgaat, die de geest van de stemdrager verlicht. 
16 Het heeft mij behaagd mij door de mens te laten kennen en mijn besluit is volmaakt. Ik ken de 
mens, want ik heb hem geschapen. Ik acht hem waardig, want hij is mijn kind, want hij is uit mij 
voortgekomen. Ik kan gebruik van hem maken, want daartoe heb Ik hem geschapen, en Ik kan mijn 
heerlijkheid openbaren door zijn bemiddeling, want Ik heb hem geschapen om Mijzelf in hem te 
verheerlijken. 
17 Man! Hij is mijn beeld omdat hij intelligentie is, leven, bewustzijn, wil, omdat hij iets van al mijn 
eigenschappen bezit en zijn geest tot de eeuwigheid behoort. 
18 Vaak ben je onbeduidender dan je dacht, en op andere momenten ben je groter dan je je kunt 
voorstellen. 
19 De trotse man denkt dat hij groot is zonder dat hij het is. En arm is hij die zich tevreden stelt met 
de overbodige rijkdommen van dit leven, zonder de ware waarden van het hart en de geest te 
ontdekken. Hoe zielig zijn zijn verlangens, zijn begeerte, zijn idealen! Met hoe weinig is hij tevreden! 
20 Maar wie weet hoe te leven, is hij die geleerd heeft aan God te geven wat van God is, en aan de 
wereld wat van de wereld is. Wie zich weet te verfrissen in de schoot van de natuur, zonder slaaf van 
de materie te worden, weet hoe te leven. En ook al bezit hij uiterlijk niets, hij is meester over de 
goederen van dit leven en is op weg om de schatten van het Koninkrijk Gods te bezitten. 
21 Wat ik u in deze tijd zeg, heb ik u in het verleden niet geleerd. Dit is mijn Nieuwe Testament. Ik 
ben de onstuimige pelgrim die onophoudelijk op je deur bonst en je niet laat slapen. Ik ben de 
schaduw die je overal volgt. Wat wil je nog meer? Mijn liefde is oneindig. 
22 Reeds nadert het uur van mijn afscheid. Mijn bezoek in deze tijd is lang geweest: van 1866 tot 
1950. 
23 Waarlijk, Ik zeg u, indien iemand zou zeggen, dat Mijn woord u geen goed gedaan heeft, noch 
heeft het u kwaad gedaan. Maar bedenk, dat Ik niet wil, dat gij wordt als de parasieten; dat Ik niet 
wil, dat gij u tevreden stelt met niets kwaads te doen, maar dat het u voldoening geeft te doen wat 
goed is. Want hij die het niet doet, hoewel hij het zou kunnen doen, heeft meer kwaad gedaan dan 
hij die, omdat hij niet in staat is enig goed te doen, alleen kwaad doet, omdat dit het enige is waartoe 
hij in staat is volgens zijn graad van geestelijke ontwikkeling. 
24 Ik riep u tot dit pad omdat Ik u in uw ziel bedroefd zag. Jullie zochten Mijn licht in verschillende 
vormen van aanbidding, jullie verlangden naar wonderen om te getuigen van geloof in Mij. Maar 
toen ik op uw weg kwam om u te vragen of gij tevreden waart, antwoordde gij: "Ik heb er van 
geproefd, maar het heeft mijn hart noch mijn ziel gesterkt. 
25 Intussen wachtte de boom des levens op de reiziger om hem zijn vruchten te geven, en de bron 
van kristalhelder water stroomde over in afwachting van de dorstige pelgrim als een belofte van 
vrede. Ik ben de goddelijke tuinman die bedroefd wachtte en het verstrijken der seizoenen op de 
velden aanschouwde. 
26 Nu zijn de grote massa's van hen die dorsten naar liefde, vrede, waarheid en werk aangekomen. U 
hebt van de vruchten geproefd, en na uw honger en dorst gestild te hebben, hebt u het 
werkgereedschap ter hand genomen om ook tuinman te worden. 
27 Er is geen bederfelijke rijkdom meer onder jullie. Waar zijn je goederen gebleven? Jullie denken 
niet meer aan hen, noch klagen jullie dat jullie ze kwijt zijn, want vandaag hebben jullie de geestelijke 
schat van Mijn waarheid teruggevonden, die zich bevindt in Mijn woord ─ in dit woord dat Ik jullie 
geef door een nederig kind. Want indien Ik tot u zou spreken door een geleerde of een wijsgeer, 
zoudt gij Mij niet gelooven. 
28 Mensen van alle klassen komen tot Mij. Maar deze klasse verschillen zijn zinloos voor de Meester. 
Niet allen die gekomen zijn om Mij te horen, zijn bij Mij gebleven. "Velen zijn geroepen, maar 
weinigen zijn uitverkoren." Velen moeten nog komen, maar niet allen zullen Mij volgen. Maar 
waarlijk, ik zeg u: In alles heb ik mijn woord gezaaid, en het zaad van Christus sterft nooit. Mijn zaad 



is niet tevergeefs, en het hart van de mens, onvruchtbaar voor een korte tijd, zal vruchtbaar worden 
en vrucht dragen. 
29 Jullie vrouwen die het pad van deze wereld nat maken met jullie tranen en met bloed jullie weg 
door dit leven markeren: Rust bij Mij, opdat jullie nieuwe kracht mogen opdoen en jullie de 
beschutting van de liefde mogen blijven, het vuur van de haard, de stevige fundering van het huis dat 
Ik jullie op aarde heb toevertrouwd, opdat jullie de leeuwerik mogen blijven wiens vleugels de 
echtgenoot en de kinderen bedekken. Ik zegen je. 
30 Ik verhef de man en de vrouw haar plaats aan de rechterhand van de man. Ik heilig het huwelijk 
en zegen het gezin. 
31 In deze tijd kom ik met het zwaard van de liefde om alle dingen recht te zetten, daar zij vroeger 
door de mens zijn verdrongen. 
32 Discipelen van mijn Goddelijkheid: Ik ben hier onder u en toon u een andere bladzijde uit het boek 
van mijn onderricht. 
33 Het is het brood zonder zuurdesem dat u op dit moment eet. En het water dat u drinkt is van 
datgene wat degene die het drinkt nooit meer dorstig zal maken. 
34 Jullie zijn als vreemdelingen op deze aarde, want jullie ware vaderland is een ander. Ik toon je een 
pad ─ het is het pad dat leidt naar het "Beloofde Land". Mijn woord zet je op het pad van de 
vooruitgang. Ik ben de onvermoeibare Meester die jullie voorbereidt, opdat jullie na mijn vertrek de 
volmaakte gemeenschap met mijn Goddelijkheid zullen bereiken. 
35 Vandaag is de beitel van mijn woord van liefde bezig jullie harten te vormen en glad te strijken. 
36 Evenals in het Eerste Tijdperk doorkruist gij thans de woestijn der bezoeken. Toch zullen jullie niet 
omkomen van honger en dorst tijdens jullie zwerftochten. Uit je eigen hart, verhard als een rots, zal 
Ik het kristalwater van berouw en liefde doen ontspringen dat de dorst van de ziel lest. En wanneer 
de honger naar gerechtigheid en waarheid het volk in zijn greep krijgt, zal Mijn woord op jullie 
neerdalen als het manna van de woestijn, zodat jullie je ermee kunnen voeden. 
37 Het moment zal komen dat jullie allen naar Mij zullen terugkeren. Maar blijf nu onder de mensen, 
zodat je hen kunt leren de weg van de waarheid te bewandelen. Jullie zullen verschillende wegen 
bewandelen zonder een tweede tas mee te nemen, vertrouwend op Mij. Maar jullie zullen werken in 
stilte, nederig, zonder op te scheppen, en Ik zal jullie bijstaan in de strijd en jullie sterken in jullie 
gebed, of jullie Mij nu aanroepen in de hoek van jullie nachtkamp of in de schaduw van een boom. 
De dag zal komen dat jullie goedkeuring zullen vinden bij Mij. 
38 jullie moeten begrijpen dat Mijn vertrek nabij is, opdat jullie je harten openen en je zielen 
verheffen om Mij te kunnen aanschouwen 
39 Door vele stemdragers heb Ik Mij bekend gemaakt, opdat gij niet aan Mij zult twijfelen. Ik heb hen 
gekozen zonder rekening te houden met hun sociale klasse, hun levensomstandigheden of hun ras. 
Door de mond van allen heb Ik u uw erfenis gegeven, opdat gij u bij afwezigheid van Mijn woord niet 
verweesd of in de steek gelaten zult voelen. 
40 Indien gij u waarlijk voorbereidt, zult gij de boom, de bron en de tafel zijn voor het feestmaal dat 
alle "verloren zonen" zal ontvangen die van het Vaderhuis zijn weggegaan. Dan zullen de volkeren, al 
buigen zij niet voor u, u erkennen en voor Mij knielen. 
41 Te allen tijde heeft mijn wet u te onbuigzaam geleken om te worden vervuld, en daarom hebt gij 
sekten en riten in het leven geroepen, die voor u begrijpelijk waren, naar uw geestelijk vermogen. 
42 Indien gij mijn geboden van het Eerste Tijdperk hadt opgevolgd, zoudt gij Jezus hebben gekend en 
hem niet hebben geofferd. Indien de mensen volgens mijn Leer van het Tweede Tijdperk hadden 
geleefd, zouden zij niet door het verstand van de mens aan mijn getuigenis hebben getwijfeld. 
43 Niet gij zult de volken oordelen. Maar ik zal oordelen, zoals geschreven staat, over de volkeren en 
de godsdienstige gemeenschappen in uw midden. Dit volk zal een toonbeeld zijn van vurigheid, 
zuiverheid en spiritualiteit. 
44 De klaagzangen der mensheid stegen tot Mij op. Het is het huilen van kinderen, het is de jeugd die 
om gerechtigheid roept, het is de ouderdom die om vrede vraagt. 
45 De reden is dat de mensen het zaad van de liefde verloren hebben, dat zij zonder het te weten in 
het zuiverste deel van hun hart dragen ─ zo diep van binnen dat zij zelf niet in staat zijn het te 
ontdekken. 



46 Het zaad der liefde is verstikt door haat, ijdelheid en onedele hartstochten. En zo wordt de kelk 
van lijden nog één keer gevuld om opgedronken te worden. 
47 Terwijl de wereld schipbreuk lijdt in het midden van de storm, kijk jij rustig toe vanaf de 
reddingsboot. 
48 U slaapt in de boezem van de Vader zonder te denken aan hen die wenen. Toch vieren zij aan Mij 
gewijde erediensten te midden van de slagen van het lot die Ik aanvaard, ook al zijn zij gehuld in 
fanatisme en afgoderij omdat Ik Vader ben. Maar Ik laat hen begrijpen dat Mijn Hart wacht op 
volmaakte aanbidding. 
49 Van altaar tot altaar, van ritus tot ritus en van sekte tot sekte verlangen de mensen naar het 
brood des levens zonder het te vinden. En uit teleurstelling worden zij godslasteraars, gaan wegen 
zonder doel, leven zonder God en zonder wet. Maar bedenk, mensen, dat onder hen de grote 
geesten zijn, dat ik onder hen de profeten en de discipelen van de Heilige Geest ontdek! 
50 De geesten van het licht, die in het geestelijke werken, bereiden nu wegen voor door vlakten, 
zeeën, bergen en woestijnen, zodat die rassen, die volken, in karavanen en grote menigten kunnen 
uittrekken naar dit volk, waar mijn woord heeft geklonken en mijn wonderen zijn gezien. 
51 Als die mensen dan bij je aankloppen, wat ga je ze dan aanbieden? Bied hun dan geen 
onvolkomenheden aan, want zij zijn er moe van. Zij zullen komen, verlangend naar waarheid, 
barmhartigheid en liefde. Zij zullen leren hoe een dienst te vieren zo puur als de geur van bloemen. 
52 Heden zeg Ik u, de laatsten te onderwijzen in de vervulling van Mijn wet. Daarin staan de leringen 
van de Drie Tijden. 
53 Laat u inspireren om te bidden. In het gebed van de Hof van Gethsemane heb Ik u getoond hoe 
volmaakt het gebed moet zijn. 
54 zolang gij niet bereid zijt, zullen de wegen van Mij versperd blijven en Ik zal de grote menigte der 
mensen niet oproepen 
55 Ik zal niet van u wijken gedurende uw onenigheid, ongehoorzaamheid en gebrek aan inzicht. 
56 Ik zie dat U mijn kruis reeds voorbereidt voor de tijd van mijn vertrek ─ een kruis van 
ondankbaarheid. 
57 Er is nog tijd om jullie inspanningen te verdubbelen opdat dit Uur niet als een verrassing voor 
jullie komt en jullie zeggen: "De Vader is heengegaan" omdat jullie Mij niet meer horen door de 
stem-drager. Maar ik zal aanwezig zijn, en de zieners zullen hiervan getuigen. Jullie zullen Mijn stem 
horen door inspiratie, en wanneer jullie onderwijzen in de huizen en in de provincies, zullen het niet 
jullie lippen zijn die zullen spreken, maar Ik. 
58 De dialoog van geest tot geest zal in die tijd zijn hoogtepunt bereiken en mijn aanwezigheid zal in 
de loop der tijden en van generatie tot generatie steeds duidelijker worden gevoeld. 
59 Gezien deze openbaringen zal niemand de afwezigheid van mijn woord kunnen betreuren, en wie 
toch tranen zou laten, zal dat doen omdat zijn geweten hem verwijt geen gebruik te hebben gemaakt 
van de tijd dat ik hier onder u was, en daarom voelt hij zich te zwak en te onhandig om op de weg 
voort te gaan. 
60 Ik wil dat jullie blijven als getuigen dat jullie met Mij zijn geweest ─ om aan de mensen "de boeken 
van goud" te laten zien die Ik jullie heb gegeven samen te stellen. 
61 Onder dit volk zullen noch priesters noch dienaren zijn. Er zullen alleen bedienden zijn. Deze 
vergaderplaatsen zullen plaatsen van samenkomst en studie zijn, waar de kerkleiders zullen waken 
over de vervulling van de opdracht door het volk. 
62 De heerschappij van vele leringen zal zeer kort zijn. Want ieder van hen die geen zaad van 
waarheid, gerechtigheid en liefde bevat, zal vernietigd worden. 
63 Mijn werk van liefde zal echter worden erkend. De vreemdeling zal komen en aan je deur kloppen. 
Laat hem binnen, maak een kamp voor hem klaar, zodat hij kan rusten. Maar als hij eerst iets wil 
eten, geef het hem dan. Als hij zijn buik vol heeft en slaapt, bewaak dan zijn slaap. Wanneer hij 
ontwaakt en het daglicht ziet, zullen de daden die hij heeft verricht aan zijn geest voorbijgaan en hij 
zal zelfs de laatste vlek met zijn tranen wegwassen. Dan zal Ik hem een wit gewaad geven en hem 
plaatsen bij hen die met Mij zijn geweest. 
64 Ik ben in het Derde Tijdperk, Mijn onderricht aan de mensheid aan het geven. Want gij hebt de 
boodschappers niet vertrouwd, die ik u gezonden heb. 



65 Terwijl menselijke wezens mijn goddelijkheid, mijn bestaan en mijn onderricht bediscussiëren, zijn 
er werelden waar ik in volmaaktheid word bemind. 
66 Terwijl sommigen de grootste geestelijke zuiverheid hebben bereikt, beleeft uw planeet een tijd 
van grote corruptie op moreel en geestelijk gebied. 
67 Maar gij, die Mij hoort, weet, dat Ik u onder de mensen heb gezonden om een voorbeeld te geven 
van nederigheid en gehoorzaamheid aan Mijn wet. Ik zond uw ziel bekleed met Mijn genade, 
gewikkeld in Mijn licht, en met de Wet in haar geweten. 
68 wanneer gij voor een korte tijd in het verderf zijt gestort, in de duisternis zijt binnengetreden en 
aan zwakheden zijt bezweken, zal Ik u met Mijn stem opwekken en aan de mensen bewijzen dat Ik 
zelfs uit het vuil Mijn discipelen kan kiezen. 
69 Ik ben de Goddelijke Goedheid die Zichzelf openbaart bij elke gelegenheid. Als jullie niet hoger 
willen gaan door Mij geestelijk te zoeken, en liever blijven hangen om de natuur te aanschouwen, 
zullen jullie Mij ook daarin vinden: De koninklijke ster, waarvan de lichtstralen leven en warmte 
geven, spreekt van Mij. De lucht die je leven geeft is Mijn eigen adem. 
70 Maar wanneer gij u geestelijk tot Mij verheft in uw werken of in het gebed, bespeurt gij de genade 
die aan gene zijde bestaat en een weg naar het licht dat wonderen en openbaringen belooft in de 
hemelse schatkamer van de Vader. 
71 Gij hebt kennis van deze schoonheden, die het leven van het hiernamaals voor u in petto heeft, en 
daarom werkt gij ijverig in de wijngaard van de Heer. 
72 Ik wil dat er liefde is onder de werkers, ik wil dat er barmhartigheid is. 
73 Het hout dat Ik op uw schouders heb gelegd is niet zwaar, het is voor u niet onmogelijk de taak te 
volbrengen die aan uw ziel is toevertrouwd. Als jullie vertrouwen op Mijn kracht, zullen jullie zien 
hoe het onmogelijke mogelijk wordt gemaakt voor jullie stappen en jullie zullen merken dat wie leeft 
in gehoorzaamheid aan Mijn onderricht, dicht bij Mij is. 
74 Ik zal iedere "arbeider" die voldoende voorbereid is naar de landen van de aarde zenden om de 
blijde boodschap te brengen. 
75 Uw ziel is vandaag verwikkeld in een grote strijd met het lichaam. Het heeft zijn zwaard getrokken 
om de verleiding te weerstaan die het in mijn naam zal verslaan. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 218  
 
1 Gezegend volk, jullie komen de Meester ontmoeten die jullie onophoudelijk roept om samen te 
komen, om jullie te voeden met zijn liefde en om jullie te sterken in tijden van beproeving. Je komt 
alles achterlaten om Mij te horen. De vaders verlaten hun kinderen, de moeder de zuigeling in de 
wieg in het verlangen naar troost voor haar en de uwe. De jongeren zien af van aardse genoegens, de 
ouden vergeten de last van hun beproevingen en allen laten de menselijke ellende, ziekten en 
angsten achter zich om zich bij Mij aan te sluiten en tot Mij te zeggen: "Meester, wij hebben op een 
vroeg uur gebeden en onze ziel opgeheven en Elias, onze Herder, heeft ons bereid om het Goddelijk 
Woord te horen. Ontvang ons." 
2 Jullie verenigen je in de schaduw van deze boom die zijn takken heeft uitgespreid tot aan de 
grenzen van dit door Mij uitverkoren volk en jullie horen onder zijn vele takken hetzelfde woord, 
dezelfde betekenis en ontvangen dezelfde vruchten die Ik jullie al zo lang geef 
3 Uit u allen heb Ik een volk geschapen, de eerstgeborene onder alle volken der aarde, uitverkoren in 
alle tijden, maar niet de enige die Mij lief is. Want ik heb alle volkeren van de wereld liefgehad en 
heb dat altijd gedaan. Maar deze, Mijn uitverkorene, heeft Mij op een unieke wijze liefgehad en 
heeft zich Mijn gunst waardig getoond. Maar de gunsten die ik haar heb verleend hebben haar tot 
een rijke vrek gemaakt, en daarom heeft zij gezegd: "Ik ben de meest geliefde, de uitverkorene die 
boven de anderen staat, degene die het dichtst bij de geest van de Heer staat. De rest moet zich voor 
mij buigen, want op mij heeft de Vader zijn wet en zijn weldaden uitgestort." Maar ik zeg u: Word 
niet verwaand. Het heeft Mij behaagd u in de Drie Tijdperken te schenken. Gedurende drie lange 
eeuwen heb Ik op jullie ziel ingewerkt in de verschillende lichamen die jullie bezaten, opdat jullie Mij 
tot voorbeeld zouden nemen en zouden delen in Mijn gaven en vol liefde zouden zijn jegens jullie 
medemensen, als een boom waarvan de schaduw en de vruchten er zouden zijn voor alle 
dwalenden. 
4 Maar nu, in dit tijdperk, verlicht door mijn Geest, beginnen jullie te begrijpen wat de Vader jullie in 
de vroegere tijden heeft gegeven, wat Jezus jullie in het Tweede Tijdperk heeft geleerd, en ik zeg 
jullie: wees niet opnieuw als rijke vrek, maar wees als deze Meester die zich uit liefde aan zijn 
leerlingen geeft. Wanneer gij u aan andere broederlijke gemeenschappen vertoont, voelt u dan niet 
superieur en zegt niet, dat alleen gij de drie Testamenten bezit en dat gij er de eigenaar van zijt, dat 
gij de Ark des Verbonds, de Tabernakel en de Symbolen in bezit hebt gehad. Nee, mensen! Ik wil dat 
jullie aan jullie broeders en zusters van verschillende rassen vertellen dat jullie allen kunnen behoren 
tot het uitverkoren volk van de Heer, tot die gezegende familie, omdat jullie allen zijn voortgekomen 
uit één Geest, één Vader. 
5 Dan zult gij uw zending begrepen hebben en in staat zijn de redding van de wereld te zijn. Jullie 
zullen niet langer toestaan dat de Vader zich materieel laat horen om zich verstaanbaar te maken 
voor de kinderen die niet weten hoe zich geestelijk te verheffen, en jullie zullen tot Mij zeggen in 
jullie gebed van geest tot geest: "Vader, blijf op Uw troon. Jullie zijn lang naar beneden gekomen, 
lijdend vanwege onze materialisatie en zonde. Reeds in het derde tijdperk hebt Gij op velerlei wijze 
tot ons moeten spreken om ons te onderrichten en hebt Gij Uw kracht en Uw deugden uitgestort 
over dit volk, dat Uw discipelen zijn. Laat ons verantwoordelijk zijn voor de mensheid." 
6 Te allen tijde heeft het u al te moeilijk geleken mijn wet te vervullen, omdat gij mensen zijt, en 
daarom hebt gij van de vroegste tijden af verschillende godsdiensten geschapen en deze op 
onvolmaakte wijze beoefend. Indien gij in het eerste tijdperk mijn wetten, door Mozes overgeleverd, 
hadt gevolgd, zou het niet nodig geweest zijn dat Jezus, het Woord van de Vader, tot u kwam. 
Waarom heeft die Meester geleden? Omdat het volk van Judea Hem verkeerd beoordeelde, Hem uit 
hun midden verdreef, en Hem kruisigde zonder te weten of te voelen wie Hij was. 
7 Dat volk had zich niet voorbereid, had de Goddelijke wetten niet gehoorzaamd, had van die wetten 
en van de geboden zijn eigen wetten gemaakt, waarmee het dacht te voldoen. Maar de Goddelijke 
Meester werd mens, en met Zijn geboorte, Zijn leven en Zijn Lijden schreef Hij een nieuwe bladzijde 
van het Boek der Goddelijke Wijsheid, waarin elk woord werd bevestigd door machtige werken, 
woorden en daden, bezegeld met bloed. Zo ontvangen jullie het Tweede Testament, en als jullie deze 



twee Testamenten hadden gevolgd ─ zou Ik Mij dan in deze tijd hebben moeten bekendmaken door 
menselijke overlevering, door onvolmaakte en vergankelijke begripsorganen? Als jullie Mijn Geboden 
en Mijn Leer, die Ik jullie met zoveel liefde gegeven heb, in praktijk gebracht hadden, zouden jullie 
Mij vandaag niet bekritiseren, noch aan Mij twijfelen, want Ik openbaar Mijzelf door het menselijk 
verstandsvermogen. 
8 Verenig de drie Testamenten en vervalst Mijn Woord niet, noch mystificeert het. Het is de erfenis 
die ik aan de mensheid nalaat. Het licht van Mijn Geest verlicht u en uw ziel, die weet wie zij is, zich 
haar verleden herinnert en ook weet waarom Ik in deze tijd ben gekomen, en Mijn leer kan 
begrijpen. 
9 Alleen zo zult gij de waarachtigheid en volmaaktheid kennen van mijn in drie tijden gegeven werk, 
dat boven de menselijke godsdiensten en denkbeelden staat. Het is de weg, het leven, het begin en 
het einde van iedere ziel ─ dat wat het boek van mijn wijsheid bevat. 
10 Waarom erkennen de sekten en de grote kerken Mij niet en tonen zij zo'n groot onbegrip? Gij die 
Mij hoort, zult niemand oordelen. Ik zal oordelen - zoals geschreven staat - over alle volkeren en alle 
godsdienstige gemeenschappen. 
11 Als jij je zending in nederigheid vervult, zal de wereld je geloven. Deze wereld, moe van woorden 
en riten, heeft voorbeelden nodig. Jij, Israël, hebt te allen tijde het zuivere zaad ontvangen ─ wie zou 
jij tot voorbeeld kunnen nemen? Welke van de religieuze gemeenschappen die zijn ontstaan heeft 
aandacht besteed aan het naleven van al Mijn geboden?: Geen. Maar ik kan u zeggen: als u vrome 
mensen in hen ontmoet, neem hen dan tot voorbeeld. Als je liefde ontmoet, neem dan hun liefde als 
voorbeeld. Indien gij in hen eerbied voor Mij ziet, volgt hen dan na, opdat gij de deugd zult leren 
waarderen en een ieder zult geven wat hem toekomt. Maar neem nooit als voorbeeld datgene wat 
onvolmaakt is, datgene wat blaam treft. Indien gij niet weet wat goed en wat kwaad is, bid dan, 
luister naar mijn woord en laat uw geweten u raad geven. 
12 Het weeklagen van de mensheid bereikt Mij; de smart van de kinderen, van de jongeren, van de 
mannen en vrouwen van volwassen leeftijd en van de ouderen stijgt op. Het is de roep om 
gerechtigheid, het is een smeken om vrede, om barmhartigheid die van de Geest uitgaat. Want het 
zaad der liefde in deze wereld is bedorven, en weet gij waar de liefde nu is? In het binnenste van het 
menselijk hart, zo diep dat de mens het niet kan ontdekken omdat haat, machtswellust, wetenschap 
en ijdelheid het zaad hebben verpletterd en er noch spiritualiteit noch barmhartigheid is. De beker 
van het lijden wordt voller en voller, en de wereld drinkt hem tot de wijnmoer. 
13 Maar gij, mensen, beschouwt de storm die is losgebarsten, in vrede vanuit de reddingsboot, vol 
vertrouwen in de Vader. Terwijl sommige van die oorlogvoerende naties Mijn Geest lasteren en 
anderen onvolmaakte religieuze culten beoefenen, verheerlijken jullie Mij. Toch zullen jullie allemaal 
ontwaken in deze tijd van beproevingen en je uiteindelijk verenigen door liefde en spirituele kennis. 
14 Discipelen, ik ontvang jullie en ik vergeef jullie snel. Ik wil dat jullie van me houden en ik wil ook 
dat jullie in harmonie met elkaar leven. Ik wil dat het afwezige kind terugkeert aan Mijn boezem en 
als hij zich uit onbegrip of onwetendheid van Mij heeft afgewend, hoeft hij niet te vrezen dat Ik hem 
zijn gedrag zal verwijten. Ik wil je ziel strelen en haar teruggeven wat zij verloren heeft - haar vrede, 
haar vreugde en haar hoop. Het is Mijn verlangen dat jullie de zoetheid van dit leven proeven, dat 
jullie ook de tegenslagen ervan weten te aanvaarden, dat jullie zachtmoedig en geduldig leven, dat 
jullie streven naar je opwaartse ontwikkeling. Wie zou Mij van jullie kunnen verwijderen, of welke 
macht zou Mij kunnen beletten jullie lief te hebben en jullie te beschermen? 
15 jullie daarentegen zijn heel goed in staat om van Mij weg te gaan en je te gedragen als de verloren 
zoon, en pas wanneer de pijn je hart verwondt, herinner je je dat er een Vader is die van jullie houdt 
en die bereid is om jullie bij te staan, om jullie te redden van elk gevaar dat op jullie weg komt; Ik ben 
de Vader die van jullie houdt en die bereid is om jullie te redden van elk gevaar dat op jullie weg 
komt 
16 Ik heb jullie altijd vertrouwen ingeboezemd, opdat jullie in Mij in staat zullen zijn 
een liefhebbende vader, een trouwe vriend, een vertrouweling. 
17 Gedenkt de gelijkenis van de verloren zoon ─ gij die de last draagt van een grote overtreding, en 
gedenkt dat Ik boven alle liefde en vergeving verheven ben. Jullie moeten onthouden dat jullie 
voorbestemd zijn om volmaakt tot Mij te komen, vrij van fouten, zuiver. Daar gij thans de 



gelegenheid hebt uw hart te vormen en grote geestelijke werken te doen, moet gij van deze tijd 
gebruik maken en de dagen van uw "verbanning" verkorten. 
18 Aangezien jullie reeds de ervaring van de voorbije tijden hebben en weten dat er de wet van 
herstel is ─ waarom willen jullie dan in de fouten van het verleden vervallen in plaats van een grote 
stap voorwaarts te doen op jullie weg? 
19 Zie de mensheid zoals zij nu boet voor haar overtredingen en haar vlekken wegwast. Het 
ondergaat grote omwentelingen om alles te reinigen en te herstellen wat het heeft bevlekt. 
20 Mijn woord zal geschieden. Je hebt een groot deel van mijn profetieën zien uitkomen voor je 
ongelovige ogen. Vele anderen zul je spoedig zien, en van hen zul je getuigen. Mijn oordeel is 
geopend, zoals ik voor deze tijden heb aangekondigd. 
21 Chaos omhult de naties. Terwijl sommigen wakker zijn en de reden van hun lijden kennen, slapen 
velen en zijn tevreden te leven, zich niet druk makend om de oorzaak van al deze beproevingen te 
kennen. Al kent gij de reden, gij hebt in het Boek der Wijsheid gelezen, en mijn Woord heeft u 
voorbereid. Niets kan je verrassen. Maar je bent nog te onvolwassen om de mensheid wakker te 
schudden. Je bent nog niet sterk geworden, en je stappen zijn nog onzeker. Gij hebt mijn woord 
gehoord, maar gij kunt het niet begrijpen, of, indien gij het begrepen hebt, past gij het niet toe. Jullie 
zijn verdeeld, hoewel jullie weten dat jullie één volk zijn, en de opdrachten die Ik jullie heb gegeven, 
voelen jullie alsof ze als een ondraaglijke last op jullie rusten. Ik vraag het je: Waarom bent gij niet tot 
de kern van deze leer doorgedrongen, hoewel ik u met het licht der waarheid heb verlicht? Waarom 
zijt gij niet sterk, hoewel Ik u gevoed heb met dit brood van eeuwig leven, waarvan een kruimel 
genoeg is om den hongerige leven te schenken? De reden is dat jullie gewend zijn geraakt aan Mijn 
woord en het hebben ontvangen zonder het te gebruiken. Bedenk: Terwijl jullie er vol van zijn, zijn er 
vele hongerigen die ernaar verlangen het te ontvangen om er zich mee te voeden. 
22 De tijd nadert dat dit woord zal eindigen. Dan moet het in het hart van mijn discipelen blijven en 
zal het in boeken worden geschreven om aan de mensheid bekend te worden gemaakt. Ik wil dat 
jullie, na 1950, de grootste zuiverheid bewaren in jullie daden van aanbidding en gehoorzaamheid 
aan Mijn richtlijnen en geboden. Op deze manier zul je getuigen dat ik bij je was. 
23 Al uw opdrachten zijn u gegeven naar uw vermogen en kracht, want Ik ken uw breekpunt. Werk 
uit liefde, niet uit angst. Kijk naar de kern van mijn leer. Mijn liefde voor de Vader en Mijn vergeving 
zijn geopenbaard in al Mijn kinderen. 
24 Welk een geluk ontdek Ik in jullie harten als jullie naar Mijn Woord luisteren! Ik ben het oneindige 
geduld dat wacht op de tijd dat je volledig zult opstaan om te strijden. Ik heb je je toekomst 
geopenbaard. 
25 Hoe groot zal uw dagtaak zijn na mijn vertrek! Je hebt nog niet eens geraden. Voor deze keer heb 
ik u enkele geheimen te onthullen, opdat u de mensen kunt overtuigen. 
26 Ik heb u verrast als de vissers van het tweede tijdperk, die Ik hun werk en hun plichten zag doen 
en tot wie Ik zeide: "Volgt Mij, van nu aan zijt gij vissers der mensen." Ik schonk hun de gave om 
zieken te genezen, gaf hun de gave van het woord, verlichtte hen met Mijn openbaringen en leerde 
hen bezetenen te bevrijden. Toen zij eenmaal voorbereid en gesterkt waren, wees Ik hun de weg en 
leidde hen naar de verschillende gebieden, opdat zij daar Mijn Leer van de Verlossing zouden 
toepassen. 
27 In deze tijd zijn jullie geen twaalf uitverkorenen geweest. Jullie zijn een grote schare die ik heb 
verzameld en onderwezen in de schaduw van verschillende bomen. U zult degenen zijn die de 
mensen moed inboezemen tijdens de grote beproevingen die de wereld bedreigen. 
28 spoedig zal de geestelijke wereld zich niet kenbaar maken en ik wil dat jullie je gaven ontplooien, 
zodat jullie dan niet zullen wankelen. 
29 Ik wil dat jullie wakker leven, zodat jullie intuïtief of in dromen de stem van gene zijde kunnen 
horen wanneer die tot jullie zegt: "Sta op!" Dan zult gij uw schreden richten naar huizen en landen 
waar ziekte of het ontketende geweld van de natuurkrachten een woestenij hebben achtergelaten. 
Als gij naar afgelegen streken moet gaan, luister dan naar de leiding van de Vader, die u de tijd zal 
wijzen en u de weg zal wijzen. 
30 Mensen uit de kerken en sekten zullen komen om u te observeren. Ze zullen je gezag op de proef 
stellen. Sommigen, overtuigd van uw gaven, zullen u met geld verleiden om u voor materiële 



doeleinden te gebruiken. Vergeet niet dat allen die van mijn Werk een zaak maken, mijn genade 
zullen verliezen. 
31 Ik zal nu spoedig niet meer tot u spreken door middel van menselijke overdracht, want zo is het 
schriftelijk bepaald. Maar ik zal je niet in de steek laten. Ik zal je inspiratie geven en je mijn 
aanwezigheid laten voelen. Jullie goede geweten zal geen tijd toestaan om diepe sporen in jullie 
lichamen achter te laten. 
32 Elk huis van gebed en elke bijeenkomst waarin mijn leer niet in oprechtheid wordt beoefend, zal 
verdwijnen en slechts zij zullen standhouden die een toevluchtsoord en een reddingsboot zijn voor 
degene die in nood verkeert. 
33 Na mijn vertrek zal de zuivering van dit volk komen. De tijd van wereldse gevechten en conflicten 
zal dan in volle hevigheid zijn, waarna vrede zal komen en de ellende zal wijken. 
34 Weest sterk, want in de tijd van de strijd zullen jullie vervolgd en vijandig bejegend worden. Je zal 
werk en brood worden geweigerd. Maar dan zal Ik u Mijn barmhartigheid en Mijn macht openbaren. 
Want je zult geen honger lijden, je gezicht zal nooit worden misvormd, noch zul je in nood zijn. Dan 
zal uw ziel zich de tocht door de woestijn herinneren naar het Beloofde Land in het Eerste Tijdperk, 
en zich herinneren dat toen gij dorst hadt, de Rots zich opende om u haar verse water aan te bieden. 
Toen de brandende woestijnzon op jullie brandde, bedekten wolken jullie als een beschermende 
mantel, en toen honger en gebrek dreigden, viel het manna als een boodschap van de liefde van 
jullie Vader. 
35 Ik waarschuw jullie vooral opdat jullie morgen niet zeggen dat ik jullie hier niet op voorbereid had. 
36 Op duidelijke wijze leg ik u mijn leer uit, opdat gij niet in verzoeking komt, noch u laat verrassen. 
37 Ik wil u altijd voorbereid zien, opdat u Mijn Wil zult begrijpen en eerbiedigen. Daar gij de eersten 
zijt die Mijn onderricht hebt ontvangen en in uzelf de bewijzen hebt ervaren waarvoor Ik ben 
nedergedaald om Mijzelf aan de mensen bekend te maken, moet gij u inspannen om een goed 
voorbeeld te geven aan hen die na u komen. Gij moet uw geestelijke oorsprong kennen, uw plichten 
en de opdrachten die Ik u heb toevertrouwd, opdat gij over uw ziel moogt waken en uzelf in 
deugdzaamheid kunt bewaren. 
38 Terwijl jullie je hebben ontwikkeld, de een na de ander in verschillende incarnaties naar de aarde 
gekomen, zien jullie dat door de tijden heen Mijn Werk onveranderlijk, onveranderlijk is gebleven. 
Steeds openbaar Ik u dezelfde eigenschappen, Ik laat u mijn liefde voor de Vader voelen, mijn 
oneindig geduld, mijn verlossende werken. En toch, ondanks al dit bewijs, herkennen jullie Mij niet. 
Het is nodig dat gij ontwaakt en rekenschap aflegt van de tijd die Ik u gegeven heb, opdat gij daarin 
uw verlossing moogt verkrijgen. Het ogenblik nadert waarop jullie naar de andere wereld zullen 
vertrekken, maar jullie hebben je niet gehaast om tot Mij te komen op het precieze ogenblik waarop 
Ik jullie roep om jullie oogst aan te bieden. Deze oogst zal bestaan uit zaad dat door gebed is 
gekweekt. Bovendien zal uw ziel in de beste staat van berouw en verheffing zijn. 
39 Denk eraan: Omdat jullie deel uitmaken van Mijn Geest, bezitten jullie leven en genade, net als Ik. 
Jullie zijn zuiver wat jullie oorsprong betreft, en evenzo, wanneer jullie terugkeren, moeten jullie bij 
Mij aankomen. Daarom moeten jullie in deze tijd onophoudelijk strijden, opdat jullie terugkeren naar 
jullie oorspronkelijke zuiverheid en volmaaktheid. 
40 Heb medelijden met uw broeders en zusters en met uzelf, want gij allen zijt één familie, één ziel. 
Boven jullie zijn er wezens die werken voor jullie verlossing, voor jullie verheffing, die de ruimte 
doorkruisen als jullie beschermers en weldadig werken. Zonder hun hulp, wat zou er van jou 
worden? Want jullie hebben niet begrepen hoe jullie mijn wil moeten interpreteren en vervallen 
ieder moment in dwaling. 
41 Denk aan de strijd van uw geestelijke beschermers en steun hen door hun werk minder pijnlijk te 
maken. Bestrooi hun pad niet met distels, negeer niet hun stem die u steeds voor gevaar 
waarschuwt, hun raad die uw schreden leidt, en hun licht dat leidt. Leef in harmonie met hen, en je 
zult in volmaakte gemeenschap met Mij zijn. 
42 Onderscheid u niet van uw medemensen door een insigne of enig materieel kenmerk. 
Onderscheid u door uw werken, waarvan uw eigen medemensen zullen getuigen. Op die manier zult 
u erin slagen het vertrouwen te winnen van degenen om u heen, en zult u uw vijanden in vrienden 
veranderen. 



43 Jullie zijn niet allemaal ontwaakt. Maar ik zal één bereid hart in elke verzamelplaats gebruiken om 
de rest op te wekken. Opdat in het uur van de oproep, in het uur van de gerechtigheid van de Heer, 
gij allen Mij één vrucht moogt aanbieden, gelijk in de handen van al Mijn werklieden. Opdat de Vader 
de oproep aan de mensheid moge geven en alle volkeren der aarde toegang krijgen tot uw volk, 
opdat zij niet alleen het woord dat ik op schrift stel, maar ook uw voorbeeld mogen ontvangen. 
44 Zo zal mijn onderricht zich een weg banen tussen alle onderricht. Want zij zal uiteindelijk 
zegevieren en zegevieren over alle anderen. 
45 Iedere leer die niet door daden en voorbeelden wordt bevestigd, heeft zijn eigen doodvonnis 
voltrokken. Maar elke leer, die door daden wordt bevestigd, zal zegevieren. Mijn voorbeelden, Mijn 
offerdood in het Tweede Tijdperk zeggen u veel, en vandaag zeg Ik u: Hij die zijn woord bezegelt met 
zijn bloed en zijn leven, geeft een voorbeeld van waarachtigheid en zielskracht. 
46 In deze tegenwoordige tijd zult gij uw woorden niet met bloed of met leven bezegelen. De wereld 
heeft geen honger naar je leven, noch dorst naar je bloed. De mens dorst naar waarheid, naar liefde 
en naar barmhartigheid. Wanneer jullie je hebben voorbereid en vergeestelijkt zonder in fanatisme 
te vervallen, wanneer jullie oprecht mijn Goddelijke wetten en de wetten van de mens gehoorzamen, 
zoals de Vader jullie heeft geleerd, dan zullen jullie de wereld het geheim van haar verlossing geven, 
het geheim van vrede en verlossing in alle opzichten. 
47 Want mijn werk is niet gericht tegen de wetenschap, noch tegen menselijke instellingen. Het is 
niet gericht tegen het huwelijk en het gezin. Het is niet gericht tegen iets dat met rechtvaardigheid 
en liefde te maken heeft. 
48 Voorwaar, Ik zeg u: Als in andere tijden de mens als dienaar van Mijn Goddelijkheid is opgestaan 
tegen de wetenschap, dan heeft die dienaar Mij niet geëerd, Mij niet begrepen, noch heeft hij Mij 
gevolgd. Want omdat ik de oorsprong ben van alle spiritualiteit, ben ik ook de oorsprong van alle 
wetenschap. Maar indien gij dikwijls gehoord hebt, dat de Vader de menswetenschappen 
verafschuwt, dan heeft dit geen betrekking op de wetenschappen zelf, maar op het doel dat de mens 
eraan gegeven heeft. Ik verafschuw de slechte wetenschappen die de mensheid tot haar ondergang 
hebben gebracht ─ de wetenschappen die de mens in dienst van het kwaad heeft gesteld, voor de 
vernietiging van het leven en de grondslagen van het leven. Dit is, in mijn ogen, wat er afschuwelijk is 
aan de wetenschappen. Maar voor iedere wetenschapper die een weldoener van de mensheid is 
geworden, heb ik een uitverkoren plaats op het spirituele vlak, ook al hebben jullie die niet heilig 
verklaard. 
49 Dit is wat de Meester jullie vandaag zegt, opdat jullie niet in fanatisme vervallen. Want in 
werkelijkheid geniet ook gij de vruchten van de wetenschap, omdat Ik de mensen met Mijn licht heb 
bezield, opdat zij op hun weg de elementen van het leven zouden vinden. Als het niet Mijn Wil was 
geweest dat de mens de wetenschap tot zijn voordeel zou gebruiken, zou Ik de natuurkrachten niet 
hebben geschapen, noch zou Ik in het binnenste van de aarde en in de sferen van het leven alles 
hebben geplaatst wat de mens heeft gebruikt voor zijn vooruitgang en ontwikkeling. Maar ik deed 
alles voor de verfrissing, het goede en de opwaartse ontwikkeling van de ziel en ook van het lichaam. 
50 Reeds in de vroegste tijden gaf Ik de aarde aan haar eerste bewoners en zei tot hen: "Ik geef haar 
aan uw zorg; zij is uw schat, uw tuin, uw woonplaats en uw huis. Groei en vermenigvuldig je!" Maar 
deze zin heb Ik u niet alleen gegeven als mensen voor de vermeerdering van het menselijk geslacht, 
maar ook als zielen en als intelligenties. Want Ik zal u vermeerderen in alle opzichten en op alle 
gebied, in het geestelijke en in de waarheid. 
51 In die tijd keerde ik mij tegen alles wat overbodig en onnodig was, tegen alles wat slecht was, 
verwerpelijk, tegen elk slecht zaad. Met Mijn Geestelijke Leer bestreed Ik allen die de wetenschap in 
dienst stelden van het kwaad. Ik zal alle slechte wetenschappen bestrijden totdat de mens ontwaakt 
tot Mijn waarheid. Dan, als daglicht, zal deze Leer overal doordringen en allen doen ontwaken. 
Bereid u hierop voor en erken uw taak, uw missie en uw verantwoordelijkheid onder de mensen. 
52 Weet wat mijn werk jullie leert. Zie de horizonten die mijn Leer en mijn Woord voor u openen, en 
bedenk hoe groot de ziel is en hoe kort de afstanden. Hij die met liefde heeft gebeden en de pijn van 
zijn broeder heeft gevoeld, heeft zich bevrijd en is van hier naar verre oorden gegaan en laat zijn 
liefde, zijn genezende balsem en zijn streling achter bij hen die lijden. 



53 Omwille van dit gebed van Mijn volk Israël, dat tot Mij opgaat in alle plaatsen van samenkomst, 
zegen Ik de wereld op aarde en geef haar Mijn licht en Mijn vaderlijke streling, daar zij geen deel 
heeft aan Mijn woord. Ik laat mijn liefdeskracht alle harten bereiken, dat zij allen mij voelen, dat zij 
op weg gaan naar mijn waarheid, op zoek naar de weg. Want ik bereid nu alles voor zodat ze mij 
bereiken. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 219  
 
1 Ik geef je op dit moment mijn genezende balsem, mijn kracht en mijn liefkozing. 
2 Ik ben jullie kruisdrager. Want toen op aarde het gewicht van Mijn kruis drukkend werd, was er een 
man met medelijden in Zijn hart die Mijn last met Mij deelde. 
3 Hier ben Ik, gereed om u te hulp te snellen als gij onderweg ineenstort, om uw ziel kracht te geven 
en haar op te wekken om haar weg te vervolgen. 
4 Stap voor stap nadert gij de "Golgotha" van uw leven op aarde, waar uw ziel tot Mij zal zeggen: 
"Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest, want alles is volbracht." 
5 Gezegend zijn zij die - wanneer dat uur komt en zij deze woorden spreken - hun taak volbracht 
hebben, want hun vrede en hun zegening zullen groot zijn. 
6 Ik wil dat jullie allemaal die top bereiken, ook al komen jullie haveloos en zonder materiële 
goederen aan. Daar zul je mijn aanwezigheid en mijn barmhartigheid voelen zoals je die nog nooit 
gevoeld hebt. 
7 Daar wacht ik op de man, daar wacht ik op de vrouw, de ouders, de moeders ─ allen die in de 
wereld zijn gekomen met plichten te vervullen. 
8 wil je de top bereiken? Vertrouw op Mij die je bestemming ben. Aanvaard de beproevingen met 
liefde, gehoorzaam Mijn Wil, wat die ook moge zijn, met een glimlach op jullie lippen, met geloof en 
overgave in jullie hart. 
9 vergeet niet dat Ik almachtig en alomtegenwoordig ben, opdat twijfel of zwakheid u niet in 
verzoeking brengt; Ik ben het die u tot aan het einde van de aarde zal leiden 
10 Soms, wanneer jullie wenen in de wereld, denkend dat Ik woon in de Hemel waar alles zalig is van 
geest, twijfelen jullie aan Mijn Liefde omdat jullie niet begrijpen dat de Vader vreugde heeft terwijl 
miljoenen van Zijn schepselen op aarde lijden tot de dood. De reden is dat jullie niet willen begrijpen 
dat Mijn geluk pas compleet is als de laatste van Mijn kinderen het land van de verlossing heeft 
bereikt. 
11 Omdat ik jullie Vader ben, moet ik wel meevoelen met wat de kinderen voelen. Alleen zo zult u 
begrijpen dat, terwijl ieder van u lijdt en zijn eigen pijn voelt, de Goddelijke Geest de pijn lijdt van al 
zijn kinderen. 
12 Als bewijs van deze waarheid ben Ik naar de wereld gekomen om mens te worden en een kruis te 
dragen dat alle pijn en zonde van de wereld vertegenwoordigde. Maar als Ik als mens de last van 
jullie onvolkomenheden op Mijn schouders droeg en al jullie pijn voelde ─ zou Ik Mij dan als God 
ongevoelig kunnen tonen voor de beproevingen van Mijn kinderen? 
13 In mijn geest is een loflied waarvan nog niemand de klanken heeft gehoord; niemand kent het, 
noch in de hemel, noch op de aarde. Dat lied zal door het hele universum worden gehoord, wanneer 
pijn, ellende, duisternis en zonde zijn uitgeblust. Die goddelijke klanken zullen weerklinken in alle 
zielen, en de Vader en de kinderen zullen zich verenigen in dat koor van harmonie en gelukzaligheid. 
Waarlijk, Ik zeg u, zelfs de stenen zullen spreken wanneer deze harmonie het leven verlicht van mijn 
geliefde kinderen. 
14 Blijf uw ziel zuiveren, blijf haar ontwikkelen en vervolmaken en draag uw geloof altijd in u als een 
onuitblusbare vlam. 
15 Ik moet u zeggen dat gij, zolang gij op aarde vertoeft, ernaar moogt streven uw bestaan op aarde 
zo aangenaam mogelijk te maken. Het is niet nodig onophoudelijk te wenen, te lijden en te 
"bloeden" om vrede in het hiernamaals te verdienen. 
16 Indien gij deze aarde zoudt kunnen veranderen van een tranendal in een wereld van geluk, waar 
gij elkander zoudt liefhebben, waar gij zoudt streven naar het goede en leven binnen Mijn Wet, 
waarlijk, Ik zeg u, dat dit leven in Mijn ogen nog verdienstelijker en verhevener zou zijn dan een 
bestaan vol lijden, tegenspoed en tranen, hoe groot ook uw bereidheid om ze te verdragen. Wanneer 
zult gij in staat zijn het geestelijk leven met het menselijk leven te verenigen op zulk een wijze dat gij 
geen grens meer zult zien tussen het ene en het andere? Wanneer zult gij van uw bestaan één enkel 
leven maken en het idee van de dood verwerpen om de eeuwigheid binnen te gaan? Dit licht van 
kennis zal pas in de mensen zijn wanneer de vergeestelijking in de wereld tot bloei komt. 



17 Het licht van mijn woord redt jullie in deze tijd uit de duisternis van het materialisme waarin de 
zielen zijn begraven ─ een duisternis die hen de waarheid niet laat kennen, hoewel die dicht bij hen is 
en zij die ook in zich dragen. 
18 De derde maal is met u, en bewijzen en teekenen daarvan zijn aan de menschen gegeven, en nog 
grooter zullen volgen, als wanneer een grooten klok wordt geluid om de levenden en de dooden op 
te wekken. 
19 Bid, observeer, mediteer, laat mijn inspiratie tot u zijn. 
lood. Je zult ze altijd herkennen, want je beweegt je naar het goede en 
tot verheffing, wanneer je ziel zijn schepper voelt 
verwelkomd. 
20 "Eer aan God in de hoogste, en vrede op aarde voor mensen van goede wil." 
21 Gezegend volk, uitverkoren door mijn barmhartigheid: Ik heb u uitverkoren in deze tijden van 
verderf, verwarring en pijn, om u in één familie te verenigen en het volk van de vrede te vormen 
onder de volkeren der aarde. 
22 Jullie leven in een tijd van chaos. Alleen zij die in staat zijn zich te vergeestelijken in deze tijden 
van beproeving kunnen de pijn, de verwarring, de naderende storm overleven. Alleen zij die boven 
alle aardse onbenulligheden, menselijke ontberingen uitstijgen, zullen in staat zijn de wereldwijde 
chaos met gelijkmoedigheid en kalmte te doorstaan, en zullen zijn als schipbreukelingen te midden 
van de oceaan die erin slagen zich vast te houden aan een stuk hout dat het geloof in mijn liefde zal 
zijn. 
23 Ik bereid jullie voor op deze tijd. Daarom leer Ik jullie om Mij als voorbeeld te nemen. Maar het is 
niet Mijn Wil dat jullie de enigen zijn die Mijn Leer volgen. Ik wil dat de deugden van uw hart, uw 
woorden en werken, alle harten aantrekken die tot Mij moeten komen om Mijn onderricht te 
ontvangen in deze tijd, opdat de mensen zich vermenigvuldigen in aantal, in kracht en in 
verhevenheid onder de mensheid. 
24 Maar waaruit bestaat deze chaos, deze storm, deze beproeving die nadert? Het zijn de gisten van 
de Beker der Smarten, die de mensheid nog niet gedronken heeft. Het is noodzakelijk dat de mens, 
die deze beker door de eeuwen heen met zijn daden heeft geschapen, hem tot de laatste druppel 
leegdrinkt, opdat hij zijn eigen werk en de vruchten daarvan zal erkennen. 
25 Gezegend volk: de mensen die vol eigendunk en macht opstaan in de volken, in de volkeren van 
de aarde, zijn grote zielen, begiftigd met macht, en bezitters van grote zendingen. Maar ze staan niet 
in dienst van mijn Goddelijkheid. Zij hebben hun grote aanleg en bekwaamheden niet in dienst 
gesteld van liefde en barmhartigheid. Zij hebben voor zichzelf hun wereld geschapen, hun wet, hun 
troon, hun vazallen, hun domeinen van heerschappij, en alles wat zij als doel kunnen stellen. 
Maar wanneer zij voelen dat hun troon schudt onder de bezoekingen, wanneer zij voelen dat de 
invasie van een machtige vijand op handen is, wanneer zij hun schatten en hun naam in gevaar zien, 
dan trekken zij er met al hun kracht op uit, vervuld van grootheidswaan, van aardse ijdelheid, van 
haat en kwade wil, en werpen zich op de vijand, zonder er acht op te slaan of hun werk, hun idee, 
slechts een spoor van pijn, van verderf en van kwaad achter zich laat. Zij hebben slechts de 
vernietiging van de vijand op het oog, de vestiging van een nog grotere troon, om de grootst 
mogelijke heerschappij te hebben over de naties, over de rijkdommen, over het dagelijks brood, en 
zelfs over het leven van de mensen. 
26 Ik bereid jullie voor om Mijn soldaten te zijn, maar niet zij die verderf zaaien of kwaad doen, geen 
soldaten van haat en verdorvenheid, van duisternis en hebzucht, maar soldaten van spiritualiteit, van 
broederschap, van liefde, van zachtmoedigheid en barmhartigheid. Jullie zullen op weg gaan vol 
kracht en vertrouwen in Mij, jullie voorbeeld, vol vertrouwen in jullie wapens, die waarheid en 
gerechtigheid zijn. Ik bereid jullie voor, zodat jullie nu al kunnen strijden tegen die vijand, die even 
machtig is, maar niet machtiger dan jullie. 
27 Op de dag dat u ontwaakt tot spiritualiteit, zult u begrijpen dat de duisternis zwak is in vergelijking 
met het licht, dat haat slechts een atoom is tegenover de onweerstaanbare kracht van de liefde, en 
dat dit atoom vergaat bij contact met ware barmhartigheid, dat materialisme afneemt tegenover de 
gaven van de geest. Het materiële is vergankelijk, maar het geestelijke heeft eeuwig leven. 



28 Jullie zijn bezig het vergeestelijkte volk te vormen, dat in staat is de verwarring van de wereld op 
te lossen, om haar door jullie voorbeeld, door de goede gedachten, woorden en werken die reeds 
van jullie zijn, te bevrijden van haar materialisme en fanatisme. 
29 Wanneer de mensen jullie ondervragen over leringen die jullie niet van Mij hebben gehoord of die 
jullie niet hebben kunnen begrijpen, dan zal Ik door jullie heen spreken en de mensen verrassen ─ de 
geleerden, de theologen, de machtigen, de gevolmachtigden en de rechter, de onderwijzers van de 
aarde. 
30 Ik zal erop toezien dat mijn trinitaire Maria-geestelijke leer overal doordringt, zoals de lucht overal 
stroomt, zoals het licht alle duisternis verdrijft om de wereld te verlichten. Op dezelfde manier zal 
mijn werk zich verspreiden, op dezelfde manier zal mijn leer zich verspreiden. Het zal doordringen in 
elke religieuze gemeenschap, elke instelling, elke menselijke gemeenschap, elk hart en elk huis. Zij zal 
lange afstanden afleggen, woestijnen en zeeën doorkruisen, en deze wereld vullen omdat het Derde 
Tijdperk, het Tijdperk van Licht, voor de gehele mensheid is aangebroken. 
31 Te allen tijde heb Ik Mijn manifestaties vermenselijkt. Herinner u dat Ik in het Eerste Tijdperk 
Mozes koos om Mijzelf aan u bekend te maken. Hij was Mijn mondstuk en Mijn boodschapper. Ik riep 
hem naar de berg en zeide tot hem: Mozes, verlaag uw aangezicht, want gij moogt Mij niet 
aanschouwen. Ga heen en zeg tot uw volk, dat Ik hun Heer en hun God ben, dat Ik de God hunner 
vaderen ben, en dat het Mijn wil is, dat zij zich van binnen en van buiten reinigen, opdat zij waardig 
zullen zijn Mijn geboden, Mijn wet, Mijn bevelen te ontvangen." Door Mozes openbaarde Ik Mij als 
Vader, als Wet en als Rechtvaardigheid. Door hem heb Ik Mijzelf bekend gemaakt aan Mijn 
uitverkoren volk. Door die man laat ik mijn geboden in elk hart komen. 
32 In het Tweede Tijdperk wilde ik dichter bij u zijn. Het was niet Mijn Goddelijke Wil dat de mensen 
Mij alleen als een onverbiddelijke rechter zouden zien. Ik wilde de streling voelen van Mijn kinderen, 
schepselen gemaakt naar Mijn beeld en gelijkenis. In een daad van liefde en zachtmoedigheid is de 
Vader mens geworden om de nederigheid te onderwijzen, die grootheid van de ziel is, de ware 
vervulling van de Wetten, het leven van de liefde ─ om de mens te leren strijden voor een 
rechtvaardig, eeuwig en waar ideaal. 
33 De leer van Jezus, gegeven als een gids, als een open boek voor de mensheid om te bestuderen, is 
niet te vergelijken met iets anders in enig ander volk op aarde, in geen enkele generatie, in geen 
enkel ras. Want zij die op weg zijn gegaan om voorschriften van rechtschapenheid of leringen van 
naastenliefde te brengen, zijn door Mij naar de aarde gezonden als wegbereiders, als boodschappers, 
maar niet als godheid. Christus alleen kwam tot u als de Godheid. Hij bracht u de duidelijkste en 
grootste instructie die het hart van de mens heeft ontvangen. 
34 Maar nu, in deze tijd, geliefde mensen, ben Ik geen mens geworden zoals in dat Tweede Tijdperk, 
maar het heeft Mij behaagd Mijzelf aan al Mijn schepselen mee te delen door het intellect van de 
mens. Zelfs in het "Geestelijk Dal" en in de oneindige ruimten is Mijn Goddelijke Aanwezigheid 
gevoeld. Want op de ladder naar volmaaktheid zijn er vele treden; in het "Geestelijk Dal" en in de 
oneindige ruimten zijn er vele werelden. Maar waarlijk, Ik zeg u: Ik heb Mij altijd aan allen bekend 
gemaakt en naar gelang van het geestelijk peil van de wereld waarin zij zich bevinden, is Mijn 
openbaring onder hen geweest. 
35 Iemand vraagt Mij: "Waarom maakt de Vader Zich bekend door het verstand van de mens, hoewel 
de mens zondig en onrein is en onedele hartstochten in zich heeft?" Maar de Meester zegt u: "Mijn 
gezegende Straal is één en al reinheid en volmaaktheid, en hoewel de Vader niet verontwaardigd is 
over de zonde van de mens, kan Hij geen contact maken met de onreine. Ik kom dus tot de geest van 
de "voetbank", en het is de geest die mijn licht, mijn woord en mijn onderricht doorgeeft aan de 
geest van de stemdrager. Reeds op voorhand heeft het voetbankje zich tot Mij verheven in een daad 
van liefde, van eerbied, van voorbereiding, om de lagere hartstochten en de neigingen van het vlees 
niet te vermengen met de volmaaktheid van Mijn leer. 
36 Maar weldra zal Ik Mij niet meer door het menselijk verstand laten kennen. Want de tijd zal 
komen dat je dit kunt veroorzaken van geest tot geest. Dan zal Mijn Goddelijke Straal ook jullie geest 
bereiken en daar zullen jullie Mijn stem horen, Mijn ingevingen, Mijn profetieën en Mijn instructies 
ontvangen. Dat is waar ik je op dit moment naartoe leid. 



37 Ik zal jullie blijven onderrichten en vergeven, opdat jullie in de laatste ogenblikken van Mijn 
manifestatie door de menselijke geest tot Mij zullen zeggen: "Heer, hoe groot was onze zonde en 
slechtheid. Wij hebben het in de tijd geweten, hebben ons van binnen en van buiten gezuiverd ─ in 
ons geestelijk leven en in ons menselijk leven. En nu vertrouwen wij ons toe aan Uw oneindige 
barmhartigheid, omdat wij elkaar liefhebben, alle geschapen dingen liefhebben, één lichaam en één 
wil vormen". 
38 Wanneer jullie daar gekomen zijn door 1950, zullen de ogen van de zondaar en van de vrome Mij 
zien in al Mijn glorie, want dan zullen jullie beginnen met de vervulling van de wet die de Vader aan 
jullie heeft toevertrouwd. 
39 Wees sterk op de weg, mensen, want jullie geest vervult een moeilijke missie op deze planeet. 
Alleen hij die zich zuivert door liefde, die mijn wetten volgt, hoeft niet meer te reïncarneren op deze 
planeet. Maar degene die in zijn "laatste" reïncarnatie een spoor van bloed of kwaad achterlaat, 
moet naar deze aarde terugkeren om fouten goed te maken, om te herbouwen wat verwoest is, om 
leven te geven aan degene die hij levenloos achterliet, om te vergeven wie hij niet vergeven heeft. In 
één woord, om te boeten. 
Daarom zegt mijn oneindige liefde tot jullie: "O onvermoeide pelgrim van de aarde, die jullie paden 
lang bewandeld hebt met bitterheid in je hart! Kijk naar Hem die u wil troosten, die u wil sterken, 
opdat u de weg van het leven kunt gaan tot het einde." 
40 Lang geleden ben je aan deze reis begonnen, en het is niet de eerste keer dat Ik Mij op je pad 
manifesteer. Mijn barmhartigheid heeft de gevallenen opgewekt, de zieken genezen en de "doden" 
weer tot leven gebracht. De stem van mijn Vader heeft de slaper gewekt. 
41 Door het licht dat mijn Geest over u laat schijnen, wordt uw ziel verlicht en ziet zij haar verleden 
als een lange weg van geestelijke boetedoening en geestelijke ontwikkeling. Jullie begrijpen ook de 
verantwoordelijkheid die jullie tegenover je Meester op je hebben genomen om de getrouwe 
getuigen van mijn leer te zijn. Ik heb u gezegd dat er een dag zal komen waarop vertegenwoordigers 
van de kerken en sekten zullen komen om u te ondervragen en te zoeken, en ik wil niet dat zij u 
ongemakkelijk zien. Zij zullen u nederig vinden, maar Mijn wijsheid openbaren in uw nederigheid. 
42 De mensheid zal u nodig hebben, en gij, die geestelijk het oudste volk der aarde 
vertegenwoordigt, verbergt de gaven niet die Ik u heb geschonken. U zult verwijzen naar het boek 
dat ik voor u geopend heb. 
43 Te allen tijde, vanaf het begin van de schepping, heb Ik een verbond met u gesloten. Wat ik heb 
aangeboden, heb ik trouw vervuld. Maar voorwaar, Ik zeg u: Mijn volk heeft altijd zijn geloften 
gebroken. 
44 Zesmaal heb ik dit verbond met u vernieuwd, omdat ik u liefheb en uw heil wens. 
45 In de Twaalf die Ik in het Tweede Tijdperk heb gekozen, zijn de menselijke deugden en zwakheden 
belichaamd. Ik heb hun deugden gebruikt als voorbeeld en aansporing voor de mensheid, en ik heb 
hun onvolkomenheden gebruikt om jullie grote lessen te leren. Het ongeloof van Thomas 
vertegenwoordigt de man van de feiten, die alleen gelooft in wat hij aanraakt en ziet. 
46 Petrus typeert hem die de oordelen der mensen vreest, en Judas hen die de goederen der ziel 
verkopen. 
47 Op dit ogenblik geef Ik u geen aardse rijkdommen, die heb Ik u reeds op andere tijden gegeven. 
Nu maak ik je rijk in wijsheid. 
48 In alle tijden hebben geleerden Mijn openbaringen en geestelijke manifestaties ontkend en 
bestreden. Ik vecht echter niet tegen de wetenschap, want ik ben de wetenschap. Ik ben het die het 
de mens ingeeft voor zijn eigen welzijn en verfrissing. Voorwaar, Ik zeg u: wie de wetenschap 
gebruikt om het kwade teweeg te brengen, is niet door Mij bezield. 
49 Ken mijn woord naar zijn betekenis. Ik ben de wijnstok, van hem drinken jullie de wijn. 
50 Wat heb je nodig om Mij te volgen? Ik zal je alles geven. Ik bouw nu een heiligdom in je hart om 
eeuwig in te wonen. Want Mijn woord door de menselijke stemdrager zal weldra niet meer gehoord 
worden, en alleen uw ziel zal het dan voelen weerklinken in de oneindigheid. 
51 Gezegend zijn zij die vergeestelijkt zijn, want zij zullen mijn aanwezigheid voelen en zij zullen het 
zijn die ─ al gaan zij hun weg in ellende en tranen ─ aan deze mensheid troost en heil brengen. 



52 Mijn universele straal verlicht je waarneming, en in dit licht dat door je heen stroomt, voel je je 
vervuld van mijn Aanwezigheid. De zieners aanschouwen en ervaren met vreugde dit licht dat elke 
ziel omgeeft. Zij hebben een groot boek gezien dat Israël toont, waarin de Instructie is vervat, en dat 
in het zesde hoofdstuk wordt geopend. 
53 Jullie hebben het koninkrijk, dat jullie is beloofd, heel dicht bij je gevoeld toen jullie mijn woord 
hoorden en jullie voelen nu al de gelukzaligheid, die jullie te wachten staat. Al je angsten vervagen 
omdat je me begint te herkennen als vader. En wanneer jullie de vervulling zien van Mijn beloften 
aan het volk Israël, het uitverkoren volk, in een andere tijd, zijn jullie vervuld van hoop en beginnen 
jullie grote voornemens te maken van correctie en gehoorzaamheid aan Mijn Wet. 
54 Bij mijn hernieuwde komst vergezellen zielen van groot licht ─ entiteiten die u nu de nabijheid van 
mijn Rijk aankondigen en het mensenhart voorbereiden ─ mij. 
55 Uw wereld is verlicht door mijn aanwezigheid. Spoedig zult gij een tijdperk van geestelijke 
wedergeboorte binnentreden, dat u tot de wedergeboorte van alle deugden moet brengen en u op 
hogere levensvlakken plaatsen. Maar net zoals ik naar u ben gekomen, ben ik naar andere werelden 
van het leven gekomen, waar de ziel worstelt, zichzelf vervolmaakt, en boet in pijn. Tussen deze 
levenswerelden en de uwe wil ik een verbond en vriendschap sluiten. Ik wil dat jullie je gedachten 
verenigen met de wezens die ze bewonen, dat jullie voor hen gebeden opdragen die de gekwelde 
zielen van jullie broeders en zusters zullen troosten en verlichten. 
56 Zo zullen jullie tot het inzicht komen dat jullie zending niet beperkt is tot het bijstaan van jullie 
zichtbare broeders en zusters, maar dat er wezens zijn die jullie niet kennen, die jullie vanuit jullie 
huidige leefwereld niet direct kunnen waarnemen, en die jullie niettemin nodig hebben. 
57 Deze wereld, die vandaag jullie thuis is, waar mijn duidelijke manifestatie aan jullie is gegeven, is 
geschikt voor jullie om voorbede bij mij te doen en te vragen om die wezens over wie ik tot jullie 
spreek. 
58 In elke tijd heb Ik Mijzelf geopenbaard vol wijsheid, essentie, liefde. Jullie zijn getuigen geweest 
van Mijn openbaringen.Wie weet niet dat Ik, Jehovah, tot de wereld gesproken heb vanaf haar eerste 
dagen? Wie weet niet dat Ik in Jezus gekomen ben om u Mijn onderricht te geven? Ik wil dat de 
mensen weten dat ik vandaag gekomen ben om elk woord en elk mysterie dat in het Boek van de 
Eeuwige Wijsheid is vervat, uit te leggen en te verklaren. 
59 Gedurende je ononderbroken levensreis ben je door Mij beschermd. Jullie zijn eeuwige zwervers 
en kennen de toekomst niet die jullie te wachten staat. Je raadt niet wanneer er een storm op komst 
is, noch wanneer de regenboog van vrede zal verschijnen. Ik alleen, die over u waak, verkondig u ─ 
wanneer gij bereid zijt ─ wat komen zal. Dit dal der aarde, dat u soms aangenaam en lieflijk heeft 
getroffen, is u ook vijandig geweest en heeft u stromen tranen doen vergieten, waarmede gij uw 
zielen hebt gezuiverd en gezuiverd. 
60 Kom tot Mij, je bent moe van de weg. Kom in de schaduw van deze boom die zich aan u toont vol 
barmhartigheid en liefde voor al zijn kinderen. En wanneer gij dan gerust zijt en al uw lijden verlicht 
is, denk dan aan hen die lijden en doe voorbede voor hen. Ik kan hun alles geven zonder jullie 
bemiddeling, maar het behaagt Mij wanneer liefde, medelijden en barmhartigheid zich in het kind 
openbaren en hij deelt in de pijn of het geluk van zijn broeders en zusters. 
61 Uw bestaan kent geen grens, het einde van het vlees is niet dat van de ziel. Want wanneer zij in 
de aarde zinkt, overleeft zij die en vindt in haar nieuwe leven oneindige stimulansen om te streven 
en te blijven stijgen. Dan bevrijdt de ziel zich, vrij van het lichaam dat haar onderdrukt heeft, en vindt 
zij een breed werkterrein om de vermogens en deugden die zij bezit tot ontplooiing te brengen. 
62 Toen Jezus stierf aan het kruis, hebben jullie het beeld van de mens uit jullie verbeelding gewist 
en Mij geconcipieerd als onbegrensd ─ in staat om alle werelden te doordringen om het heelal te 
omhelzen met Mijn liefde. 
63 Beschouwt u allen gelijk, hebt elkander lief als broeders. Want na 1950 zullen de "kantoren" 
onder u verdwijnen. Er zullen geen leiders meer zijn, noch stemdragers, "pilaren" of zieners, 
"giftdragers" of "gouden veren", noch de "eerste steen", er zal geen onderscheid meer zijn. Het is 
veelbetekenend dat Ik jullie bereid zie, ook al hebben jullie nog geen ambt bekleed, opdat Ik door 
jullie bemiddeling Mijn voorspraak kan verrichten en jullie erdoor geleid worden. 



64 Niet alleen zij die deze ambten hebben bekleed, behoren tot degenen die in staat zijn grote 
opdrachten uit te voeren. Ik wil dat jullie allen deze Zaak dienen, en dat ieder van jullie alle ambten in 
zich draagt, zodat jullie je allen verantwoordelijk voelen voor mijn Werk. 
65 Mijn Woord zal niet langer lichamelijk hoorbaar zijn en daardoor zult gij een grotere 
vergeestelijking bereiken. Want dan zul je Mij zoeken in het Oneindige door je gedachten te 
verheffen. Jullie zullen trachten Mij te behagen door verdienstelijke werken te doen, en dit zal jullie 
een grotere geestelijke vooruitgang geven. 
66 Ik wil dat jullie je als echte broeders en zusters beschouwen, dat jullie eendrachtig leven, opdat 
jullie je dichter bij elkaar voelen en dichter bij Mij zijn. Jullie die een beter begrip hebben gekregen 
van Mijn Werk, instrueer jullie broeders en zusters, allen die hun eerste stappen zetten. Sla de 
handen ineen, bescherm elkaar. Dit is mijn wil. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 220  
 
1 Wees welkom bij Mij, discipelen. 
2 Hier is de Meester, die zijn belofte van het tweede tijdperk vervult, komende als de Heilige Geest 
om de wereld met zijn licht te verlichten. 
3 met Mij zijn zij die twijfelden, die tegen Mij lasterden, maar die vandaag berouwvol komen om 
vergeving te vragen en Mijn dienaren te worden 
4 voordat Ik zou komen, is Elia bij jullie geweest om de nacht te verdrijven en jullie het licht te 
brengen, om jullie dichter te brengen bij de Bron van Genade en Wijsheid, die Ik ben 
5 Ik heb u bereid gevonden, en ik heb u aan mijn tafel doen plaatsnemen om mijn spijzen te proeven. 
6 geestelijk vergiet Ik Mijn Bloed druppel voor druppel om voor jullie de weg vrij te maken om het 
goed te maken, zodat jullie nooit meer afdwalen 
7 Mijn liefde stroomt over jullie uit, maar jullie zijn er niet allemaal ontvankelijk voor. Terwijl 
sommigen het in hun hart voelen, blijven anderen onbewogen. Toch verwijder Ik niemand van Mijn 
tafel, want de geestelijke opstanding zal plaatsvinden in al Mijn kinderen. 
8 zij die werkelijk Mijn Aanwezigheid hebben gevoeld in deze verkondiging danken Mij voor de troost 
die Mijn Woord heeft gegeven aan hun hart dat zich alleen en verlaten voelde 
9 Deze ontmoetingsplaats is niet het huis van de Vader, Mijn altaar is in uw hart. Uw geloof is de 
kaars die voor Mij wordt aangestoken, en uw geweten is dat hogere licht dat op uw pad schijnt, dat u 
afleidt van de slechte wegen, dat u waarschuwt voor de afgronden, dat u aanmoedigt om goed te 
doen. 
10 jullie weten dat Ik het licht geschapen heb, zoals Ik alle geschapen dingen geschapen heb, opdat 
dat licht, dat jullie dag genoemd hebben, jullie de heerlijkheden van de schepping zou openbaren en 
jullie kennis zouden krijgen van Mijn liefde en Mijn macht 
11 Ik heb u geschapen "naar Mijn beeld en gelijkenis" en daar Ik Drie-enig ben, is er ook in u deze 
Drie-eenheid. 
12 Uw stoffelijk lichaam, door zijn vorm en volmaakte harmonie, vertegenwoordigt de Schepping. 
Uw geïncarneerde ziel is een beeld van het "Woord" dat mens werd om een liefdesspoor op de 
mensenwereld achter te laten, en uw geest is een stralende vonk van het Goddelijke Licht van de 
Heilige Geest. 
13 Wanneer de mens zich van Mijn wet heeft afgewend en niet naar de stem van zijn geweten heeft 
geluisterd, is hij de nacht van verzoeking, duisternis en zonde binnengegaan. Dan heb Ik over zijn 
daden moeten oordelen, en in Mijn oordeel heeft hij pijn geleden. Maar ik heb hem altijd de kans 
gegeven om berouw te tonen en hem de tijd gegeven om het goed te maken: Bij mijn oordeel boog 
de zondaar. Maar later, toen hij mijn vergeving en mijn genadegaven had ontvangen, viel hij terug in 
zijn zonde. Om u de weg naar uw genoegdoening te wijzen, is uw God mens onder u geworden, en 
de Universele Moeder moest vrouw worden om u met haar moederlijke liefde te verlossen. 
14 Geestelijk hebben jullie al een lange weg afgelegd, en nu staan jullie versteld van de intuïtie en de 
ontplooiing die de nieuwe generaties vanaf hun prilste jeugd laten zien. Want het zijn zielen die veel 
hebben meegemaakt en die nu terugkeren om de mensheid vooruit te helpen ─ sommigen op de 
wijze van de geest en anderen op de wijze van de wereld, al naar gelang hun bekwaamheden en hun 
zending. Maar met hen allen, zal de mens innerlijke rust vinden. Deze wezens waarover ik tot jullie 
spreek, zullen jullie kinderen zijn. 
15 Het is niet langer tijd om woestijnen te doorkruisen, noch voor u om u met nutteloze taken bezig 
te houden. Denk aan de toekomst en bereid de mensheid van morgen voor. Want wanneer gij van 
mijn onderricht spreekt en mijn genezende balsem uitstort, zullen de mensen u verbaasd vragen: 
"Van wie hebt gij zulk een groot onderricht ontvangen, en wie heeft u zulk een buitengewone macht 
gegeven om ziekten te genezen?" Dan, in de werken van liefde van mijn "werkers", zullen de mensen 
mijn macht erkennen. 
16 De ziel krijgt zeven stadia in verschillende reïncarnaties voor haar ontwikkeling en volmaaktheid, 
voor haar vooruitgang en boetedoening. Maar het is haar niet gegeven zich het vroegere aardse 



leven te herinneren. De lichaamsmaterie is als een dichte sluier die het bedekt. Alleen het geweten 
geeft je de intuïtie dat je verder moet gaan op de weg van het licht, dat is die naar de volmaaktheid. 
17 Deze weg is de ladder met zeven treden die de ziel in mijn boezem zal voeren, waar zij zal blijven 
en eeuwig haar licht zal uitstralen naar hen die op de lagere treden staan. 
18 Dit is Mijn goddelijke en eeuwige plan. Jullie zijn Mijn medewerkers en zullen uiteindelijk met Mij 
regeren wanneer jullie de ketenen van het materialisme hebben verbroken. 
19 Schiet op! Doe alles wat je kunt doen vandaag! Volg mijn onderricht, en je zult mijn vrede ervaren, 
zelfs in de grootste chaos van deze wereld. 
20 Geloof, hoop en liefde zullen dan als engelen over uw ziel zweven. 
21 Ik verlicht het hart, de ziel en het verstand, opdat gij in deze tijd van mijn manifestatie de wijsheid 
van mijn woord zult begrijpen. Deze tijd zal zijn stempel drukken op de komende generaties, opdat zij 
de tijd waarin zij leven, zullen begrijpen. 
22 Ik ben gekomen als een vuurtoren om uw ziel te verlichten, om haar te sterken, en Ik ben 
wederopstanding geweest voor allen die, toen zij Mij hoorden, geloofden. Want wanneer zij de vrede 
van het hogere leven hebben gekend, hebben zij zichzelf opgepakt, hebben zij zich voorgenomen zich 
te beteren en hebben zij afstand gedaan van overbodige goederen. Als zij de beproevingen kunnen 
doorstaan, zullen zij mijn leger van soldaten van goede wil vormen. Zij zullen zich verzetten tegen de 
wereld van het kwaad die bevolkt wordt door geestelijk gestoorden die, hoewel zij gebruik maken 
van wat Ik heb geschapen, Mij toch verloochenen ─ een wereld die gemaakt is tot een woestijn 
waarvan het gloeiend hete zand de voetzolen van de zwerver brandt. In deze meedogenloze woestijn 
zullen de mensen meedogenloos worden gegeseld door ideologische stormen. 
23 Luister naar Mij: Bereid u voor en vrees niet. Want indien gij geloof in u hebt, en als ideaal mijn 
werk, zult gij mijn kracht als staf hebben om u op de weg des levens te ondersteunen. 
24 Laat liefde en geloof in uw harten gevestigd zijn, want daaruit zal vergeving voortkomen voor 
degene die u heeft beledigd. Waarlijk, ik zeg u, goddeloosheid is altijd gestopt bij deze muur. Toch 
zullen jullie zeer bittere bekers moeten drinken, o geliefde discipelen. 
25 de strijd zal beginnen na mijn vertrek, wanneer ik niet langer jullie raadgever zal zijn door het 
menselijk verstand, en jullie mijn woord alleen zullen vinden in de geschriften die ik jullie zal nalaten 
26 Mijn woord heeft u alles verklaard, wat vroeger eene verborgenheid voor u was, zoodat u niets 
onbekend is, en gij de beproevingen kalm en moedig kunt doorstaan. 
27 Jullie hebben door mijn onderricht een tijd van onuitputtelijke vreugden gehad. Uw ziel, die 
verlangde naar verheven heerlijkheden, zal tevreden blijven, omdat zij in de zin van mijn leer het licht 
van de waarheid heeft kunnen aanschouwen, het leven van de ziel dat u wacht, dat leven waarin 
niets beperkt is, waarin alles mooi en volmaakt is, met de weerschijn waarvan u uw ziel reeds kon 
zuiveren. 
28 In afwachting van dat bestaan voelt uw ziel de gelukzaligheid van de eeuwigheid, uw lichaam 
herleeft en richt zich op, omdat de mens dan weet dat al zijn pijnen, zijn strijd en zijn 
verloocheningen de rechtvaardige beloning voor de ziel zullen vinden: vrede. 
29 Wat gij thans verwerft is vergeestelijking, want vergeestelijking is ook kennis van het eeuwige 
leven. Maar wanneer je in harmonie komt met De Schepping, zul je een andere vorm van 
vergeestelijking hebben gevonden, want je zult leven binnen mijn Wetten. Betekende het vergaan 
van het lichaam vroeger voor jou het einde van het pad, nu weet je dat het pad pas dan begint. Het 
lichaam is slechts een vluchtig kledingstuk. U erkent reeds dat u niet alleen substantie bent, maar 
ook essentie, want u weet dat waar de mens eindigt, niet het einde is op het pad van de ziel. 
30 Maar gij vraagt: "Meester, is het dan mogelijk dat wat wezenlijk is, vermengd is met wat stoffelijk 
is?" En Ik zeg tot jullie: "Ja, Mijn kinderen. Want de Vader, die almachtig en alomtegenwoordig is, is 
in alles wat geschapen is, opdat het leven heeft." 
31 Hoor altijd de waarheid. Het is als kristalhelder water dat je alles laat zien wat zich op de bodem 
bevindt. Begrijp hoe je Mij kunt ontdekken in je eigen inspiratie. 
32 Eenvoudig is Mijn woord, zelfs wanneer Ik spreek over grote openbaringen. Want zoals Ik jullie op 
een duidelijke en begrijpelijke manier de weg heb uitgelegd die naar de ware Hemel leidt, zo zeg Ik 
jullie ook dat Ik in deze tijd met Mijn woord de hel zal afschaffen die de mensen hebben geschapen 



door hun godsdiensten en verkeerde interpretaties om angst in te boezemen en de mens een 
blinddoek van onwetendheid voor te houden. 
33 Mijn Woord heeft, als een boek, zijn bladzijden voor u opengeslagen om u een eenvoudig beeld 
van het hiernamaals te geven. De tijd dat de mensen hun godsdienst beleden in kerkelijke vormen en 
daarbij de wet vergaten, zal voorbijgaan, want dit betekende handelen in strijd met de plicht. 
34 Ik ben niet gekomen om jullie bang te maken. Ik ben gekomen om je liefde bij te brengen. 
35 Ik heb u geleerd, dat Ik u niet bestraf, dat Ik u slechts de vruchten van uw zaaien laat oogsten, die, 
indien zij zoet zijn, uw gelukzaligheid en uw zaligheid zullen zijn, en indien zij bitter zijn, u tot berouw 
en tot de begeerte zullen opwekken om u te volmaken. 
36 Om u in uw strijd te helpen, heb Ik een nieuwe dag vol licht en genade bereid, opdat u door Mijn 
woord verkwikt zult worden, volk van Israël. 
37 Van uw kinderjaren af, in uw jeugd, in uw rijpe ouderdom en in uw ouderdom hebt gij Mij 
gezocht. Jullie zijn op verschillende leeftijden tot Mij gekomen. Ik zie in de gemeenschappen die het 
volk van Israël vormen, alle leeftijden ─ van het pasgeboren kind tot de bejaarde. 
38 De oude man zegt tot Mij: "Te laat ben ik tot U gekomen, o mijn Vader! En zeer korte tijd slechts 
zal ik genieten van Uw woord, Uw weldaden en Uw barmhartigheid." Maar de Vader zegt tot hem: 
"Oude mens, wees bij Mij, nooit zult gij meer van Mij scheiden. Volg Mij vandaag nog, en als je ziel 
dan de drempels van het "Geestelijk Dal" bereikt, dat wil zeggen, in het nieuwe leven, zul je niet 
meer oud zijn. Je zult altijd jong en sterk zijn. 
Klaag niet dat jullie nu pas, nu jullie lichaam moe en ziek is, gekomen zijn om het licht van Mijn Leer 
te leren kennen. Bedenk dat Ik kinderen heb opgeroepen die zijn opgegroeid in de schoot van Mijn 
Werk en die nu, nadat zij man en vrouw zijn geworden, zijn weggegaan, moe geworden van Mijn 
woord en op zoek gegaan naar nieuwe wegen, Mijn raadgevingen en Mijn liefkozingen vergetend. 
Maar Ik zal hen opnieuw trekken en in het laatste uur zullen zij allen bij Mij zijn, want Ik ben op alle 
levensvlakken waar de ziel woont." 
39 Wanneer de mens, door het verzuim van gebed en goede werken, zich verwijdert van de weg van 
het goede, verliest hij zijn zedelijke kracht, zijn spiritualiteit, en staat hij bloot aan verzoeking, en in 
zijn zwakheid laat hij zonden toe, en deze maken het hart ziek. Maar ik ben gekomen als een 
geneesheer in het kamp van de zieke, en heb hem al mijn liefde en zorg geschonken. Mijn licht was 
als vers water op zijn door koorts verhitte lippen en toen hij mijn balsem op zijn voorhoofd voelde, 
zei hij tot Mij: "Heer, alleen Uw barmhartigheid kan mij redden. Ik ben erg ziek van ziel, en de dood 
zal spoedig tot mij komen." Maar Ik zeide tot hem: Gij zult niet sterven, want Ik, die het Leven ben, 
ben gekomen, en al wat gij verloren hebt, zal u wedergegeven worden." 
40 Vervul uw plichten en verander al het kwade dat gij hebt gedaan in goed. Ik geef u de kracht van 
uw ziel om dit grote werk van vernieuwing te volbrengen. Want ik heb een grote taak voor je. 
41 Zo ontmoet ik u in de Derde Era. Ik ken je lijden en je angst. Maar jullie allen zullen genezen 
worden, want in jullie is het principe van het eeuwige leven. 
42 Bereid u voor, opdat gij, terwijl gij u Mij waardig maakt, Mij uw hart kunt aanbieden als een vat, 
rein van binnen en van buiten, waarin Ik Mijn Woord kan plaatsen. Met het licht dat ik je geef, kun je 
het doorgronden. Vorm zinnen uit elk van mijn "woorden" en maak daaruit grote boeken. Ik train je 
begrip, zodat je tot je medemensen kunt spreken en de honger naar waarheid en gerechtigheid kunt 
stillen die de mensheid voelt. 
43 Koester mijn woord, opdat gij bij mijn afscheid niet zult zeggen: Hoe groot was mijn voorrecht, en 
ik heb het niet begrepen. 
44 Ik wil niet dat jullie zijn als de kinderen die, hoewel ze een lieve en liefdevolle vader hebben, hem 
verachten en pas wanneer deze zijn ogen voor deze wereld heeft gesloten en ik hem een plaats in 
het "geestelijk dal" laat innemen tussen de kinderen die bevoorrecht zijn om hun deugdzaamheid, 
wenen om hun gebrek aan liefde en dankbaarheid jegens die vader, terwijl ze te laat beseffen welk 
goed zij hadden en welk goed zij niet hebben gewaardeerd. 
45 Werk, nu Ik met u ben, opdat gij tot de wereld zult zeggen: "De Heer spreekt op dit moment en 
geeft bewijs van zijn aanwezigheid." Breng hen die Mij zoeken tot Mij, want zij zullen geloven. 
Morgen moeten jullie je sterk voorbereiden om je medemensen te overtuigen. 



46 Ieder ogenblik worden jullie getroffen door leed dat jullie doet wenen, en jullie zeggen tot Mij: 
"Meester, waarom stelt U mij op de proef terwijl U mij vrede hebt beloofd?" Maar ik zeg je dan: het 
gebeurt omdat, dankzij deze beproevingen, de ziel wakker blijft. Te midden van het welzijn dooft het 
licht van uw geloof en blijft u op de weg van strijd en volmaaktheid. Als uw lichaam u pijn doet, of 
beproevingen uw hart bedroeven, weest dan blijmoedig. Want vandaag, in mijn Werk, heb je vrede 
en gezondheid van de ziel hervonden. 
47 Er zal een dag komen waarop je, goed voorbereid, met open ogen en ontwikkelde intuïtie naar de 
mensen toe zult gaan, om met respect door te dringen tot het binnenste van hun hart en hun pijn, 
hun geestelijke armoede te ontdekken. Met mijn onderricht zult gij dan in staat zijn hun nood te 
lenigen en hun zielen te bemoedigen. 
48 Wanneer u mijn woord gebruikt, zult u wonderen ervaren. Het zal je nooit teleurstellen. Als jullie 
je voldoende voorbereiden, zullen jullie recht doen aan jullie missie en aan mijn wil. 
49 Aan elke kerk heb ik een specifieke taak gegeven: Sommigen heb Ik bereid als een reddende ark 
voor allen die bij hun medemensen geen begrip hebben gevonden voor de ontplooiing van hun 
geestelijke gaven, anderen als een bron van licht waarin Ik Mijn wijsheid heb uitgestort. In nog 
anderen heb Ik Mij geopenbaard als Liefde, hen overvloeiend met hartelijkheid en barmhartigheid. 
Ook zullen er nieuwe kerken en nieuwe "werkers" verschijnen, want Ik breng nu "de laatsten" bijeen. 
Deze zullen als een staf zijn voor "de eerste". Nu zijn zij nog kleine kinderen, maar zij zullen Mijn 
discipelen worden, en later zullen zij de leraren zijn van de nieuwe geslachten. 
50 Om erkend te worden moet je in deugd leven, in de vervulling van al mijn geboden. In mijn werk, 
zijn jullie allemaal gelijk, "de eerste" en "de laatste". De laatsten moesten zich in een kortere tijd 
voorbereiden om zichzelf in mijn Instructie te onderwijzen. 
51 Tot de "werkers" zeg ik: "Leid u op, opdat de geestelijke wereld zich volmaakt door uw verstand 
openbaart, en het woord dat van uw lippen komt, luid en geestelijk wezenlijk is. Laat mijn inspiratie 
niet vertroebeld worden als het door je geest gaat. Aangezien uw verantwoordelijkheid groot is, zal 
uw beloning ook groot zijn. Je hebt geen idee van de vreugde en vrede die je zal worden geschonken 
als je je missie hebt volbracht. Uw gaven zijn van grote waarde, en zij zullen u tot ware gelukzaligheid 
brengen. 
52 Onstoffelijke zielen van verschillende aard naderen de "werkers" in hun verlangen naar 
barmhartigheid, en wanneer zij de deuren van uw hart gesloten hebben gevonden en u hun geen 
troost hebt gegeven, zijn uw hersens vermoeid geworden en hebben de arme zielen hun invloed van 
pijn en rusteloosheid bij u achtergelaten. 
53 De vervulling van de missie wacht op u. Wees liefdadig. "Israël" is bereid om licht en vrede te 
brengen aan behoeftige zielen. Totdat je hieraan voldoet, zul je een groot kruis van verplichtingen op 
je voelen die je niet zullen verlaten totdat je je werk hebt gedaan. 
54 Ik beloof u mijn vrede als een kostbare beloning. 
55 U bent gezuiverd in uw denken en klaar om Mij te horen. Onvermoeibaar stel Ik Mijzelf aan jullie 
voor om Mijn Goddelijke manifestaties te herhalen, opdat jullie de twijfel die nog in jullie harten kan 
bestaan, kunnen wegnemen. 
56 Ik heb Mijn aanwezigheid en Mijn wezen geopenbaard, zodat niemand kan ontkennen dat Ik 
onder dit volk ben geweest.  
57 De wijsheid die ik via de stemdrager doorgeef is niet ontleend aan boeken, het is geen 
opeenstapeling van kennis die de mens in de loop der tijden zou hebben kunnen verwerven. Noch 
geef ik u kennis van de geschiedenis, zoals de mensheid doet. 
58. Ik openbaar Mijn licht door een persoon die is zoals jullie, met dezelfde kennis die jullie hebben. 
Het enige wat Ik eis is de zuiverheid van het verstand en de oprechtheid van de ziel van degene die 
voor een korte tijd een instrument en spreekbuis van het Goddelijke wordt, alsmede de geestelijke 
voorbereiding en het bijeenbrengen van hen die Mij zullen horen. Wanneer dit samengaan van 
denken en willen plaatsvindt, komt het licht van mijn geest tot jullie. Want in deze ogenblikken heeft 
uw ziel zich bevrijd van het materialisme en grijpt uw hart naar het goede. Je hele wezen voelt dan 
de behoefte om dichter bij de Vader te komen, in de overtuiging dat je niet in staat bent om grote 
daden te verrichten zonder mijn hulp, zij het in het geestelijke of in het stoffelijke. 



59 Gij zijt tot Mij gekomen met een hart dat verscheurd werd door twijfels, want gij hebt lang naar 
de waarheid gezocht zonder haar te vinden, en toen gij Mijn woord hoorde, hebt gij eerst getwijfeld. 
Maar daarna kwam het geloof, en je wilde weten wat er bestaat los van je lichaam en je materiële 
leven. Jullie wilden die geestelijke gaven begrijpen, en jullie overtuigden jezelf ervan dat terwijl het 
lichaam dat je nu bezit dood blijft in de aarde, je ziel blijft leven omdat een stem je zegt dat je niet 
alleen materie bent. 
60 En jullie vragen jezelf af: Wat is de ziel? Op welke manier leeft het? Hoe moeten wij haar 
voorbereiden, opdat zij de wereld kan binnengaan waarin zij eeuwig zal leven? Welke ontwikkeling 
zal het moeten doormaken? En welke relatie zal zij hebben met de andere geesten en zelfs met de 
Godheid zelf? 
61 Al deze vragen, die gij u gesteld hebt, trekken u aan ─ die belangstelling, die later meer en meer 
een noodzaak van de ziel is geworden, omdat gij beseft, dat hetgeen gij uit de mond van de 
stemdrager hebt gehoord, uw hart diep heeft bewogen. 
62 U bent gekomen zonder door iemand te zijn gedwongen, noch bent u gekomen als misleid. Het is 
geen vertoon of pracht geweest die u heeft verblind, daar gij deze plaatsen arm en nederig hebt 
bevonden. Het is het stralende licht van mijn woord geweest. 
63 Weest niet bedroefd als gij bedenkt dat Ik u reeds in het tweede tijdperk heb gezegd: "Velen zijn 
geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren." Want in werkelijkheid ben ik het niet die kiest. Ik roep 
allen, en bij Mij blijven zij die Mij liefhebben en Mij willen volgen. Als jullie, die geroepen zijn, willen 
behoren tot hen die Mij volgen, volhard dan. 
64 Mijn woord en mijn openbaringen zijn voor allen. Sommigen zullen het begrip eerder bereiken, 
anderen later, maar allen zullen het bereiken. 
65 Het is de mens die, krachtens de wilsvrijheid die hij geniet, vrijwillig de weg kiest die hij begrijpt of 
die voor hem het gemakkelijkst te volgen is. Aan allen stuur ik de oproep, maar degene die het best 
voorbereid is, is degene die het beste pad kiest. 
Zo is het ook met degene die komt om mijn woord te horen, die ontvankelijk is geweest voor de roep 
en die heeft beefd bij het horen van mijn onderricht. Hij zal daarin de waarheid vinden die hij zoekt, 
en niet meer weggaan. Zij zullen degenen zijn die geen behoefte hebben aan het vertoon en de glorie 
van door mensen gebouwde kerken, omdat die hen niet langer inspireren tot toewijding of geloof. Zij 
weten dat deze kerken overbodig zullen zijn, zodra de mens de vergeestelijking heeft bereikt. Zijn 
voorbereiding zal een oproep tot volmaaktheid zijn, die Mijn Goddelijkheid is die tot hem zal naderen 
om hem te zuiveren. Zo zal Ik in zijn hart wonen en zal Ik tussen hem en mijn Geest de ware 
geestelijke gemeenschap tot stand brengen. 
66 Indien u zich voor een ogenblik geheel van uw stoffelijk deel zou kunnen ontdoen, zou uw ziel 
vervuld zijn van gelukzaligheid, wanneer zij zich omgeven voelt door het licht van gene zijde. Het is 
dit licht dat in een beperkte vorm tot jullie komt via mijn Goddelijke Straal. Ik beperk Mijzelf om Mijn 
aanwezigheid voor jullie waarneembaar te maken. Want daar Ik de universele kracht, de schepping, 
de macht, het licht en het leven ben, zou Ik niet in al Mijn macht tot u kunnen komen. 
67 Zoals gij slechts de nodige stralen van de zon nodig hebt, die op u schijnt om te leven, zo zeg Ik 
ook tot u: indien gij deze macht zoudt misbruiken, zoudt gij uzelf schaden, want zij is te groot en te 
sterk voor schepselen als gij. 
68 Hetzelfde gebeurt in het geestelijke. Je moet dat deel van het Goddelijke gebruiken dat nodig is 
voor je ziel, wetende dat je in die vonk die je ontvangt, alle kracht hebt om de inspiratie te voelen die 
de snaren van je hart beroert ─ het licht dat je verstand en waarneming geeft om je taak te 
volbrengen. Daarin zult u de harmonie ontdekken die tussen God en de mens moet bestaan. 
69 Ik zeg u dit om u te helpen deze manifestatie te begrijpen, opdat u uw geestelijk deel van uw 
wezen verheft en uw geest de inspiratie van gene zijde ontvangt, de hoge raad die u leert, hoe u 
moet leven. Dan zul je begrijpen dat het kleinste deel van jou het lichaam is dat je als omhulsel hebt. 
70 Ik ben als een zon, jij bent als een vonkje ervan. Je bent klein geschapen, zodat je zou groeien 
door je verdiensten, door je capaciteiten te ontwikkelen. Je was oorspronkelijk zuiver ─ een 
zuiverheid die je later bezoedelde in beproevingen en in zonde. Want gij zijt op een weg geplaatst, 
waarop gij u door de inspanning van uw wil naar boven zoudt ontwikkelen, opdat gij daarin 
verdiensten zoudt verwerven en een oogst zoudt oogsten. 



Welke inspanning zou gij u hebben getroost om u opwaarts te ontwikkelen, indien gij altijd in de 
hoogte des hemels hadt vertoefd? Welk verlangen om je te ontwikkelen had er in je kunnen bestaan 
als je vanaf het begin groots was geweest. Voor welke verdiensten zou ik u beloond kunnen hebben 
als u altijd volmaakt was geweest? Maar je kwam naar de aarde, en daar ontdekte je het gevoel 
tegenover perfectie, tegenover goedheid. Je hebt de verleiding ervaren die tot het kwade leidt, de 
zwakheid van het vlees, de verleidingen van de wereld. Toen begon de strijd van de ziel in haar 
lichamelijke omhulsel, waarvan de aard anders was dan die van haarzelf. De ziel - aanvankelijk 
verward door de wereld en de natuur waardoor zij zich omringd zag - verviel in lethargie en liet het 
lichaam groeien en werken volgens zijn aardse omstandigheden, zijn lichamelijke hartstochten. 
71 Het was toen noodzakelijk dat de ziel op aarde zou komen, de een na de ander, in verschillende 
lichamen, waarvan sommige volmaakter zouden zijn dan andere, met een langer leven dan andere, 
allen met verschillende neigingen, zodat de ziel zich een beeld van zichzelf zou vormen, zodat zij 
kennis en verhevenheid zou verwerven. Zo kon geleidelijk de huidige tijd aanbreken waarin zij niet 
alleen haar toekomst onder de mensheid zou begrijpen, maar zelfs zou leren kennen, en ook het 
geestelijk leven dat haar wachtte. Hij die tijdens zijn strijd om het bestaan diepgaande kennis 
verwerft, zal voor zijn ontwikkeling geen nieuwe aardse lichamen meer nodig hebben, want hij zal in 
staat zijn in de geestelijke werelden van het leven te vertoeven. Zo zal hij geleidelijk de ladder naar 
volmaaktheid bestijgen, stap voor stap, totdat hij bij Mij aankomt. 
72 Daar jullie bestemming zo groot is en jullie geestelijke ziel Mij gelijk is, hoe kunnen jullie dan tot 
afgoderij vervallen en met jullie handen een beeld scheppen om Mij daarin te aanbidden? Waarom 
bewonderen jullie Mij niet veeleer in de natuur ─ daar jullie niet weten door te dringen tot het 
geestelijke ─ en bezielen jullie jezelf bij de aanschouwing van haar heerlijkheid, bij het leven dat 
ontspruit en stuwt bij iedere stap die jullie zetten? in de ontelbare schoonheden en wonderen 
waarmee Ik uw wereld heb versierd, in het uitspansel waar duizenden voor u onbekende werelden 
schitteren, die tot u spreken van leven, van wet en gehoorzaamheid, zodat u daaruit uw gebed van 
liefde, uw dankzegging en uw geloofsbelijdenis kunt vormen? 
73 Dit is uw tijd, o zielen! Ontwaak, sta op, kom tot Mij! 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 221  
 
1 volk, Ik raak nu de gevoeligste snaren van jullie harten aan om jullie voor te bereiden en jullie 
waardig te maken om Mijn onderricht te ontvangen; Ik laat jullie niet gaan, Ik laat jullie niet gaan, Ik 
laat jullie niet gaan, Ik laat jullie gaan 
2 Ik spreek nu tot jullie via de Goddelijke Moeder, die Geest die mens werd in het Tweede Tijdperk 
om een hoge bestemming te vervullen. 
3 Maria was gezonden om haar deugd, haar voorbeeld en haar volmaakte goddelijkheid te 
openbaren. Zij was geen vrouw zoals alle anderen onder de mannen. Zij was een vrouw van een 
andere aard, en de wereld overwoog haar leven, leerde haar manier van denken en voelen kennen, 
kende de zuiverheid en gratie van haar ziel en lichaam. Zij is een voorbeeld van eenvoud, 
nederigheid, onbaatzuchtigheid en liefde. Toch zijn er velen die haar deugdzaamheid, haar 
maagdelijkheid niet erkennen, hoewel haar leven bekend was in de wereld van die tijd en in de 
opeenvolgende generaties. Zij kunnen niet verklaren dat zij zowel maagd als moeder was. De reden 
hiervoor is dat de mens van nature ongelovig is en niet weet hoe hij de Goddelijke Werken met een 
ontwaakte geest moet beoordelen. Als hij de Schriften zou bestuderen en de incarnatie van Maria en 
het leven van haar voorouders zou doorgronden, zou hij uiteindelijk weten wie zij is. 
4 Maria is goddelijk in haar wezen, haar geest is één met de Vader en met de Zoon. Waarom haar als 
mens beoordelen, terwijl zij de uitverkoren dochter was, vanaf het begin der tijden aan de mensheid 
aangekondigd als het reine schepsel waarin het Goddelijke Woord zou incarneren? 
5 Waarom lastert de mens mij dan en twijfelt hij aan mijn macht en onderzoekt hij mijn werken 
zonder eerbied? De reden is dat hij zich niet heeft verdiept in mijn Goddelijke leringen, niet heeft 
nagedacht over wat de Schriften zeggen, noch zich heeft onderworpen aan mijn wil. 
6 Vandaag, in de "Derde Eeuw", betwijfelt hij ook dat Maria zich aan de mensen bekend maakt. Maar 
Ik zeg jullie dat zij deelneemt aan al Mijn Werken omdat zij de belichaming is van de meest tedere 
Liefde die in Mijn Goddelijke Geest woont. 
7 Ik heb jullie het bewijs van deze waarheid gegeven, en Ik heb de profeten van alle tijden laten 
getuigen van Maria als de universele Moeder. Vandaag de dag hebben zij die deze gave bezitten ook 
gezien dat zij zich manifesteert in allegorieën of gelijkenissen. U hebt plaatsvervangend haar 
moederlijke invloed gevoeld die u streelde, haar aanmoediging en troost die uw lijden verlichtten, en 
u voelt ook dat haar voorspraak u van vele gevaren heeft gered ─ in een tijd waarin de wereld, in een 
adembenemende loop, geleid door de wetenschap, verschillende wegen gaat, waarin materialisatie, 
ijdelheid en genoegens de mensen van het ware pad hebben doen afdwalen. 
8 Daarom roep ik het hart van mijn volk om hen te onderrichten en hen daarna uit te zenden als 
boodschappers van deze Blijde Boodschap. 
9 Mijn gezanten zijn altijd afgewezen. Maar maak je geen zorgen, want de Almachtige is met zijn 
dienaren. Ikzelf werd verkeerd beoordeeld, want niet allen waren in staat in Christus de 
tegenwoordigheid Gods te erkennen, en waren slechts bereid in Hem een profeet of een verlichte te 
zien. 
10 Ik moest van Mijzelf getuigen door Mijn leven, Mijn bovenmenselijke werken en Mijn 
bovenmenselijke dood. En in het aangezicht van die waarheid, gingen velen op weg met een 
brandend geloof in hun hart, getuigenis afleggend van Mijn Leer. 
11 Al was ik gestorven, ik heb u niet verlaten. Want na de offerdood openbaarde Ik Mijzelf geestelijk 
vol leven. Ik kwam tot Mijn volk in het "Geestelijk Dal", en daar bereidde Ik hen voor, wikkelde hen in 
Mijn Licht, bekleedde hen met het witte kleed van zuiverheid, en zond hen naar de wereld om weer 
mens te worden. Maar de tijd kwam om de stammen van Mijn volk te verenigen, en daarom riep Ik 
hen naar deze hoek van de aarde. Want gij zijt waarlijk het volk Israëls, doch niet door bloed, maar 
geestelijk. Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld, noch is jullie eeuwige thuis op aarde. 
12 Zie, uw Koning en Heer, hoe Hij vol deemoed en liefde nederdaalt tot het verderf van de mensen, 
om Zijn onderricht te brengen aan hen die dood zijn voor het licht van het derde tijdperk. 



13 Zoekt Mij niet meer in afgodische sekten. Het is niet langer de tijd om Mij fanatiek lief te hebben. 
Vanaf de vroegste tijden heb Ik tegen deze kwade neigingen onder u gestreden, door u de directe 
dialoog met Mijn Geest door het gebed te openbaren. 
14 De geschriften van voorbije tijden zouden u kunnen openbaren wat Ik heden voor u herhaal, maar 
de mens heeft het gewaagd Mijn Waarheden te vervalsen om ze vervuild te verspreiden. En zo heb je 
nu een mensheid die zielsziek, moe en eenzaam is. 
15 Daarom wordt mijn oproep gehoord door de stem-drager, want ik wil niet dat jullie in verwarring 
zijn. 
16 Op de weg die Ik jullie nu voorleg, zullen jullie kunnen ontdekken wat Ik jullie in de voorbije tijden 
geleerd heb; want zij zijn allemaal één en dezelfde 
17 De mensen gaan hun weg met verlangen, in het verlangen naar gerechtigheid, naar waarheid, 
naar barmhartigheid en liefde. Zij struikelen en vallen door menselijke onverschilligheid. Maar zij die 
deze stem in het Derde Tijdperk hebben gehoord, hebben mijn aanwezigheid gevoeld, en bij mijn 
geestelijke essentie hebben zij honger, dorst en pijn gestild. Toch zijn er onder hen, die mijn 
openbaring hebben aanschouwd, die het ontkennen, omdat zij het onmogelijk achten, dat God zich 
door een zondig mens zou openbaren. Tot de ongelovige zeg Ik, dat het zuiverste licht van de 
Godheid niet verduisterd wordt door de menselijke zondigheid, omdat Mijn licht oneindig boven de 
goede of slechte werken van de mensen staat, en bovendien ben Ik gekomen om licht te geven aan 
hem die in duisternis woont. 
18 Het is een goddelijke vreugde tot de zondaar te komen, zijn hart te troosten, hem de warmte van 
de Vader te doen gevoelen en hem de smaak van het brood van het eeuwige leven te doen kennen. 
19 Jullie die Mij horen en weten dat jullie het volk van de Heer vormen, begrijpen dat jullie tot nu toe 
niet de zending hebben volbracht die de Vader jullie sinds het begin der tijden heeft opgedragen, dat 
jullie de wet hebben verzwegen en de wegen met pijn hebben bezaaid. Maar de bitterheid en de 
slagen van het lot hebben u pijn doen kennen, opdat u uw zuster, de mensheid, zou kunnen 
begrijpen en liefhebben. 
20 Mijn woord is universeel. Maar als de hele wereld het niet hoort, komt dat door hun 
materialisme, dat de ogen van de mensen als een donker verband bedekt, en doordat hun geestelijk 
gehoor de gevoeligheid heeft verloren om het Goddelijke woord te horen. 
21 Gevaarlijke tijden komen over u. De oorlog, met zijn immense pijn, ellende en verdriet, zal de 
mensen nog één keer door elkaar schudden. De gedachten en de gevoelens zullen in ontsteltenis zijn, 
en dit alles zal de mensheid wijzen op haar gebrek aan gehoorzaamheid aan Mijn wetten van liefde 
en gerechtigheid. Maar Ik, als de liefhebbende Vader, zal Mij verzetten tegen de chaos en Ik zal Mijn 
licht laten schijnen aan het firmament als een dageraad van vrede en verlossing. 
22 Ik bereid jullie voor, opdat jullie morgen het licht van de wereld zullen zijn, opdat jullie leven en 
brood, barmhartigheid en liefde zullen zijn onder jullie medemensen. 
23 Doordringt u in mijn woord, en gij zult mij vinden in zijne beteekenis. 
24 Mijn woord, dat licht en vrede voor de ziel is, daalt in deze ogenblikken tot uw harten neer. Mijn 
licht verlangt naar dit volk dat mijn goddelijke openbaringen heeft ontvangen in de "Drie Tijden". 
25 Israël sliep toen plotseling de tekenen van Mijn komst ontwaakten en het verstoorden. Ik plaatste 
Mijzelf onder de mensen en opende een nieuw tijdperk voor hen. 
26 In Mijn nieuwe leringen bracht Ik meer omvattende leringen dan die van vroegere tijden, omdat Ik 
meer ontvankelijkheid in de geesten vond en een grotere ontwikkeling in de zielen. 
27 Neem het feit dat Ik een volk der aarde heb uitverkoren boven de andere niet als een voorkeur: Ik 
heb al Mijn kinderen en de volkeren die zij hebben gevormd gelijkelijk lief. 
28 Elk volk brengt een zending mee naar de aarde, en de bestemming die "Israël" heeft meegebracht 
is die van profeet van God onder de mensen, het baken van het geloof en de weg naar de 
volmaaktheid. 
29 Mijn profetieën en openbaringen, die Ik u sedert de eerste tijden heb gegeven, zijn niet juist 
uitgelegd, omdat het uur nog niet gekomen was, dat de menschen ze zouden begrijpen. 
30 In het verleden was "Israël" een volk van de aarde; vandaag zijn het mensen die over de wereld 
verspreid zijn; morgen zal het volk van God bestaan uit alle zielen die samen met hun Vader in 
volmaakte harmonie de Goddelijke Familie zullen vormen. 



31 Mijn Woord is het boek der wijsheid dat de mens een onbekend, hoger en mooier leven zal doen 
binnentreden. Hij zal het wezen ervan leren kennen, en door zijn geest zal hij de openbaringen 
begrijpen die hem voorheen ondoorgrondelijke geheimen schenen, maar die de Vader hen wilde 
openbaren toen het uur gekomen was. 
32 U zult de geestelijke leringen zoeken en liefhebben, en door dit ideaal na te streven zult u voelen 
dat uw levensweg op aarde gemakkelijker zal worden. Elk uur dat voorbijgaat, elke dag en elk jaar 
dat voorbijgaat, brengt je dichter bij het hoogtepunt van deze tijd. 
33 Ik deel mijn woord overvloedig uit, opdat gij, wanneer het niet meer gehoord wordt, niet in 
verwarring zult verkeren. Ik wil niet dat die dag "de eersten" en "de laatsten" onvoorbereid verrast. 
Met welk een vertrouwen zult gij u daarna aan de vervulling van uw zending kunnen wijden, als gij 
mijn aanwijzingen weet te begrijpen en op te volgen! 
34 U moet nog vele gebruiken afleggen die uw leven en uw eredienst nog verduisteren. Jullie moeten 
ernaar streven je bestaan te verheffen, zodat jullie kunnen leren lezen in het Goddelijke Boek dat in 
Mij bestaat. 
35 Ik spreek meer tot de geest dan tot het hart, want dat is het dat kan begrijpen wat verhevenheid 
en eeuwigheid betekenen. Maar tot hen die van deze aarde hun "eeuwig" tehuis hebben gemaakt, 
en daarin glorie, eer, genot en macht zoeken, zeg ik: Zie toch hoe uw wereld door elkaar wordt 
geschud door pijn, vol ellende en ellende, en verlicht door de bedrieglijke lichten van een 
zelfzuchtige en ijdele wetenschap! 
36 Het hele leven en werken van de mens worden in deze ogenblikken beoordeeld. Zelfs de natuur 
achtervolgt de zielen door haar elementen en spreekt tot de harten. 
37 Ik zal elk schepsel vragen wat de vrucht van zijn taak is. Wat zal zijn antwoord zijn aan de 
Eeuwige? En gij, scharen der menschen, die mijn stem in dezen tijd gehoord hebt, en weet, dat gij 
met ieder woord van mij eene opdracht ontvangen hebt, wat zult gij antwoorden, wanneer het uur 
komt? 
38 Waarlijk, Ik zeg u: Ik verleen aan sommigen zowel als aan anderen de nodige tijd, opdat zij zich 
niet naakt, bevlekt of ellendig tot Mij wenden. Ik wil jullie sterk zien, zodat jullie stand kunnen 
houden tegenover tegenslagen, de grote lessen van het leven, de verzoekingen. 
39 Waarlijk, Ik zeg jullie: jullie zijn sterker dan jullie denken, maar jullie moeten meer doordringen in 
Mijn Leer, opdat jullie in jezelf de geestelijke schat kunnen ontdekken waarmee ieder menselijk 
schepsel is begiftigd. 
40 U kunt conflicten oplossen, duisternis verdrijven en licht maken, kwaad verwijderen en goed 
aantrekken. 
41 Soldaten van God zullen zij worden genoemd die weten hoe zij hun wapens moeten opnemen en 
daarmee elke tegenstand kunnen verslaan. De meer ontwikkelde zielen zullen onwillekeurig hun 
zwakkere broeders en zusters beschermen, en deze zullen op hun beurt aanvoelen bij welk hart zij 
zich veiliger zullen voelen. 
42 De grootheid van een man zal niet langer worden afgemeten aan zijn aardse bezittingen, noch aan 
zijn titels, noch aan zijn kleding. In een arme zal een ziel verheven kunnen worden door zijn 
ontwikkeling en vergeestelijking, en onder hen zijn er velen die de eeuwige waarheid aan de 
mensheid zullen openbaren. 
43 Dit uur waarin jullie je met Mij verenigen is voor jullie een moment van geestelijke gelukzaligheid, 
omdat jullie je opmaken om Mijn woordinspiratie en Mijn bevelen te ontvangen. Uw ziel heeft zich 
gezuiverd om de essentie van deze instructie te ontvangen en te begrijpen. 
44 Sommigen onder u waren gewillig en bereid Mij te horen, anderen weigerden hardnekkig Mij te 
erkennen. Toch wacht ik geduldig op het ontwaken van deze discipelen. Ik ben gekomen als een 
strijder en heb Mij in de strijd geworpen om zielen te veroveren omdat zij Mijn kinderen zijn. Het zal 
niet de strengheid zijn die hun weerspannigheid zal overwinnen, maar Mijn liefde en Mijn geduld. Ik 
wil dat jullie Mij zien, dat jullie Mij herkennen, opdat jullie Mij liefhebben en weten dat jullie leven in 
een universum dat Ik waakzaam bestuur en dat jullie de weg van gerechtigheid moeten volgen die Ik 
voor jullie heb voorzien. 
45 Ik heb u de wet gegeven en heb gewacht op de naleving daarvan door u, op grond van wat uw 
geweten u ingeeft. Ik heb u Mijn wil niet opgelegd, want Ik heb u een eigen wil gegeven, vrijheid van 



wil, vermogens om u als Mij te maken. Maar als jullie Mijn verlangen willen kennen, zeg Ik jullie dat Ik 
nu wil dat jullie mindful wandelen binnen de wetten van rechtvaardigheid, vrij van overtredingen, 
zodat jullie je nakomelingen een goed zaad, een duidelijk voorbeeld, een lichtend pad kunnen 
nalaten. 
46 Het onderricht dat Ik u heden geef voor uw volmaaktheid, maakt deel uit van het boek Mijns 
Woords, waarin Mijn wijsheid is vervat, opdat het bestudeerd en gevoeld zal worden, meer met de 
geest dan met het verstand of het hart. 
47 Er is veel armoede in de zielen van de mensen als gevolg van hun lage spiritualiteit. Vandaar de 
droefheid, het gevoel van verlatenheid, de honger. Deze mensheid, die ik zo liefheb, moet zich 
voeden met wijsheid, met zuivere essentie, en alleen het goddelijke Woord zal haar sterken. Opdat 
de mensheid het getuigenis zal ontvangen van de mensen die Mij hebben gehoord, moeten zij 
wachten op uw voorbereiding en toewijding om uw zending te vervullen. 
48 Ik heb jullie geleerd met de geest te werken, zodat jullie werk rijkelijk vruchtbaar zal zijn. Ik heb 
jullie gezegd dat waar jullie voeten niet kunnen gaan omdat de afstand te groot is, jullie geest jullie 
boodschap kan dragen en verbetering kan brengen in de situatie van volkeren en naties die in gevaar 
zijn, van huizen waar het lijden is binnengedrongen, of van zieken die om barmhartigheid vragen. 
Alles wat gij in Mijn naam kunt doen, sta Ik u toe te doen, opdat gij Mij grotere verdiensten kunt 
tonen. 
49 Voor de geest is er geen afstand die hij niet kan overbruggen. U kunt uw gebed of een goede wens 
naar uw medemensen zenden, en u zult geen enkel obstakel tegenkomen dat u zal tegenhouden in 
uw verlangen om uw boodschap van goede wil naar anderen te zenden. 
50 Je geest voelt dat nu de tijd is aangebroken dat hij een periode van grotere verhevenheid zal 
ingaan, waarin hij het begrip van zijn gaven in hun volle betekenis moet bereiken. 
51 Ik wil u niet verlaten zonder de laatste van de lessen die ik u te geven heb voor uzelf te hebben 
ontvangen. Ik zal mijn Werk in deze tijd onder uw aandacht brengen, van het eerste tot het laatste 
deel, opdat gij u in staat zult gevoelen het getuigenis van mijn Woord aan de mensheid te 
presenteren met uw werken van liefde. 
52 Ik heb jullie leren bidden opdat jullie leren in contact met Mij te zijn en opdat jullie Mijn inspiratie 
ontvangen die jullie zal verlichten in jullie ogenblikken van beproeving. Want de mensen zullen zich 
in een chaos bevinden die groter is dan die welke zij thans doormaken, en daarom is het noodzakelijk 
dat gij bidt voor al uw medemensen. 
53 Ik schrijf de geschiedenis van de mensheid op. In dit boek zal alles worden opgetekend wat je in 
de wereld hebt gedaan. Wilt gij een voorbeeld zijn van volgzaamheid en geduld, of verkiest gij een 
erfenis van ongehoorzaamheid en opstandigheid achter te laten? 
54 Velen van u zullen geen kans meer krijgen om naar de aarde terug te keren om uw overtredingen 
goed te maken. Je zult niet langer dat gereedschap hebben dat je vandaag hebt, namelijk je lichaam 
waarop je leunt. Je moet begrijpen dat naar de wereld komen een voorrecht is voor de ziel, het is 
nooit een straf. Daarom moet u gebruik maken van deze genade. 
55 Na dit leven zult gij naar andere werelden gaan om nieuwe lessen te ontvangen, en daar zult gij 
nieuwe gelegenheden vinden om verder op te stijgen en uzelf te vervolmaken. Wanneer gij uw 
plichten als mens hebt vervuld, zult gij deze wereld verlaten met voldoening, omdat gij uw taak hebt 
volbracht, en er zal vrede in uw ziel zijn. 
56 In deze tijd heb Ik u niet alleen gezonden om uzelf te redden, maar ook omdat Ik u een legioen 
van geïncarneerde en niet meer geïncarneerde wezens heb toevertrouwd, voor wie u gidsen en 
beschermers moet zijn. 
57 Aan allen moet gij Mijn woord brengen met dezelfde zuiverheid waarmee Ik het u gegeven heb ─ 
eenvoudig in zijn uiterlijke vorm, maar diep in zijn wezen, vol van inhoud, vol van openbaringen voor 
allen, of zij nu geschoold of ongeschoold zijn. Na de grote geschillen die in de wereld uitbreken bij 
het zoeken naar waarheid, zal mijn leer zegevieren, één wereldbeschouwing zal zegevieren. De 
vormen van aanbidding van mensen voor God zullen vereenvoudigen om geestelijk te worden. Je zult 
alle wegen gekend hebben en de kortste gekozen hebben om mij te bereiken. 
58 Mijn Werk zal de inspanning bekronen van allen die opofferend hebben geleefd in afwachting van 
mijn wederkomst. Het zal veel van de mysteries ophelderen die de mens nog niet heeft kunnen 



bevatten, het zal een machtig wapen zijn in de handen van hen die goedheid en gerechtigheid 
liefhebben, en het zal harten met vreugde vervullen. 
59 Je zult zien dat de grote "vorsten" zich tot mijn leer wenden en hun heerschappij, hun wereldlijke 
macht opgeven om die van de geest te verkrijgen - die nooit vergaat. Evenzo zult u kerken zien 
instorten, die voorheen schitterden in hun arrogantie en ijdelheid, om daarna mijn spoor van 
nederigheid te volgen. De hongerigen, zelfs in het laatst van mijn woorden, zullen gulzig zoeken naar 
de Geest der Waarheid, de Trooster, de Meester die zegevierend terugkeert om zijn Koninkrijk in de 
zielen der mensen te herbouwen. 
60 Voordat dit alles gebeurt, zullen alle bedrog en alle leugenachtigheid aan de kaak worden gesteld. 
Je zult geen vervalsing meer toestaan. De boeken die de waarheid niet bevatten zullen verdwijnen, 
en alleen het ene boek zal overblijven dat Ik aan de mensen heb toevertrouwd, en dat sinds het 
begin der tijden in hun eigen ziel is geschreven. 
61 Telkens wanneer de mensheid in gevaar was, ben ik gekomen om haar te redden. Vandaag bereid 
Ik Mijn volk voor om het bolwerk te zijn van deze mensheid die verstrikt is geraakt in zoveel strijd, die 
is vervallen in een chaos waaruit zij niet heeft kunnen opstaan. Als deze beproeving voorbij is, zal de 
regenboog van vrede schijnen. 
62 Wie van u zal op dat moment op aarde zijn? Wie zal dit tijdperk van vrede meemaken? Voorwaar, 
Ik zeg u, die Dag is niet veraf, en dan zal deze wereld een afspiegeling zijn van het land van belofte, 
dat in het Hiernamaals bestaat. 
63 De liefde, die de oorsprong en de bestaansreden van jullie is, zal in alle harten zijn, waaruit een 
eenvoudige en zuivere aanbidding van God zal voortkomen, die Mij zal bereiken. 
64 U hebt niet aan morgen gedacht en wacht rustig de gebeurtenissen af. Je vertrouwt erop dat de 
Meester zijn werk zal verdedigen. Maar je moet onthouden dat het de mens is die Ik wil redden met 
Mijn Werk. Ik heb mij altijd tegen zijn vijanden gekeerd, maar dat zijn zijn ijdelheid, zijn egoïsme, zijn 
liefde voor de wereld, zijn materialisme, en Ik wil dat jullie onoverwinnelijke soldaten zijn in deze 
strijd, opdat jullie het kwaad dat vandaag in jullie woont, kunnen stoppen en vernietigen. 
65 Berouw, als zuiverend water, wast nu de zielen schoon, en het licht, de erkenning van mijn 
geboden, dringt tot hen door. De goede bedoelingen zijn begonnen te ontkiemen. 
66 Ik zegen alle werken en goede gedachten van mijn kinderen. 
67 Ik ben gekomen om je te geven wat je ontbreekt. Wat kunnen die schepselen u geven door wie Ik 
Mijzelf kenbaar maak om uw ziel te voeden? Hoewel zij, net als jullie, een beeld van Mij zijn en Mijn 
deugden in zich hebben, zijn zij niet in staat jullie het Brood van de Geest aan te bieden. Beschouw 
hen slechts als Mijn instrumenten voor deze vorm van manifestatie die Ik met de mens ben 
aangegaan. 
68 De ziel van "Israël" is geëvolueerd. Maar het heeft nog geen volledige vergeestelijking bereikt en 
het was voor Mij nodig jullie Mijn onderricht te geven in hoorbare woorden door middel van het 
menselijk verstandsvermogen, om Mijzelf voor jullie verstaanbaar te maken. 
69.De tijd dat Jezus, mijn vleesgeworden "Woord", zich aan de mensen openbaarde, is voorbij. Hij is 
nu een voorbeeld voor de stemdragers van vandaag, en als zij hem evenaren, zullen zij grote 
bezwaren krijgen, en grote menigten zullen hen volgen. 
70 Niet allen hebben Mijn Werk begrepen, dat geschreven is in brieven die onuitwisbaar zijn door de 
eeuwen heen. Daarom kom Ik tot u om u te helpen Mijn leringen uit het verleden te begrijpen en de 
huidige openbaringen te bestuderen. Bevrijd jezelf mensen, er zal geen slavernij of gevangenschap 
meer overblijven. Wees vrij om lief te hebben, te geloven, te denken, en te werken voor het 
wereldwijde goed. 
71 Zoekt en erkent in uzelf de gelijkenis die gij met Mij hebt, opdat gij machtige werken moogt 
volbrengen en Mijn gelijkenis moogt laten herkennen in uw werken van liefde voor uw medemensen. 
Indien gij u daarentegen van den rechten weg verwijdert, verwijdert gij u van uw schepper en zult gij 
niet toelaten, dat mijn geest zich in uw werken openbaart. Jullie zullen dan de krachten beperken 
waarmee Ik jullie begiftigd heb, jullie zullen de richting kwijtraken en niet weten waar jullie vandaan 
gekomen zijn, waar jullie naar toe gaan en wanneer jullie tot Mij zullen terugkeren. 
72 De geest der mensen is hongerig, hij zoekt het voedsel dat hem ontbreekt in godsdiensten, 
wereldbeschouwingen of leerstellingen. Hij voelt de roep van zijn Vader en weet niet waar hij Hem 



kan vinden. Ik sprak tot zijn geest vanaf de berg, opdat hij zou leren opwaarts te evolueren en directe 
gemeenschap met mijn geest zou bereiken. 
73 Ik nodig allen uit in Mijn huis, en daar er velen zijn die niet weten hoe Mij te zoeken, heb Ik Mijn 
manifestaties rechtstreeks waarneembaar gemaakt. Als een goede Herder maak Ik de barrière die 
Mijn schoot is herkenbaar, om de zielen erin te laten rusten. 
74 Alles zal Ik voor jullie voorzien op de weg terug naar Mij. Begrijp de betekenis van mijn woord, dan 
zul je er de nodige kennis en bemoediging in hebben. 
75 Sluit niemand uit, op alle wegen zijn er mensen van goede wil ─ zielen die Mij liefhebben en weten 
hoe zij Mijn gaven moeten ontvangen. Houd altijd Mijn gebod voor ogen, dat jullie zegt: "Heb 
elkander lief." 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 222  
 
1 Jullie zien het vertrek van de Meester als zeer nabij, en daarom wenen jullie in stilte omdat jullie 
gewend zijn geraakt aan Mijn liefdevolle Woord. Maar ik zeg je: Ik zal niet vertrekken zonder u eerst 
mijn laatste instructie te hebben gegeven, en dus zult u niet onhandig zijn in het overbrengen van 
mijn instructie. 
2 Grote beproevingen vol pijn zijn in aantocht, en uw gebed zal in die uren van bitterheid veel tot 
stand kunnen brengen. Verenigt u in uw geestelijk werk, gehoorzaamt Mijn bevelen, want Ik wil niet 
dat uw overtredingen en ongehoorzaamheden in het Gouden Boek worden afgedrukt. 
3 in deze tijd is het aantal opgeroepenen groot geweest. Telkens als Ik Mij onder jullie plaats, komen 
er nieuwe harten om jullie gelederen te versterken. Zij lijken op graven omdat zij een dode in zich 
houden die hun eigen hart is. 
4 Maar de pijn zuivert de zielen. Daarom zullen velen niet meer incarneren. Zij zullen naar andere 
levenswerelden gaan om zich te wijden aan de taken die de Vader hun opdraagt. 
5 Ik help jullie bij je vernieuwing, opdat jullie, wanneer jullie uit deze wereld komen, geen boete 
hoeven te doen voor jullie fouten, maar zuiver zullen zijn van elke smet voor de allerhoogste rechter. 
6 Begrijp, dat alles wat gij uw medemensen aandoet, gij Mij aandoet, omdat gij allen een deel van 
Mijzelf zijt. Vergeet dit niet, opdat jullie je Vader zien in elk van jullie naasten. 
7 Uiteindelijk schept men er genoegen in om pijn te veroorzaken. Maar vroeg of laat komt het 
berouw ook als een onverbiddelijke rechter om je te oordelen en je schoon te wassen. 
8 Als jullie nu je hoge opdracht volbrengen om jezelf te vernieuwen en je medemensen te redden, 
dan zal morgen met eerbied en dankbaarheid gesproken worden over jullie naam en die van mijn 
volk, zelfs in de verste oorden. 
9 Verlies niet het bevredigende gevoel dat het terecht is dat gij u na mijn vertrek mijn discipelen 
noemt. Maar gij moet bereid zijn u te vertonen in de provincies, in de steden en in de dorpen, om de 
blijde boodschap van mijn Derde Testament te brengen en er getuigenis van af te leggen met uw 
goede werken. 
10 In deze tijd hebben, naar het zich laat aanzien, sommige menselijke leerstellingen gezegevierd, en 
zijn er verschillende ideologieën. Maar het uur nadert waarop één wereldbeschouwing zal 
zegevieren, waarop de mensheid zich zal verenigen in één enkele leer, en dit zal het Spiritualisme 
zijn. 
11 De natuurkrachten zullen de mensen doen ontwaken, en telkens wanneer zij trachten mijn 
waarheid te verdraaien, zullen die krachten over mijn gerechtigheid spreken. 
12 Mijn werk zal de geestelijken bereiken, de koningen en de heren der aarde, en gij zult hen zien 
knielen voor mijn Goddelijkheid. Dan zullen vele boeken in het vuur verdwijnen, en het boek zal 
algemene kennis worden die mijn "gouden veren" onder mijn dictaat hebben neergeschreven voor 
de kennis van de komende generaties. 
13 Zij zullen dit boek bestuderen en de mensen zullen er om schreeuwen, begerig naar de toekomst. 
Want de grote chaos zal door de mensheid worden doorzien. 
14 Houd onwankelbaar vast aan de hoop, want na deze chaos zal de vrede groot zijn! De welvaart zal 
zeer groot zijn. Zelfs de natuur, die u soms vijandig voorkomt, zult u lieflijk zien in haar verschillende 
seizoenen. De bergen, valleien en heuvels zullen bloesems en schoonheid vertonen. De 
Bomen zullen vol goede vruchten zijn, en gezondheid, welzijn en vrede zullen het menselijk leven 
omhullen. 
15 Heden reinigt de aarde zich van alle onreinheid, totdat zij een nieuwe maagdelijkheid krijgt. 
16 Vlak voor de plagen uitbreken zal Ik jullie er een voorproefje van geven en in dromen tot jullie 
spreken, opdat jullie je laten vermanen en voor de anderen bidden. 
17 Jullie hebben het begin van de strijd tegen mijn werk nog niet gezien, en jullie moeten wakker 
worden, want ontwikkelde mensen zullen het bestrijden. 
18 Denk niet te veel aan de behoeften van het lichaam en denk in plaats daarvan aan de geestelijke 
toekomst van de hele mensheid. 



19 Mijn leer zal zich over de gehele wereld verspreiden, maar het zullen niet de onwetenden zijn die 
haar bekend zullen maken. Zij zullen mijn nieuwe apostelen van nederigheid en spiritualiteit zijn, die 
met hun werken getuigenis zullen afleggen van de barmhartigheid en de liefde van hun Schepper. 
20 Laat de mensen niet zien dat gij zwak zijt en niets van Mij hebt geleerd. Erken dat mannen veel 
van u kunnen leren. Weest niet als zij die zeggen: "Heer, werk in mij Uw wil", maar op het ogenblik 
van de beproeving in opstand komen en Mij zelfs onvolkomenheden durven toeschrijven. 
21 Ik spreek eenvoudig, in uw taal, want ik wil niets in mysterie gehuld laten. in deze laatste jaren 
van Mijn verblijf onder jullie, zal Ik vele leringen onder jullie aandacht brengen. O gezegend volk van 
Israël, dat als een onvermoeibare zwerver door de woestijn trekt: sta een ogenblik stil om naar Mijn 
woord te luisteren. Mijn huis opent zijn poorten voor alle zwervers die er nederig aankloppen. 
Bevredig je honger en dorst, en je zult nooit meer honger en dorst hebben. 
22 U gaat nu door dagen van beproeving, tijden van zuivering en herstel. Toch ben ik bij jullie om 
jullie te helpen niet te verzwakken in de beproeving. Sterk u in de zekerheid dat u dezelfde mensen 
bent als die van vroeger: een sterk, moedig volk, een reddingsboot voor de schipbreukelingen, een 
goede reisgezel, een vriend, broeder en rolmodel. De taak die ik jullie vandaag heb toevertrouwd is 
lief te hebben. Liefde is het zaad dat Ik in jullie heb gezaaid, omdat het de oorsprong en de reden is 
van alle schepselen. 
23 Als je bedenkt dat ik wijsheid ben ─ die wijsheid komt voort uit liefde. Wanneer jullie Mij als 
Rechter erkennen ─ is die rechtspraak gebaseerd op liefde. Als je Mij als machtig beschouwt ─ Mijn 
macht is gebaseerd op liefde. Als je weet dat ik eeuwig ben ─ Mijn eeuwigheid komt voort uit liefde, 
want het is leven en leven maakt zielen onsterfelijk. Liefde is licht, het is leven en kennis. En dit zaad 
heb Ik u gegeven sinds het begin der tijden ─ het enige zaad dat Ik als een volmaakt landman heb 
gezaaid op de akkers die uw harten zijn. 
24 Vandaag, in het derde tijdperk, gaan jullie opnieuw op weg naar de velden van de Heer, om het 
zaad te zaaien dat jullie gevonden hebben. Maar gij hebt gezien dat niet alle akkers gemakkelijk te 
bezaaien zijn, gij hebt ook gezien dat sommige spoedig vrucht dragen en andere laat. Sommigen heb 
je zo hard gevonden als waren zij rotsen, anderen waren bedekt met distels en onkruid, en zeer 
weinigen waren zuiver en bereid. Je hebt veel moeten doen om die velden vrij te maken en dan te 
zaaien. Maar als je geduldig bent geweest en ze bewaterd hebt met het water van je geloof, heb je in 
die voorheen dorre velden kunnen zien dat het zaad ontkiemd is en gegroeid is, en je hebt je 
daarover verheugd. De velden die u steeds leken af te wijzen, zijn nu uw vrienden, uw hoop, en 
hebben vrede gebracht in uw ziel. Daar is je werk, je ijver en je toewijding, je kunt je er niet meer van 
losmaken. 
25 Blijf waken en bidden voor die velden, want van de vruchten die gij zult oogsten, zult gij uzelf voor 
altijd kunnen voeden. Opdat deze vrucht echter smakelijk voor u zou zijn en u waarlijk leven zou 
brengen, moet u haar ijverig bewerken, zodat het zaad een plant wordt en deze een machtige boom 
wordt met wijde takken die welkome schaduw geven aan de zwerver en overvloedige vruchten die 
leven geven aan grote scharen. En daarna moet dit zaad terugkeren naar het hart van de aarde om te 
blijven ontkiemen, groeien en vrucht dragen tot het einde der tijden. 
26 Hoe groot is Mijn vreugde als Ik in het midden van Mijn discipelen ben, op die momenten van 
waarachtige geestelijke gemeenschap. Het is het gelukkige ogenblik waarop de Vader de liefde van 
zijn kinderen voelt, en zij de vaderlijke kus ontvangen die hen sterkt. Het is het ogenblik waarop 
jullie, na jullie aankomst, tot Mij zeggen: "Vader, wij hebben gewerkt volgens Uw instructies. Maar 
omdat wij niet volmaakt zijn, komen wij tot U als kleine kinderen, vol zachtmoedigheid en 
nederigheid, om U onze zaden te tonen zoals ze nu zijn, en opdat U, goddelijke Meester, ons met Uw 
liefde en wijsheid onderwijst, ons corrigeert en zegt hoe wij verder moeten gaan. Toon ons wat wij 
slecht gedaan hebben, opdat wij het met Uw hulp kunnen verbeteren en wij, door Uw 
barmhartigheid bereid, het werk aan de mensheid kunnen voorleggen zonder er enige verdienste 
aan toe te voegen of aan te onttrekken". 
27 En Ik antwoord u: "Weest gezegend omdat gij op Mij vertrouwt. Je weet dat je niet komt tot een 
beul of een onrechtvaardige rechter, maar dat je bent bij een Vader die één en al liefde en onderricht 
is. 



28 Ik geef jullie nog meer onderricht, opdat jullie je zullen voorbereiden en tot het laatst toe gebruik 
zullen maken van mijn woorden, opdat jullie na 1950 overblijven als leraars en leiders van de 
mensen. 
29 De wereld wordt beproefd, de volkeren voelen het volle gewicht van mijn gerechtigheid op zich 
vallen, en mijn licht, mijn stem die u roept, doet zich in de gehele mensheid gevoelen. De mensen 
voelen Mijn Aanwezigheid, zij bespeuren Mijn Universele Straal die neerdaalt en op hen rust; zij 
verdenken Mij zonder dit Werk* te kennen, zonder Mijn Woord gehoord te hebben, en zij heffen hun 
zielen tot Mij op om Mij te vragen: "Heer, in welke tijden leven wij? Deze kwellingen en lijden die de 
mensen hebben getroffen... Wat betekenen ze, Vader? Hoort U de klaagzangen van deze wereld 
niet? Zei U niet dat U zou terugkomen? Wanneer komt U dan, Heer? En in elke geloofsgroep en 
religieuze gemeenschap komt de geest van Mijn kinderen op, en zij zoeken Mij, vragen Mij, vragen 
naar Mij, en wachten op Mij. En wanneer zij door hun gebrek aan voorbereiding niet in staat zijn Mij 
te voelen, wordt hun geloof zwak, raken zij in verwarring en lasteren zij. Maar Ik zeg u, dat het reeds 
tijd zou zijn geweest, dat uw afgezanten de grenzen van uw volk zouden hebben overschreden en dat 
zij tot hen zouden zijn gekomen als pioniers van Mijn leer, die hun de Blijde Boodschap zouden 
brengen en hen zouden helpen de zin te begrijpen van de beproevingen, de reden van de chaos 
waarin de mensheid leeft. 
* De openbaringen van Christus bij Zijn wederkomst in het Woord, in geestelijke vorm, die in 1866 in 
Mexico begonnen door de pionier Elijah. 
30 Jullie hebben geslapen, mensen, en jullie hebben de tijd ongebruikt laten verstrijken, terwijl jullie 
je slechts beperkten tot het genieten van de hartelijkheid van mijn woord, tot het ontvangen van 
mijn wonderen, tot het horen van mijn vergeving die jullie voortdurend streelde, zonder eraan te 
denken dat juist op die momenten waarop jullie vrede genoten, er miljoenen van jullie medemensen 
zijn die afdwalen van het leven en hun geloof verliezen, die hun weg gaan zonder God en zonder wet, 
die verstoken zijn van dagelijks brood en geestelijk voedsel. 
31 Terwijl u met uw broeders en zusters, met uw kinderen en uw echtgenoten rond de tafel zit om 
van uw maaltijd te genieten, zijn er duizenden verstrooide gezinnen die hun huizen verwoest zien 
door de oorlogen die menselijke hartstochten en machtswellust hebben ontketend. Veel ouders zijn 
hun kinderen kwijt, veel moeders hebben geen eten voor hun jonge kinderen. Er zijn vele wezen die 
het geliefde gelaat van hun ouders reeds lang niet meer hebben kunnen zien ─ weduwen die uit pure 
pijn hun verstand hebben verloren, velen die gevangen zijn genomen, die een beker van leed ledigen 
en slechts een stuk brood eten dat niet voldoende is om hun lichaam te voeden. 
32 Hoewel de lichamelijke pijn die de volkeren lijden bloedig is - bedenk dan hoeveel groter de pijn is 
die de zielen thans lijden. Voorwaar, Ik zeg u: zij drinken nu het gist van de bitterste beker. 
33 Sta op, o volk, bereid u voor in het gebed, opdat gij die volkeren met uw gedachten als 
vredesduiven zult bereiken en de poorten van het licht, de rede en de gerechtigheid voor die 
volkeren zult openen. Ik bereid je nu voor, maar eerst wilde ik je zuiveren. Bedenk: Om Mij te 
bereiken ─ hoeveel beproevingen heb je moeten doorstaan, en welke bitterheid geselde je ziel en 
lichaam! Voor sommigen was het ziekte, voor anderen ontbering, de afwijzing van dierbaren, hun 
verwaarlozing, of hun vertrek. Pijn in al haar vormen werd door u gedronken als een zeer bittere 
beker, om u ten slotte te zuiveren. Je hart opende zich in de diepste pijn die je zuiverde om Mij te 
kunnen herkennen en liefhebben. 
34 Toen jullie tot Mij kwamen, geleid door Elia, de Goede Herder, kwamen jullie heel nederig om Mij 
te vragen wat Ik met jullie zou doen. Want jij hebt Mij nederig gevraagd om Mijn wil in jou te 
volbrengen. En mijn wil is jullie liefde, vergeving en barmhartigheid in al hun vormen te leren. 
Daartoe heb Ik u geestelijke gaven, bekwaamheden en genadegaven gegeven. 
35 Ik blijf nog onder u, omdat gij nog niet in staat zijt geweest mijn goddelijke onderricht in al zijn 
grootheid te vatten. Jullie zijn nog niet toegerust voor de strijd, en daarom zal ik tot jullie blijven 
spreken tot het einde van 1950. 
36 Deze leer zal niet alleen mijn uitverkoren volk redden, maar alle volken der aarde. Ik zal mijn 
kinderen bevrijden uit elke slavernij of gevangenschap, zodat zij zich hun eigen meesters zullen 
voelen en niet opnieuw in de gevangenschap van onwetendheid of fanatisme zullen vallen. Dan, 
wanneer zij de onvoorwaardelijke bevrijding hebben bereikt, kunnen zij hun medemensen gaan 



bevrijden. Vandaag zuiveren jullie nog steeds jullie gewoonten en rituelen ─ zowel spiritueel als 
menselijk. Daarna zult u hetzelfde werk onder de mensheid verrichten. Ik moet u er echter op wijzen 
dat u dit moet doen met nederigheid, zonder op te scheppen over geestelijke verhevenheid, met 
zachtmoedigheid die de oprechtheid van uw bedoelingen openbaart door ware liefde in uw werken. 
37 Vervul je zending met standvastigheid en vertrouwen in Mij en doe alles wat je in het verleden 
niet hebt gedaan, zodat je je werk voltooid achterlaat en je eindelijk de geestelijke volmaaktheid 
kunt bereiken die je wacht. 
38 Als deze wereld tot nu toe een tranendal is geweest, komt dat omdat de mens van Mijn wet is 
afgeweken. Ik schiep een paradijs voor hem en deed vele van de eerste geesten incarneren in de 
eerste aardse lichamen zonder op te houden engelen te zijn. Ik wilde dat zij, wanneer zij op aarde 
kwamen, hun genade niet zouden verliezen en in vrede en overgave zouden leven. Maar de mens 
wilde het niet zo, en zijn zwakheid en ondankbaarheid, zijn gebrek aan spiritualiteit, legden de basis 
voor een wereld van pijn en strijd. 
39 De man heeft geleden om voor zijn dagelijks brood te werken, en de vrouw heeft hem bijgestaan 
op zijn pad van pijnen en tegenspoed. Maar deze wereld, die eeuwenlang een tranendal is geweest, 
zal een dal van vrede worden wanneer jullie, Mijn eerste discipelen, heel zijn geworden en overal 
naar toe gaan om van Mij te getuigen met jullie goede werken. 
40 Deze planeet, die zielen van verschillende graad van ontwikkeling heeft ontvangen, waarvan de 
meeste een achterstand hadden, zal in haar schoot wezens van grote hoogte van ontwikkeling 
ontvangen, die in staat zullen zijn met Mij van geest tot geest te communiceren. Elke komende 
generatie zal met grotere reinheid leven, totdat het Koninkrijk der Hemelen in de harten der mensen 
is binnengedrongen. 
41 Om dit alles te bereiken zul je moeten strijden in je eigen huis, zodat je er een tempel van liefde 
en onderricht in mijn Wet van maakt, waar ouders voor hun kinderen mijn vertegenwoordigers op 
aarde zijn, en kinderen voor hun ouders juwelen van grote waarde zijn - tere plantjes die met liefde 
moeten worden verzorgd. De man, in zijn bewerken van het veld, in het werk dat hem is opgedragen, 
moet moedig de vervulling van zijn plicht als banier bevorderen. Laat de vrouw de liefdevolle 
metgezel en opofferende moeder van de man zijn, opdat beiden, samen met hun kinderen, het 
brood zegenen dat hun levensonderhoud geeft. 
42 Ik wil dat jullie het brood van mijn onderwijs brengen waar jullie ook gaan, en dat jullie nederig 
prediken. Want sommigen zullen zich, kijkend naar uw leven, nieuwsgierig afvragen: Wie zijn zij die 
met zoveel liefde en eenvoud weten te leven? Wie zijn zij, die zich met een stuk brood gelukkig 
prijzen en die zich, ondanks hun armoede, gezond en sterk tonen en zich voor raad en gezondheid 
niet tot geleerden behoeven te wenden? 
Maar wanneer zij u uiteindelijk vragen wie u onderwees, zult gij hun zeggen: de Goddelijke Meester 
"in de geest", die in de Derde Era tot ons kwam ter vervulling van de belofte die Hij in vroegere tijden 
deed. Ik wil dat jullie van Mij getuigen door jullie daden, want de mensheid is moe van woorden. Er 
zijn veel van uw medemensen die worstelen om het Evangelie te verkondigen, en die ─ hoewel het 
het woord is dat Ik u in het Tweede Tijdperk heb gegeven ─ niet in staat zijn geweest de mensheid 
van dit Derde Tijdperk te redden, omdat het hun aan de praktijk van de goede werken, het 
voorbeeldige, heeft ontbroken. Voor deze woorden, gaven mijn apostelen hun leven. Zij begrepen 
zeer goed hoe Mij tot voorbeeld te nemen, en zij bezegelden de vervulling van hun zending met hun 
bloed. 
43 Vandaag eis ik niet uw bloed, dat u uw leven offert. Wat ik van jullie vraag is liefde, oprechtheid, 
waarachtigheid, onbaatzuchtigheid. 
44 Dit is hoe Ik u onderwijs, en dit is hoe Ik u instrueer, en dit is hoe Ik de discipelen van Mijn 
Goddelijkheid in dit Derde Tijdperk onderwijs; want Ik zie u onverschillig kijken naar de loop van de 
wereld, en dat komt omdat u niet weet hoe u zich moet verplaatsen in het hart van de mensen, waar 
zoveel ellende en zoveel pijn is. Er is grote ongelijkheid; want ik zie meesters die alleen de kroon 
missen om zich koningen te kunnen noemen, en ik zie onderdanen die ware slaven zijn. Hieruit is een 
strijd losgebarsten. Onder de heren die rijk geworden zijn in de wereld, zijn er velen die zich 
christenen noemen, maar Ik zeg u dat zij Mijn naam nauwelijks kennen. 



45 Zij die in hun medemens geen naaste zien, die rijkdommen vergaren en zich toe-eigenen wat van 
anderen is, zijn geen christenen omdat zij geen mededogen kennen. De strijd tussen het spirituele en 
het materiële zal komen, de mensheid zal in dit conflict verwikkeld raken. Maar hoeveel lijden zal zij 
moeten doorstaan, opdat de overwinning der gerechtigheid zal komen! 
46 Te midden van deze twist van leerstellingen en wereldbeschouwingen zal mijn onderricht geldig 
worden, alsof het licht van een vuurtoren te midden van een storm zou verschijnen. Op grond van 
mijn woord, begrijp de situatie die de mensheid zal deprimeren. Dan zult gij met beter 
onderscheidingsvermogen oordelen en weten wat gij moet doen om niet inactief te blijven. 
47 Begrijp, dat de enige geestelijke schat waarvoor gij moet strijden, die van Mijn Wet is. Gij hebt de 
symbolen opgeofferd waardoor gij Mij placht te aanbidden, om toegang te geven tot een volmaakter 
begrip. Maar zie, zelfs in deze tijd, hoe naties opstaan en twisten over het bezit van die landen en 
plaatsen waar Ik Mij in voorbije tijden heb geopenbaard. Ik heb inderdaad vele symbolen doen 
verdwijnen, maar de mensen hebben geen gebrek aan redenen voor hun afgoderij en fanatisme. Ik 
zeg u: Voordat de komende generaties zich neerbuigen voor de afgoden van vandaag, zal Mijn 
gerechtigheid hen vernietigen, en de enige pilaren die de macht van Mijn gerechtigheid zullen 
weerstaan, zullen de pilaren zijn die de heiligdommen ondersteunen die gebouwd zijn op het 
fundament van jullie hart ─ heiligdommen van geloof, vrede en broederschap. Want het spirituele is 
onverwoestbaar. 
48 Dan, wanneer de aarde is voorbereid, zal mijn geestelijke Leer zachtjes het hart der mensen 
binnendringen in het Derde Tijdperk, haar overwinning zal niet worden behaald door bloed, noch 
door beledigingen. Spiritualisme zal binnenkomen door wederzijds begrip. Niemand die tracht mijn 
leer met geweld op te leggen zal een soldaat van de waarheid zijn, want mijn leer komt niet door 
middel van materiële verovering. Want als Ik u in het Tweede Tijdperk, toen Ik u voorbereidde om in 
uw harten te heersen, gezegd heb dat Mijn Koninkrijk niet van deze wereld is ─ hoe zou Ik u dan 
vandaag iets anders kunnen zeggen, nu Ik uw ziel opwek om daarin te heersen? Mijn leer rust op een 
fundament van liefde. Maar gij zijt dit vergeten, en daarom heb Ik u gezegd, dat het noodzakelijk zou 
zijn, dat Ik onder de menschen zou terugkeeren, om hen aan de vergeten wet te herinneren, die uwe 
voorgangers liefhadden, en waarvoor vele martelaren en apostelen gestorven zijn, denkende aan u. 
49 Mijn opoffering van toen was niet genoeg, en daarom ben ik hier weer bij jullie. Nieuwe apostelen 
zijn nodig, en spoedig zal Ik hen uitzenden met het Goddelijke zaad. Zoals de winden die van de ene 
kant van de aarde naar de andere gaan, zo zal Mijn Leer zich verspreiden. Mijn afgezanten zullen niet 
alleen gaan, een wereld van onzichtbare wezens zal hen vergezellen als gastheren van licht om hun 
reis wonderbaarlijker te maken, en zij zullen werkelijk door allen worden gehoord. 
50 Discipelen, leert van Mij totdat de tijd komt dat jullie moeten gaan om Mijn leringen aan jullie 
medemensen te onderwijzen. Weet nu reeds dat, wanneer het jaar 1950 voorbij is, jullie niet meer in 
die vervoering zullen zijn om te spreken, dat het voldoende zal zijn om je gedachten tot Mij te 
verheffen met die voorbereiding die Ik jullie heb geleerd, zodat woorden van licht van je lippen zullen 
komen. Ontwikkel je geestelijke gaven, zodat je in staat zult zijn Mijn inspiratie te ontvangen. 
51 Ik geef jullie deze instructies opdat jullie ze grondig bestuderen en hun betekenis begrijpen, die 
jullie morgen van nut zal zijn wanneer jullie je medemensen moeten onderrichten over mijn leer van 
de liefde. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 223  
 
1 Ik ben tot u nedergedaald om u te zoeken, want gij zijt reeds lang afgedwaald, niets doende om de 
ware weg te vinden. 
2 Mijn aanwezigheid als Meester ontbrak in jullie en daarom heb Ik Mij bij jullie geplaatst om jullie 
moed, kracht en geloof te geven om te strijden voor jullie verlossing. 
3 Een grote geestelijke onwetendheid omhult de mensheid, zij is zich niet bewust van haar 
bestemming en haar verantwoordelijkheid op aarde, en daarom is zij afgedwaald. 
4 De mens weet niet wie hij is, en daarom weet hij niet hoeveel hij in zijn ziel heeft. Hij heeft zich 
tevreden gesteld met het ontwikkelen van zijn menselijke vermogens. Maar van de ziel heeft hij geen 
kennis genomen, omdat hij geen belangstelling heeft voor datgene wat verheffend en edel is. 
5 Hoe zou de mens zo de vermogens kunnen ontdekken die hij in zichzelf heeft? 
6 was het nodig Mij dicht bij jullie hart te brengen om jullie wakker te schudden uit de diepe 
geestelijke lethargie waarin jullie verzonken waren en om jullie eraan te herinneren dat jullie niet 
louter materie zijn, dat jullie niet onbeduidend zijn en nog minder paria's 
7 Toen gij Mijn woord hoorde, zeidet gij tot Mij met blijdschap: "Heer, is het mogelijk dat er in ons 
wezen zovele gaven zijn?" Toen begon je iets te begrijpen van wat je bent en van wat je betekent in 
het universum. 
8 Soms twijfelt gij aan de gaven waarvan Ik u heb gezegd dat gij er de bezitters van zijt. Maar ik zeg je 
dat je twijfel voortkomt uit het feit dat je ze niet hebt ontvouwd, en dat is de reden waarom ze zich 
niet kunnen manifesteren op de manier die jij wilt. 
9 Het is waar dat er gevallen zijn waarin je verbazingwekkende werken kunt volbrengen door geloof 
alleen. Maar jullie moeten weten dat het mijn liefde was die jullie dat wonder schonk om jullie geloof 
te versterken, ook al zouden jullie zelf nog niet in staat zijn geweest om dat werk te volbrengen. 
10 De ontwikkeling van de vermogens van de ziel vergt een lange tijd, ook een enkel aards lichaam is 
er niet voldoende voor, evenmin als een enkel bestaan op aarde er voldoende voor is. Maar Mijn 
Voorzienigheid, die in alles is, voorziet iedere ziel steeds van nieuwe lichamen waarin zij haar 
ontwikkeling kan voortzetten, en helpt haar in haar volmaaktheid, zodat zij de plaats kan bereiken 
die voor haar bestemd is. Ik zeg u dit, omdat ik u betrapt heb op de gedachte, dat hetgeen gij bereikt 
hebt, zeer weinig is in vergelijking met hetgeen men u gezegd heeft te bezitten, en dan ontstaat er 
twijfel in uw hart en moedeloosheid grijpt u aan. 
11 Door hetgeen ik u nu heb gezegd, zult gij nu kunnen begrijpen dat het u niet mogelijk zal zijn de 
gaven waarmee uw ziel begiftigd is, volledig te ontwikkelen. Want aangezien zij behoren tot een 
wezen dat tot de eeuwigheid behoort en deel uitmaakt van de oneindigheid, is het niet meer dan 
normaal dat u in zo'n kort leven als dat van de mens op aarde, niet zover zult komen dat u de 
volledige ontwikkeling van sommige van uw vermogens zult meemaken. 
12 Toch moet ik je uitleggen dat, omdat je weet dat je in het huidige bestaan niet tot de grootste 
ontwikkeling van je gaven kunt komen, je niet mag verslappen in je ijver om tot je hogere 
ontwikkeling te komen. Integendeel, bedenk dat als je de volledige ontwikkeling van je geestelijke 
gaven in één enkel bestaan kunt meemaken, ze wel erg klein zouden zijn. 
13 Alles wat ik van u vraag is dat u in elke incarnatie een stap vooruit doet, maar dat het een stevige 
stap naar volmaaktheid is. Dan zal het uw ziel zijn die haar vooruitgang zal waarnemen, terwijl zij zich 
met steeds grotere wijsheid openbaart door de lichamen die haar elk zijn toevertrouwd. 
14 Nu zijn jullie in de voorbereidingsfase: reeds door mijn woord werden jullie alle gaven 
geopenbaard, die jullie bezitten, en werd jullie de taak ter kennis gebracht, die jullie op de weg van 
de ontwikkeling van de ziel moeten volbrengen. 
15 U bent reeds beproefd door de beproevingen waaraan een ziel moet worden onderworpen om 
een boodschap of een goddelijke openbaring te ontvangen. Het enige wat je nog rest is te beginnen 
met je ontplooiing, in het vertrouwen dat je pad zal worden verlicht door het licht van het geweten 
dat je altijd zal vertellen wat je moet doen. 
16 U zou willen, dat uw verkeer van geest tot geest volmaakt was, dat de gave van zienerschap zich 
ten volle zou openbaren, dat de macht om te genezen u in staat zou stellen in elk geval een wonder 



te verrichten, en dat de gave van het (innerlijke) woord op uw lippen zou bloeien en overvloeien in 
vertroosting, in wijsheid en in profetieën. Maar wanneer je jezelf ervan overtuigt dat je nog ver 
verwijderd bent van het bereiken van die hoogten, word je verdrietig, word je dom en somber. 
Waarom dan, discipelen? Begrijp je niet dat veel van wat je wilt bereiken afhangt van je 
voorbereiding? 
17 Jullie weten welke voorbereiding de leerling moet hebben om zich te kunnen laven aan de vrucht 
van zijn vergeestelijking, en wat het is om een rein leven te leiden: bereid zijn om te bidden, je 
medemensen te dienen, verzoekingen te weerstaan, opdat op het ogenblik dat je je geestelijke 
kracht en je gaven nodig hebt om een of ander werk van liefde te verrichten, je je bereid zult vinden 
en daardoor de voldoening zult hebben om het wonder dat je in je gebed aan de Vader hebt 
gevraagd in vervulling te zien gaan. 
18 Dan zult gij de eerste lichtstralen kunnen zien van de grote Dag, die reeds lang door profeten en 
boodschappers is aangekondigd. Jullie zullen Mij kunnen voelen neerdalen in de Geest om tot jullie 
te spreken over het Eeuwige Leven dat jullie allen te wachten staat, omdat jullie allen voor hetzelfde 
bestemd zijn. 
19 Ik dring door tot in het binnenste van jullie wezen om jullie te bewijzen dat er voor Mij geen 
hindernissen of obstakels zijn die zouden verhinderen dat Mijn Licht tot in het diepst van jullie ziel 
doordringt. 
20 Ik zeg tot de mensen dat ─ daar zij het aardse leven hebben doorgemaakt zonder zich om de 
plichten en de taak van de ziel te bekommeren ─ Ik hun deze boodschap van wijsheid zend opdat zij 
zich kunnen voorbereiden en in staat zullen zijn het Geestelijk Leven binnen te treden wanneer de 
oproep tot allen uitgaat. 
21 Ik zeg tot hen: Aangezien zij de weg voor de ziel hier op aarde hebben versperd, laten zij haar dan 
tenminste in staat stellen zich voor te bereiden op de tijd waarin zij geen aards lichaam meer nodig 
zal hebben. 
22 Denkt u dat het leven beperkt is tot uw bestaan op aarde? Denkt gij dat Mijn Wet en Mijn Leer 
alleen uw leven op aarde verlichten? Neen, gij scharen der mensen die Mijn woord hoort, Ik heb de 
goddelijke wet niet voor uw lichaam ingesteld, maar Ik heb uw ziel ermee verlicht. 
23 Ik weet waarom ik op deze manier tot jullie spreek. Want Mijn blik ontdekt in de menigte die 
mensen die het nodig hebben dat Ik op deze wijze tot hen spreek. 
24 Het zijn de materialisten die niet verder zien dan hun ogen in staat zijn te zien, die niet geloven 
dat voorbij hun verstand en hun zintuigen de eeuwigheid, de waarheid, de wijsheid begint. 
25 Zij die reeds zijn begonnen de geestziel te laten heersen in hun werken, in hun gedachten en in 
hun gehele leven, zij die reeds zijn begonnen hun ziel te bevrijden van alles wat haar aan de wereld 
bindt, hebben het niet nodig dat Ik op deze wijze tot hen spreek. Ook zij kwamen tot de manifestatie 
van Mijn woord gematerialiseerd, zonder te begrijpen wat zij hoorden, zonder de betekenis ervan te 
vatten, en ook hen bezocht Ik in wat zij het liefste in het leven hadden. 
26 Het Rijk van de Geest is oneindig; maar om de verhevenheid te verkrijgen die u in staat zal stellen 
ervan te genieten en erin te leven, is het nodig de weg te kennen en licht te hebben om er naar op te 
stijgen. Maar denk niet dat ik jullie aardse leven kleineer. Nee, discipelen. Waarom zou ik het 
kleineren, aangezien ik het voor jou heb klaargemaakt? Begrijp dat het leven in de materiële wereld 
ook een deel is van het leven in het geestelijke, oneindige en eeuwige rijk. 
27 Strikt genomen is het doel dat mijn woord onder u moet vervullen, u de zekere weg te wijzen 
waarop gij moet wandelen om tot de vergeestelijking te komen. 
28 Wanneer ik tot jullie spreek over het Geestelijk Leven, dan verwijs ik niet alleen naar het bestaan 
van ontlichaamde zielen, maar ik maak jullie duidelijk dat het Geestelijk Leven overal is, omdat alles 
daaruit voortkomt. 
29 Alleen het licht van dat leven zal jullie de waarheid kunnen openbaren; alleen daarin zullen de 
mensen alles kunnen begrijpen wat zij zien en wat zij moeten weten. 
30 Zij die volharden in hun verlangen het leven van de ziel niet te willen kennen, zullen slechts arme 
wezens zijn die zonder doel op aarde zullen leven, struikelend en vallend zonder te beseffen dat zij 
op de bodem van hun wezen de sleutel van de deur van de eeuwigheid bij zich dragen en ook de 
lamp die voor hen de weg kan verlichten die leidt naar vrede, wijsheid en geluk. 



31 Maar mijn barmhartigheid wekt hen uit hun diepe slaap, wekt de "laatsten" op, opdat zij de 
"eersten" kunnen bijstaan in hun strijd van deze tijd tegen het materialisme ─ bij alles waartoe zij 
niet in staat waren. 
32 De wereld is door pijn voorbereid en gezuiverd en wacht op de discipelen van de goddelijke 
Meester. De mensheid maakt een uur van beproeving door. 
33 Begrijp de grootsheid van je missie. 
34 Ik zal uw pad verlichten wanneer uw licht voor korte tijd verduistert, opdat uw ziel niet struikelt 
en niet afdwaalt. Want jullie zijn de boodschappers van de vrede, de bezitters van een eeuwige 
openbaring. 
35 Uw vorm van aanbidding zal niet meer door vreemde invloeden worden bezoedeld, en gij zult niet 
meer in geestelijke slavernij vervallen. 
36 Laat de mensen niet voor uw ogen het beeld van hun Heer ophangen, omdat zij mijn ware beeld 
nog niet hebben kunnen ontdekken, hoewel zij het in zich hebben. 
37 In ieder mens is er een gene zijde, een geheime schatkist, iets oneindigs, een mysterie. Daar is het 
heiligdom waar de Vader woont, waarvan de deur gesloten is omdat jullie niet in staat zijn geweest 
tot jullie binnenste door te dringen. De mens is er niet in geslaagd het ware heiligdom te ontdekken 
dat hij in zich draagt. Hij kijkt alleen naar buiten en voelt alleen het uiterlijke. Het is het lichaam en de 
fysieke zintuigen. 
38 Dit is de tijd waarin de gehele mensheid geestelijk slaapt. Er is geen enkele religieuze 
gemeenschap die haar God de ware aanbidding aanbiedt. Jullie zullen opstaan om Mijn woord te 
brengen en van Mij te getuigen met jullie voorbeeld. Zonder werken van liefde zal Mijn leer op uw 
lippen geen overredingskracht hebben. 
39 Ik zal u uitzenden naar de volken wanneer Ik u bereid zie, wanneer er waarheid is in uw ziel en in 
uw "vlees". Dan zul je in staat zijn de grote conflicten op te lossen, je zult in staat zijn grote orkanen 
te doorkruisen zonder te worden meegesleurd, je zult in staat zijn stormen te weerstaan en dichte 
nevels te doorkruisen, omdat je nu al je ogen opent voor een hoger licht dan welke menselijke 
wetenschap dan ook. 
40 Daar gij nederig zijt, zijt gij voorbestemd vele sluiers te verwijderen voor het aangezicht van 
filosofen en geleerden. Voor u allen zal vrede, vertroosting en heil zijn. 
41 In alle volkeren van de aarde geef Ik thans, door intuïtie en dromen, tekenen van Mijn nieuwe 
manifestatie. De echo's van Mijn voetstappen zijn al dichtbij te horen. 
42 Begrijpt, hoeveel Ik u liefheb; waarom vreest gij Mij? Hij die binnen Mijn Wet is, heeft niets van 
Mij te vrezen. 
43 Gij luistert naar Mij met eerbied en toewijding en toch vreest gij Mij. De reden is dat je geweten je 
zegt dat je nog geen volmaakte werken doet. 
44 Doet uw plicht jegens uw God en jegens uw naasten, betaalt uw schuld van dankbaarheid, en gij 
zult allen door den Heer worden ontvangen. 
45 Indien sommigen door onhandigheid, gebrek aan studie, gebrek aan spiritualiteit, of door 
onwetendheid op den weg ophouden, laat dan de anderen niet ook ophouden. Maar verleen uw 
bijstand aan hem die gevallen is en wek hem die slaapt. 
46 Voorwaar, Ik zeg u: de "eersten" zullen op aarde de ware volmaaktheid niet bereiken, noch zult gij 
deze bereiken, zelfs al gaat gij verder op het pad. Na hen zullen anderen komen die nog een stap 
vooruit zullen doen, en na hen anderen die nog verder vooruit zullen gaan, enzovoort. Maar terwijl 
zij in hun ontwikkeling voortgaan, zullen jullie als geestelijke wezens reeds geestelijk opgestegen zijn. 
Daarom zeg ik u dat de "eersten" altijd de weg moeten vrijmaken voor de "laatsten". 
47 Spoedig zult gij dit aardse lichaam verlaten en dan, wanneer gij in de geestenwereld zult komen, 
zult gij uzelf ervan overtuigen, dat uw levenswijze op deze aarde niet nutteloos is geweest en dat de 
kennis van het spiritualisme u, toen gij het lichaam verliet, in staat heeft gesteld de vleugels van de 
ziel uit te slaan om de nabijheid van uw Vader te bereiken. 
48 Koester de hoop op dit nieuwe leven en jullie zullen troost vinden in de tegenspoed die jullie nu 
lijden in dit dal van tranen, bloed en dood. 
49 Maak uw medemensen tot mijn discipelen. Zie hoe de "laatste" mijn woord onmiddellijk begrijpt. 
Begrijp dat je hem geen slecht fruit mag aanbieden. 



50 De mensheid bereikt nu een zekere rijpheid van ziel om mijn werk te begrijpen. 
51 Na 1950 zal deze doctrine niet worden vergeten, maar juist tot bloei komen. Het werk zal intenser 
worden en de boeken van goud zullen worden geopend, zodat wijsheid eruit zal vloeien en gij zult 
datgene begrijpen, wat gij voorheen niet begreep. De geschriften die mijn beginselen en mijn 
gelijkenissen bevatten, zullen van provincie tot provincie, van huis tot huis, en van hart tot hart 
worden meegedragen. 
52 Dan zul je zien hoe velen je een goed onthaal zullen geven en je met open armen zullen 
ontvangen, omdat hun ziel ernaar zal verlangen de Vader op zijn ware altaar te zien. 
53 zult gij Mijn leringen doorgeven, met gebruikmaking van de leerstellingen en geboden van Mozes, 
indachtig de woorden van Jezus en wat Ik u in dit "derde tijdperk" heb geopenbaard, alles verenigend 
in één werk 
54 Een "oorlog" van wereldbeelden en leerstellingen zal in de wereld uitbreken. Maar ik zal erop 
toezien dat deze beweging jullie naar het licht leidt. 
55 Mijn licht is op de gehele aarde. Daar doorheen zal Ik mannen en vrouwen opwekken door wie Ik 
Mijzelf bekend zal maken. 
56 Deze natie waarin u leeft zal een grote missie vervullen in deze tijd en in tijden die komen. In de 
grootste pijn en in de grootste beproevingen zal zij een bolwerk zijn, licht en vrede geven, en een 
steun zijn voor andere volkeren. Haar hart zal zich bevrijden van egoïsme en voordeel en zal 
veranderen in een liefdadig en broederlijk hart. 
57 Alle godsdienstige gemeenschappen zullen worden geoordeeld, en de machtigsten zullen het 
zwaarst worden getroffen. Gij weet niet wie van hen den troon der heerlijkheid op de schouders zal 
nemen, om dien naar andere landen te verplaatsen, op de vlucht voor mijne gerechtigheid. 
58 Vandaag wil ik u zeggen dat er onder u geen materiële kerken noch fanatieke altaren zullen 
worden opgericht. De rite en traditie zullen verdwijnen. Voor u zullen noch priesters noch 
geestelijken zich verheffen. 
59 Gij zult geen gezag of macht hebben om aan enig menselijk wezen de titel van heilige te verlenen. 
60 Zij die een sterke spirituele gehechtheid aan mijn Goddelijkheid bereiken, zullen het meest 
nederig zijn. 
61 De tijd is gekomen dat niet één steen op een andere van onvolmaakte aanbidding zal worden 
achtergelaten, wanneer de enige kerk in de mens zal zijn, het altaar in zijn hart, het offer in zijn 
werken, de kandelaar in zijn geloof en de klok in zijn roep, de slapende zielen wekkend. 
62 Ik spreek liefdevol tot jullie, opdat jullie Mij door deze liefde zullen kennen. 
63 Jullie zijn kleine schepselen die Ik leid op de weg naar geestelijke ontplooiing en die Ik hun fouten 
vergeef, zodat zij leren hun naaste te vergeven. 
64 Doorgrond mijn woord lettergreep voor lettergreep, opdat gij geestelijk sterk moogt zijn, en als 
een roede onder de mensen. 
65 Ik heb u van mijn licht gegeven waarmee gij uw broeders en zusters kunt verlichten. Met dit gezag 
zult gij, evenals Jezus, de zielen der duisternis bevrijden, die, gebonden en verward, de aarde 
bevolken. 
66 Mijn licht omringt en omhult alles, want jullie zijn allen uit Mijn Geest voortgekomen. Jullie horen 
bij Mij, en naar Mij moeten jullie terugkeren. 
67 Denk niet dat ik alleen voor het volk Israël ben gekomen. Het is waar, vanaf de vroegste tijden heb 
Ik u wetten, bevelen en instructies gegeven om u te maken tot Mijn discipelen, die de mensheid 
moeten onderwijzen, die het gezicht moeten zijn van de blinde, de staf van de lamme, de helende 
balsem van de melaatse. Daarom heb ik jullie alleen achtergelaten als oudere broeders en zusters. 
Maar ik wil ook dat u begrijpt dat wanneer ik over dit lijden spreek, ik spreek over de blindheid van 
de ziel, over het gebrek aan geestelijke beweeglijkheid of vrijheid, en over melaatsheid, die ondeugd 
en zonde is. Weet dat het uw ziel is die Ik wil redden, hoewel ook uw lichaam Mijn barmhartigheid 
waardig is. Maar daar geef ik dit allemaal bij. 
68 Er is een grote genezende kracht in uw ziel die nog niet ten volle is geopenbaard door gebrek aan 
geloof en vertrouwen in deze gave. 
69 De ziel is bekleed met mijn genade, maar zij struikelt door de zwakheid van het vlees. Streef naar 
harmonie en eenheid tussen je ziel en je lichaam, zodat je mijn wil kunt doen. 



70 Mijn woord is kristalhelder water, dat u verkwikt, opdat gij geen dorst meer hebt in deze wereld. 
71 De mensheid zoekt Mij en bemint Mij binnen haar religieuze gemeenschappen en sekten, en zij 
ontvangt Mijn streling en Mijn licht. 
72 De zielen staan op verschillende treden van de ladder, maar ik heb ze allemaal even lief en geef ze 
de middelen om de top te bereiken. Op dezelfde wijze zult gij uw medemensen liefhebben, zonder 
rekening te houden met de mate van geestelijke vooruitgang die zij bezitten. 
73 Ik wil dat je je hart helemaal opent om er mijn woning in te bereiden en er de fakkel van het 
geloof aan te steken. Ik wil je leren de pijn van anderen te voelen alsof het je eigen pijn is. 
74 De "stammen" van dit "volk" zullen zich geestelijk verenigen voordat de aangekondigde grote 
onrust komt. 
75 U moet nu verdiensten verwerven opdat de wereld licht op haar weg zal verkrijgen en opdat u 
geestelijk de strijd kunt aanbinden met het egoïsme en de haat die opnieuw bezit hebben genomen 
van de harten der mensen. 
76 Gezegend is hij die naar Mij hoort en de deuren van zijn hart opent, want hij zal Mijn goede 
leerling zijn. 
77 Geef in uw harten plaats aan geloof, hoop en naastenliefde, opdat zij een absoluut vertrouwen in 
uw Heer mogen hebben, opdat gij geen vermoeidheid op de weg voelt, noch ophoudt, en opdat gij 
werken van barmhartigheid verricht onder hen die lijden. 
78 Dit is het zaad dat ik je altijd heb toevertrouwd. Maar als u geen volmaakte werken hebt volbracht 
zoals uw Vader, dan is dat omdat u nog maar halverwege bent en uw vlees nog zondigt. Dit alles 
weet ik, en daarom zoek ik u met oneindig geduld. 
79 Daarom schep Ik op dit ogenblik ─ les na les ─ het Boek der Wijsheid dat Ik voor uw ogen zal 
achterlaten wanneer Ik Mijn Woord terugtrek. Daarin zul je de leringen vinden die je zullen 
aanmoedigen om vol hoop de smalle weg van je zendingsvervulling te blijven volgen, verlangend 
naar het land dat Ik je heb aangeboden, dat Mijn eigen schoot is. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 224  
 
1 Ik schrijf elk van uw werken in het boek van de opgang van de ziel. En opdat jullie je taak op aarde 
zouden kennen, heb Ik de geestelijke gaven opgewekt die Ik jullie sinds het begin der tijden heb 
toevertrouwd. 
2 kwam je uit Mij voort en vanaf dat moment was je voorbereid en toen Ik je naar de aarde zond, die 
een plaats van strijd en volmaaktheid is, gaf Ik je de wet die je leert je Vader lief te hebben en die je 
ook zegt: heb elkaar lief, zodat je in harmonie zult zijn met alle wezens die Ik heb geschapen. In mijn 
ogen, zijn jullie allemaal groot, waardig. Ik heb allen met dezelfde liefde geschapen en voor Mij zijn er 
geen verschillen tussen de een en de ander. 
3 Ik wacht al een hele tijd op de terugkeer van de kinderen. Als uw hart niet ontroerd is als u Mijn 
woord hoort, als u geen tranen van berouw vergiet, dan komt dat omdat u niet hebt toegezien en 
gewacht op de vervulling van Mijn belofte aan u in de tweede Era. Ik ben nu gekomen om spirituele 
en materiële voordelen te brengen. Mijn woord, dat de vrucht is van de Boom des Levens, zal uw 
honger stillen. Ik breng vrede voor mensen van goede wil, dat is de beloning die Ik jullie geef voor het 
volgen van Mijn geboden op aarde. 
4 Verhef uw ziel, zuiver uw hart en ga in geestelijke verbondenheid met Mij in een daad van liefde 
voor Mijn Goddelijkheid. Ik zal mijn weldaden over u uitstorten. 
5 bidt en uw gebed zal de zondaars bekeren en hem die in onwetendheid gezondigd heeft en niet 
weet hoezeer hij tegen Mij gezondigd heeft, overtuigen van zijn overtreding. Ik verwijder de kiem van 
het kwaad en laat u de weldaden van vernieuwing en zendingsvervulling kennen. 
6 Voor elk van uw goede werken heb Ik een zegen, voor uw problemen een oplossing, en voor uw 
pijnen een helende balsem. Maar dan, wanneer gij gezond en sterk zijt, onderwijst dan uw 
medemensen, inspireert hen tot het goede en weest een voorbeeld, opdat niet alleen de woorden 
van Mij spreken, maar ook uw daden zullen getuigen dat gij Mijn discipelen zijt en dat gij Mij tot uw 
voorbeeld neemt. 
7 Ik spreek tot de christelijke wereld en tot hen die niet in Christus hebben geloofd, tot het volk 
Israël, dat wil zeggen tot de gelovigen in Mozes. Aan allen zal Ik Mijn licht en Mijn streling geven. Dit 
licht zal dwaling en onwetendheid uitroeien, en het geloof in Mij zal alle zielen verenigen en hen 
onder elkander gelijk maken. 
8 Na een grote strijd zal de vrede terugkeren onder de mensen. Vandaag ontmoet je vijanden voor je 
geloof, je spiritualiteit en je goede daden, omdat de heersende atmosfeer onzuiver is en je niet in 
staat bent geweest de opmars van het kwaad te stoppen. Maar in werkelijkheid zijn jullie degenen 
die deze wereld moeten veranderen door haar de gezondheid, vrede en het geloof terug te geven die 
zij heeft verloren. 
9 U zult niet alleen zijn in uw strijd. Daarvoor vecht uw God, en Hij doet dat zoals altijd. De machten 
van het kwaad zullen worden gebonden, de mens zal worden bevrijd en zijn leven zal worden 
hersteld, en het geloof zal terugkeren in zijn hart. 
10 als jullie grote triomfen beleven in de uitoefening van jullie gaven, word er dan niet trots op, laat 
je niet bewonderen alleen omdat jullie het instrument zijn geweest dat Ik heb gebruikt om tot de 
mensen te "spreken" 
11 Gedenk dat Ik uw overtredingen heb vergeven en uw onvolkomenheden heb weggenomen. Ik heb 
gebruik gemaakt van eenvoudige, ongeschoolde en onwetende geesten, die Ik heb opgeleid om Mijn 
raadgevingen uit te voeren. 
12 Mijn woord zal op schrift worden bewaard. Dit boek zal een gids en instructie zijn voor de 
mensen. Als u niet voldoende voorbereid bent om mijn nieuwe bezwaren te begrijpen, ga dan door 
met het bestuderen van mijn woord. Ik bereid de harten voor van de discipelen die dit boek moeten 
samenstellen. Daarin zul je mijn essentie en mijn aanwezigheid vinden. Het zal de erfenis zijn die ik 
aan de mensheid zal nalaten. Zij die door Mij worden geïnspireerd zullen wetten van liefde 
uitvaardigen, wijze voorschriften, gedachten en beginselen nalaten die de wereld zal leren kennen. 
Want Mijn woord zal ontvankelijke harten vinden in alle volkeren van de aarde, klaar om het te 
ontvangen. 



13 de volkeren die de ontberingen van de oorlog hebben doorstaan, wachten op de boodschappers 
die hun geloof zullen bevestigen dat Ik ben teruggekomen om Mijn Koninkrijk te vestigen in de geest 
van de mens en om met hem een verbond van liefde en gerechtigheid te sluiten, zoals er geschreven 
staat 
14 Ik heb aan uw rechterhand een engelbewaarder geplaatst die uw leven kent. Hij heeft de taak u te 
leiden, u te beschermen tegen gevaar. Het is de "geestelijke wereld" die jullie bijstaat en die een 
grote missie van liefde vervult. Je hebt Elia, de opofferende herder die je ziel leidt, of je nu 
geïncarneerd bent of niet meer geïncarneerd. 
15 Zijn naam is niet bij alle mensen bekend, noch zijn zending. Maar het zal snel leren dat hij te allen 
tijde mijn voorganger is. Maria is moederlijke liefde en uw troost bij alle beproevingen waaraan de 
ziel wordt blootgesteld. Zij doet voorbede voor u, en in deze moeilijke tijden staat zij u bij om u te 
bemoedigen in beproeving. Zij is de bemiddelaar tussen de Zoon en de Vader. En de Meester die tot 
jullie spreekt is gekomen om jullie te onderrichten en jullie als Mijn volgelingen voorbereid achter te 
laten wanneer Ik vertrek. 
16 Mensheid, Ik keer tot u terug door middel van de menselijke geest om Mijn leer in uw geest en 
Mijn essentie in uw hart te leggen. Ik keer tot u terug als een fakkel van hemels licht om de mensen 
te leiden naar het pad van vergeestelijking, dat de weg is naar het eeuwige leven. 
17 Het licht van mijn onderricht verlicht jullie, zodat jullie kunnen schijnen in de schaduwen van deze 
wereld. 
18 Ontvang deze boodschap die Christus u zendt, opdat gij geestelijk met uwen hemelsen Vader zult 
kunnen communiceren, want hij zal u liefdevol antwoorden op dezelfde wijze. 
19 Wees welkom, jullie verdrukten die moe zijn van het lijden; kom en rust in Mijn liefde. Ik ben 
vrede en gemoedsrust, en ik wil hetzelfde in jouw ziel achterlaten. Ik ben jullie kruisdrager en jullie 
hoop. Verheugt u en weest bemoedigd, Ik ben met u! 
20 Op die momenten dat je Mijn woord hoort, voel je je gelukkig. Er is vrede in Mijn Goddelijke Geest 
wanneer Ik voel dat jullie naar Mij luisteren, en Ik wil dit gevoel aan jullie doorgeven. Lange tijd 
hebben jullie gewacht op Mijn terugkeer. 
21 Bewaar mijn woord, dat gouden tarwe is, en verlies het niet. Het is noodzakelijk dat u het 
immense belang van liefdadigheid erkent, want dan zult u de wonderen ervaren die liefdadigheid 
verricht. Hoe droevig is het wanneer een van mijn kinderen in zijn hart niet de vreugde voelt die zijn 
geestelijke ziel ervaart! Ik wil u zien troosten, beminnen, genezen, of het nu het lichaam of de ziel is 
van degene die lijdt. Hij die liefheeft, kent de haat niet die het leven verbittert. Hij die liefheeft, kent 
de wrok niet die het hart vernietigt en de ziel bedroeft. Wie liefheeft, heeft goedheid in zijn woord, in 
zijn uiterlijk en in zijn werken, zijn leven is liefdevol en zijn lichamelijke dood zal zacht zijn. 
22 Eeuwig troost Mijn Geest u met zijn vaderlijk woord. En toch, wanneer jullie diep lijden en Mij 
aanroepen in jullie pijn, geloven jullie dat jullie oproep door Mij niet gehoord wordt. Jullie twijfelen 
omdat jullie niet in staat zijn Mij te voelen. Want hoewel jullie Mij in jullie dragen, weten jullie het 
niet en geloven jullie het niet. Wanneer heb ik je niet verteld dat ik van je hou? Als je me kon horen ─ 
hoe gelukkig zou je zijn. Ieder mens zou een zaaier zijn op Mijn velden, een kweker in Mijn 
boomgaarden, en zijn zaad van liefde zou door Mij bewaterd worden. 
23 Jullie zijn gematerialiseerd, en daarom zijn jullie afgedwaald en voelen jullie je ver van Mij 
verwijderd. Maar ik zal u de vergeestelijking geven die u dichter bij die bron van wijsheid en 
openbaring zal brengen. Er zijn velen die dagelijks in de bladzijden van mijn Evangelie lezen zonder 
mijn leringen te volgen en te beleven. Wat voor goeds doet het hen om mijn woorden te herhalen? 
Zij daarentegen, die Mij volgen op de weg van het hart, van het gevoel, zullen dichter bij hun 
Meester komen. 
24 Waarlijk, Ik zeg u: Komt tot Mij, mensen, maar het moet zijn op de ladder der liefde, der 
edelmoedige gedachte. Begin nu, opdat gij uw lijden kunt beëindigen, opdat gij kunt ophouden met 
wenen en kunt ontwaken uit de slaap waarin gij zijt verzonken. 
25 Er zijn zoveel manieren om Mij te dienen en nuttig te zijn voor je naasten. Strooi Mijn zaad uit als 
een troost voor hen die lijden. Weersta de beproevingen van pijn die je overkomen op je reis door 
het leven door geloof. Geloof kent geen "onmogelijke" omdat het een goddelijke gave is. Verenigd 
met liefde, zal het je verdediging zijn tegen de stormen van deze wereld. Zonder goede daden in het 



leven, wat zul je dan zijn? Maak gebruik van dit bestaan, want als dit niet gebeurt, zult gij de 
gezondheid van de ziel niet kennen, want zij put haar kracht alleen uit goedheid. Zorg ervoor dat uw 
gedachten zuiver zijn als lelies, dat uw werken de geur van bloemen hebben. 
26 Sta op, gij mensen, en kom tot Mij, want Ik wacht op u. Komt op den weg des harten, en gij zult 
daarin uw bestemming bereiken, en al gaan eeuwen voorbij, Ik zal op u blijven wachten. 
27 Weest niet als de jonge vogels die in hun nest sterven voordat zij hebben leren vliegen. 
28 Ik spreek tot u door gedachten die van God komen op het ogenblik van innerlijke bereidheid (van 
de stemdragers), ook al worden zij door menselijke lippen geuit. Mijn Aanwezigheid komt naar je toe, 
streelt je en wekt je. Wacht dus niet tot morgen om hen te strelen die op hun beurt op je wachten. Ik 
wil je niet horen zeggen: "Morgen vertrek ik om mijn missie te vervullen." Want als jullie je leven niet 
gebruiken, zullen jullie tranen blijven vergieten, en ik zal op jullie blijven wachten. Jij bent mijn 
geliefde zaad dat, onder mijn hoede, belooft mooie bloesems en goede vruchten voort te brengen. 
29 Daar in de eeuwigheid zijn de zielen van hen die groot zijn geweest in de wereld door hun liefde, 
hun barmhartigheid. Daar verenigen zij zich na hun taak op aarde te hebben volbracht, en van 
daaruit bieden zij hun hulp aan de zwakke mensen en aan de angstige zielen die nog door de wereld 
zwerven, en storten zij hun liefde uit over de mensheid. Daar zijn geen scheuringen of 
vervreemdingen zoals in uw wereld, waar de mensen elkaar niet liefhebben of begrijpen omdat hun 
geloofsbelijdenissen en godsdienstige dogma's hen scheiden. Weet dat religies slechts tijdelijke 
paden zijn die de zielen naar het Licht leiden, waar allen gelijkelijk zullen schijnen, verenigd door de 
wet van de liefde. 
30 Daarom zeg ik jullie dat liefde de grondsteen van elke godsdienst moet zijn, omdat dit licht elke 
theorie, wetenschap of filosofie te boven gaat, en door alle mensen wordt gevoeld en gekend. 
31 Onder de scharen die in deze tijd naar mijn woord luisteren zijn er met sterke en ontwikkelde 
zielen, die naar het geestelijke komen en de ceremoniën, riten en vormen van aanbidding mijden. Zij 
komen en verlangen naar God als liefde en als wijsheid, die zij meer aanbidden dan de materie, en 
wanneer zij eenmaal vrij zijn, voelen zij dat zij geen priesters, noch meesters, noch leraars nodig 
hebben. Zij zijn als fakkels die de weg van anderen verlichten. 
32 Velen die thans in het "Geestelijk Dal" leven, hebben voor u de weg van de evolutie uitgestippeld 
met hun onuitwisbaar merkteken van geloof, barmhartigheid, wijsheid en liefde. Het zijn hoge, 
stralende wezens die je zult ontmoeten als je terugkeert naar de andere wereld. Want zij zullen allen 
verenigen in de oneindige liefde van de Vader, waarin alle religieuze gemeenschappen op aarde 
verenigd moeten zijn. De boodschappen die deze wezens van deze wereld zenden komen als witte 
vogels om zich te nestelen in de geesten van hen die door liefde en inspiratie zijn voorbereid. 
Hoeveel van die gedachten, ingevingen of boodschappen die in de vorm van engelen tot de mensen 
zijn gekomen, moesten naar gene zijde terugkeren omdat zij niet begrepen waren om ze te 
ontvangen. Daar, in mijn boezem, zullen zij wachten tot mensenharten zich voorbereiden om hen 
opnieuw te zenden, als een adem van liefde. 
33 Maak u gereed, o volk! Sluit uw hart niet langer wanneer de boodschap tot u terugkeert, als de 
golven terugkeren, als het gezang van de vogels terugkeert met de dageraad, als de hoop terugkeert 
in harten die vermoeid zijn van lijden en wachten. 
34 liefde! Zij die niet liefhebben dragen een diepe droefheid in zich: die van het niet bezitten, het 
niet voelen, van het mooiste en hoogste in het leven. 
35 Dit was wat Christus u leerde met zijn leven en met zijn dood, en wat Hij u naliet in zijn goddelijk 
woord, samengevat in de zin: "Hebt elkander lief met de liefde die Ik u geleerd heb". 
36 De dag zal komen dat zij die niet hebben liefgehad, zich zullen bevrijden van hun bitterheid en hun 
vooroordelen, tot Mij zullen komen en bij Mij zullen rusten, waar zij zullen terugkeren tot het leven 
en Mijn liefdevol Woord vol oneindige tederheid zullen horen. Waarlijk, Ik zeg u, in Mijn liefde is Mijn 
kracht, Mijn wijsheid en Mijn waarheid. Het is als een oneindige ladder van treden die zich in 
verschillende vormen vertoont ─ van de laagste menselijke wezens tot de hoogste zielen die de 
volmaaktheid hebben bereikt. Heb lief, zelfs op je eigen manier, maar heb altijd lief. Haat niet, want 
haat sleept een spoor van dood achter zich aan, terwijl liefde doet vergeven en alle wrok doet 
vergeten. 



37 Bestudeer mijn woord. Ik wil je horen spreken over de gaven van de Geest, van liefde, van 
barmhartigheid. 
38 Weet dat wijsheid ook wordt verkregen door de gevoelens van het hart. Die gevoelens worden 
woorden die diepgaande leringen bevatten, sublieme ideeën die liefde inboezemt. 
39 Ik geef jullie dit licht opdat jullie leven verheven en omgevormd wordt, opdat jullie van dit licht 
geven aan de zieken, aan de kinderen, aan de behoeftigen, want zo zullen jullie niet moe worden. 
40 Word gezanten van het goede en uw geestelijk gelaat zal zo schoon worden dat het in uw werken 
weerspiegeld zal worden. 
41 Indien gij hebt geloofd dat gij de hemel hebt bereikt omdat gij naar mijn leringen luistert, vergist 
gij u. De hemel zal alleen bereikt worden door hen die mijn leer volgen. Indien gij meent, dat de ziel 
door deel te nemen aan de riten van de verschillende godsdienstige gemeenschappen de nodige rust 
zal vinden, dan zeg ik u met zekerheid: Neen! De ziel heeft pas vrede als het geweten haar geen 
verwijten maakt. 
42 Mijn liefde zoekt altijd degene die haar het meest nodig heeft. Dus werd ik man in die tijd om me 
aan een volk te wijden. Dat de mensen Mijn woord hoorden. Maar hoewel zij de waarheid hadden 
gehoord, erkenden zij Mij niet, en hun blindheid culmineerde in het vergieten van het onschuldige 
bloed van het Lam. 
43 Jeruzalem! Jeruzalem! ─ land waar mijn prediking en opoffering eindigde. Je zult niet de enige zijn 
met pijn en oorlog. Toch zullen jullie zwaar getroffen worden. Maar er zal oorlog zijn op andere 
plaatsen, omdat de mensen die met hun denken scheppen, en daarin zullen zij hun einde moeten 
vinden. 
44 Als de mensen in hun gedachten aan oorlog denken, is dat omdat zij geen liefde in hun hart 
hebben. Maar ik vraag je: Waarom kun je niet liefhebben, noch vergeven? Denk je dat Ik hen die Mij 
opofferden minder liefheb dan hen die om Mij weenden? Weet dat door jullie gebrek aan liefde en 
begrip jullie Mij nog steeds kruisigen. 
45 Jeruzalem is nu een plaats van pijn, en ik zeg tot jullie: Hoedt u ervoor onschuldig bloed te 
vergieten of Mijn gezanten te belasteren, want uw kinderen zullen dan vele tranen vergieten omwille 
van allen die gij verwerpt, en zij zullen veel pijn lijden omwille van degene die gij pijn doet. Dit zal 
niet mijn straf zijn, maar de vrucht van uw zaaien. 
46 Weent, gij mensen, als gij niet weet hoe lief te hebben, weent als gij niet weet hoe te vergeven, 
weent met de bitterheid van iemand die weent om zijn eigen dood. Want wie niet liefheeft, kan niet 
tot Mij komen. Daarom zeg ik tegen jullie: Ween, wees innerlijk bewogen, want als je voelt, is het 
omdat je nog leven hebt en je jezelf kunt schoonwassen in je tranen van berouw. 
47 te allen tijde heb Ik Mij tot de kinderen van Mijn volk gericht om hen te herinneren aan het 
Verbond dat zij met de Vader gesloten hebben en om hen te zeggen dat zij de boodschappers van 
Mijn Vrede zijn onder deze mensheid die afgedwaald is op de wegen van de zonde. 
48 Mijn licht heeft altijd de weg van Israël verlicht, opdat het daarin werken zou doen, die 
aangenaam zijn in de ogen des HEREN. 
49 Het licht van mijn Goddelijkheid heeft altijd op de mensen neergeschenen. Maar toen zij dachten 
dat zij in de steek gelaten waren, verloren zij hun spiritualiteit en hun geloof en vervielen in afgoderij. 
50 Daarom is haar geestelijke vooruitgang traag geweest. Indien dit volk zich van het begin af aan 
had bevrijd van zijn egoïsme en aan de volkeren der aarde alles had doorgegeven wat Ik het heb 
gegeven en geopenbaard, zouden Mijn Wet en Mijn Leer door de gehele mensheid worden 
geëerbiedigd. Maar kijk naar de wereld zoals zij voorbijgaat zonder Mijn Wet, terwijl zij een zeer 
bittere beker drinkt en honger en pijn lijdt. 
51 Mijn volk heeft niet kunnen voorkomen dat de aarde doordrenkt is met mensenbloed. De vrede is 
nooit tot stand gekomen omdat de boodschappers ervan het in hun harten voor zich hielden, omdat 
zij twijfelden of zij dit wonder wel konden volbrengen. Gij zijt gelijk aan mijn leerling Thomas, die u 
een pijnlijk voorbeeld gaf en zich aan u vertoonde als een apostel van mij, die aan mijn waarheid 
twijfelde. Onder jullie zijn er ook die twijfelen. 
52 Er zijn kinderen van dit volk wier hart ijdel is geworden, totdat zij dachten dat zij op aarde 
onopvallende meesters waren. Het zijn zielen die beheerst worden door het materialisme van de 
wereld en de behoefte van het hart om te pronken. 



53 Het zijn zij die mijn gerechtigheid en de onsterfelijkheid van de ziel hebben vergeten, die hen 
hebben bedekt met een duister verband dat hen verhindert de helderheid van mijn licht te zien. 
Maar mijn gerechtigheid en mijn liefde dalen op dit ogenblik neer tot de leden van dit volk die, 
volgens mijn wil, opnieuw op aarde zijn geïncarneerd om de mensen te zeggen hoe zij mijn vrede en 
mijn zegeningen onder de mensheid moeten verdelen. 
Onder dit volk hier zijn zij, die Ik op dit oogenblik heb uitgezonden, opdat zij mijne nieuwe 
openbaring onder u zouden authentificeeren, en opdat zij er later getuige van zouden zijn tegenover 
uw medemenschen. Je voelt nu een diepe pijn wanneer je ziet dat je weliswaar dicht bij je Heer bent, 
maar dat je elkaar niet liefhebt, dat je elkaar niet erkent, en dat je momenten hebt waarop je je 
vredeloos voelt. 
54 Gij zult Mij in deze tijd niet als mens zien, maar hoewel gij Mij niet met uw ogen ziet, zult gij in 
Mijn manifestatie geloven. Je zult de tijd moeten erkennen waarin je je geestelijk bevindt, en de 
missie die ik je heb toevertrouwd. 
55 Deze tijd van verantwoordelijkheid weegt op u. Om in de strijd vooruit te komen, doorgrondt mijn 
woord van tevoren, met het gevoel alsof u aan de oever van een rivier naar de Meester luistert. In 
deze tijd, door vernieuwing, zal uw ziel een grote zuiverheid bereiken en waardig worden om haar 
gaven met anderen te delen, en waardig om in mijn Aanwezigheid te zijn. 
56 Wanneer de wereld verneemt, dat gij Mij in uw midden hebt gehad en Mij hebt gehoord, zal zij in 
dit volk deugden, voorbeelden en leringen zoeken, die hen kunnen overtuigen. 
57 Niet alleen jij zult goed doen aan anderen. Ik ben het, die de harten bereid, opdat zij u een gunst 
bewijzen, wanneer gij hen nodig hebt. En jullie die helderziend zijn zullen weten aan wie jullie deze 
voordelen te danken hebben. 
58 Want het zal niet Mijn Wil zijn die doornen op je pad zet, want Ik heb je waarlijk lief. Jullie 
ontmoeten slechts datgene wat jullie zelf op de weg gezaaid hebben, en als het pijn is, als het afkeer 
is, als het tranen zijn, geef dan niet jullie God de schuld en laster niet, want jullie zijn de kinderen van 
het licht. 
59 Begrijp dat jullie allen erfgenamen zijn van mijn koninkrijk. Maar om het te nemen, moet je grote 
prestaties leveren. 
60 Handel in uw leven naar mijn wet en die zal u als een stralende ster brengen naar de poorten van 
het "Beloofde Land". 
61 Wees in de wereld het Licht, de Weg, de Kennis. Nodig je medemensen uit om naar mijn tafel te 
komen die op je wacht. Daar zult u genieten van het brood van het eeuwige leven. 
62 Eet, rijk en arm, want dit feest zal u niets kosten. Maar jullie moeten je onder elkaar mengen, 
zodat er ware vreugde is op dit feest. 
63 Komt naderbij om dit woord te horen, want spoedig zult gij het niet meer horen. 
64 Wanneer ik spreek over het naderende einde van deze manifestatie, begrijpen sommigen onder u 
niet waarom ik haar niet voor onbepaalde tijd onder de mensen laat voortduren. Hierop antwoord ik 
u dat geen van de manifestaties waarin God in de loop der tijden tot de mensen heeft gesproken, 
eeuwig is geweest. Altijd moest uw Vader Zichzelf vermenselijken in dit proces, en hoezeer was dit 
nodig om door u gehoord, gezien en gevoeld te worden. Daarom zal een fysiek waarneembare 
manifestatie nooit de hoogste en meest volmaakte manier zijn van uw communicatie met de Heer. 
65 Wanneer jullie de verheffing van jullie leven door vergeestelijking bereikt hebben, wanneer de 
rechtvaardigheid, de liefde en het licht, die in Mijn Leer aanwezig zijn, de norm van jullie werken zijn, 
en de verering die jullie Mij bewijzen absoluut geestelijk is, dan zullen jullie in de tijd zijn van het 
gesprek van geest tot geest, van het volmaakte verkeer ─ wanneer de Vader niet langer gedwongen 
is, om Zijn Wet in een steen te kerven om Zichzelf verstaanbaar te maken en gehoorzaamheid te 
verkrijgen ─ wanneer Hij niet langer Zijn Goddelijk "Woord" menselijk behoeft te maken om tot de 
mensen te spreken door menselijke lippen ─ wanneer Hij niet langer het onhandige intellect behoeft 
te gebruiken van de stemdragers aan wie Ik Mijn voorspraak heb verleend in dit Derde Tijdperk. 
66 Mijn in steen gehouwen wet is eeuwig in haar betekenis, maar haar uiterlijke vorm is vergankelijk. 
Ik heb de tafelen laten verdwijnen waarin de geboden waren gekerfd. Wat uw Vader wilde, was dat 
de wet in de harten geschreven zou blijven. Ik zeg u ook dat zelfs Jezus, de Beloofde, de Gezalfde, de 
Zoon van God, niet eeuwig op aarde was. Het is waar dat Zijn woord, Zijn onderricht, Zijn werken en 



Zijn voorbeeldig leven onvergankelijk waren, eeuwigheidswaarde hadden. Maar Zijn menselijk leven 
op aarde was kort. Want nadat Hij Zich in wijsheid, in liefde en in barmhartigheid had uitgestort, was 
er voor Hem geen reden meer om nog een ogenblik te blijven nadat Hij Zijn voorbeeldig werk had 
volbracht. De stem van Christus is het Woord van de Vader, het weerklonk en zal eeuwig weerklinken 
in alle zielen. 
67 Hetzelfde zal gebeuren in deze tijd, mensen. Aan deze wijze waarop Mijn Geest zich aan jullie 
openbaart door middel van het brein van de stemdragers zal spoedig een einde komen, want zij is 
niet de meest volmaakte. De betekenis echter die uitgaat van de woorden die van de lippen van de 
stemdragers komen, zal eeuwig zijn, omdat het dezelfde essentie van woorden is als die welke Ik 
jullie eerder heb gebracht, en dezelfde essentie die de Wet bevat die Ik jullie in het Eerste Tijdperk 
heb gegeven. 
68 Denk ernstig na als goede discipelen, en gij zult beseffen dat de uiterlijke vormen, het 
vermenselijkte of stoffelijke deel van alle manifestaties van uw Vader niet eeuwig onder u kunnen 
zijn. Want als dit zou gebeuren, zou je nooit je weg uit je stagnatie vinden, je zou nooit evolueren. Je 
moet echter begrijpen dat je spirituele bestemming is op te stijgen, te bereiken, te overwinnen, te 
weten. 
69 Het uiterlijke deel van die openbaring van de Vader op de berg Sinaï was de steen die diende als 
middel om er de Goddelijke Wet in te kerven. 
70 Het uiterlijke deel van de openbaring van God aan de mensen door Jezus was de 
lichaamsbedekking, de menselijke gestalte van Christus. En in de tegenwoordige tijd is het uiterlijke 
deel van mijn verkondiging de stemdrager geweest; daarom zal deze vorm van openbaring, evenals 
die van de voorbije tijden, haar einde kennen. 
71 Begrijp dat jullie kinderen zijn van het Spirituele volk die zich niet moeten voeden met vormen 
maar met essentie. Als jullie mijn woord goed begrijpen, zullen jullie nooit meer vervallen tot 
afgoderij, noch zullen jullie je vastklampen aan de uiterlijke daden van aanbidding, aan vormen, aan 
het vergankelijke, want jullie zullen altijd streven naar het wezenlijke, het eeuwige. 
72 Besef dat je in alles gebonden bent aan het materiële. Ik heb gezien hoe jullie, wanneer een van 
jullie geliefden deze wereld verlaat, je vastklampen aan zijn levenloze lichaam, verlangend het nieuw 
leven te schenken of het tegen te houden, zonder te bedenken dat het niet dat lichaam, die vorm, is 
waaraan jullie gehecht moeten blijven, maar de ziel van degene die, vanaf dat moment, jullie 
aanschouwt vanuit een wereld met meer licht, zonder jullie zijde te verlaten, zonder jullie te 
verwarren of te vergeten, zonder de eeuwige banden te verbreken waaraan jullie allen gehecht zijn. 
73 Wie weent over de dood van het vlees, omdat hij meent daarin het einde te zien van een geliefd 
wezen, is een "dode" die weent over een andere dode, is een onwetend mens en zonder licht, die 
zijn hart gesloten heeft voor datgene wat hem vanuit het licht beschouwt. 
74 Als de mens zich zou beperken tot het bestuderen van en leven naar de leer van mijn Leer in 
plaats van naar ingewikkelde godsdiensten, zou er meer licht in uw wereld zijn, zou er vrede in de 
zielen zijn. 
75 Groot is het testament dat God in uw handen heeft gelegd. Maar je weet nog niet wat je bezit. 
Daarom is jullie planeet nog steeds een tranendal. 
76 Indien de mensen, in plaats van te dromen van de ontdekking van de Ark des Verbonds, die de 
Tafelen der Wet bevatte, en van de vorm van de Goddelijke Meester in verschillende beelden te 
willen vereeuwigen, zich zouden beperken tot het doordringen in de betekenis van de Goddelijke 
Wet en Leer, zouden zij zich waarlijk verenigen en zou er vrede zijn. 
77 Ik zeg u dit alles omdat gij, die in deze tijd een der grote openbaringen hebt ontvangen, het gevaar 
loopt u vast te klampen aan het uiterlijke deel, dat is, de vorm, om te trachten die voor altijd bij u te 
houden. Zij die zo handelen zullen "doden" zijn die hun doden bewaken, omdat alle vormen 
voorbijgaan en van hen alleen het wezenlijke, het geestelijke, het eeuwige, overblijft. 
78 Gebruik uw verstand opdat gij zult begrijpen, en maak gebruik van uw wil opdat gij 
dienovereenkomstig zult handelen. 
Mijn vrede zij met u! 



Instructie 225  
 
1 Geliefde discipelen: Mijn liefde en mijn vrede zijn met jullie. Ik leer jullie met mijn goddelijke 
opdracht om de aardse goederen te vergeten, zodat jullie ziel zich kan losmaken en zich met de 
Meester aan gene zijde kan verenigen. 
2 In ieder hart is een verdriet, een klaagzang, die gij voor Mijn ogen tracht te verbergen. Jullie komen 
om van Mij te leren en willen Mij jullie verdriet niet tonen. Maar jullie staan voor Mijn doordringende 
blik, die doordringt tot op de bodem van je hart en zich inleeft in je pijn. 
3 voordat Ik u Mijn onderricht geef, zal Ik Mijn balsem op uw wonden leggen, uw ziel met vrede 
vervullen. Ik wil je sterk zien, je dicht bij Mij voelen. De banden die tussen u en de Vader bestaan, 
zullen dagelijks worden aangehaald, opdat de ketenen die uw hart aan de aarde binden, verbroken 
zullen worden en uw ziel bevrijd zal worden. Ik heb u geleerd de geestelijke en menselijke wetten te 
gehoorzamen, opdat gij niet zoudt vervallen tot materialisme of geestelijk fanatisme. 
4 Jullie hebben veel geleden om het punt te bereiken dat jullie getuige konden zijn van Mijn derde 
openbaring en dat jullie Mijn woord weer konden horen. Onder u zijn er die, hoewel zij Mij gehoord 
hebben, niet vrij zijn van lijden omdat hun ziel zich niet heeft kunnen bevrijden van menselijke 
behoeften. Maar Ik kom als een geduldige en liefdevolle Meester om jullie bij te staan met Mijn 
onderricht, zodat de nieuwkomers vooruit kunnen komen in hun zwerftocht. 
De beproevingen van het leven zijn een deel van Mijn onderricht, zij vormen en sterken uw zielen om 
de nieuwe beproevingen die zullen komen te weerstaan. Pijn is het middel geweest waardoor jullie 
tot Mij zijn gekomen. Hetzelfde gebeurde in de Tweede Era. Het waren de blinden, de melaatsen, de 
verlamden, de bezetenen, de doven ─ zij die etterende wonden hadden, niet alleen in het lichaam, 
maar ook in het "hart" ─ die van Mij getuigden. 
5 De werken van liefde en barmhartigheid die Ik onder u deed en die gij wonderen hebt genoemd, 
hebben het geloof van die harten aangewakkerd en door hen zijn vele anderen tot Mij gekomen. Het 
was Mijn Wil om die werken te doen om de diepste koorden van het hart en de ziel te doen beven, 
zodat de mens rechtstreeks de kracht van Jezus zou ervaren ─ die bovennatuurlijke Mens die werken 
volbracht die door andere mensen onmogelijk konden worden volbracht ─ werken die boven de 
wetenschap stonden en boven alles wat de boodschappers van de Heer in voorbije tijden hadden 
gedaan. Het was nog niet de voleinding der tijden, en daarom daalde de Vader, daar Hij Geest is, 
neer tot de mensen verborgen in het vlees van Jezus, opdat al Zijn werken zichtbaar en Zijn woorden 
hoorbaar zouden zijn. 
6 Daarom genas Ik bij vele gelegenheden eerst hen die lichamelijk ziek waren, opdat het bewijs zou 
worden geleverd voor de ogen van de meest ongelovigen en de meest gematerialiseerden. Want 
indien Ik die wonderen alleen aan de ziel had verricht, zouden zij door het volk niet zijn gezien noch 
geloofd. 
7 De tijden zijn veranderd. Indien gij niet gelijk waart, zou Ik die wonderen onder u herhalen, om van 
Mij te getuigen. Maar jullie waren Mijn getuigen in die tijd. Jullie waren niet alleen getuige van Mijn 
barmhartigheid, maar jullie hebben die ook ontvangen. Hoevelen van jullie hebben de streling van 
Jezus gevoeld, de zachte druk van zijn hand op je hoofd. Hoevelen onder u hebben de klank gehoord 
van dat woord dat uw lichaam en ziel vervulde met zijn genezende kracht en zijn liefde. 
8 Heden kom Ik rechtstreeks tot uw ziel, want Ik heb haar blind bevonden bij sommigen, beroofd van 
mobiliteit bij anderen, doof voor de Goddelijke Stem bij anderen, en melaats door zonde en ondeugd 
bij sommigen. Dan heb Ik u geroepen, opdat gij gewillig en vreedzaam tot Mij zoudt komen. Maar je 
was verhard in je hart. Pas toen de pijn erg intens was, ging je op weg naar Mij. 
Voorheen klopte je op de ene deur na de andere in de hoop op gemoedsrust, gezondheid of troost. 
Maar toen jullie deze voordelen nergens vonden, bogen jullie nederig jullie nek om in mijn 
Aanwezigheid te komen. Jullie zijn allemaal deze kant op gekomen. Niet één hart, niet één ziel is tot 
Mij gekomen die Mijn barmhartigheid niet nodig had, en daarom zeg Ik jullie nogmaals dat jullie deze 
weg door pijn hebben gevonden. 
9 Sommigen eisten in hun ongeloof een wonder van Mij om te geloven. Toen stelde ik hen op de 
proef door hun niet het wonder te schenken waar ze om vroegen. Want wie in Mij gelooft en Mij 



liefheeft, stelt nooit voorwaarden aan de Vader. Anderen bleven, ondanks hun gebrek aan geloof, 
naar Mijn onderricht luisteren totdat hun hart zich boog, waardoor het wonder op hen werd verricht. 
Toen zij vol geloof in hun Heer hun ogen openden, beseften zij met oneindige vreugde dat zij weer 
gezond en vredig waren geworden. En weer anderen, die eveneens volhardden in het luisteren naar 
Mijn woord, vergaten hun lichamelijke pijn en verhieven hun ziel, totdat zij zelf hun lijden zegenden, 
omdat zij behoorden tot hen die dichter bij Mij kwamen. 
10 weest gezegend omdat jullie hebben ingezien dat Ik op deze wijze jullie geloof en jullie liefde heb 
beproefd en dat jullie door jullie verlangen naar verlossing Mijn barmhartigheid en Mijn gaven 
hebben verkregen 
11 Ik ben Meester geweest, Ik ben Vader geweest, Geneesheer en Rechter. Ik ben de opperste 
Liefde. Zoek Mij altijd als Vader en als Meester. Wordt niet ziek opdat gij Mij niet als Geneesheer zult 
zoeken en stel Mijn gerechtigheid niet op de proef opdat Ik niet als Rechter met u zal zijn. 
12 De praktijk van de zedelijkheid, de deugd en de vergeestelijking zal u bevrijden van de ziekten van 
het lichaam en de smaad van het geweten. 
13 Ik zeg jullie nogmaals dat Ik vandaag niet naar de mensheid ben gekomen om Mijn wonderen van 
het Tweede Tijdperk te herhalen. Want Ik ben gekomen met verlangen naar uw ziel, maar zonder uw 
lichaam te vergeten, want ook dat is Mijn schepping. Ik ben gekomen om uw hart met vrede te 
vervullen en uw gezicht te doen glimlachen temidden van de wisselvalligheden en de pijnen van deze 
tijd. 
14 Ik heb jullie hart verlicht met het licht van een ideaal dat werkelijkheid is, want dit ideaal ben Ik, 
het doel van de weg waar jullie altijd Mijn aanwezigheid, Mijn bijstand zullen hebben. Daarop zal ik 
een wekker zijn, een vriend, een arts, en een beschermer die je slaap zal beschermen. 
15 Uw ziel is nu haar wereld aan het ontdekken, hoewel zij nog op aarde woont. Het leert nu zijn 
heiligdom kennen, het heeft de weg gevonden, en van daaruit ziet het zijn ware vaderland aan de 
horizon. 
Je vraagt Mij in je hart welke hem zullen bereiken, en Ik antwoord je: Allemaal. Maar in de toekomst, 
zal het niet de pijn zijn die je leidt, noch de beproevingen die je dwingen. Het zal jullie liefde zijn, het 
licht dat jullie naar Mij zal leiden. De beproevingen van de weg dienen alleen om je wakker te 
schudden van je materialisme. 
16 Als de stormen en de wervelwinden voorbij zijn, zal er rust en vrede in uw harten zijn. Dan zullen 
jullie je eenheid bereiken, en de Vader zal tot jullie zeggen: Nu zijn jullie bereid. Denk nu aan 
anderen, nu hebt gij het recht uw medemensen te onderrichten, want nu kunt gij het goede 
voorbeeld geven. 
17 Het "nieuwe Jeruzalem" zal zijn poorten openen. Daarin zullen de wachters blijven en van daaruit 
zullen de boodschappers uittrekken naar de volkeren om gelukzaligheid en het getuigenis te 
brengen. 
18 Uw woord zal de beelden van hun voetstukken afwerpen, en het licht dat van U uitgaat zal de 
duisternis wegnemen. 
19 Hoewel het u een al te grote verantwoordelijkheid lijkt, zeg ik u dat u deze taak kunt volbrengen. 
Want je ziel begon haar pad van evolutie lang geleden. 
20 In het eerste tijdperk bewaarde Israël de Ark van het Verbond alleen voor zichzelf. Maar toen 
Jezus op aarde predikte, ging Hij verder dan de grenzen van Judea en zond Zijn apostelen naar 
andere volken om het zaad der liefde te verspreiden. 
21 Heden kom Ik als de Heilige Geest, en Mijn Universele Leer omvat allen, zonder onderscheid van 
ras, geleerd of onwetend, rijk of arm. Daarin zullen alle bewoners van het heelal, die in een oneindig 
aantal werelden wonen, worden verenigd. 
22 Uit dit "volk" zal de geestelijke tempel verrijzen waarin Ik eeuwig zal wonen ─ de inwendige 
tempel waarin een altaar van liefde voor Mijn Goddelijkheid zal verrijzen ─ een heiligdom dat niet 
met stenen zal worden gebouwd, maar met gebeden, werken van barmhartigheid en ware 
getuigenissen. In deze tempel zal Mijn beeld zijn - niet het beeld dat door mensenhand is gemaakt, 
maar het beeld dat Ik "naar Mijn beeld en gelijkenis" heb geschapen: de mens, begiftigd met ziel en 
verlicht door het licht van de Geest. 



23 Je hebt een weerspiegeling van het Goddelijke in je, Ik ben waarlijk in je. De intelligentie, de wil, 
de vermogens, de zintuigen en de deugden die gij bezit, getuigen van de hogere natuur waartoe gij 
behoort, en zijn een levend getuigenis voor de Vader uit wie gij voortkomt. 
24. Soms, door ongehoorzaamheid en zonde, bezoedelen en ontheiligen jullie het beeld dat jullie van 
Mij in je wezen dragen. Dan gelijkt gij niet op Mij, want het is niet genoeg een menselijk lichaam en 
een menselijke ziel te hebben om een beeld van de Schepper te zijn. De ware gelijkenis met Mij is in 
je licht en in je liefde voor al je naasten. 
25 "Groei en vermenigvuldig u," zeg Ik tot uw ziel in dit derde tijdperk, zooals Ik tot de vaderen van 
het menschdom heb gezegd, toen Ik hun zeide, de aarde met menschen te bevolken. Groei en 
vermenigvuldig u, geliefde mensen, maar groei in spiritualiteit en vermeerder in deugden. 
26 Wees licht temidden van zoveel duisternis die in deze tijd heerst. Wees gebed en manna, wees 
balsem en streling, dan zult gij harmoniëren met hen die Mij liefhebben, met de zielen die Mij 
aanbidden. 
27 Op aarde hebben jullie een toevluchtsoord dat jullie thuis is ─ die instelling die het beeld van het 
heelal is, zodat jullie in haar schoot kracht zullen opdoen voor de strijd van het leven. 
28 Zorg ervoor dat uw huis iets van een heiligdom heeft, dat het een klein koninkrijk is, een oase in 
de dorre en vijandige woestijn van uw leven. Waak over de deugd van uw huis, maar verval niet in 
zelfzuchtigheid door een overmaat van eerzuchtige bezigheden, want dan zal het ophouden op het 
heelal te lijken door zijn gebrek aan gastvrijheid, liefde en barmhartigheid. Laat uw dak gastvrij zijn 
en uw tafel broederlijk. 
29 Alleen langs de weg van de liefde zullen jullie Mij bereiken en Mij leren kennen. Daarom heb ik 
jullie onderwezen hoe jullie volgens deze leer moeten leven. Want het bezielt je met ware liefde. 
30 Mijn Woord zal jullie gids zijn in dit Derde Tijdperk en zal jullie door hindernissen, afgronden en 
duisternissen heen leiden, want het bevat Mijn instructies. 
31 Denk eraan dat Ik alleen uw redding ben. In voorbije tijden, in huidige tijden en in toekomstige 
tijden was, is en zal Mijn Wet de weg en de gids van uw zielen zijn. 
32 Gezegend zijn zij die op mijn wet bouwen, want zij zullen nooit dwalen op de kruispunten. Zij 
zullen naar het Beloofde Land komen en het lied van triomf zingen. 
33 Geliefde mensen: elke stap die jullie zetten op de weg zegen Ik en vul daardoor jullie ziel met 
vrede en vertrouwen als een aansporing om niet te stoppen of in slaap te vallen zoals jullie in 
voorbije tijden hebben gedaan 
34 Wees niet tevreden en voldaan met uw vroegere werken. Wees u ervan bewust dat het doel nog 
ver weg is en dat u, om het te bereiken, nog veel moet "zwerven", nieuwe verdiensten moet 
verwerven en u moet inspannen om uw verheffing te bereiken. 
35 De volmaaktheid van de ziel kan niet worden afgemeten aan perioden van tijd op aarde, of het nu 
eeuwen of eeuwen zijn. De vervolmaking en ontwikkeling van de ziel heeft de eeuwigheid als haar 
werkterrein. Maar omdat u de eeuwigheid voor u hebt, moet u de dagen of de minuten van uw 
aardse leven niet veronachtzamen, denkend dat als u ze ongebruikt laat, u nog veel gelegenheid zult 
hebben om ze te vervangen. 
U bent zich niet bewust geworden van wat uw ziel lijdt wanneer zij ook maar één stap op haar pad 
van evolutie heeft gemist, of wanneer zij een "ogenblik" is achtergebleven. Het is noodzakelijk dat u 
de waarde erkent die elk moment van uw bestaan heeft, zodat u wakker leeft en het gebruikt ten 
bate van uw lichamelijke en geestelijke verbetering. 
36 Ik weet dat jullie niet allemaal met dezelfde stap vooruit kunnen komen op dit pad. Daarom zeg ik 
tot hen die reeds in staat zijn geweest om met een zekere en vaste tred te wandelen: Vergeet 
degenen die na jou komen niet. Erken dat sommigen vermoeid komen, anderen zijn gestopt, en weer 
anderen verliezen het geloof voor een korte tijd. 
37 Ik geef jullie de opdracht je te ontfermen over hen die onderweg struikelen en vallen, opdat jullie 
gelegenheid zullen vinden jullie broederschap uit te oefenen en te bewijzen wat jullie uit mijn 
onderricht hebben geleerd. 
38 Indien iemand voornemens is zijn kennis, zijn geloof en zijn gaven voor zichzelf te houden, 
vrezende dat anderen zullen gebruiken en genieten van hetgeen hij heeft bewerkt, zal die persoon 
alleen en met lege handen tot Mij komen. Hij zal Mij zijn zaad aanbieden, maar niet zijn oogst, omdat 



hij nooit gezaaid heeft, maar er genoegen mee heeft genomen zaad te ontvangen en het voor 
zichzelf te gebruiken. 
39 Hij die zichzelf vergeet om aan zijn medemensen te geven wat hij in zijn ziel draagt, en wiens 
grootste vreugde het is zijn naaste te helpen op te klimmen naar de top van de berg waar het 
geestelijk doel is, hij zal aankomen met grote scharen in zijn kielzog, gezegend door zijn geestelijke 
broeders en zusters, met een ziel vol licht in de vervulling van zijn zending. 
40 Kom tot Mij, discipelen, leerlingen en achterblijvers. Discipelen noem Ik diegenen onder u die Mijn 
onderricht hebben bestudeerd vanaf het moment dat Ik u openbaarde dat nu de Derde Tijd is 
aangebroken waarin de ziel van de mens moet opstijgen en een grote hoogte moet bereiken om in 
harmonie te zijn met de Vader. 
En tot jullie die je discipelen voelen, zeg Ik in waarheid dat dit niet de eerste les is die jullie van Mij 
hebben ontvangen. Lang geleden, in andere eeuwen, heb Ik tot u gesproken, en sedertdien kent gij 
de wet, en evenzo heb Ik sedert die tijd gewacht op de vervulling daarvan door u. Tot u, die Ik de 
achterblijvers genoemd heb, zeg Ik, dat gij niet verbaasd moet zijn, dat Ik Mij onder u bekend maak, 
want het was voorzegd, dat Ik tot de mensen zou wederkeren. 
41 Hoort Mij, gij allen, en bereidt uw zielen, want Ik geef u het voedsel der ziel, het brood zonder 
zuurdesem, zoals Ik u in de tweede Era heb gezegd. Alleen van Mij kunnen jullie dit brood ontvangen, 
dat de essentie en de liefde is van Mijn Geest voor ieder schepsel. Voed je er vanaf vandaag mee, 
zodat niemand van Mijn kinderen dit voedsel mist. Sterf niet van honger, want Ik, de Vader, zeg jullie 
nu dat jullie Mij nog nooit zo dicht bij jullie hebben gehad als nu. 
42 Ik heb beloofd jullie te ondersteunen en jullie bescherming te geven omdat jullie mijn kinderen 
zijn. Twijfel niet langer, voel je niet hongerig of in de steek gelaten door deze liefde, en voel mijn 
Aanwezigheid op elk niveau waarop je je bevindt. 
43 Ik wil dat gij de smaak kent van de vruchten die ik u aanbied, opdat gij niet bedrogen zult worden. 
Want het einde van Mijn manifestatie nadert, en na die tijd zullen er gevaren en strikken zijn voor 
het uitverkoren volk. Zij die het onderwijs dat zij ontvangen niet nauwkeurig bestuderen, zullen in 
verzoeking kunnen komen. Alleen de discipelen die waakzaam en biddend blijven, zullen zichzelf vrij 
zien van dwaling en zullen het zuivere zaad brengen en het weten door te geven aan hun 
medemensen. 
44 Ik heb de tijden van Mijn openbaringen in de drie Tijdperken aangegeven: Van de eerste mens tot 
de geboorte van Jezus was de tijd die het eerste tijdperk van de mensheid omvatte. Het was een 
lange periode vol beproevingen, worstelingen en ervaringen voor uw ziel, die in volle ontwikkeling 
was. Jezus markeerde het begin van het tweede tijdperk, en de mens bestudeerde de les die Hij hem 
gaf met Zijn voorbeeld, en hij werd dooreengeschud toen hij "Het Woord", de afgezant van de Vader, 
voelde naderen. 
Zijn verblijf in deze wereld was kort; na een korte tijd keerde Hij terug naar de Vader vanwaar Hij 
gekomen was, nadat Hij de uitverkorenen had opgeleid en toebereid, opdat Zijn woord zou worden 
gebracht tot aan de einden der aarde. Vanaf die tijd tot het jaar 1866, toen de tekenen verschenen 
die het begin van een nieuw tijdperk aankondigden, vond datgene plaats wat de tweede periode 
inhield. 
Na die tijd is er voor de mensheid een nieuwe cyclus geopend, de derde, en mijn Geest heeft jullie in 
zijn volle werkzaamheid opgedragen van de ene tijdsperiode naar de andere te gaan en het zaad, het 
licht en de genade te ontvangen die met die tijd overeenkomen, zodat jullie de graad van evolutie die 
jullie bereikt hebben, kunnen herkennen en stap voor stap de vergeestelijking kunnen naderen. 
45 De periode waarin Ik u Mijn onderricht geef door bemiddeling van een menselijk wezen is 
vastgesteld, en zoals elk bevel van Mij moet het tot uitvoering komen. Daarna zullen jullie geloof, 
intuïtie en vertrouwen in Mij jullie zeggen dat Ik dicht bij jullie ben en dat jullie Mij diep in jullie ziel 
zullen voelen om jullie stappen te richten, altijd naar de top van de berg te wijzen en Mijn kinderen 
te helpen de volmaaktheid te bereiken, het doel dat de zielen te wachten staat. 
46 Gezegende vrouwen: Jij behoort ook tot mijn apostelschap. Er is geen verschil tussen de geest van 
de man en de uwe, ook al bent u lichamelijk verschillend, en ook al zijn de taken aan beide zijden 
verschillend. 



47 Neem Jezus als de meester van uw geest en volg Hem op de weg die zijn liefde heeft 
uitgestippeld. Maak je zijn woord eigen en omhels zijn kruis. 
48 Ik spreek tot uw geest met hetzelfde woord waarmee Ik tot de mensen spreek, omdat gij 
geestelijk gelijk zijt. Niettemin, als uw vrouwenhart een voorbeeld zoekt om na te volgen, als u 
volmaakte voorbeelden nodig hebt om u te helpen uzelf in het leven te vervolmaken, denk dan aan 
Maria, observeer haar tijdens haar leven op aarde. 
49 Het was de wil van de Vader dat het nederige leven van Maria zou worden opgeschreven door 
mijn leerlingen, die haar hebben gekend en met haar overleg hebben gepleegd tijdens haar hele 
dienstwerk. 
50 Dat leven ─ nederig voor hen die het kennen ─ was stralend van zijn geboorte tot zijn einde in de 
wereld. Maria schreef vele bladzijden liefdevol onderricht met de nederigheid van haar geest, met 
haar oneindige tederheid, met de zuiverheid van haar hart, met haar liefde voor de mensheid, die zij 
meer met stilte dan met woorden uitte, wetende dat Hij die tot de mensen zou spreken, Christus 
was. 
51 Maria's geest was de moederliefde zelf, die uitging van de Vader, om de mensheid het volmaakte 
voorbeeld te geven van nederigheid, gehoorzaamheid en zachtmoedigheid. Haar wandeling door de 
wereld was een spoor van licht. Haar leven was eenvoudig, majestueus en zuiver. In haar werden de 
profetieën vervuld die aankondigden dat de Messias uit een maagd geboren zou worden. 
52 Alleen zij was in staat geweest het zaad van God in haar schoot te dragen, alleen zij was waardig 
om na de vervulling van haar zending aan Jezus te blijven als de Geestelijke Moeder van de 
mensheid. 
53 Daarom, vrouwen, is Maria jullie perfecte model. Maar wend u tot haar en neem haar tot uw 
voorbeeld in haar stilte, in haar werken van nederigheid, van oneindige zelfverloochening uit liefde 
voor de behoeftigen, in haar stille pijn, in haar medelijden dat allen vergeeft, en in haar liefde die 
voorspraak, troost en zoete bijstand is. 
54 Maagden, echtgenoten, moeders, ouderloze meisjes of weduwen, eenzame vrouwen, jullie die 
een hart hebben dat door pijn doorboord is ─ roep Maria aan als jullie liefdevolle en zorgzame 
Moeder, roep haar op in jullie gedachten, ontvang haar in jullie geest en voel haar in jullie hart. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 226  
 
1 De Meester zegent u, mensen. Ik bereid u voor om u te verfrissen in mijn tegenwoordigheid en 
kracht te ontvangen om de geestelijke, morele en materiële beproevingen te doorstaan die nog 
onder u bestaan. 
2 Vele malen heb Ik tot u gesproken over de beproevingen die de wereld in deze tijd zullen treffen. 
Als je je ogen opent, zul je zien dat ze er al zijn. Morgen zullen er nog grotere komen. Jij die het 
tegengif voor hen hebt, zal de kans krijgen om respect te krijgen. Als je mijn instructies gehoorzaamt, 
zul je in staat zijn de natuurkrachten te bevelen, die dan zullen stoppen en je dierbaren geen kwaad 
zullen doen, en zij zullen je gehoorzamen als gehoorzame dienaren. Uw macht zal zich niet 
uitstrekken tot een klein aantal mensen, maar hele streken en naties zullen verlichting in hun ellende 
ontvangen door het gebed van het "volk van Israël". Maar wee u, als u niet "wakend" en biddend 
blijft, want dan zal uw gebrek aan vervulling van de opdracht op uw ziel wegen en zult u zich te zwak 
voelen om tegenspoed het hoofd te bieden. 
3 In deze tijd van bezinning en zendingsvervulling moet u zich voorbereiden op de voltooiing van de 
zending die u in het verleden bent begonnen. Corrigeer fouten, breng je ziel liefdevol terug naar haar 
zuiverheid. Jullie twijfel is groot omdat jullie, als afgezanten van Mij, niet alles hebben doorgegeven 
wat Ik jullie heb toevertrouwd ten bate van de mensheid. 
4 Gezegend is hij die geloof heeft, maar Ik zegen ook hem die tot Mij komt en Mij om deze kostbare 
gave vraagt. "Geloof zal je redden" heb ik je altijd gezegd. In de zware crises, in de grote 
beproevingen, zal een ieder die bidt en vertrouwt, gered worden. Waarom vallen jullie soms in de 
afgrond van wanhoop en hopeloosheid, ook al weten jullie dat Ik jullie liefheb en dat jullie Mijn 
volledige bescherming genieten? Indien gij geen energiek geloof bezit, zoek het dan in uzelf en 
wanneer gij het gevonden hebt, draag het dan bij u als een lamp om uw pad te verlichten. Dan zul je 
sterk zijn, geduldig, en in overeenstemming met je lot. 
5 Ik leerde je bidden, en in dat gebed waren we in gemeenschap van gedachten. Jullie hebben Mij 
geroepen in jullie lijden en in jullie uren van vrede. Zelfs toen gij gezondigd hebt, hebt gij Mijn 
Aanwezigheid gezocht om met Mij te wenen over uw overtredingen en zo uw ziel te kalmeren. Mijn 
liefde en geduld zijn grenzeloos en manifesteren zich zonder ophouden met jou. 
6 De vastgestelde datum voor Mijn vertrek nadert. Mijn woord zal dan eindigen, maar Ik zal in de 
geest blijven in het hart van Mijn discipelen. Tegen die tijd moet je geleerd hebben Mij te zoeken in 
de binnenste tempel van je wezen. De glorie ervan zal liggen in het geloof, de liefde en de verheffing 
van uw ziel. Niemand zal dit heiligdom kunnen vernietigen als jullie het met onwankelbaar geloof 
hebben gebouwd. Volhard in Mijn Leer, opdat gij te allen tijde de taak moogt kennen die Ik aan uw 
ziel heb toevertrouwd. 
7 Zoekt Mij in het Oneindige met de gevoeligheid van uw ziel, maar vraagt niet om Mij te zien. Jouw 
ogen kunnen Mijn Geest niet zien. Johannes, mijn discipel van het Tweede Tijdperk, zag in zijn grote 
visioen niet Mijn Geest in al zijn glorie. Ik toonde zijn geestelijke ogen slechts allegorieën, die een 
groot mysterie bevatten, dat hij in al zijn verhevenheid niet kon duiden. Hij dankte Mij voor wat Ik 
hem had geschonken, en schreef voor de toekomstige generaties op wat hij in dat grote visioen had 
gezien en gehoord. 
8 profeten van deze tijd: treedt eerbiedig binnen in het Oneindige en Ik zal u, ter wille van uw 
voorbereiding, prachtige visioenen schenken die de mensen zullen bemoedigen en hen de 
gebeurtenissen aankondigen die zullen komen. Zelfs kinderen zullen getuigen van wat zij hebben 
gezien; Ik zal hun grote visioenen schenken. Het licht van mijn wijsheid zal op u schijnen. 
9 Het woord dat de Meester in deze tijd uitzendt, heeft de verdienste de voor de mensen onbekende 
leringen te openbaren, door een bereid persoon die zijn taak als stemdrager met waarachtig inzicht 
vervult. Deze genade leert u tegelijkertijd, door mijn manifestaties, de evolutie te begrijpen die de 
ziel in het Derde Tijdperk heeft bereikt. 
10 Mijn Licht heeft jullie deze waarheid duidelijk doen zien, het doordringt jullie hele wezen. Voor de 
vermoeide ziel is het kristalhelder water om haar dorst te lessen. Voor het hart is het een 



bemoediging in de strijd tegen de ellende en de verzoekingen die je dag na dag moet weerstaan. 
Deze kennis is de kracht die jullie bemoedigt, is de genade die mijn discipelen vernieuwt. 
11 Om iets meer te weten te komen van de ziel en van het leven dat u omringt, moest u zich tijdens 
verschillende levens op aarde ontvouwen. Jullie zijn het tijdperk van het licht binnengetreden, dat 
jullie in staat stelt de leringen van mijn leer in hun ware betekenis te herkennen, en niet meer op de 
manier waarop jullie je ze hebben voorgesteld. En dit stelt u in staat de weg te herkennen, die naar 
het eeuwige leven leidt. Hoeveel openbaringen zal de mens door dit licht leren kennen, en hoeveel 
fouten uit het verleden zal hij moeten betreuren als hij ze ontdekt! Want nu is het uur van ontwaken, 
is het tijdperk van vrijheid van geest en gedachte. 
12 Alle overbodige gewoonten die de mens als ketenen met zich heeft meegesleept zullen van hem 
afvallen wanneer hij zich door zijn nieuwe voorbereiding bevrijdt van het materialisme. 
13 Je zult je stem moeten verheffen, zodat de wereld het kan horen. Jullie zullen de spreekbuizen zijn 
van deze blijde boodschap, als ware getuigen die weten uit te leggen wat hun oren hoorden en hun 
verstand ontving, en het bevestigen met jullie werken van liefde en barmhartigheid. 
14 Als er tot nu toe geen volmaaktheid in jullie handelen is geweest, dan komt dat omdat jullie je niet 
hebben willen omvormen door mijn Leer. Het heeft je aan wilskracht, zelfverloochening en 
inspanning ontbroken. Maar je ziel wil zweven van verlangen om dichter bij Mij te komen en haar 
taak te vervullen. 
15 Wanneer wetenschappers de grootheid van hun kennis verkondigen, is dat omdat zij daarvan 
overtuigd zijn. Om over mijn werk te kunnen spreken, moeten ook jullie je erin verdiepen tot je 
overtuigd bent van de waarheid ervan. 
16 Begrijpt: Over hetgeen gij niet weet, kunt gij niet spreken, noch zeggen, uit vrees in onwaarheid of 
dwaling te vervallen. Indien gij daarentegen bereid zijt, en er kennis en diep geloof in u is, zult gij het 
licht der waarheid bezitten. 
17 Bedenk dat Mijn onderricht niet beperkt is tot uw verbeelding en uw begrip. Mijn goddelijke 
wijsheid kent geen grenzen. Niemand kan beweren dat hij een van Mijn tekenen kende of begreep 
voordat Ik ze aan hem openbaarde. 
18 Terwijl de wetenschappers alles proberen te verklaren met hun materiële kennis, onthul ik aan de 
nederigen het Geestelijk Leven, het Werkelijke Leven, waarin de oorzaak, de reden en de verklaring is 
van alles wat bestaat. 
19 Uit de kennis die u doorgeeft, zal het idee voortkomen dat de mensen zich van mijn werk vormen. 
Velen zullen uit gebrek aan inzicht Mijn Leer beoordelen naar uw onopvallendheid, zoals in het 
"Tweede Tijdperk" Jezus, de Christus, werd beoordeeld naar zijn nederig voorkomen en zijn 
eenvoudig gewaad, en omdat de twaalf die Hem volgden ook eenvoudig gekleed waren. Maar Ik zeg 
u in waarheid, dat zij niet met vodden bedekt waren en dat zij slechts de aardse ijdelheden hadden 
veracht, omdat zij door Mijn onderricht begrepen hadden, waaruit de ware waarden der ziel bestaan. 
20 Ik zeg u, discipelen, wanneer de mensen Mijn werk beginnen te bestuderen en zij u opzoeken en u 
ondervragen, komt dan niet in verzoeking door u superieur te achten vanwege de kennis die gij van 
Mij hebt ontvangen. Hoe nederiger u uzelf toont, hoe nobeler en betrouwbaarder zij u zullen vinden. 
21 Op deze wijze zal het licht dat het fanatisme oplost en de ziel bevrijdt, geleidelijk van mens tot 
mens voortschrijden. En zij die zich christenen noemden zonder het te zijn, zullen de ware leer van 
Christus door dit licht leren kennen en interpreteren. Want het zal hun een verheffende voorstelling 
geven van het Geestelijk Leven waarover Jezus sprak in zijn onderricht. 
22 Discipelen, luistert naar Mij, want Hij die u nederigheid heeft geleerd en u broeders heeft 
genoemd in zijn liefde, is dezelfde die vandaag tot u spreekt in deze tijd. 
23 Mijn geheime schatkist gaat open voor de discipelen om hen tot meesters te maken. Hoor Mij en 
bestudeer Mijn Woord, opdat Ik u zend naar de provincies en de volkeren om Mijn leringen te 
verspreiden. 
24 Op dit ogenblik spreek ik tot jullie vanaf mijn "troon" en mijn stem wordt in jullie wereld gehoord 
door iemand die door mij begaafd is. 
25 Zoals in het Eerste Tijdperk de komst van de Messias werd aangekondigd, zo heb Ik ook u Mijn 
wederkomst aangekondigd. En hier ben ik nu! 



26 In 1866 maakte de Geest van Elia, de profeet en pionier, zich bekend om de wegen van de Heer 
voor te bereiden, om een licht te ontsteken in de harten van de "eersten", om hun mijn spoedige 
komst aan te kondigen en om de stemdragers voor te bereiden, mannen en vrouwen zonder 
opleiding, door wie mijn heilige Geest zich zou openbaren. 
27 Door deze spreekbuizen heb Ik Mij bekend gemaakt, opdat Mijn woord ook gehoord wordt door 
de aangestelde dienaren Gods op aarde, opdat allen die op enigerlei wijze Mijn wetten overtreden, 
zich ervan onthouden die te blijven ontheiligen en zij de mensen de ware weg onderwijzen die tot 
Mij leidt. 
28 Opnieuw zullen de schriftgeleerden en de Farizeeën opstaan om Mij te oordelen en Mij te 
beproeven ─ nu in jullie. Maar Ik zeg u: weest nederig met de nederigheid die Ik u leer, opdat zij u als 
Mijn discipelen zullen erkennen. 
29 Het volk Israël is nog niet verenigd. Want terwijl sommigen "in de geest" zijn, hebben anderen nog 
een aards lichaam. Terwijl sommigen gered zijn, staan anderen aan de rand van de afgrond. Onder 
hen zijn er die denken dat zij de Vader liefhebben, maar in werkelijkheid het Gouden Kalf aanbidden. 
Maar de tijd nadert dat dit volk verenigd en voorbereid zal zijn. 
30 Gij die Mij hoort en tot dat volk behoort, behoort tot hen die het geluid van Mijn roep, die is als 
het luiden van een welluidende klok, hebben gevolgd. U zult de beloning ontvangen voor uw 
gehoorzaamheid en uw goede wil wanneer u "het Goddelijke Woord" hoort ─ hetzelfde dat sprak in 
Jezus, de Rabbi uit Galilea. 
31 Ik leer u, dat gij het geloof en de godsdienstoefeningen van uw medemensen in hun verschillende 
godsdienstige gemeenschappen niet mag censureren. Mijn leer, die allesomvattend is, leert je 
respect te hebben voor elk geloof. U weet dat Ik in allen ben, zowel in degene die rein is als in 
degene die bezoedeld is door de zonde. 
32 Ik heb iedereen lief en straf niemand. Het is mijn rechtvaardigheid die zielen corrigeert en 
vervolmaakt. 
33 De goddelijke Geest is vol van liefde; in Hem is geen toorn. Geloof het maar: Als de Vader een 
ogenblik woede zou voelen over uw overtredingen en misdaden, zou dat ogenblik voldoende zijn om 
u te vernietigen. 
34 daarom ben Ik "op de witte wolk" gekomen om jullie Mijn Woord te laten horen, jullie 
goddeloosheid weg te nemen, jullie geestelijke ogen voor de Waarheid te openen en Mijzelf in de 
woestijn van jullie leven te presenteren als een palmboom onder wiens schaduw jullie rusten 
35 Ik heb u geen materiële rijkdommen gegeven, want als gij alles zoudt ontvangen, zoudt gij Mij de 
rug toekeren. Wat zou je doen als je rijk werd? Maar voorwaar, ik zeg jullie: Wat ik jullie nu geef is 
meer dan een juweel ─ het is een schat. 
36. Waar gaan de zielen heen na de fysieke dood? Je hart weet het niet, het kent die werelden niet. 
Maar u moet het smalle pad van uw spirituele ontwikkeling opgaan, zodat uw ziel niet in het dal van 
de duisternis terechtkomt. 
37 Sta op om een nieuw leven te leiden, een leven van vrede. Ik wil dat jullie nu "waken" en bidden, 
want de mensheid wordt met vernietiging bedreigd. 
38 Sommigen geloven niet in Mijn Aanwezigheid omdat zij bezwaar maken tegen de armoede en 
bescheidenheid van deze plaatsen van samenkomst en tegen de onaanzienlijkheid van de 
stemdragers door wie Ik Mijzelf bekend maak. Maar als zij die twijfelen het leven van Christus 
zouden bestuderen, zouden zij zien dat Hij nooit uit was op vertoon, op ophemeling of op rijkdom. 
39 Deze plaatsen kunnen even arm en nederig zijn als de stal en het stro waarop ik toen geboren 
ben. 
40 "Discipelen, gij zijt aan mijn hemelse tafel geweest, en gij hebt er het brood en de wijn van mijn 
liefde gegeten en gedronken. 
41 Vanaf Mijn "Troon" zend Ik Mijn Straal om u te verblijden met het Concert van Mijn Woord. 
42 Ik heb uw komst verwacht, zoals in vroegere tijden. 
43 Zit aan Mijn tafel en omring Mij. Als je honger en dorst hebt ─ hier zijn de gerechten: Help jezelf 
en eet. Als je je verdrietig of ziek voelt, is hier mijn Aanwezigheid om je gezondheid en troost te 
geven. 



44 Koester altijd de hoop dat je eeuwig bij Mij zult wonen. Daar Ik Mijn beloften heb vervuld 
aangaande de wereld, zal Ik ook Mijn beloften vervullen aangaande het geestelijk leven. 
45 Doe verdienste op aarde, en gij zult nimmer afdwalen van den weg, die tot Mij voert. 
46 In deze tijd trekken jullie door een nieuwe woestijn, waarin jullie niet van honger zijn 
omgekomen, omdat daarin het wonder van mijn woord heeft plaatsgevonden, dat jullie ziel heeft 
gevoed, zoals jullie je hebben gevoed met het manna in de woestijnwoestenij en later hebben 
gegeten van de broden en de vissen van het wonder van Jezus ─ ook in de woestijn. 
47 Heden is het niet de hete zandwoestijn die u doorkruist, noch is het het brood der aarde dat ik u 
aanbied. Nu stijgt u op naar de top van de berg, en het brood van het eeuwige leven voedt u. Uw ziel 
begrijpt volkomen de figuurlijke zin waarin ik tot u spreek, want uw geestelijke ontwikkeling stelt u in 
staat door te dringen tot de essentie van mijn leer. 
48 U beklimt nu stap voor stap de berg onder het gewicht van uw kruis. Wanneer gij vermoeid wordt, 
roep Mij aan, en onmiddellijk zal de Meester, als een mede-kruisdrager, u bijstaan met uw last, opdat 
gij uw verzoeningsreis kunt voortzetten tot het einde. Jullie hebben allemaal opdrachten en plichten, 
daarom ben ik met allen ─ het kind, de jeugd, en de volwassene. Maar als Ik uw bestemming heb 
bepaald en u het kruis heb toevertrouwd, dan is dat omdat Ik weet dat u uw Vader recht kunt doen. 
49 Niemand zal zijn geestelijke graad van ontwikkeling kunnen bepalen, evenmin als het 
bestaansniveau waarin zijn medemens zich bevindt. Alleen ik kan dat beoordelen. 
50 Ik ben gekomen om de ketenen te verbreken die jullie aan de wereld binden, om jullie de 
geestelijke vrijheid te geven om op te staan in het verlangen naar het Licht, dat de Waarheid is. 
51 Niemand wil laatste zijn, jullie willen allemaal eerste zijn. Daarom, verdien verdienste, werk. 
Bevloei de velden met liefde, maak ze vruchtbaar en zaai er het zaad van de Meester in. Dan zullen 
de geslachten die na u komen, aan uw merkteken weten dat u door de Vader bent onderwezen. 
52 verdedig uw akkers met het zwaard des lichts, dat ik u gegeven heb, opdat de verzoeking uw zaad 
niet bederft 
53 Ik heb u het Koninkrijk der hemelen aangeboden als beloning voor uw geestelijk werk. Daarin 
zullen jullie bij jullie Schepper zijn, die in dit Tijdperk tot jullie komt als Vader en Meester om jullie te 
troosten en te verlichten. Hier is Mijn onderricht, waarin gij Mijn liefde, Mijn oprechtheid, Mijn 
rechtvaardigheid zult zien, en ook Mijn raad geopenbaard, waarmee Ik u tot wijsheid zal brengen. 
54 Steeds heb Ik Mij op eenvoudige wijze aan de mens geopenbaard, opdat hij Mij zou begrijpen, 
altijd heb Ik dat gedaan binnen het bereik van uw verstand en uw hart. Ik ben tot u nedergedaald om 
u een voorbeeld te geven van nederigheid, toen Ik Mij verlaagde tot uw ellendig leven om u te 
verheffen tot een beter leven. 
55 Ik heb u gevraagd op welke wijze gij het liefst zoudt hebben dat Ik tot u zou spreken, en gij hebt 
Mij geantwoord dat gij Mij zoudt erkennen in welke vorm Ik dat ook zou doen. Stel me niet op de 
proef. Wat jullie moeten doen is proberen jezelf te vergeestelijken, zodat jullie Mijn manifestaties 
beter kunnen interpreteren en daardoor ten volle getuigenis kunnen afleggen van Mijn Leer met 
werken van ware liefde. 
56 Ik heb u altijd het licht gebracht en u de weg naar boven gewezen. Vandaag bereid Ik u voor, 
opdat gij door uw gebed in een grotere verrukking zult geraken en het Geestelijk Leven van nabij zult 
aanschouwen, uw Vader in al zijn heerlijkheid aanschouwend boven zijn schepselen. 
57 Mijn Geest roept momenteel iedere ziel, ieder verstand en hart om zich met Mij te voeden, want 
jullie zijn hongerig. Jullie hebben niet geweten hoe je je moest voeden met Mijn woord, jullie hebben 
geen gebruik gemaakt van de leringen die Ik jullie in het verleden heb gegeven. Het Boek des Levens, 
waarin de Wet en de Geboden staan, wordt bewaard, vergeten door de huidige wereld. 
58 Ik ben gekomen in de geest, en mijn aanwezigheid heeft je opgewekt. Mijn licht is tot u gekomen, 
en uw geweten heeft u herinnerd aan al uw werken. 
59 Ik nodig u uit om een nieuw leven binnen te treden en een grotere verheffing van de ziel te 
bereiken. Ik heb door de eeuwen heen jullie spirituele evolutie toegelaten, zodat jullie vandaag Mijn 
openbaringen kunnen begrijpen en, nu jullie Mij gehoord hebben, met jullie ziel elke 
verantwoordelijkheid op je nemen die tot jullie komt en jullie zending met liefde omarmen. 
60 Hoe zult U de mensheid tot spiritualiteit kunnen brengen in een tijdperk van zo'n grote 
materialisatie en verwarring van geest? Wees je ervan bewust dat je werk moeilijk is, dat je sterk en 



geduldig moet zijn in de strijd om het te volbrengen. Gij moet u grote inspanningen getroosten om 
de verkeerde interpretatie, die aan Mijn Wet gegeven is, te corrigeren, en ook de onvolmaakte wijze 
waarop gij Mij uw eredienst aanbiedt. Maar gij moet bedenken, dat gij de opvattingen en de vormen 
van aanbidding niet in een oogwenk kunt veranderen, maar dat gij, om dit te bereiken, u moet 
wapenen met geduld en goede wil, en met uw werken een voorbeeld van liefde moet geven. 
61 In de eerste keer waren uw offers materieel. Jouw offers waren onschuldige wezens: Lammeren 
of vogels, ook zaden en gewassen waarmee jullie Mij dachten te behagen. Je was nog erg 
onvolwassen en kon niet verder kijken dan jouw wereld. Ik schonk je de ene periode na de andere, 
altijd wachtend op je ontwaken. 
62 In het tweede tijdperk hebt gij door Jezus mijn woord ontvangen en Hij leerde u de volmaaktste 
liefde die een kind aan zijn Vader kan bewijzen. Hij opende een nieuwe wereld voor de ziel van de 
mens en liet u een schat van wijsheid na die u nog steeds niet hebt begrepen. Vandaag, in het Derde 
Tijdperk, open Ik voor jullie het Boek des Levens en daarin laat Ik jullie nieuwe lessen zien die tot 
jullie spreken over de nabijheid van Mijn Geest, over het Tijdperk van Vrede dat de mens te wachten 
staat na zijn zuivering en geestelijke verheffing. 
63 Al deze lessen leven in het diepst van je ziel. Heden onderwijs Ik u, opdat gij morgen leiders en 
leraars van de nieuwe geslachten moogt zijn, en zorg voor hunne zielen, opdat geene nuttelooze 
tradities of valsche kennis in hen wortel schieten. Draag in je ziel de wet en mijn woord. Onderricht 
ermee en breng de mensheid, die weer begint op te leven, op het rechte pad. 
64 Ik heb Mozes noch de profeten gezonden om u deze boodschap te brengen. Ik ben Zelf gekomen 
om jullie voor te bereiden, om jullie een beslissende stap op het spirituele pad te laten zetten. 
65 Waakt en bidt, weest altijd voorzichtig en handelt naar mijn onderricht, opdat gij de grootheid 
moogt kennen van deze openbaring van het derde tijdperk. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Instructie 227  
 
1 O geliefde mensen: opnieuw hoor Ik jullie gebed, Mij vragend jullie te troosten omdat jullie zware 
beproevingen doormaken die jullie tranen doen vergieten; Ik ben het die jullie troost; Ik ben het die 
jullie troost; Ik ben het die jullie troost 
2 Ik zie voortijdig gebogen lichamen, voortijdig grijs geworden slapen, verouderde gezichten van 
kinderen en jongeren. In de harten zie ik geen vreugde, noch vrede in de zielen der mensen. 
3 Zelfs jullie, die het uitverkoren volk zijn, genieten geen volmaakt geluk, omdat jullie meer dan 
anderen weten dat jullie leven in een wereld van strijd, boetedoening en beproeving, dat er vrede 
heerst in andere werelden die hoger zijn dan deze, en dat jullie, om op te stijgen, verdiensten 
moeten verdienen. 
4 Ik heb aan deze mensheid kleine rustpunten gegeven te midden van haar strijd, opdat zij nieuwe 
kracht moge opdoen en voor een ogenblik op haar weg mag rusten. 
5 Tevergeefs zoekt de mens welzijn, vrede, heerschappij en aardse heerlijkheid. Hij heeft altijd alleen 
maar struikelen, teleurstelling en pijn ervaren. 
6 O, als hij zijn lot maar nederig zou aanvaarden en zou begrijpen dat hij een geestziel is, begiftigd 
met kracht en macht. Zijn strijd in het leven zou anders zijn en zijn winst echt, zijn streven zou 
edelmoedig zijn en zijn overwinningen waar. 
7 Geloof echter niet, door wat ik u zeg, dat deze mensheid waarvan u deel uitmaakt zich in een 
afgrond bevindt. Ik breng hen stap voor stap naar het licht, naar de verlossing, want allen zijn 
voorbestemd om aan Mijn rechterhand te wonen, en Ik ben hun gids. 
8 Deze mensheid is een land dat hongert en dorst naar kennis en vergeestelijking. Voorwaar, Ik zeg u: 
de zonde zal niet overwinnen, maar het goede zal heersen en vrede zal op aarde gevestigd worden. 
9 de ziel van de mensen heeft zich gezuiverd in pijn, in beproevingen, en is nu gereed om Mij te 
horen, Mij te zien en Mij te begrijpen 
10 Voor velen onder u lijkt het onmogelijk Mijn Leer te volgen, en dat komt omdat u zich hebt 
gematerialiseerd en in dwaling bent geraakt. Maar zij onder u die nederig zijn, die hebben toegelaten 
dat de pijn hen verteerde en die hun nek voor Mij hebben gebogen en die niets anders hebben dan 
hun verlangen om zich tot Mij te verheffen, hebben het naleven van Mijn woord mogelijk gemaakt 
en hebben met vreugde de eerste vruchten van hun zaaien gezien. 
11 Jullie komen van verschillende kanten. Maar ik maak geen onderscheid tussen jullie naar klasse, 
titel of ras. Jullie zijn allen verenigd als discipelen en vormen één gemeenschap. Ik ontdek onder u 
grote zielen, verborgen onder een armoedige en onopvallende bedekking, en als zij niet herkend 
worden, is het omdat zij nederig zijn en geen scholing hebben. Maar zij hebben Mij lief, getuigen en 
begrijpen Mij. Ik zal Mijn nieuw apostelschap vormen uit allen die in deze tijd in Mijn woord geloofd 
hebben en Ik zal deze mensheid bewijzen dat Mijn leer voor alle tijden bestemd is, dat Mijn leer 
eeuwig is. 
12 Ik werd niet door iedereen herkend in het tweede tijdperk. Toen Ik verscheen in de schoot van het 
Joodse volk, dat reeds op Mij wachtte omdat het de door de profeten gegeven voortekenen vervuld 
zag, bracht Mijn aanwezigheid verwarring bij velen die niet begrepen hoe zij de profeten juist 
moesten interpreteren en die verwachtten hun Messias te zien als een machtige Vorst die zijn 
vijanden zou neerwerpen, die de koningen en de onderdrukkers zou vernederen en bezit en aardse 
goederen zou schenken aan hen die op Hem wachtten. 
13 Toen die mensen Jezus zagen ─ arm en zonder een kleed voor zijn benen, zijn lichaam slechts 
bedekt met een eenvoudig gewaad; geboren in een stal en later werkend als een eenvoudige 
ambachtsman, konden zij niet geloven dat hij degene was die door de Vader gezonden was, de 
Beloofde. De Meester zou zichtbare wonderen en werken moeten verrichten, opdat zij hem zouden 
geloven en zijn goddelijke boodschap zouden begrijpen. 
14 Waarlijk, Ik zeg u: Ik ben niet alleen nedergedaald om blinden het gezicht te schenken, noch om 
melaatsen te reinigen, noch om gestorvenen weer tot leven te wekken. Mijn Werk was dat van een 
God vol Wijsheid en Eeuwigheid, die kwam in verlangen naar de slapende ziel der mensen, om hen 
op te wekken tot het ware Geestelijk Leven. 



15 Deze wonderen waren slechts bewijzen, dat waartoe ik in staat was anderen niet in staat waren, 
en op deze wijze de zielen op te wekken en te roepen die in een diepe slaap waren verzonken. 
16 Wie herkende Mij in die dagen? De zondaars die ik vergaf, zij die hongerden en dorsten naar 
gerechtigheid, zij die verlangden naar waarheid, spiritualiteit en eeuwigheid. 
17 Wie heeft Mij niet herkend? De machtigen, de theologen, de Farizeeën, en voor velen die niet 
geloofden, was Mijn woord aanleiding tot verwarring. 
18 Velen zeiden: "Wat deze man predikt, kan onmogelijk bewaarheid worden." Maar gij weet, dat 
twaalf mannen Mij rechtstreeks volgden en van Mij leerden, en tot hen zeide Ik: Houdt Mijne 
onderrichtingen, handelt en onderwijst. Ik zal spoedig heengaan, maar Ik zal niet ver weg zijn, gij zult 
Mij in uw hart hebben, en Ik zal van Mij blijven getuigen. Wat ik voor jou heb gedaan, doe dat ook 
voor je medemens. 
19 Het volk dat door de profeten was voorbereid, was niet in staat Mij te begrijpen. Maar Mijn zaad 
werd nu gezaaid en door die twaalf discipelen naar de volken en provincies gebracht. Terwijl het 
uitverkoren volk hen verwierp, vervolgde en veroordeelde voor hun rechtbanken, namen de volken 
van de heidenvolken Mijn zaad aan en het droeg vrucht. 
20 Het heidense Rome ontving mijn discipelen en met hen het zaad van mijn leer. Dat volk, 
vruchtbaar geworden door pijn en vermoeid door genoegens, ontving blijmoedig mijn onderricht en 
werd geestelijk sterk. Daaruit zijn nieuwe apostelen voortgekomen die mijn leer aan andere volkeren 
hebben gebracht. 
21 Dat volk dat niet in staat was Mij te volgen, dat het onmogelijk achtte Mijn leer te volgen ─ waar is 
het nu? Ik zeg jullie dat zij, in vele delen verdeeld, opnieuw op aarde zijn: sommigen zijn door aardse 
macht macht machtig geworden en bewegen de lotsbestemmingen van deze wereld; anderen zijn bij 
Mij als getuigen van Mijn nieuwe manifestatie; en de overigen, nog één keer geïncarneerd, wachten 
op Mij. 
22 Jullie vertegenwoordigen het volk dat Mij gevolgd is, bestaande uit zieken, zondaren en mensen 
die hongerig zijn naar gerechtigheid. 
23 Vandaag ben Ik niet alleen gekomen om Mijn onderricht van het Tweede Tijdperk te herhalen, 
maar ook om jullie een andere les te geven, om jullie een stap voorwaarts te doen zetten. Het zaad 
dat ik in jou heb gezaaid, cultiveer ik om daarna de vruchten te plukken. 
24 Vul jezelf met spiritualiteit en blijf mijn weldaden ontvangen, zodat jij de vruchten van mijn 
leringen aan de mensheid kunt brengen. Voel mijn aanwezigheid. Ik kom tot u als een lichtstraal die 
brood, troost en streling wordt wanneer hij uw hart binnenkomt. 
25 Ik verschijn niet als rechter om uw overtredingen te ontmaskeren voor de ogen van uw broeders 
en zusters. Mijn woord van liefde is er om harten te corrigeren en glad te strijken. 
26 Er is niemand op aarde die Mijn Leer met de Waarheid onderwijst waarmee Ik haar heb 
geopenbaard. Toch zijn er mensen die het hebben verzwegen. Daarom ben Ik naar deze wereld 
gekomen in deze vorm van manifestatie, opdat de mensheid opnieuw de stralende ster kan 
aanschouwen, opdat de schipbreukelingen de reddingsboot kunnen ontdekken. 
27 Ik heb de paria's een erfdeel gegeven, ik heb de zieken genezen en hen daarna tot genezers 
gemaakt, opdat zij mijn macht aan de wereld zouden tonen. Want bij dergelijke daden zal zelfs de 
wetenschapper moeten ontwaken en zich bewust worden van de tijd waarin hij leeft. 
28 Ik leer u uw lichaam te beheersen en het tot een gehoorzame medewerker te maken in uw 
geestelijke missie. Maar Ik leer ook uw ziel zich te ontdoen van haar lichamelijk omhulsel wanneer zij 
beseft dat zij moe is, om haar vleugels uit te slaan en, bevrijd van haar ketenen, vol liefde te werken 
in de "geestelijke vallei" en bij haar terugkeer een boodschap van hoop en bemoediging aan het hart 
te brengen. 
29 Daarom zeg Ik u, dat gij het licht der wereld zult zijn, omdat gij apostelen zijt van het spiritualisme. 
Maar profiteer van Mijn verblijf in jullie midden, want 1950 nadert. Ik zal niet meer in deze vorm 
tegen je spreken. Ik zie je nog niet voorbereid. 
30 Mijn Wet en Mijn Woord van dit Derde Tijdperk, met hun openbaringen, hun profetieën en 
genadegaven, vormen de Ark van het Nieuwe Verbond, waarin de zielen van de mensen zullen 
samensmelten en zich verenigen. Maar voor het zover is, moet het worden verworpen en bestreden. 



31 Jullie zullen degenen zijn die het Nieuwe Tabernakel verdedigen, de nieuwe soldaten van mijn 
Zaak, die niet verslagen zullen worden in de strijd omdat mijn Aanwezigheid en mijn Woord jullie 
sterk hebben gemaakt. 
32 Jullie zullen je niet verbergen in de dagen van beproeving, want het zou niet rechtvaardig zijn als 
jullie ─ hoewel Ik gekomen ben om jullie wijsheid en gezag te geven ─ jullie gaven zouden verbergen 
voor hen die jullie barmhartigheid ontberen. 
33 Zie de Meester weer omringd door zijn discipelen. Ik openbaar Mij in wijsheid en uw zielen zullen 
beven, want na de beproevingen te hebben doorleefd waaraan Ik hen heb onderworpen, voelen zij 
het verlangen zich te verzadigen met licht en zich te sterken. Het is een straal van Mijn Licht die de 
hersenen bereikt van degene door wie Ik Mijzelf manifesteer; het is een ingeving waardoor Ik jullie 
Mijn boodschap zend. Op deze wijze openbaar ik u het geestelijk leven en verlicht ik opnieuw de weg 
die Jezus in zijn Leer heeft aangegeven. 
34 Geleidelijk aan hoor je Mijn woord, je wezen wordt lichter en de dorst naar gerechtigheid 
vermindert. Dan zal je geweten je weg verlichten en zul je voldoende voorbereid zijn om Mij daden 
aan te bieden die in overeenstemming zijn met Mijn Wet. 
35 Wanneer jullie tot Mij naderen, zoeken jullie niet alleen het heil van de ziel, maar ook dat van het 
lichaam, en wanneer de Vader jullie inspanning ziet, schenkt Hij aan de een of aan de ander 
weldaden, naar Zijn wil. 
36 De ziel is dat deel van je wezen waarvan het leven geen grenzen kent. Het bestond al voor je 
aardse lichaam. Ik spreek tot je ziel omdat ze tot een andere wereld behoort. Maar ik spreek ook 
tegen het lichaam en streel het. Want als er vrede en rust in zijn hart is, zal de mens Mij beter 
kunnen ontvangen. 
37 Indien gij u te zeer met lichamelijke behoeften bezighoudt, leidt gij uw ziel af en onttrekt haar aan 
haar plichten. 
38 Maar er zijn er die, Mij horende, zich afvragen: "Is het waar dat de Meester Zich door de mens 
bekend maakt? Dat God, hoewel Hij Almachtig, Schepper is, Zichzelf mededeelt door een brein dat 
niet waardig is om Zijn heerlijkheid in een nederige vergaderplaats over te brengen?" Ik zeg u: Kijk 
niet naar de rijke inrichting of de armoede van deze plaatsen van samenkomst om u een idee te 
geven van uw God. Is het dan nodig dat jullie altijd de valse pracht van riten verlangen om in mijn 
aanwezigheid te geloven? Vergeet niet het voorbeeld van nederigheid en materiële armoede dat 
Jezus u heeft getoond, te beginnen bij de plaats waar de Messias werd geboren tot de plaats waar Hij 
stierf. Er is de grootheid van je meester in nederigheid. Het Koninkrijk Gods is gegrondvest op het 
waarlijk eeuwige, niet op de pracht van de macht. Begrijpt Mijn ware grootheid, nederigheid en 
barmhartigheid, zodat jullie niet langer verbaasd zijn dat Ik Mijzelf kenbaar maak door middel van 
een begripsvermogen dat jullie onwaardig achten ─ op een plaats van samenkomst die geen 
materiële betekenis heeft. En beoordeel het belang van dit werk niet op grond van het geringe aantal 
van hen die Mij thans omringen, want hetgeen Ik u heb geopenbaard zal op zijn tijd gelden en de 
wereld versteld doen staan. 
39 Waarlijk, ik zeg u: uw leven en uw daden zullen het getuigenis zijn, dat gij mijn discipelen zijt. 
40 Heb Mij lief in alles wat door Mij geschapen is, en verwerp het idee dat God op enigerlei wijze 
beperkt zou kunnen zijn. De mensheid heeft op verschillende manieren een beeld van Mij gemaakt, 
om te voelen dat Ik bij hen ben. Waarom zoekt gij Mij niet in Mijn werken? Ik heb jullie toegestaan 
alle wonderen die jullie omringen te aanschouwen, opdat jullie daarin Mijn scheppingskracht zullen 
herkennen ─ van de nauwelijks waarneembare schepselen tot de majestueuze koningsster. Toch zeg 
ik u niet dat ik de natuur ben, noch dat zij God is. Evenmin zeg Ik u, dat de zon Mijn goddelijke Geest 
is, want zij zijn allen nauwelijks atomen in het werk van de Schepper. 
41 Indien gij u tot deze overtuigingen zoudt beperken, zoudt gij uw voorvaderen imiteren ─ zij die Mij 
in de zon aanbaden. Maar u moet uw voorouders niet slecht beoordelen, want de mens van die tijd 
was nauwelijks in staat om in die natuurkracht de scheppende kracht van God te herkennen. Want 
daarin vond hij warmte, licht en leven. Vergeet niet dat ze niet ver van de waarheid zaten. 
42 Wanneer Ik Mijzelf openbaar door middel van menselijke overdracht, zeg Ik u niet dat deze mens 
uw God is. Maar Ik moet Mijzelf alleen beperken opdat jullie Mij kunnen ontvangen en de essentie 
van Mijn woord kunnen horen, dat dezelfde is voor alle dragers van de stem, ook al verandert de 



uitdrukkingsvorm. Een enkel verstand is niet genoeg om aan allen bekend te maken wat ik u te 
openbaren heb. 
43 Op deze eenvoudige wijze heb Ik jullie Mijn Leer gegeven, opdat jullie de weg zullen vinden die 
jullie ziel zal leiden naar de vrede en volmaaktheid waarnaar zij verlangt. Daarom raad ik u aan 
ijdelheden en slechte neigingen te laten varen. Ik leer u uw medemensen lief te hebben met ware 
broederschap en met het besef van uw plichten jegens hen, en hen gunsten te bewijzen. 
44 Ik heb u geleerd dat uw lichaam ontbindt en alleen uw ziel overleeft. Het zal na dit leven stijgen 
naar waar zijn verdiensten hem leiden. Van daaruit zal het blijven worstelen om meer en meer te 
stijgen en dichter bij de volmaaktheid te komen, wat betekent dat het tot God moet naderen. 
45 Om dit te bereiken, leer Ik u thans hoe te bidden en hoe Mij te zoeken. En ik wil dat jullie je 
medemensen instrueren met ware liefde, zoals ik jullie instrueer. 
46 Zoals ik jullie onvolkomenheden niet heb veroordeeld, 
Ik wil ook niet dat u die van uw medemensen veroordeelt. 
47 Laat hen alleen zien wat ik u heb geleerd. Hij die voorbereid is, zal u begrijpen. 
48 Zaai, ook al zul je hier niet oogsten. 
49 Doorgrond Mijn woord, Mijn kinderen. Want in deze laatste drie jaren, waarin gij Mij nog zult 
horen, zult gij gaan van discipelen tot discipelen worden. 
50 U komt op het volmaakte pad dat u naar uw Verlosser leidt. En opnieuw komt Israël voor de 
mensheid, zoals in het verleden. U hebt de kennis van het geestelijk leven en bent verantwoordelijk 
voor de wet. 
51 Rust en traagheid zijn voorbij: Je bent opgestaan om je missie te vervullen en hebt je hart gesloten 
voor de verleidingen van de wereld. 
52 Je bent in een nieuwe reïncarnatie, dat wil zeggen, in een nieuw omhulsel, zodat je ziel haar 
bestemming op aarde kan voltooien en gezuiverd tot Mij kan komen om te ontvangen wat Ik voor 
haar in het hiernamaals in petto heb. 
53 Jullie zijn de nieuwe leerlingen en jullie zijn als de twaalf leerlingen van het tweede tijdperk die 
soms van de Meester weggingen om de gaven en de leer die zij hadden ontvangen te bewijzen, en 
die naderhand bedroefd terugkeerden omdat zij geen wonderen hadden verricht bij gebrek aan 
geloof of naastenliefde. 
54 Op dat ogenblik leerde ik hun de gelijkenis van het mosterdzaadje en vertelde hen dat geloof 
bergen kan verzetten. Zij zagen Mij de doden opwekken, de bezetenen bevrijden van verwarde 
geesten, de ongeneeslijken genezen en de zondaars redden. Maar na het heengaan van de Meester 
ontwaakten zij tot het ware geloof in hun gaven, om de leer, die zij geleerd hadden, met 
volmaaktheid voort te zetten en haar met liefde aan hun medemensen te onderwijzen. 
55 Ook jullie wachten nu op mijn vertrek, opdat jullie dan op weg kunnen gaan en het goede nieuws 
kunnen verkondigen. 
56 doorgrondt Mijn Woord, leert van Mij, opdat gij spoedig goede apostelen moogt zijn, die 
getuigenis afleggen van de Heilige Geest met uw werken van liefde. 
57 Ik ben op de top van de berg. Van daaruit spreek Ik tot jullie en prent Mijn woorden in jullie 
harten ─ in de verwachting dat jullie weten hoe jullie je vrijheid van wil juist kunnen gebruiken, zodat 
jullie de ijdelheden van de wereld verwerpen en bewust Mijn Wil doen, die volmaakt is. 
58 Tracht niet mijn woord alleen met het verstand te begrijpen en verwaarloos de stem van uw geest 
waarin de wijsheid van de geheime schatkamer wordt geopenbaard. 
59 Ik heb zondaars geroepen om hen tot deugdzame mensen te maken. Mijn missie als Meester is 
om onophoudelijk te onderwijzen tot de zielen volmaakt zijn. Velen van uw medemensen maken zich 
gereed om u te volgen, om u tot voorbeeld te nemen, omdat zij weten dat gij Mijn discipelen zijt. Ben 
je al voorbereid om Mij te ontvangen? Heb je al van mij geleerd? Ik zeg u, dat alleen de vervulling van 
uw geestelijke en aardse plichten u het recht zal geven u discipelen van Mij te noemen. 
60 Als u zich inzet voor de vernieuwing van de mensheid, zult u uiteindelijk het begin van een 
"nieuwe dag" zien en mijn vrede voelen. 
61 Mijn Woord onderwijst jullie, maar het dwingt jullie niet. Ik heb u de vrijheid van wil gegeven, 
opdat gij u meester zult voelen over uw daden en de wet met overtuiging zult vervullen, opdat uw 
verdiensten waarachtig zullen zijn. 



62 Opnieuw is de aarde bloedrood gekleurd, de oorlog heeft de zielen der mensen verduisterd. De 
atmosfeer is gevuld met verdriet, lijden en angst. Maar te midden van deze chaos ben Ik verschenen 
en heb Mijzelf zichtbaar gemaakt voor sommigen en hoorbaar voor anderen. Van de pijn die de 
wereld ervaart, is mijn beker vol. Dit is wat je me op dit moment aanbiedt, en ik accepteer het. 
63 Mijn leer brengt licht aan iedere ziel. Ik plaats vrede, eendracht, in je hart. Luister niet naar mijn 
stem, die van een Vader is die van jullie houdt. 
64 Houdt mijn woord, want reeds nadert het jaar 1950 en het is mijn wil dat in die tijd mijn 
onderricht wordt gedrukt, opdat het een voeding voor uw ziel moge zijn. Dan zult gij u voorbereiden 
om deze geschriften aan de mensen ter lezing te geven en gij zult u die ogenblikken van geluk 
herinneren, die gij beleefde, toen gij naar de Meester luisterde. 
65 Strijders van het Derde Tijdperk, jullie die mijn woord verspreiden: Wees onvermoeibaar. Haast je 
om je voor te bereiden hoe dichter de tijd komt dat ik je zonder mijn woord verlaat. Beetje bij beetje 
hebben jullie je verzadigd met de kracht die mijn leer bevat. 
66 Niet allen die Mij in de tweede Era hoorden, geloofden in Mij. Het was nodig terug te keren naar 
de wereld om u nieuwe bewijzen te geven. In de tegenwoordige tijd hebben ook niet allen die naar 
Mij geluisterd hebben, Mij geloofd. Het lichaam, als een dikke sluier, verhindert de ziel het 
Goddelijke Licht te ontvangen. Maar deze sluier verdwijnt wanneer men Mijn leringen doorgrondt 
om ruimte te maken voor de impulsen van de ziel om zich te bevrijden van het materialisme en om 
tot haar Schepper te naderen. 
Indien sommigen die naar Mij luisteren deze verhevenheid in hun wezen nog niet hebben gevoeld, 
zeg Ik u dat de tijd zal komen dat zij dat licht zullen zien. Anderen, die getrouw naar Mij luisteren, 
hebben de kennis van de geestelijke openbaringen niet bereikt, omdat zij niet de noodzakelijke 
voorbereiding hebben gehad om de leringen te begrijpen. 
67 Indien vele mensen in de wereld tot stilstand zijn gekomen in hun ontwikkeling, dan is dat omdat 
zij zich vergissen in de afgoderij van hun geloof. Zij kunnen geen hoge ideeën vatten omdat zij hun 
geestelijke waarneming hebben laten atrofiëren. 
In mijn werk heb je gevoeld hoe het hogere je nadert om je te omringen met een sfeer van vrede. 
Zelfs uw lichaam heeft deel aan deze vrede, want ook het is een schepsel van de Heer, in 
volmaaktheid geschapen. Perfect is zowel het spirituele als het materiële. Zo kan men zelfs in het 
atoom en in de cel de goddelijke almacht herkennen. En als u de geest bestudeert, zult u daarin zijn 
eenvoudige aard ontdekken, als het atoom van een hoger leven. Dan zul je beseffen dat er niets 
gescheiden is van het Goddelijke. 
68 Alles in Mijn Schepping is beweging, harmonie en orde die tot volmaaktheid leiden. Opdat de 
mens zou ontwaken en opdat de stem van zijn geest hem naar de werkelijkheid zou leiden, moet hij 
De Schepping niet alleen in haar uiterlijke verschijning beschouwen, zonder kennis te nemen van de 
essentie ervan. De mens zonder geloof in het geestelijk leven zal vervallen tot materialisme, omdat 
hij als het enige leven dat van deze wereld zal beschouwen. Maar wanneer hij eindelijk zijn 
genoegens beu wordt of wanhoopt in zijn lijden ─ wat zal er dan met hem gebeuren? Sommigen 
zullen hun geestelijk evenwicht verliezen, terwijl anderen aanstoot zullen nemen aan hun leven. 
69 Niet alle mannen hebben hetzelfde begripsniveau. Terwijl sommigen overal wonderen ontdekken, 
beschouwen anderen alles als onvolmaakt. Terwijl sommigen dromen van vrede als het toppunt van 
vergeestelijking en moraliteit van de wereld, verkondigen anderen dat het de oorlogen zijn die de 
ontwikkeling van de mensheid aandrijven. 
70 Hierop zeg ik tot u: Oorlogen zijn niet nodig voor de ontwikkeling van de wereld. Als de mensen ze 
gebruiken voor hun ambitieuze en zelfzuchtige doeleinden, dan is dat vanwege de materialisatie 
waarin degenen die er de voorkeur aan geven, zich bevinden. Sommigen onder hen geloven slechts 
in het bestaan in deze wereld, zonder het Geestelijk Leven te kennen of te ontkennen; maar onder 
de mensen worden zij voor geleerden aangezien. Daarom is het noodzakelijk dat allen deze 
openbaring leren kennen. 
71 Zolang zij, die in hun godsdienstig fanatisme in het hiernamaals alleen de straf van de hel 
verwachten, deze mening aanhangen, zullen zij hun eigen hel scheppen, want de verwarring van de 
ziel is gelijk aan die van het menselijk verstand, zij het veel sterker. Je vraagt nu: "Meester, is er 
verlossing voor hen?" Ik zeg u, redding is er voor allen, maar vrede en licht zullen niet tot die zielen 



komen voordat de duisternis van de waan is verdreven. Heb je ooit medelijden gehad met iemand 
wiens verwarde geest hem dingen laat zien die niet bestaan? Hoe veel groter zou uw smart zijn, 
indien gij in het hiernamaals die misleide wezens zoudt zien, die hunne ingebeelde hel aanschouwen! 
72 Welk mens, die weet wat de lichamelijke dood en de ware verzoening is, zou in het uur des doods 
in verwarring kunnen geraken? 
73 Mijn leer van volmaakte liefde en wijsheid is niet alleen iets van deze tijd of van het Tweede 
Tijdperk. Te allen tijde heb ik tot u gesproken over deze leringen. Maar de valse interpretatie van de 
openbaringen heeft de mens doen vervallen tot fanatisme en verwarring. 
74 Wanneer eenmaal de pijn van het materialisme zelf ondraaglijk wordt voor de verwarde ziel, zal 
die pijn haar doen ontwaken tot het licht. Dan zal het zijn fout diep betreuren. 
75 Onderricht deze leringen onder uw medemensen, opdat in de mensen het verlangen zal groeien 
om te streven naar een wereld van volmaaktheid, waarin de zielen door hun volmaaktheid de 
boezem van de Vader kunnen bereiken. 
76 Ik ben het Licht dat jullie allen in Mij verenigt. Om u dit woord te geven, maak ik gebruik van één 
van u die even weinig verdienste heeft als u allen. Zie daarin Mijn liefde en Mijn barmhartigheid. 
77 Het jaar 1950 nadert en aan het einde daarvan zal ik afscheid van u nemen. Het zal pijnlijk zijn, en 
je zult Mijn woord missen. Maar het zal op schrift worden bewaard, en daar zal iedereen de leer van 
de Meester vinden. Dan zul je zeggen: "Hoe liefdevol was zijn onderricht!" 
Voor die tijd zal Ik geesten en lippen voorbereiden die tot u zullen spreken door inspiratie. Anderen 
zullen Mijn leringen lezen en dan zullen jullie weer de kracht voelen die jullie ontvingen toen Ik 
Mijzelf bekend maakte. Zo zal Ik onder u zijn, in uw ziel en in uw geest, te midden van harmonie en 
broederschap. 
78 Ik heb jullie allemaal meer licht gegeven voor jullie leven. Als je doornen tegenkomt bij elke bocht, 
is dat omdat het pad van de mens doornig is. Bid, en uw geloof zal u ondersteunen in het verlangen 
naar het Eeuwige Leven. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 228  
 
1 Op de top van de berg waar de Meester is, bevindt zich ook Maria, de Universele Moeder ─ degene 
die in de "Tweede Era" vrouw werd opdat het wonder van de incarnatie van het "Goddelijk Woord" 
werkelijkheid zou worden. 
2 De mens heeft Maria dikwijls geoordeeld en onderzocht, en ook de wijze waarop Jezus in de wereld 
is gekomen, en deze oordelen hebben het kleed van zuiverheid van de moedergeest gescheurd, 
wiens hart zijn bloed over de wereld heeft doen vloeien. 
3 Ik heb in deze tijd de sluiers van het onbekende weggetrokken, om de twijfel van de ongelovige 
weg te nemen en hem de kennis van de geestelijke leringen te geven. 
4 De mensen hebben van mijn waarheid, die als een weg is, vele wegen gemaakt, waarop zij meestal 
afdwalen. Terwijl sommigen de voorspraak van de Hemelse Moeder zoeken en anderen haar 
miskennen, omhult haar mantel van liefde en tederheid allen voor eeuwig. 
5 vanaf het begin der tijden heb ik het bestaan geopenbaard van de Geestelijke Moeder waarover de 
profeten hebben gesproken, zelfs voordat zij in de wereld kwam. 
6 Soms berisp Ik u in Mijn woord, maar Mijn berisping bevat licht, mensen. Ik zou geen perfecte 
Meester zijn als ik u niet alles zou laten weten wat u moet weten. Ik zou geen Vader zijn als ik jullie 
niet zou laten weten wanneer jullie afdwalen. 
7 Ik wil niet dat uw ziel verontreinigd wordt, noch dat zij sterft ten opzichte van het ware leven. 
Daarom zoek Ik u met Mijn gerechtigheid op, wanneer Ik u in de steek gelaten vind voor schadelijke 
genoegens en genietingen. Uw ziel moet zuiver in Mijn boezem komen, zoals zij daaruit is 
voortgekomen. 
8 Allen die hun lichaam op aarde achterlaten en zich in een toestand van verstrooidheid van deze 
wereld losmaken, ontwaken ─ wanneer zij mijn Tegenwoordigheid aanschouwen, geopenbaard in het 
licht der eeuwigheid dat de geest verlicht ─ uit hun diepe slaap met bittere tranen en in de wanhoop 
van zelfbeschuldigingen. Zolang de pijn in het kind voortduurt om zich van zijn lijden te bevrijden, 
lijdt ook de Vader. 
9 twijfel er niet aan dat Ik Mijzelf bekend maak door het menselijk verstand opdat "de laatsten", 
wanneer zij het geluid van de klok en de roep van de Heer horen, het licht van de Heilige Geest 
mogen aanschouwen dat hun redding zal brengen 
10 Ik heb in die tijd geen kerken of synagogen gezocht. Omdat Ik in de Tweede Eeuw geboren ben in 
de beschutting van een stal, manifesteer Ik Mij vandaag door de mens, ook al is hij een zondaar. De 
wijze waarop Ik Mijzelf presenteer wordt gekenmerkt door armoede en nederigheid. Maar 
verwondert u daar niet over, want in die tijd leefde Ik met de armen en betoonde Mijn nederigheid 
zelfs in Mijn kleding. 
11 In Mijn liefde voor hen die niet weten hoe Mij te zoeken, voor hen die verloren zijn en voor allen 
die Mij nodig hebben ─ in Mijn goddelijke zending om jullie lief te hebben, heb Ik de weg gezocht om 
tot jullie te naderen, opdat jullie Mij kunnen zien, Mij kunnen horen en Mij kunnen voelen. 
12 heden geef Ik u Mijn Woord onder het nederige dak van deze huizen, die een pendant zijn van de 
plaatsen waar Ik u eens bijeenbracht: aan de oevers van een rivier, in de bergen of in de woestijn. 
13 maar als de gebeurtenissen zich herhalen ─ moet je Mij dan opnieuw aan het kruis slaan en het 
hart van Maria met zeven dolksteken pijnlijk doorboren? 
14 Toen Jezus aan het kruis stierf, was Hij een ogenblik omringd door duisternis en een oneindig 
gevoel van verlatenheid. In datzelfde uur voelde Maria een enorme verlatenheid in haar moederhart. 
De reden hiervoor was dat de Zoon zich op dat moment onbegrepen voelde door de mensen. 
15 kom tot Mij, mensheid, Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, Ik ben de Meester van de 
Liefde die de ziel van de mens verandert; Ik ben de Meester van de Liefde die de ziel van de mens 
verandert; Ik ben de Meester van de Liefde die de ziel van de mens verandert jij zieke en vermoeide 
mensheid, Ik ontvang je en zegen je, en terwijl Ik je zegen, verzacht Ik je pijn. 
16 Kom, vol kinderlijk vertrouwen, om bij Mij te rusten en het onderricht te ontvangen dat je nodig 
hebt. Ik ben Hij die u verwelkomt om uw hart te verblijden. De ruimte is gevuld met klaagzangen, 
kreten van pijn, en oud en nieuw leed. 



17 Jullie die dit woord horen of het morgen herhalen ─ wanneer jullie de betekenis ervan ontvangen, 
laat dan al je problemen, zwakheden en verlangens achter je om je te wijden aan de bezinning op het 
Goddelijke dat Ik jullie breng. 
18 De ziel heeft ook problemen, en jij moet ernaar streven die op te lossen. Op welke manier? Door 
wijsheid tot u te laten doordringen, zal dat zaad, met mijn zorg en uw inspanningen, ontkiemen en 
zich ontwikkelen tot de boom van het eeuwige leven. Dan zul je goede vruchten geven aan de 
wereld, die ze zo hard nodig heeft. Dit zal de verwerkelijking zijn van mijn werk onder jullie. 
19 Ik heb tot jullie gezegd: "Sta op en wandel." Maar vandaag heb Ik het in eenvoudige woorden tot 
je ziel gezegd en haar de weg gewezen die leidt naar het ware Paradijs, naar de eeuwigheid. 
20 Ik wil u uit uw droevige lethargie halen, opdat gij al hetgeen voor de ziel bestemd is, moogt 
kennen, en u bovendien leren het te bezitten. Jaren, tijdperken en eeuwen zijn over deze planeet 
gegaan, maar de mensheid gaat door zonder de waarheid te kennen, nog steeds Christus 
verloochenend. Want voor de mensen bestaat slechts het schijnbare leven van stoffelijke lichamen 
en vormen; alleen daaraan hechten zij belang, terwijl zij de vermogens van de ziel veronachtzamen 
en niet waarnemen. 
21 De mens, geschapen met ziel en lichaam, vergeet het belang van het leven van de ziel, dat zijn 
prioriteit zou moeten zijn, en besteedt alleen aandacht aan het menselijke deel, zoekt in het 
stoffelijke zijn geluk, zijn genoegens, zijn bevredigingen en hartstochten, en als ik tot hem spreek 
over de ziel, eindigt hij met te zeggen dat deze leringen slechts één van de vele zijn. Dit is de reden 
waarom hij apathisch blijft op zijn weg. 
22 De mens daarentegen, die verlangt naar vergeestelijking, zuivert zijn hart en geest, wast zich in 
het water van berouw, ziet af van ambitieuze materiële doeleinden en voelt dat de schreden van zijn 
leven verlicht worden door het licht van God. Die man weet dat zij die grootheid in hun ziel 
bereikten, zichzelf transformeerden in de smeltkroes van hun lijden, en leiders werden van de 
mensheid op aarde, en later verlichte wezens in het spirituele rijk, beschermers van de mensen, 
inspirators en beschermers. Deze zielen zijn door de liefde met de mensen verenigd, en zo schijnen 
zij in een firmament voorbij het zichtbare, in het zoete geestelijke leven, en verlichten met hun licht 
deze mensheid zonder haar ooit te verlaten. 
23 Het is noodzakelijk dat u ontwaakt, zodat uw ziel de verlangens kan verwezenlijken om zich via 
haar stoffelijk lichaam te manifesteren. Weet dat u door uw werken de graad van ontwikkeling van 
uw ziel kunt uitdrukken. Begin met tolerant te zijn voor de zwakheden van anderen. Bedenk: Als u 
reeds ruwe wegen hebt afgelegd en uw fouten hebt verbeterd, zijn er anderen die deze nog niet 
hebben afgelegd en daarom moet u begripvol zijn tegenover uw naasten, hen helpen om van hun 
valpartijen te herstellen en hun het licht van uw ervaring geven. 
24 Waarlijk, ik zeg u: uw oudere broeders en zusters, die vroeger het pad bewandelden dat gij thans 
bewandelt, hebben de geestelijke hoogten beklommen, omdat zij, toen zij weldoeners, artsen en 
leraars op aarde waren, leefden om hunne naasten lief te hebben. Daarom zeg ik tegen jullie: Als je 
de impulsen van je ziel had gehoorzaamd, zou je in een betere plaats zijn. En als u geen gebruik 
maakt van wat ik u in deze leer aanreik, zal ik u later, in de geestelijke wereld, uw plichtsverzuim 
verwijten. Laat daarom deze kans niet voorbijgaan, werk met liefde en vertrouw op Mijn woord. 
25 Wie de liefde aan zijn medemens verloochent, verloochent die aan Christus. Wanneer gij uw 
naaste ziet lijden en schreien en u noodig zien, waarom dient gij hem dan niet? De reden is dat je 
zelfs de edelste en tederste van je gevoelens hebt gematerialiseerd. 
26 Transformeer je wezen en je leven, dematerialiseer wat je hebt gematerialiseerd. Spiritualiseer je 
gevoelens, gedachten en werken. Wees je meer en meer bewust van de zending van de geestziel, 
dan zul je, door deze transformatie, niet langer nutteloos zijn en nuttig worden, en je leven zal 
getuigen van mijn waarheid. 
27 Voor allen zal het ogenblik komen waarop de ziel het brandend verlangen zal voelen om over het 
lichaam te triomferen, om het egoïsme uit te roeien, om de liefde te openbaren die zij van de Vader 
heeft ontvangen en de wijsheid en macht die zij als erfenis heeft ontvangen. Wanneer de ziel haar 
ware plaats in de mens inneemt, zal hij gelijkenis met Christus vertonen. Het woord "Christus" 
betekent liefde, kracht en wijsheid, waarheid en leven. 



28 Maar er zullen verschillende generaties in deze wereld voorbijgaan zonder dat de mensheid het 
grote belang van Christus inziet. Christus verdween als mens en is verschenen als triomferende geest 
zonder lichaam, geheel als liefde. Hij is de voortdurende openbaring van de goddelijke 
barmhartigheid jegens de mensheid. 
29 Weet dat het Mij behaagt u nuttig en dienstbaar te zien voor uw medemensen. Het behaagt Mij u 
te zien in het kamp van de zieken. Ik verheug Mij wanneer Ik jullie het zaad van Mijn Leer zie zaaien, 
terwijl jullie de mensen in nood strelen, troosten en bijstaan. Denk eraan: Toen Ik in de wereld was, 
liet Ik Mijn Onderricht rusten op de grondslagen van dit goddelijke opperste gebod: "Heb elkander 
lief." Maar eeuwen zijn voorbijgegaan, en nog steeds wacht ik tot je dit gebod in je hart voelt. 
30 Bereid uw hart, uw verstand en uw ziel, want gij hoort mijn hemels woord. 
31 Jullie mogen niet in dwaling vervallen, want Ik spreek tot jullie in volmaakte helderheid en door 
verschillende stemdragers. 
32 Ik ben ook gekomen om uw hart te doorzoeken, om te overwegen wat gij van mijn leer hebt 
begrepen. Ik zoek het licht van je geloof. 
33 Luister naar de stem van je geest. Mediteer, opdat gij in staat moogt zijn alles te vervullen wat gij 
uw Vader hebt gezworen. 
34 Mijn wet is op deze aarde verontreinigd, maar u heb Ik altijd opgedragen haar te bewaken en te 
verdedigen. 
35 Vervloekt de wet niet, slaapt niet, materialiseert uw zielen niet. Werk! 
36 Bedenk, dat uw ziel dezelfde is als die welke in andere tijden de geboden des Vaders niet 
gehoorzaamde, en dat zij thans een nieuwe gelegenheid tot verlossing heeft, die uw Heer haar uit 
liefde geeft. 
37 "Ik weet, Israël, dat ondanks Mijn grote liefde voor u, de menigte zal opstaan, zoals in de tweede 
Era, om Mij te kwetsen en Mij te bespotten. Ik weet dat onder u Iscariot zich verbergt. Maar Mijn 
manifestatie door het menselijk intellect zal niet nutteloos zijn, het zal niet tevergeefs zijn dat Ik het 
Zesde Zegel heb losgelaten. 
38 Mijn komst onder jullie is geschied om jullie door vernieuwing en correctie te redden, jullie af te 
keren van vuil en zonde en jullie in plaats daarvan de weg naar vrede en welzijn te bieden. 
39 Welgelukzalig is hij, die zich reinigt en zich bereidt, want hij zal in de beproevingen overwinnen. 
40 De elementen van oorlog en vernietiging zijn ontketend. Hongersnood en pestilentie met hun 
onbekende en ongeneeslijke ziekten bedreigen u. Waak en bid, daarom. Werk aan je missie en de 
beproeving zal voorbijgaan. 
41 Ik ben Christus, dezelfde die zich in Jezus openbaarde in de tweede Era. Het heeft Mij behaagd 
Mijzelf in deze vorm aan jullie bekend te maken. 
42 In deze tijd moeten alle volken van de aarde Mij voelen. 
43 Mijn Woord is het Boek van Instructie dat Ik u in handen heb gegeven om te bestuderen. Er zullen 
sekten tegen sekten zijn, godsdiensten in oorlog met andere godsdiensten, en doctrines tegen 
doctrines. In het aangezicht van deze chaos van zielen, wil ik dat jullie een voorbeeld stellen en een 
beschermende verdediging zijn. 
44 Wordt niet verwaand, want gij zijt mijn uitverkorenen. Nadat gij deze verantwoordelijkheid op u 
hebt genomen, moet gij niet "slapen", want dan zult gij weer vallen in de afgronden die gij hebt 
achtergelaten, en wanneer ellende en pijn u op uw weg ontmoeten, zult gij u afvragen: "Hoe is het 
mogelijk dat wij, die behoorden tot hen die de leer van de Meester hoorden, zulk een bittere beker 
moeten drinken?" 
45 Gedenk mijn voorbeeldige werken en leer het geestelijke meer lief te hebben dan het stoffelijke, 
en geef werkelijk om het welzijn van uw ziel na haar aardse leven. Werk vanaf nu aan een leven vol 
licht en vrede. Want het welzijn van uw lichaam, zijn ijdelheden en zijn klederen zijn u tot nu toe 
belangrijker geweest dan de ziel, die van honger en dorst omkomt en wier kleed gescheurd is. 
46 Vergist u zich niet. Het lichaam is het gewaad van de ziel, en het is de ziel die tot Mij moet 
opstijgen. Het lichaam is stof, en het zal tot stof wederkeren, samen met zijn aardse bezittingen. Laat 
uw ziel de geestelijke schatten verwerven, want deze zal zij zeer zeker meenemen naar de 
eeuwigheid. 



47 Voor hen die rijk zijn aan aardse goederen besta ik niet; hun rijkdom is alles voor hen. Zij hebben 
Mij vergeten. Wat geven zij om de ellende en de pijn van de wereld? Wat geven ze om buitenlands 
verdriet? Zij hebben hun oren gesloten voor de stem van het geweten, dat hen in alle gevallen 
oordeelt en hen telkens weer van Mijn macht spreekt. 
48 Voorwaar, Ik zeg jullie: Op deze manier dagen zij Mijn gerechtigheid uit. 
49 Maar alles zal veranderen, aan het verblijf zal een einde komen en de macht die Ik aan bepaalde 
mensen heb verleend om de mensheid goed of kwaad te brengen, zal aan het oordeel worden 
onderworpen. 
50 Hoevelen zouden mijn werk reeds gekend hebben, indien gij uitging en den nooddruftige 
uitnodigde om van het brood mijner tafel te eten! 
51 Bedenk dat wat ik jullie heb gegeven voor jullie medemensen is. 
52 "Heb elkander lief" leerde ik je toen al. Eeuwen zijn voorbijgegaan, ik blijf tot u spreken over 
dezelfde leer, maar nog voelt gij dat verheven gebod niet in uw hart. 
53 Ik vraag u opdat gij uzelf innerlijk zult antwoorden: Wie kan de egoïst liefhebben? Begrijpt, dat ik 
tot u spreek over hen, die alleen aan zichzelf denken, die geen dienst bewijzen, noch een brood 
weggeven, noch iemand troosten. Ik alleen begrijp hun karaktergebreken, en kan hen daarom 
liefhebben en begrijpen. 
54 Zodra gij begrijpt, dat gij naar deze wereld zijt gekomen om ervaring op te doen en de goddelijke 
wet van liefde en barmhartigheid jegens uw naaste te verwerkelijken, zijt gij doorgedrongen in de 
harmonie van dit leven. U weet reeds door mijn openbaringen dat wie mijn wet niet gehoorzaamt, 
naar deze wereld moet terugkeren totdat de ziel de haar toevertrouwde taak heeft volbracht. 
55 Gij zijt als bomen die duizend jaar oud zijn en die een veelheid van scheuren vertonen als een 
spoor van hun strijd tegen de tijd en de stormen, hoewel in de mens het licht van zijn ziel niet ten 
volle schijnt. Ik heb u zeer lief; niettemin zal het geweld van de natuurkrachten de mensheid blijven 
geselen, want dit heeft haar uitgedaagd, en de gevolgen ervan zullen vernietigend zijn. Het is de 
oorlog die de materialistische mens zal ontketenen, en die verwoesting zal brengen onder de 
volkeren die bitter zullen wenen. Maar wie zal hen kunnen troosten? Hoor: De mensheid zal de ene 
wake-up call na de andere krijgen, de ontketende elementen zullen op de planeet neerdalen en hele 
landen verwoesten. Dan zul je je ervan bewust worden dat je het Geestelijk Werk niet hebt 
volbracht, dat je niets hebt gedaan. Ik spreek tot de hele Christelijke wereld. 
56 De mensen zullen wenen over uw gemoedstoestand, want die is hard als graniet en koud als een 
grafzerk. Hoe wil je ze troosten? 
57 Als jullie vruchtbare grond waren, zou het zaad al in jullie ontkiemd zijn. Maar jullie zijn 
onvruchtbaar land dat geen vrucht draagt. De mensheid zal zijn blik op jou richten. Maar hoe zult gij 
haar de liefdevolle bemoediging geven die zij nodig heeft, als uw harten slechts minachting, verwijt 
en hardheid uitstralen? Wie hoort de klaagzangen van mensen met een verontrust hart? Wie zal het 
schild zijn van hen die lijden? Ik zal het moeten zijn, die via mijn stem de lijdenden troost. 
Toch zeg ik tot de christelijke wereld: open uw hart, opdat gij ten minste het geween van het volk 
kunt waarnemen. Doe een inspanning om de gevolgen van oorlogen en tegenslagen tegen te gaan. 
Want in werkelijkheid is wat tot nu toe is gebeurd weinig vergeleken met wat nog moet komen. De 
menselijke pijn heeft zijn hoogste graad nog niet bereikt, en u als christenen, zoals u beweert te zijn, 
moet bewijzen dat u dat bent. Als je nu niet probeert het te zijn, wanneer ga je dan je missie 
vervullen? 
58 De kamer galmt van de wanhopige kreten van pijn van je medemensen. Als u zou zien wat er 
zover gekomen is, zou u berouw hebben over uw plichtsverzuim, en dan zou u iets doen voor het 
welzijn van uw naaste. Er zijn wezens in de geestelijke wereld die tranen vergieten omwille van die 
mensen en die pleiten voor hen die blind zijn door hun egoïsme, en ook omwille van hen dat de 
storm die over deze wereld raast, zal worden geluwd. Net als zij, wil ik jou zien veranderen in 
helende balsem, in streling, in licht, in medelijden. Verwijder uit uw hart de onverschilligheid die u 
van de menselijke familie verwijdert, en bedenk dat de dood over deze wereld zal heengaan en de 
meeste van haar bewoners zal wegvagen. Er is een ziekte van de ziel en van het lichaam. Er zijn 
lichamen die genezen door materiële geneesmiddelen, en andere die niet kunnen herstellen omdat 
het de ziel is die ziek is. 



59 Discipelen, wilt gij niet zowel de ziekten van de ziel als die van het lichaam genezen? Voorwaar, ik 
zeg jullie, jullie kunnen het. Maar wanneer begin je met je activiteit? Wanneer maak je een eind aan 
je materialisme? Wanneer begint u met het nieuwe leven van vergeestelijking? 
60 Vorm u om door mijn onderricht, voel u als nieuwe mensen, beoefen mijn deugden, en het licht 
zal in uw geest verschijnen en Christus zal zich op uw pad openbaren. 
61 Mijn boodschappen zijn de kracht die de aarde bezielt, zij zijn als een zon die warmte en leven 
geeft, zij zijn het water dat irrigeert. Ik spreek over de grond van je hart die onvruchtbaar blijft 
ondanks mijn onophoudelijke verkondigingen. 
62 "Mensen, mensen, sta op, de tijd dringt, en als jullie het niet op deze 'dag' doen, zullen jullie niet 
ontwaken in dit leven op aarde. Wil je ondanks mijn boodschap blijven slapen? Wilt gij dat de dood 
des vleses u opwekt ─ met het verterend vuur van het berouw van uw ziel zonder materie? 
63 Wees oprecht, plaats uzelf in de positie van het Geestelijk Leven, in het aangezicht van de 
Waarheid, waar niets uw materialisme kan verontschuldigen, waar u werkelijk uzelf zult zien in 
vodden ─ bevlekt, vuil en gescheurd ─ die uw ziel zal dragen als kleding. Waarlijk, ik zeg u, daar, bij 
het zien van uw ellende en in het gevoel van zo'n grote schaamte, zult u het immense verlangen 
voelen om uzelf schoon te wassen in het water van het diepste berouw, wetende dat u alleen rein 
naar het feest van de Geest kunt gaan. 
Overstijgt het menselijk egoïsme met al zijn zwakheden, die thans uw trots zijn, uw voldoening, en 
zegt Mij of gij hebt meegevoeld met de pijn van de mensen, of de snikken van de vrouwen of de 
kreten van de kinderen weerklinken in uw harten. Zeg me dan, wat ben je voor mensen geweest? 
Heb je met hen geleefd? 
64 Bent u, na zelfonderzoek in het licht van uw geweten, niet bereid dat mijn goddelijke Geest 
verschijnt en u bevrijdt van de ketenen die u met uw fouten hebt gemaakt? Neem je voor om je te 
vergeestelijken, zodat de vodden van je ziel kunnen vallen. Ik help jullie om jezelf innerlijk te leren 
kennen zoals je bent. 
65 Maar jullie die met grote belangstelling de geschriften zullen lezen die de essentie van Mijn 
Woord zullen verspreiden ─ jullie zullen innerlijk ontroerd zijn omdat jullie zullen weten dat Ik jullie 
liefheb, zoals allen die nu naar Mij luisteren. 
66 Reeds lang wacht de Meester op u op de weg van het leven, en zelfs al gaan er eeuwen voorbij, ik 
zal op u blijven wachten. Besef dat niemand tot de Vader komt dan langs de weg die Christus heeft 
uitgestippeld. Maar nu, kom naderbij, ook al ben je bevlekt, haveloos en vuil. Ik zal uw geest en uw 
hart reinigen, Ik zal uw "gewaad" vernieuwen en u leiden naar het "landgoed" waar Ik een geestelijk 
feest vier. Daar zul je het uitgelezen voedsel van wijsheid en liefde vinden, daar zul je het 
harmonieuze loflied horen dat het hele universum tot Mij zendt. 
67 Ik wil dat jullie leren lief te hebben, dat jullie liefde, omgezet in medelijden, jullie brengt naar de 
zieken en jullie doet zoeken naar hen die het geloof verloren hebben. Ik wil dat gij alles zegent, 
zonder dat er iets is wat gij niet kunt zegenen, opdat gij door uw vergeestelijking en volmaaktheid 
langzamerhand het begrip van het verhevene zult naderen. 
68 Het is het materialistisch egoïsme dat het grootste deel van de mensheid in zijn greep heeft, en de 
ziel heeft eeuwen gewacht op de gelegenheid om zich te openbaren. Voorwaar, ik zeg u: Als het zou 
worden toegestaan, zouden de stenen, geschud door de essentie van Mijn Woord, in beweging 
komen om uw gebrek aan vergeestelijking aan te tonen, en u zou ze zien opstaan en uitroepen: 
"Christus heeft gelijk." Maar ik zal je uiteindelijk veroveren door liefde. Zelfs als de wereld zich voor 
je schaamt, zal ik niet van je zijde wijken. Wanneer zij u genadeloos veroordelen, zal Ik u verdedigen, 
en wanneer gij valt, zal Ik u weder oprichten. 
69 Er is in u een stoffelijk deel, dat van de aarde is, en een geestelijk deel, dat van de hemel is. Er is 
een tijd waarin de mens zich materie voelt, en een tijd waarin hij zich spiritueel voelt. Wanneer je dit 
aardse lichaam verlaat en overgaat naar de geestelijke staat, zul je datgene begrijpen wat je nu nog 
niet begrepen hebt. Je lichaam zal hier blijven omdat het bij de aarde hoort. Maar uw ziel zal 
opvliegen naar de hoge regionen waar u zult blijven leven om uw spirituele evolutie voort te zetten. 
70 "Zalig zijn zij die treuren, want hunner is het Koninkrijk der hemelen." "Zalig zijn zij die wenen, 
want zij zullen getroost worden." Nu voeg ik daaraan toe: "Zalig zijn zij die het verborgene en het 
onzienlijke in de lange zinnen begrijpen, want zij zullen wijsheid bezitten." 



71 Ieder die liefheeft zal rijk zijn omdat hij zich geliefd zal voelen. Heb lief, zelfs als er niet van je 
gehouden wordt. Wees als Jezus. Liefde staat boven de kleine dingen. 
72 Ik had niet moeten komen om onder jullie te lijden. Maar Ik zeg jullie dat Mijn liefde verbonden is 
met jullie lot. Ik wist dat je me nodig had en ik kwam naar je toe. Maar Ik heb nooit tegen jullie 
gezegd: Heb Mij lief, opdat Ik jullie liefheb. 
73 Weet je dat sommigen geliefd zijn zonder het te verdienen? dit is hoe ik van je hou. Geef Mij uw 
kruis, geef Mij uw beproevingen, geef Mij uw mislukte hoop, geef Mij de zware last die u draagt: Ik 
zal met alle pijn afrekenen. Voel je vrij van je last zodat je gelukkig kunt zijn; ga binnen in het 
heiligdom van Mijn liefde en wees stil voor het altaar van het universum, zodat je geest met de Vader 
kan converseren in de mooiste taal: die van de liefde. 
Vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 229  
 
1 geliefde discipelen, Ik verschijn in jullie heiligdom, in de woning van de Meester, geopend in jullie 
ziel door jullie verheffing 
2 Sommigen onder u hebben reeds vele malen naar Mij geluisterd, anderen horen Mijn woord voor 
de eerste maal en zijn verwonderd. Maar waarlijk, ik zeg u, sommigen zowel als anderen hebben 
deze stem in een andere tijd gehoord. 
3 Ik ben het woord van liefde dat troost brengt aan wie lijdt ─ aan de radeloze, aan de wenende, aan 
de zondaar en aan degene die mij heeft gezocht. Mijn woord is de rivier van leven in die harten, waar 
zij hun dorst lessen en hun bezoedelingen wegwassen. Het is ook de weg die leidt naar het eeuwige 
huis van rust en vrede. 
4 Hoe kunt gij denken, dat de strijd des levens ─ zijn offers, tegenspoed en beproevingen ─ eindigt in 
den dood zonder een rechtvaardige belooning in de eeuwigheid? Daarom zijn mijn wet en mijn 
onderricht, met hun openbaringen en beloften, in uw harten de aansporing, de streling en de balsem 
in uw dagtaak. Alleen als je je van mijn lessen afkeert, voel je je hongerig en zwak. 
5 Ik voed u met de liefde, opdat gij u ermede tevreden zult stellen en haar als volmaakt zaad zult 
brengen aan de harten die slapen en aan hen die ernaar hongeren. 
6 Vrede zal onder u zijn, indien gij elkander liefhebt. Onthoud dat ik de Geest van Vrede ben. 
7 Geestelijk gezien bent u het volk dat te allen tijde is uitverkoren om de mensheid de weg te wijzen. 
Nu ben ik gekomen om jullie te zeggen: Jullie zullen de redding zijn van jullie medemensen. Zwaar is 
de last van uw kruis, o volk. Vroeger bestonden jullie uit stammen, maar nu vormen jullie een 
geestelijke familie. Als een vreemdeling klop ik onophoudelijk aan uw deur om u aan te moedigen, 
opdat u uw bestemming zult vervullen en een voorbeeld zult zijn voor de mensheid, die ik evenzeer 
liefheb als u. 
8 Jij bent de eerstgeborene onder de volkeren van de aarde ─ degene die het eerst ontwaakt is in het 
licht van de Geest. Daarom zijn jullie nu de discipelen van de Heilige Geest. 
9 Voel geen angst of twijfel ten aanzien van uw verantwoordelijkheid. Want hoewel gij rijk van geest 
zijt, zoudt gij u behoeftig gevoelen, indien gij begon te twijfelen. 
10 In deze tijd, evenals in het verleden, heeft de mensheid contact met Mijn Goddelijkheid door uw 
bemiddeling. Door jou heb Ik de weg voor anderen herkenbaar gemaakt, en morgen zullen daarop 
alle sekten en religieuze gemeenschappen na elkaar komen. De mensen zullen zich geestelijk 
verenigen, want er is maar één God, en allen zult gij in Hem verenigd worden. 
11 Mensen zitten op verschillende spirituele niveaus. Maar de graad van ontwikkeling van elk van 
hen kan alleen door Mij gekend worden. 
12 Allen zijn gekomen om boete te doen voor hun overtredingen en om zich door hun verdiensten te 
verheffen. Voor allen heb ik licht, omdat ik allen liefheb. 
13 Vandaag zijn jullie in een oase. Je weet echter niet welke paden je hebt afgelegd. 
14 Verdeel u niet opnieuw. Bedenk dat Ik uw "volk" heb doen voortkomen uit één man, en die man, 
in wie Ik vroomheid vond, was Jakob, door Mij "het sterke Israël" genoemd. In zijn hart was een 
heiligdom voor Mijn Goddelijkheid, en Ik beloonde hem door hem twaalf zonen te schenken die de 
stamvaders zouden zijn van het volk van de Heer ─ de stamvader van dat volk dat Mij door de 
eeuwen heen heeft gevolgd. 
15 Ik wil niet dat jullie blijven dwalen. Besef dat je Mijn licht als een zegel in je ziel draagt. Het is het 
verbond dat jullie met Mij gesloten hebben om altijd Mijn licht te volgen, om trouw aan Mij te zijn. 
16 Hier is Mijn tafel waar Ik allen aan laat zitten, zonder onderscheid van stamboom of ras. Aan allen 
bied ik hetzelfde brood aan. 
17 zo wek Ik u op zoals Ik Lazarus heb opgewekt toen Ik tot hem zei: "sta op, slaap niet langer"; Ik 
wek u op zoals Ik Lazarus heb opgewekt toen Ik tot hem zei: "sta op, slaap niet langer" 
18 Dit is de weg van de vooruitgang waarop je nooit mag stoppen. Want wanneer de last van je kruis 
je zwaar valt, komt de goddelijke Kruisdrager je te hulp en zegt: "Stop niet." 
19 zoals Ik Mijzelf openbaar aan jullie ziel, zo laat Ik jullie lichaam Mijn Aanwezigheid voelen in de 
natuur, zodat beiden, één wezen vormend, zich verheffen naar de top van de berg 



20 Uit Mij zijt gij voortgekomen, en tot Mijn boezem moet gij wederkeren. Ik ben het begin en het 
einde, de Alfa en de Omega. 
21 Laat de bescheidenheid van uw menselijke omstandigheden voor u niet van belang zijn, wetende 
dat u grootheid van ziel kunt bereiken als een juweel van onschatbare waarde. 
22 Sluit uw hand niet voor de behoeftige en acht hem uw barmhartigheid niet onwaardig, omdat hij 
goddeloos kan zijn. Denk aan mijn tafel in deze tijd: velen omringen mij die zich wentelden in 
vuiligheid. Vandaag zijn ze mijn discipelen. 
23 Zo heeft de Meester vandaag tot u gesproken. Ik vergeef en zegen je. 
24 Het licht van mijn wijsheid is bij jullie. Ik les de dorst van uw ziel met het kristalheldere water van 
mijn liefde, die troost en balsem is. Ik ben vergeving. Wie een vast voornemen neemt om zich te 
verbeteren, zal de zoetheid van mijn vergeving ervaren op het ogenblik van de verzoening met zijn 
eigen geweten. De wereld dorst naar spirituele kennis. Het bewijs hiervan is dat de mensheid ernaar 
streeft het mysterie van de schepping te ontdekken. De ziel is echter nog onvolmaakt. Daarom zoekt 
het de aanwezigheid van God om zich met Hem te zuiveren. 
25 De ontwaakte ziel zoekt het licht en de weg, zonder dat het menselijke deel van het wezen zich 
daar vaak van bewust is. Dan verzet de materiële natuur zich tegen de ziel, verzet zich tegen haar 
'weg naar de ontwikkeling van de ziel'. Daarom leg Ik u de geheimen uit door mijn openbaringen en 
maak ze begrijpelijk voor de mens, doordat Ik Mijzelf onmiskenbaar aankondig en tot zijn zintuigen 
richt. En toch verzet de mens zich vaak tegen wat zo helder is als het licht. 
26 Hoezeer heeft de ziel moeten strijden tegen de tegenstand van het lichaam! De mens bereikt 
dikwijls een grote ontwikkeling en vooruitgang in de wetenschappen en in het menselijk leven, maar 
vertoont geen enkele vooruitgang in de ziel. Uit deze geestelijke lethargie wordt hij niet gewekt door 
godsdiensten, waarin hij slechts mystificatie en fanatisme aantreft. 
27 Dan weigert het verstand tot het geestelijke door te dringen uit vrees het mysterie te ontsluieren 
dat hem de reden van zijn geestelijke achterstand onthult, en schept de mens voor zichzelf een 
middel om de kreten van zijn geweten tot zwijgen te brengen door de wet aan te passen aan zijn 
comfort, zijn overtuigingen, zijn leven. Op deze manier voelt hij zich kalm en gerechtvaardigd in zijn 
daden. Zo kan hij naastenliefde, medelijden en barmhartigheid veinzen, hoewel hij die verre van 
voelt. Hij kan zich opwerpen voor de prachtige altaren die de mens heeft opgericht en een liefde en 
geloof veinzen die hij niet eens kent. 
28 Ik kom in het derde tijdperk om licht in de wereld te brengen. Maar tot u, discipelen, zeg Ik in 
waarheid: wordt niet fanatiek in Mijn Leer. Besef dat Ik je heb voorbereid door je ziel te bevrijden 
van oude tradities om haar te laten evolueren. Neem de verantwoordelijkheid om de fouten van je 
medemensen te corrigeren. Ontzeg uw hart en uw lippen elke kritiek, opdat gij zonder 
verontwaardiging kunt oordelen over al wat op uw weg voor u komt. 
29 U zult ontdekken dat de mensen nog steeds geloven in de heiligheid van de plaatsen waar zij 
bijeenkomen om hun rituelen te vieren, en dat zij zelfs de voorwerpen die zich daar bevinden als 
heilig beschouwen, en dat hun vertegenwoordigers zich superieur en rechtvaardig achten. 
30 Maar tot u zeg Ik: Zijt gij zeer dicht bij Mij, omdat gij Mij met een levende stem hebt gehoord en 
omdat Ik u met gaven heb begiftigd? voel jij je superieur tegenover je medemens? Tot nu toe hebben 
jullie je verstand slechts genoeg laten opklaren om Mijn woord te begrijpen. Als je het eenmaal 
begrepen hebt, kun je werken aan de vooruitgang van je ziel, in de wetenschap dat alles wat je doet 
voor het welzijn en voor het welzijn van je naaste voor jou verdienstelijk is en zal bijdragen aan de 
ontwikkeling van je ziel. 
31 Mijn onderricht leidt jullie op, opdat jullie dat wezen van licht, dat in jullie is, geschapen met 
volmaaktheid en wijsheid, dat de ziel is, eeuwig zullen ontplooien, zodat jullie één voor één de 
vlekken kunnen zuiveren en zuiveren die de aardse hartstochten erop hebben achtergelaten, totdat 
jullie de oorspronkelijke zuiverheid bereiken. 
32 Waarlijk, Ik zeg u: vóór Mijn vertrek zal er zoveel licht in uw geesten zijn, dat gij duidelijk zult zien 
wat gij voorheen moeilijk kon begrijpen. Dan zullen uw kennis en uw geloof groter zijn en zult u 
geleerd hebben de macht van uw Vader te openbaren door middel van de geestelijke verheffing in 
het gebed. Gij zult niet langer twijfelen en gij zult u niet langer ontevreden tonen, zoals gij soms doet, 



wanneer gij tot Mij hebt gezegd: "Meester, ik heb voorbereidingen getroffen, ik heb gebeden, ik heb 
de genezende balsem op de behoeftige gelegd en toch heb ik niet verkregen waar ik om vroeg." 
Hierop kan ik u zeggen: Waarom twijfelt gij? Is het niet uw geloof dat u zal redden? Heb ik je niet 
geleerd dat niet alles waar je om vraagt goed voor je is? Je kent niet eens de materiële aard van je 
medemensen. Wat weet je dan van hun geestelijke aard? Wat weet u van wat die ziel nodig heeft 
voor haar ontplooiing, voor haar zuivering en volmaaktheid? 
33 Ik onderwijs u en vereenvoudig de leer: Heb lief, wees barmhartig, bid en vraag voor je 
medemensen, en laat Mij dan Mijn Wil doen, je hebt je plicht al gedaan. Zo zult gij leren alles als een 
weldaad te ontvangen, zelfs datgene wat gij voordien strijdig achtte met uw gezondheid of uw 
geloof. 
34 Niet alleen overgave zal uw metgezel zijn, maar ook de wetenschap dat alles wat gij van Mij 
ontvangt voor uw welzijn is. Maar als Ik u naar uw verzoek inwillig, omdat het zo goed voor u is, 
verheugt u dan en ontvlamt uw geloof nog meer. 
35 Ik ben de Meester van weleer die u opnieuw onderricht, Christus kwam als een volmaakte ziel om 
zich onder de mensen te openbaren. Zijn barmhartigheid was grenzeloos, daar Hij mens werd en de 
offerdood op Zich nam voor de liefde van de mensheid. Jezus is het toonbeeld van barmhartigheid. 
Neem hem als voorbeeld. Vergeet niet dat elk schepsel een taak te vervullen heeft, waardoor het 
een beproeving zal ondergaan die je moet aanvaarden met de nederigheid waarmee Jezus zijn lijden 
aanvaardde. 
36 Geliefde discipelen: Begrijpt nu reeds, nu gij de tijd van voorbereiding zijt ingegaan, dat het 
belangrijke ogenblik van het einde van mijn woord in deze vorm nabij is. 
37 De Meester slaapt niet, en gij zult ook niet slapen, want Ik bereid het einde voor van Mijn 
manifestatie door het menselijk brein. Mijn geest zal niet van jullie wijken, maar jullie zullen Mij nog 
dichter voelen door jullie vergeestelijking. 
38 Wie zich niet voorbereidt en mijn onderricht voorbij laat gaan zonder het te doorgronden, zal zich 
na mijn vertrek een wees voelen en ik zal mij afwezig voelen. 
39 De goede discipelen zullen bedroefd noch bedroefd zijn, omdat zij een diep begrip zullen hebben 
van mijn bevelen, en dan zullen zij voor hun geest een horizon in het oneindige zien opengaan, 
vanwaar zij grote ingevingen van de Vader zullen ontvangen, die niet langer beperkt zullen zijn zoals 
wanneer zij door een stemdrager worden overgebracht, want zij zullen rechtstreeks van de Heilige 
Geest komen. 
40 Na de dag die mijn Godheid heeft bepaald, zult gij mijn woord niet meer horen. Maar het zal 
gegrift blijven in jullie gedachten, in jullie harten, en in de boeken. 
41 Wie dan als stemdrager verschijnt en mijn straal aanroept, weet niet welk oordeel hij over zichzelf 
velt. Ik breng dit onder uw aandacht, opdat u niet luistert naar valse profeten, valse stemdragers en 
valse christenen. Ik schud u wakker, opdat gij tijden van verwarring moogt vermijden en de intrede 
van duistere zielen onder u moogt verhinderen. Kijk toe, want jullie zullen Mij rekenschap moeten 
afleggen over deze leringen als jullie niet voorbereid zijn. 
42 Wie zich reeds daarop instelt, zal grote ingevingen genieten, met Mij converseren en zich 
verheugen Mij te horen door het lezen van Mijn leerstellige verhandelingen, die Ik u als erfenis zal 
nalaten. Zijn weg zal niet onzeker zijn, de volbrenging van zijn zending zal gemakkelijk voor hem zijn, 
hij zal Mijn aanwezigheid voelen in de beproevingen. 
43 Daaraan zal ik zien dat jullie een stap vooruit hebben gezet. 
44 Dit zal geschieden, wanneer gij de zuiverheid en de verhevenheid mijner leer begint te bewijzen, 
omdat gij geene uitwendige sekten, fanatisme of afgoderij onder u zult toelaten. 
45 Door jullie gedachten, jullie woorden en jullie daden zullen jullie getuigen van mijn geestelijk 
werk. 
46 Zolang gij Mijn Leer niet verstaat en uw hart en ziel niet hebt voorbereid, zal Ik u niet kunnen 
gebruiken als boodschappers van de Blijde Boodschap en zult gij hindernissen voor uw schreden zien 
opdoemen, die u in de weg zullen staan. Maar als de discipel mijn werk beleeft en het in zijn ziel 
voelt, zal ik wegen openen en pelgrims van de aarde, die behoefte hebben aan ziel, tot hem leiden, 
zodat hij hen in mijn leer inleidt. 



47 Verheug u, want de stem die u wekt is mijn woord van liefde. Maar let op, opdat een andere stem 
u niet wekt en die stem morgen het oordeel over de aarde zal zijn. 
48 Mannen zullen met je te maken krijgen. Er zullen mannen van gerechtigheid en wetten zijn, 
theologen en theosofen, wetenschappers. Ze zullen met andere bedoelingen komen, maar ze zullen 
je onderzoeken en je op de proef stellen. Verberg uw leven en uw werken niet door alleen mijn wet 
te tonen. Bedek uw onvolkomenheden niet met de volmaaktheid van mijn woord dat in uw boeken 
geschreven staat. 
49 Als er in de geschiedenis van de mensheid slechte voorbeelden zijn, moet jij die niet als voorbeeld 
nemen. 
50 In het verleden sprak ik niet zo tot u. In het eerste tijdperk verlichtte de wet de menselijke geest. 
In het tweede tijdperk verlichtte Christus het hart van de mens door het licht van de liefde. Vandaag 
verlicht het licht van de Heilige Geest uw geest om hem boven alles wat menselijk is uit te tillen. 
51 Van één en dezelfde God hebt gij deze drie boodschappen ontvangen, en tusschen die drie is een 
tijdperk verlopen, den tijd, noodig voor de ontwikkeling van den geest, opdat hij de nieuwe 
boodschap of de nieuwe onderrichting zou kunnen ontvangen. 
52 Nu begrijpen jullie waarom ik jullie leerlingen van de heilige Geest heb genoemd. 
53 Alles wat geschapen is, brengt Mij hulde, van het atoom tot de ster van de grootste afmetingen, 
van het meest achterlijke menselijke schepsel tot de meest geëvolueerde ziel. Gij, die vertrouwd zijt 
met al wat in uw wereld bestaat, ziet hoe elk wezen en elk lichaam een taak vervult en zijn 
bestemming vervult. In deze vervulling bewijzen zij Mij eer. Het is het eerbetoon van hun harmonie 
met het geheel. Waarlijk, Ik zeg u: alle geschapen dingen verheugen zich in zichzelf, zelfs de rots die u 
gevoelloos of dood lijkt vanwege zijn hardheid en onbeweeglijkheid. Want de Geest van God, die in 
alles is wat Hij geschapen heeft, is leven. 
54 Zie hoe de koninklijke ster haar licht, dat energie, leven en warmte is, uitzendt zo ver als haar 
kracht reikt. Het is haar warmte die het water van de zeeën doet opstijgen en het, in wolken 
veranderd, door de wind meevoert en het als vruchtbare regen op de droge velden laat vallen, die 
dan bedekt worden met groen, met bloemen, bomen vol vruchten en gebladerte, waarvan de takken 
dienen als een thuis voor de vogels, die in hun taal hun gezang tot in het oneindige uitzenden. Terwijl 
alles ontkiemt, alles groeit en zich vermenigvuldigt, alles zich tooit in een voortdurend eerbetoon aan 
de Vader, verheugt de Schepper zich in Zijn werk en laat alle schepselen zich in Hem verheugen. 
55 Maar jij, wat ben jij in het midden van de schepping? Jullie zijn ook wezens die een taak vervullen. 
Maar u bent niet alleen van stoffelijke aard, maar u bent ook begiftigd met een ziel die beschikt over 
geweten, intuïtie, intelligentie, openbaring, wil, vrijheid, verstand en gevoelens. Daarom zijn jullie, 
onder alle schepselen van deze planeet, superieure wezens die alles tot jullie beschikking hebben als 
werktuig, als dienaar, als voedsel, verfrissing en element voor jullie geestelijke en menselijke 
vooruitgang. 
56 Aangezien uw ziel u superieur maakt in haar evolutie, bedenk dan dat uw godsdienstoefening ook 
superieur moet zijn, en dit is die van de ziel. Ik heb het u steeds geopenbaard. 
57 De mensheid heeft vanaf haar begin de weg gezocht om Mij geestelijke verering te brengen. De 
intuïtieve kennis van Mijn bestaan heeft hen ertoe gebracht Mij te zoeken en tot gene zijde door te 
dringen. En toen Ik die rusteloosheid in de mens zag, openbaarde Ik Mijzelf aan hem. Wat ik hem heb 
geopenbaard is het spirituele pad dat de ziel naar volmaaktheid leidt. 
Maar opdat deze mensheid de vergeestelijking zou bereiken, die zij nog niet heeft bereikt, moest Ik u 
door zware overtredingen en grote verwarringen laten gaan, door lange paden van lijden en 
beproevingen, door tijden van licht en tijden van duisternis, totdat gij aankwam bij de poorten van de 
tijd van de Geest, dat is de tijd waarin gij thans leeft. 
58 De verering die uw ziel Mij op een hoge en zuivere manier zou moeten tonen, werd in uw hart 
gematerialiseerd toen uw lichaam het Mij toonde, door het gebed in de geest te formuleren en de 
lippen het uit te spreken; toen jullie Mij de vruchten van de natuur aanboden alsof het jullie werken 
waren; toen jullie je zinnen verfristen met de pracht van ceremoniën, terwijl jullie ziel zich naakt, 
hongerig, vuil en dom voor Mij aandiende, omdat de taak die haar toebehoorde door het lichaam 
was overgenomen. 



59 In de derde tijd zal mijn geestelijk onderricht de geest de vrijheid geven om zijn vleugels uit te 
slaan. En om op te staan naar de Vader om hem ware aanbidding te bieden. 
60 Maar de mens, als mens, heeft ook een eerbetoon aan de Schepper te brengen. En dit eerbetoon 
bestaat in het vervullen van zijn plichten op aarde door de wetten van de mensen te gehoorzamen, 
door in zijn handelen blijk te geven van moraal en goed inzicht, en door de plichten van vader, kind, 
broeder, vriend, meester en dienaar te vervullen. 
61 Wie zo leeft, zal mij op aarde eren en zijn geest in staat stellen op te stijgen om mij te 
verheerlijken. 
62 De liefde van de ziel moet niet beperkt blijven tot uw kinderen en aardse broeders en zusters. De 
geestelijke liefde moet universeel zijn, zodat zij liefheeft zonder onderscheid van sociale klassen of 
graden van geestelijke ontwikkeling. 
63 De ziel moet sterk zijn tegenover de zwakheden van de materiële natuur, die haar verleiden tot 
fanatisme en afgoderij. Zij moet zich bevrijden van vooroordelen en hartstochten, opdat zij aan hem 
die haar bezit de rede kan schenken en de waarheid waarin hij leeft, kan aanvaarden. 
64 Dan zult gij mensen van vrede zijn, die met hun leven Mijn gezegde zullen gehoorzamen: "Aan 
God geven wat van God is en aan Caesar geven wat van Caesar is", niet aan de Vader geven wat van 
de wereld is, noch aan de wereld geven wat van God is, maar die in staat zullen zijn alle wetten te 
harmoniseren om ze op de juiste wijze te vervullen, erkennende dat elke goddelijke wet van liefde en 
rechtvaardigheid van Mij afkomstig is. 
65 In het tweede tijdperk sprak Jezus tot u in de grootste volmaaktheid. Nu spreek ik tot u met de 
grootste helderheid en eenvoud. Maar veel van wat Ik u in die tijd heb geopenbaard, heb Ik u in die 
tijd niet gegeven, omdat u nog niet in staat was het te begrijpen. 
66 Voor een ieder die tot mijn onderricht is geroepen en voor een taak is aangewezen, is dit geweest 
omdat hij bereid is deze leringen te begrijpen. Ik zeg jullie nog één keer dat het niet de eerste keer is 
dat jullie ziel deze planeet bezoekt, noch is het de eerste keer dat hij het licht van een Goddelijke 
openbaring heeft ontvangen. Maar zijn verleden is momenteel verborgen achter de sluier van 
materie. Uw ziel weet dit, en wanneer zij mijn woord hoort, ontwaakt zij en voelt dat zij werkelijk van 
ver is gekomen, op een lange, zeer lange weg waar zij veel heeft gezien en ervaren. 
67 Om deze leringen te kunnen horen, hebt u lange tijd moeten "zwerven". Maar uw ziel heeft de 
moed niet verloren, is niet oud geworden, want ouderdom, verval en dood tasten de ziel niet aan, 
maar wel ontwikkeling, ervaring en ontplooiing, die strijd betekenen; en de beproevingen geven haar 
rijpheid en brengen haar dichter bij de volheid van het Eeuwige Leven. 
68 Gij hebt levens gekend van welbehagen en genoegen, van pracht en verrukking; andere van 
tegenspoed en mislukking. Sommigen waren voor boetedoening, anderen voor ervaring, sommigen 
voor de ontwikkeling van de geest, anderen voor de ontwikkeling van de emoties, en het bestaan dat 
je nu hebt is voor de verheffing van de ziel. 
69 Alles wat je hebt gekend en alles wat je hebt bezeten. Daarom, als u vandaag ziet dat u geen 
rijkdom hebt, noch glamoureuze levensomstandigheden, noch titels, treur daar dan niet over en 
bedenk dat u, om stevig in deze tijd te wandelen en vergeestelijking te bereiken, alles wat overbodig 
en onnodig was, moest kwijtraken om uw geestelijke vooruitgang te bereiken. 
70 Daar gij de dragers zijt van een diep geestelijke leer, zult gij niet in staat zijn deze aan de wereld 
voor te stellen onder uiterlijke cultische vormen. Want met uw inconsequentie zou u alleen maar 
verdenking en spot uitlokken. 
71 Het Vrederijk nadert en hoewel gij niet weet hoe lang het nog zal duren, ben Ik begonnen met 
Mijn werk van zedelijk en geestelijk herstel. Wanneer die tijd komt, zal deze wereld, die tot nu toe 
een dal van verzoening en tranen is geweest, een thuis worden voor gevorderde zielen. 
72 Heb goede moed, want ik ben nog steeds bij jullie. Vertrouw op Mij, want jullie kunnen nog niet te 
veel op jezelf vertrouwen. Maar volhardt, totdat gij de geestelijke voorbereiding bereikt, die Ik van u 
verlang, opdat gij vertrouwen in uzelf moogt hebben. 
73 Weldra zul je mensen zien die geïnteresseerd zijn in de geestelijke gaven, sommigen stellen 
vragen terwijl anderen ze bespreken. 
74 Ik geef u mijn streling en mijn genezende balsem. 
Mijn vrede zij met u! 



Instructie 230  
 
1 Ik zie jullie uit verschillende plaatsen komen, jullie komen je verfrissen in de schaduw van het dak 
van de Vader. en daarom is er vreugde in het hart van de Vader. want als zelfs twee harten verzoend 
zijn, vier ik een feest. 
2 Jullie leven in een tijd van beproevingen waarvan jullie de betekenis nog niet hebben begrepen, 
hoewel jullie het licht van Mijn woord hebben. Maar omdat tijd een schat is die jullie niet mogen 
verspillen, kom ik als Meester om jullie te leren hem te gebruiken door jullie je bestemming en je 
taak bekend te maken. 
3 maak het beste van deze momenten, want spoedig zal ik van jullie weggaan. Mijn Goddelijk Woord, 
dat Ik jullie gedurende zoveel jaren via de menselijke geest heb gegeven, zal dan voorgoed eindigen. 
4 er is nog een korte tijd waarin ik u al mijn onderricht zal geven en mijn hele boek zal schrijven. 
5 Daarom kom Ik haastig aan de deuren van uw harten om het kind te zeggen dat het te zeer aan 
Mijn woord gewend is geraakt, dat het uit zijn diepe slaap moet ontwaken, dat het de schoffel en de 
schop ter hand moet nemen en de akkers moet omspitten en bewerken en ze moet liefhebben als 
zijn eigen leven; dat hij zijn akkers en zijn water moet delen met zijn medemensen; dat zijn ogen 
vriendelijk moeten kijken, dat hij zijn rechterhand moet uitstrekken als teken van vriendschap, en dat 
zijn hart vrij moet zijn van zelfzuchtigheid, opdat hij een ware arbeider zal zijn op de velden van de 
Heer. 
6 Verwacht niet dat de harten der mensen bewogen zullen worden om vrede op aarde te stichten. 
Sta op en werk! Verlang niet de nederlaag van sommigen en de overwinning van anderen om vrede 
en vrijheid te hebben. Wat moet zegevieren is gerechtigheid, broederschap, liefde. 
7 Het zullen niet de mensen zijn die de ware vrede op aarde stichten. Vrede zal naar deze wereld 
komen vanuit mijn Koninkrijk wanneer jullie ware spirituele voorbereiding hebben bereikt. 
8 Het licht dat u op dit ogenblik verlicht is het licht van het zesde zegel, en indien iemand zou 
beweren dat het een ander zegel is dat wordt losgemaakt, vergist hij zich. De zesde kandelaar brandt 
nu als een onuitblusbaar licht, dat levenden en doden verlicht met zijn openbaringen, en zielen doet 
ontwaken met zijn nieuwe profetieën. Maar denk niet dat dit licht alleen degene verlicht die dit 
woord hoort. Want voorwaar, ik zeg u: zelfs de geleerden en de theologen staan onder dit licht. 
9 Waarom doen jullie geen moeite om mijn leer te bestuderen, zodat de Meester zich niet lichamelijk 
behoeft te laten horen om jullie uit te leggen wat jullie door de uitleg moeten begrijpen? 
10 Verenig de vruchten van de wetenschap met de vruchten van de liefde van de ziel, en gij zult een 
goede smaak in uw mond hebben. 
11 Rust uit, zwervers, geniet van de koele schaduw van deze boom en eet van zijn vruchten. 
12 De Vader is met u, die zich altijd op uw weg bekend heeft gemaakt. 
13 Ik ontvang u als vertegenwoordigers van de gehele mensheid en zie u bereid om mijn geestelijke 
aanwezigheid te ontvangen en te voelen. 
14 Jullie hebben altijd naar Mijn Goddelijkheid gezocht. Toen jullie voelden dat jullie Mij niet 
gevonden hadden, haastten jullie je naar de beelden die door jullie handen geschapen waren om Mij 
dichtbij te voelen. Dit is hoe een groot deel van de mensheid op dit moment leeft. Zij zoeken en 
aanbidden Mij in de beelden, terwijl Ik tot de wereld spreek op het hoogtepunt van de tijd van deze 
manifestatie. 
15 Momenteel wek ik mensen wakker door dromen ─ symbolische en profetische dromen waaraan 
de mensen geen aandacht schenken noch een interpretatie geven bij gebrek aan geloof en 
voorbereiding, en zo vergeten zij die droomgezicht zonder te weten dat het een goddelijke 
boodschap is. 
16 Hoe ver is de mensheid van het ware pad verwijderd! De wereld leeft onder de heerschappij van 
haar vrije wil en loopt achter plezier en aardse hartstochten aan. 
17 De ziel slaapt, de intelligentie is nog niet ontwaakt tot het licht dat de waarheid is, en zij verbeeldt 
zich het ware leven niet. 



18 Nog steeds heeft de mens zijn geweten niet de gelegenheid gegeven te spreken en te oordelen. 
Toch zijn er mensen die zichzelf als onfeilbaar en vrij van dwaling beschouwen, hoewel zij duisternis 
in hun hart dragen. 
19 Maar nu zijn de mensen dit beu en daarom nader ik hen om hun de weg te wijzen, om hun ziel 
met licht te vervullen, om hen hun dwalingen en de verloren tijd te doen begrijpen en om in de mens 
een strijd tussen het licht en de duisternis te ontketenen. 
20 Op vele manieren openbaar Ik Mij aan Mijn kinderen, altijd met oneindige liefde, opdat hun ziel 
niet verloren gaat. 
21 Indien gij deze onopvallende gebedshuizen zijt binnengegaan, is dit niet uit uw wil gebeurd. Het is 
mijn barmhartigheid geweest die u heeft ontboden om u geestelijk voedsel te geven en u de weg 
naar de verlossing te wijzen waarlangs u mijn Aanwezigheid kunt binnengaan. Je moet niet 
moedeloos of arrogant komen, maar waardig en nederig. 
22 Ik bied u eeuwige vrede aan, zoals Ik u het land Kanaän in het Eerste Tijdperk aanbood. Je kunt 
niet van het pad afdwalen, want het is gemarkeerd met Mijn bloed. Mijn bloed is waarheid, is liefde 
en eeuwigheid. Waakt, want Mijn waarheid die in Mijn Leer is geopenbaard, is door de mensen 
vervalst en sommige openbaringen zijn verzwegen. 
23 Mijn voorbeeld en dat van mijn apostelen is niet door allen die mij trachtten te volgen als 
voorbeeld genomen. Velen zijn meesters geworden in plaats van dienaren. Zij vulden hun hart met 
een gevoel van superioriteit en arrogantie en waren alleen uit op rijkdom, pracht en praal en eer. In 
dit proces vergaten zij de noden van de armen en werden onverschillig en hardvochtig voor de 
ellende en het lijden van anderen. Daarom gaan mensen van het ene kerkgenootschap naar het 
andere op zoek naar de waarheid. Vandaar hun spirituele behoefte om nieuwe sekten te stichten om 
mij vrij te zoeken. 
24 Zij die eens als heiligen en halfgoden werden beschouwd, worden nu verworpen door een 
ontgoochelde mensheid. 
25 De mensen zoeken niet langer de biechtvader om hen vrij te pleiten van hun wandaden, omdat zij 
die onwaardig vinden. En de dreiging van het eeuwige hellevuur maakt niet langer indruk op het hart 
van de zondaar of maakt hem bang. 
26 Profiterend van deze mentale desoriëntatie, loert de wolf achter de heg. 
27 Elke dienaar van mijn Godheid en elke vertegenwoordiger heeft de taak vrede onder de mensen 
te stichten. Maar het is het tegenovergestelde wat ze op dit moment doen. Iedereen denkt dat hij de 
eerste is, iedereen wil de sterkste zijn, vergetend dat de enige sterke ik ben, die in allen ben. 
28 Nu kunt gij uzelf verklaren waarom Ik u beloofde in het tweede tijdperk terug te komen. Nu 
begrijp je waarom ik je een nieuwe les geef. Want alleen Mijn woord kan het donkere verband van 
de geest verwijderen, alleen Mijn liefde is in staat jullie te verlossen van jullie zonden. 
29 Gij zijt geroepen en uitverkoren opdat gij een voorbeeld moogt zijn van geloof in mijn komst en 
van vertrouwen in en gehoorzaamheid aan mijn woord. Maar wacht niet tot zij, die het laatst 
gekomen zijn, u het voorbeeld geven van een goede vervulling van mijn wet, want dan zal uw pijn 
zeer groot zijn. Maar wanneer gij hen ziet vertrekken, de grenzen zien overschrijden en andere 
volkeren zien binnengaan als boodschappers van mijn woord, zult gij uw nalatigheid en 
ondankbaarheid zien. 
30 Denk hier eens over na, en als u geloofwaardig wilt zijn, begin dan met het goede voorbeeld te 
geven in uw huizen. Ik wil dat jullie, hoewel jullie elkaar vroeger afwezen vanwege de 
verscheidenheid van de stammen, elkaar vandaag liefhebben als één familie. 
31 Dit is Mijn duidelijke woord. Als ik in een andere "taal" tegen je zou spreken, zou dat niet juist zijn. 
32 Ik bereid uw hart voor om in hen te wonen. Ook de wereld zal zich gereed maken, in de geest van 
de mens zal het zaad van de vrede ontkiemen, en gij, die het tot in alle uithoeken der aarde zult 
hebben uitgestrooid, zult u verheugen, wanneer gij de vruchten van uw arbeid ziet. Want in 
navolging van de Meester hebt u geleerd in goedheid te leven en hebt u voor allen gebeden. 
33 In alle volkeren zal gesproken worden over verzoening, broederschap en vrede, en dit zal een 
begin van eenwording zijn. 
34 Ik heb u voorbereid en u gevraagd of gij reeds gereed zijt om op weg te gaan naar uw 
medemensen om hun de wijsheid te tonen die Ik u als woordinspiratie heb gegeven en om hun 



vragen bevredigend te beantwoorden. Voor niemand zal het onmogelijk lijken om deze missie te 
volbrengen. Onthoud dat de kennis die ik jullie heb gegeven jullie in staat stelt om jullie missie te 
begrijpen. 
35 Het zal niet nodig voor u allen zijn de naties die u "vreemd" noemt op te zoeken om mijn Leer te 
verspreiden. Het is voldoende uw gedachten in gebed te verheffen en uw harten te zuiveren, zodat 
uw zielen zich van verre aan uw medemensen kunnen openbaren en met hen kunnen meeleven, 
waar zij zich ook bevinden. En die zullen worden gewekt door wezens van licht. 
36 Jullie moeten je verenigen met de geestelijke wereld en met haar een beschermende muur 
vormen die nieuwe oorlogen en nieuw lijden zal voorkomen. U zult blijven bidden voor hen die door 
middel van geweld geestelijke heerschappij trachten te verkrijgen. U zult versteld staan, en de 
wereld zal versteld staan, wanneer de mensen beseffen dat geweld het niet heeft gewonnen van 
rede, broederschap en rechtvaardigheid. 
37 Hoedt u ervoor te doen wat liefdadigheid schijnt te zijn, ook al is er egoïsme in uw hart. Doe 
zoveel goed als je kunt, zonder enig eigenbelang. Doe het uit liefde, dat is de wet die ik u geleerd 
heb, dan zult gij verdienste hebben verworven voor uw ziel. Geef mijn instructie zoals ik die aan u 
gegeven heb. Het is hetzelfde als datgene wat Ik Mijn profeten en Mijn apostelen op andere tijden 
heb geleerd. 
38 De mens heeft in zijn materialisme een overeenkomst gevonden om het woord dat Ik u in het 
verleden heb gegeven, te wijzigen. Maar Mijn Werk is volmaakt en heeft zijn wortels niet in aardse 
woorden. Bereid je voor, en je zult altijd Mijn waarheid ontdekken. Dan zult gij merken, dat Ik u Mijn 
zaad te allen tijde overvloedig heb gegeven, opdat ook gij het op deze wijze zoudt doorgeven. 
39 Gij zult niemand behoeven te imponeren door riten of uiterlijke vormen van aanbidding. De 
tempel van uw hart zal zichtbaar worden, en uw medemensen zullen daarin hun kandelaar en hun 
altaar aanschouwen. 
40 Leer Mij nu al te voelen, zowel in je werken als wanneer je moeite hebt om het vuil achter je te 
laten als je gevallen bent. 
41 Ik heb u geleerd in alle eenvoud de waarheid te zoeken. Hoe armzalig is het menselijk verstand 
nog wanneer het de waarheid zoekt in de ingewikkelde leerstellingen die het zelf heeft uitgedacht. 
Waarom Mij zo ver weg zoeken, hoewel men Mij in zich draagt? Wie weet niet dat hij geschapen is 
naar het beeld van de Vader, begiftigd met goddelijke eigenschappen als geest, intelligentie en wil? 
42 Ik leefde met de mensen in het tweede tijdperk en deelde jullie brood en jullie dak. Maar de 
grootheid van Christus is geworteld in zijn nederigheid. 
43 Zo leer Ik jullie, opdat jullie weten hoe je je moet afscheiden van materiële zaken omwille van de 
liefde voor je naaste. Maar eerst moeten jullie je zuiveren, want het is de wet dat jullie evolueren, en 
aangezien het de wet is dat alles evolueert, mogen de gebeurtenissen die nog moeten komen jullie 
niet van streek brengen. Wat uw ogen dan zien, zal u slechts met verrukking vervullen, wanneer u 
beseft dat alles wordt beheerst door een volmaaktste wet, en dat wat vandaag gebeurt, niet eerder 
had kunnen gebeuren, omdat alles zijn volmaaktheid nadert. 
44 Niet alleen op aarde werkt men aan de vooruitgang van de mensheid. Ook vanuit een andere 
wereld bidt en werkt men voor haar heil en vooruitgang: het is de geestelijke wereld. Daarom zeg ik 
u, dat het geestelijk zaad na de grote strijd vrucht zal dragen in de boezem van alle godsdienstige 
gemeenschappen. Indien de mensen zouden zeggen, dat dit een nieuwe godsdienst is, die 
tweedracht zaait, zult gij antwoorden, dat het Spiritualisme een leer is, dat het dezelfde is als de 
eerste en enige, die de zielen bestuurde. Maar die stem moet uit je hart komen, waar je gevoelens 
hun wortels hebben. Deze zullen zich openbaren wanneer gij tranen vergiet om de pijn van een 
ander, zelfs wanneer gij weent om de vreugde van uw naaste. Want dit is wat ik je altijd heb geleerd. 
45 Ik spreek tot jullie door het menselijk verstand, Mijn licht en Mijn genade vloeien er in binnen en 
worden woorden ─ dat woord dat de enige weg wijst om tot Mij te komen: die van de volmaaktheid 
en die van de zuiverheid van het gevoel. 
46 Mensheid, door Jezus bemind, gij hebt grote bewijzen van spiritualiteit nodig, opdat uw geloof tot 
nieuw leven moge ontwaken en uw hoop sterker moge worden. Je hebt het duidelijke woord nodig 
om je uit de lethargie te halen waarin je je bevindt. Mijn Goddelijke Geest moest zich in deze vorm 



openbaren opdat jullie zouden voelen dat de Vader jullie nooit in de steek laat, dat Hij jullie leidt 
vanuit het Koninkrijk der Waarheid. 
47 Zijn jullie niet overtuigd door dit bewijs van liefde? Mijn gedachten zijn licht dat naar beneden 
schijnt om het stervende licht van jullie lampen te doen herleven. De Meester zegt u dat de waarheid 
van het universum zal worden geopenbaard door de vergeestelijkte mens, omdat hij zal weten hoe 
harmonieus te leven in deze wereld waarin hij komt om lessen te leren die nuttig zijn voor zijn 
evolutie. Deze wereld is niet eeuwig, en hoeft dat ook niet te zijn. Zodra dit huis niet langer het doel 
van bestaan vervult dat het nu heeft, zal het verdwijnen. Wanneer je ziel de lessen die dit leven haar 
leert niet meer nodig heeft, omdat haar andere, hogere lessen wachten op een andere wereld, dan 
zal zij, vanwege het licht dat zij in deze aardse strijd heeft opgedaan, zeggen: "Met welke helderheid 
begrijp ik nu dat alle ups en downs van dit leven slechts ervaringen en lessen waren die ik nodig had 
om beter te begrijpen. Hoe lang leek mij die levensreis, zolang het lijden mij drukte. Nu, aan de 
andere kant, als alles voorbij is ─ hoe kort en vluchtig lijkt het mij in het aangezicht van de 
eeuwigheid." 
48 De mens is geroepen om zijn ziel groter te maken, is geroepen om zijn bestaan meer en meer te 
vergeestelijken naarmate hij stijgt in het verlangen naar volmaaktheid. 
49 Het lichaam dat u bezit is eveneens voorbestemd om vergeestelijkt te worden. Wanneer dit 
gebeurt, zullen de levensomstandigheden van de mensen veranderen. Zij zullen geestelijke 
vermogens ontwikkelen die bij de huidige wereldbewoners onbekend zijn. 
50 U hebt deze Leer nodig die uw hoop doet herleven, deze bron van onuitputtelijke en ware 
wijsheid om uw dorst te lessen. Mijn licht daalt neer tot de verduisterde geest van degene die zegt 
dat hij de ziel niet liefheeft omdat hij haar niet kent, maar houdt van materiële rijkdom, lichamelijke 
schoonheid die zijn ijdelheid vleit ─ intelligentie die de oorzaak is van bewondering, namen en titels. 
Dit is waar hij van houdt, en dit is van de salarislozen houden. De mens is niet het lichaam, noch zijn 
rijkdom. De mens heeft alleen waarde en bestaat alleen vanwege zijn ziel. 
Ik zeg u nogmaals dat de mens geroepen is om degene te zijn die de waarheid van het heelal, van de 
hemel en van de werelden tot uitdrukking brengt. Vandaag bereikt hij dit nog niet, omdat zijn 
materialisatie hem niet in staat stelt de subtiele gaven van de geest te ontplooien. 
Zodra dit materialisme verdwijnt, zal hij een ziener worden die zich zal verheugen wanneer hij de 
wonderen van het Geestelijk Leven aanschouwt. Dan zal hij de bekering van Saulus tot Paulus 
begrijpen, de verandering van de mens in zulk een mate dat de verandering van naam noodzakelijk is 
geweest. Met zijn vroegere naam verdween de herinnering aan zijn hartstochten, en zijn gezindheid 
en de wandaden die hij beging werden tot as. 
Wanneer de ziel begrijpt dat zij evolueert, dat zij verheffing mist, of dat wat zij in de stoffelijke 
wereld heeft moeten leren en ontplooien, nu ten einde komt, dan is zij gereed om zich te verenigen 
met het licht van de goddelijkheid, want de ziel is licht dat zich naar het licht beweegt. 
51 Verblijdt u, mensen, denkt dat gij trekvogels zijt in deze wereld vol tranen, ellende en leed! 
Verheug u, want dit is niet uw eeuwige thuis, betere werelden wachten op u. 
Dus als je van deze aarde vertrekt, doe dat dan zonder spijt, dan zullen de zuchten van pijn, de 
arbeid, de tranen hier blijven. U zult afscheid nemen van deze wereld en opstaan voor hen die op u 
wachten in de hemelse hoogten. Van daaruit zul je de aarde zien als een punt in de ruimte dat je met 
liefde zult herinneren. 
52 Wees niet bedroefd, want er zal een dag komen waarop jullie je zullen verwijderen uit dit 
tranendal waarin jullie zoveel hebben geleden en dat jullie morgen zullen liefhebben in de 
wetenschap dat jullie daarin het licht hebben verkregen waar jullie ziel naar verlangde. 
53 Weest gelukkig door uw naasten lief te hebben, de zieken te genezen, de bedroefden te troosten, 
de armen nieuwe moed te geven. Dan zullen de zegeningen van de Hemel tot u komen. Willen jullie 
jezelf vergeestelijken? Christus zal u helpen deze genade te verkrijgen. 
54 Voorwaar, Ik zeg u: hoewel de mensen vandaag meer materie dan geest zijn, zullen zij morgen 
meer geest dan materie zijn. De mensen hebben geprobeerd hun geest volledig te materialiseren, 
maar zij zullen die totale materialisatie niet bereiken. Want de geest is als een briljant, en een briljant 
houdt nooit op dat te zijn, ook al is hij in het vuil gevallen. 



55 De mens kent de gelukzaligheid van de volmaakte ziel niet omdat hij de hoogte van volmaaktheid 
nog niet heeft bereikt. Als hij zijn hart zuivert en mijn waarheid in zijn ziel bewaart om haar in praktijk 
te brengen, zal hij een vrede en een gelukzaligheid ontdekken die hij voordien niet kende. Dit zal het 
leven zijn dat gesymboliseerd wordt door de boom in de eerste gelijkenis die aan de mensheid is 
geopenbaard, en waarvan de rijpe vruchten de honger van de ziel zullen stillen. Volmaak uzelf, 
verhef u boven het aardse en u zult niet langer lijden onder de ondankbaarheid of het gebrek aan 
begrip van anderen. 
56 Liefde is de ladder die leidt naar God, die u liefheeft, en naar Maria, de Geestelijke Moeder, die u 
ook liefheeft, en naar uw geestelijke broeders en zusters, die u ook liefhebben. 
57 Van de Goddelijke Geest gaat een stroom van boodschappen uit. Bewaar er zoveel als je goed 
dunkt. 
58 Geef Mij de duisternis van uw lijden. Ik zal ze veranderen in helderheid van vrede. Geef me je 
snikken en je tranen. Wanneer ik in stilte je hart bezoek, zal ik als een zonnestraal binnendringen om 
het te verlichten. 
59 Ik heb u het woord van liefde gegeven, opdat gij deze kracht in uw harten moogt voelen. Hier is 
mijn troostende balsem die zich uitstort over al uw lijden en uw zielen sterkt. 
60. Ik zeg u: weest gezegend, gij die tot Mij nadert met een bereid hart. Want Mijn Woord zal dan 
genezende balsem en streling worden, en de vlam van uw geloof verlevendigen. 
61 Mijn koninkrijk daalt neer op de lijdende mensheid en mijn woord weerklinkt door de 
uitverkorenen van deze tijd, opdat zij die mij horen de troost van hun broeders mogen worden. 
62 Te allen tijde had ik bemiddelaars tussen de mensen en mijn Goddelijkheid. Het was de 
zachtmoedige en nederige van hart die ik gebruikte. Ik bereid nu de nieuwe boodschappers van mijn 
leer voor, opdat dit goede nieuws het ontwaken tot geestelijk leven onder de mensen moge zijn. 
63 Hoevelen van hen die in staat zijn een edele geestelijke zending te vervullen, slapen nog, 
verspreid over de wereld! Zij zullen ontwaken, en hun geestelijke vooruitgang zullen zij bewijzen 
wanneer zij, in de verhevenheid van hun gevoelens, nuttige wezens worden voor hun naasten. Zij 
zullen nederig zijn en nooit opscheppen over superioriteit. 
64 IJdelheid ─ een zwakheid die zich reeds bij de eerste mens heeft getoond ─ zal door 
vergeestelijking worden bestreden. Het is de strijd die altijd heeft bestaan tussen geest en materie. 
Want terwijl de geest, door te verlangen naar het wezen van de Vader, geneigd is tot de Eeuwige en 
de Verhevene, zoekt het vlees slechts datgene wat het bevredigt en vleit, ook al is het ten nadele van 
de geest. Deze strijd, die in ieder mens opduikt, is een kracht die in de mens zelf ontstaat als gevolg 
van de invloed die de wereld op hem uitoefent. Want het aardse eist alles wat naar zijn aard is. Als 
de geest in staat is die kracht te beheersen en in de juiste banen te leiden, zal hij beide naturen in zijn 
eigen wezen in harmonie hebben gebracht en zijn vooruitgang en verheffing bereiken. Als hij zich 
daarentegen laat domineren door de macht van de materie, zal hij tot het kwade worden verleid, zal 
hij een boot zonder roer zijn te midden van een storm. 
65 Gij die Mij hoort, gij voelt het verlangen u af te wenden van al wat schadelijk is, om uw ziel te 
bevrijden. U bevindt zich midden in een strijd, daarom zeg ik u: Blijf waken en bidden, opdat de tijd 
moge komen dat uw ziel één zal zijn met haar lichaam en daarmee in harmonie zal zijn. 
Vandaag lijdt u nog onder de aantrekkingskracht van de wereld en u voelt zich te zwak om de 
verleiding te weerstaan. Intuïtief voelt de mens een tijdperk van volmaaktheid, maar hij weet niet 
wanneer dit zal zijn. 
66 Mensen zullen op verschillende manieren naar dit doel streven. Maar alleen zij zullen het 
bereiken die strijden voor de vooruitgang van de ziel. Zij die zich overgeven aan religieus fanatisme 
zullen zich niet ontwikkelen, en zij die hun tijd besteden aan de studie van de materie zullen slechts 
materiële resultaten bereiken. 
67 Spiritualisatie zal datgene zijn wat de mens tot volmaaktheid leidt. Maar verwar de praktijk van de 
ware spiritualiteit, die de vereniging met de Schepper en de toenadering tot Hem door liefde, 
barmhartigheid en innerlijke aanbidding is, niet met de praktijk van die "wetenschappen" door 
middel waarvan de mensen de wezens van gene zijde ontheiligen en materieel waarneembaar 
maken. Hier is mijn leer, die de sluier van onwetendheid wegneemt, die de waarheid voor de mensen 
verbergt. 



68 Mijn Leer van de Liefde bereidde jullie in die tijd voor om in jullie midden de aanwezigheid van 
mijn Geestelijke Wereld te ontvangen, zodat die jullie zou helpen mijn Woord te begrijpen ─ een tijd 
die nu ten einde loopt. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 231  
 
1 Mijn doordringende blik dringt tot jullie door en Ik zie dat jullie met jullie harten een boeket 
vormen om het aan Mijn Goddelijkheid aan te bieden; Ik ben het die Mijn Goddelijkheid aan jullie 
aanbiedt 
2 Ik zie jullie benauwdheden en verlicht ze door mijn vaderlijke streling, opdat jullie, aangemoedigd 
door mijn woord, een volk zullen worden dat sterk is in beproevingen. 
3 Telkens wanneer jullie tot Mij zijn gekomen om jullie zwakheden voor te leggen of om Mij om hulp 
te vragen in de angst die jullie doormaken ─ telkens wanneer jullie dreigden te bezwijken onder het 
gewicht van het kruis en jullie je tot Mij hebben gewend, heb Ik jullie bevrijd van jullie last en jullie 
pijn en heb Ik jullie sterke zielen gemaakt. Dan heb Ik u gezegd: Voorwaarts, wend uw aangezicht niet 
af, want uw ziel zou met vrees vervuld worden, indien zij haar verleden zag. 
4 Ik heb u van het verderf gered, om u te brengen in de haven der zaligheid, waar gij thans zijt, 
genietende van dit brood. Je hebt gerust op mijn boezem van vrede. Ik ben een lichtstraal geweest in 
de duisternis van je bestaan om je te helpen je pad te bewandelen zonder te struikelen. 
5 Indien de spreekbuizen of de stemdragers door wie Ik Mijzelf openbaar, uit zichzelf zouden 
spreken, zouden zij niet in staat zijn u de weg der waarheid te onderwijzen. Toch spreken hun lippen 
woorden van licht omdat Ik Mijzelf bekend maak door hun geest en Ik heb jullie gezegd dat Ik de Weg 
ben. 
6 Je hebt gezien dat velen zich over deze leringen verwonderen, zich afvragend of het waar is dat het 
de Rabbi is die hier spreekt ─ of het zeker is dat "Het Woord" is teruggekeerd naar deze wereld die 
Jezus heeft gekruisigd? 
7 jullie hier weten dat Ik jullie dit heb beloofd, jullie weten dat Ik vergeving ben en dat Ik Mijn 
Goddelijke Missie vervul door de "doden" op te wekken, de zieken te genezen en de blinden hun 
zicht terug te geven. Jullie kennen de reden van Mijn terugkeer en de manier waarop Ik gekomen 
ben. Maar dit alles zal de wereld in vraag stellen, en velen zullen twijfelen. 
8 Ik heb u gezegd waarom Ik Mij, in plaats van tot de geleerde, de theoloog of de wetenschapper te 
wenden, tot de ongeschoolden en de eenvoudigen van geest heb gewend om Mij door hen bekend 
te maken. want het getuigenis van eenvoudige mensen zal de wereld versteld doen staan. 
9 Als gij een grondig onderzoek instelt, zult gij u ervan overtuigen dat Ik steeds door mensen met de 
mensen heb gecommuniceerd en dat zij altijd "nederig en duidelijk" zijn geweest 
10 Ik heb jullie op aarde verschillende bestaanswijzen gegeven, opdat jullie getuige kunnen zijn van 
deze manifestaties en jullie zending kunnen vervullen.  
11 Jullie moeten Mijn leringen gebruiken opdat jullie zullen doordringen in de geheimen van het 
hiernamaals die de Vader jullie wil openbaren. Mijn geheime schatkamer heeft zich niet voor jullie 
blikken verborgen, anders zouden jullie nooit het Eeuwige Leven kunnen binnengaan. 
12 Bestudeer, denk goed na, want sommigen zijn verward bij de gedachte: hoe is het mogelijk ─ als 
jouw geest een deeltje van mijn Goddelijkheid is ─ dat hij lijdt? En als het licht van de geest een vonk 
is van het licht van de Heilige Geest ─ hoe kan het zichzelf dan tijdelijk in duisternis gehuld zien? 
Besef, dat deze ontwikkelingsweg tot doel heeft, voldoende verdiensten tegenover God te 
verwerven, waardoor gij uw geest kunt veranderen van een onwetende en onontwikkelde geest in 
een grote geest van licht aan de rechterhand van de Vader. 
13 Kom tot Mij en hoor opnieuw Mijn Woord, dat voedsel is voor uw ziel. Dit Woord, dat Ik jullie in 
dit Derde Tijdperk heb gegeven door middel van het menselijk intellect, heeft het wonder verricht 
jullie te verenigen, jullie vol vurigheid en geloof op te voeden tot Mijn Goddelijkheid, wanneer het 
zich openbaart vol van waarheid en onderricht. Want uw ziel voelde vermoeidheid van de aardse 
leringen, uw voeten waren te vermoeid om de lange afstanden af te leggen op zoek naar vrede, 
liefde en waarheid. Uw handen waren ook te vermoeid om de velden te bewerken zonder een oogst 
op te brengen die uw ziel voldoening zou hebben geschonken. 
14 Het is mijn wil geweest, o mensen, dat jullie deze wegen zouden afleggen en deze vruchten 
zouden proeven; dat jullie bij verschillende deuren zouden aankloppen en het hart van mensen van 
verschillende rassen en geslachten zouden leren kennen; dat jullie uit de inhoud van boeken 



verschillende filosofieën, leerstellingen en theorieën zouden opmaken; dat je het leven van arme 
mensen op aarde zou leren kennen met al zijn ellende en pijn; dat je de valse rijkdom van deze 
wereld zou ervaren met zijn genoegens en zijn bedrieglijke glorie; dat je de stem van mensen zou 
horen en hun bezieling zou leren kennen; dat je het goede en het kwade zou ontvangen dat zij je in 
de loop van de tijd zouden brengen. Opdat jullie Mij na deze reis zouden ontmoeten als de laatste die 
aan de deuren van jullie harten komt ─ als de laatste die jullie pad kruist, als de laatste van de 
pelgrims van de aarde die aan jullie zijde loopt en jullie vraagt: "Waar gaan jullie heen? Waar kom je 
vandaan, en wat zoek je?" En dat jullie dan, zonder trots en zonder eigendunk, gebogen door pijn en 
sterk geworden door ervaring, verlicht en gestaald door strijd, Mij onmiddellijk zouden herkennen, je 
hart voor Mij zouden openen, je ellende zouden belijden en zouden belijden dat alleen Ik jullie pijn, 
jullie mislukkingen en ook jullie verlangens kan begrijpen. 
15 Dit is de reden waarom het grootste deel van hen die tot Mij komen, door deze macht wordt 
gegrepen wanneer zij Mijn woord horen. Zij voelen dat Ik hen zie tot in het diepst van hun hart, en 
dat Mijn liefde hen omringt. En omdat jullie op Mij wachtten, wisten jullie dat na de grote strijd, de 
grote gevechten van het bestaan, na die donkere nacht waarin jullie leefden, het licht van een 
nieuwe dag moest opgaan. U wist dat nadat u uw beker met bitterheid tot de droesem had 
leeggedronken, er iemand zou komen die hem met zoetheid zou moeten vullen. Want de hoop, het 
vertrouwen in Mijn beloften, die Ik u in andere tijden had gedaan, was in uw ziel niet uitgedoofd, de 
vlam was in uw hart gebleven. Zelfs zij die ontkend hebben dat Ik het ben die Zich in deze tijd 
manifesteer, hebben dat niet met hun ziel gedaan, maar met hun vleselijke natuur, onwetend en 
ongevoelig voor geestelijke openbaringen, die niets van Mij weet. Maar Ik weet alles en heb de 
ongelovigen, de verstokten, een andere tijd gegeven, omdat Ik weet dat het niet hun ziel is die Mij 
verloochent en dat zij vol licht moet opstaan en zich moet bevrijden van de ketenen van haar eigen 
lichamelijk omhulsel, opdat zij Mij ziet en Mij voelt en uitroept, zoals Petrus in de tweede Era: 
"Waarlijk, Gij zijt de Zoon van de levende God!" 
16 Uit kinderen zal ik u discipelen maken. Want nadat gij Mij gehoord zult hebben, zal Ik u een boek 
der wijsheid toevertrouwen, opdat gij daardoor uw medemensen zult onderrichten en de blijde 
boodschap brengen aan de inwoners van uw volk en daarna aan de andere volken. Als je van Mij 
leert, zul je zachtmoedig en nederig zijn. Gij zult niet tevreden zijn met het louter doorgronden van 
Mijn woord, noch met het spreken met welsprekende woorden om indruk te maken op de menigte, 
maar uw ingevingen en inzichten, uw duidelijke en diepzinnige woorden zullen bevestigd worden 
door werken die de vrucht zullen zijn van uw inzicht. Ik wil niet dat deze werken voortkomen uit uw 
verstand alleen, maar dat zij door uw geweten worden gedicteerd aan uw hart, waar het zaad der 
liefde wordt gezaaid. 
17 Dan zul jij zeker in staat zijn om de mensen te bekeren. Want nadat zij moe zijn van loze woorden, 
ziek en vermoeid door de valsheid van verschillende leerstellingen en wereldbeelden, zullen zij 
verlangen naar een leer die tot hen spreekt van ware liefde, barmhartigheid en vrede, die licht 
brengt in de duisternis en genezende balsem verspreidt waar pijn is ─ die hen transformeert die 
geestelijk of zedelijk gedegenereerd zijn in hun natuur. Dan zal Mijn leer zeker zegevieren en het 
aantal van hen die Mij volgen en de banier van vrede, eenheid en goede wil uitdragen, zal toenemen. 
18 Ik wil dat jullie deze tijd plichtsgetrouw gebruiken, dat de ziel het omhulsel van het lichaam 
instrueert en stimuleert, dat zij het buigt en het tenslotte tot haar eigen instrument maakt, haar 
gewillige dienaar; dat het niet het "vlees" is dat Mij die cultus aanbiedt die de ziel Mij zou moeten 
aanbieden, dat zij zich niet plaatst tussen jullie geest en de Mijne. Want dan zal de zuivering blijvend 
zijn, en wat het lichaam voelt zal de ziel treffen, omdat zij nog niet in staat is de overhand te krijgen 
over pijn en zwakheid. Spiritualiseer uzelf zonder in fanatisme te vervallen, en u zult ervaren hoeveel 
vrede u zult ervaren, hoeveel bemoediging u uw hart zult geven, en hoe sterk u zult zijn tegenover de 
uitdagingen van pijn, ouderdom en ziekte. 
19 Dit is mijn onderricht. Wie van jullie is niet in staat het te begrijpen? Het is zo helder als het licht 
van de dag, en jullie kunnen allemaal dit licht zien. Ik geef jullie dit onderricht, opdat jullie het 
onuitwisbaar in jullie ziel zullen prenten. Voor morgen zal het u kracht geven wanneer beproevingen 
u bedreigen. 



20 Op deze aarde is er altijd strijd tussen de mensen geweest, oorlog, strijd en onenigheid. Vanaf de 
vroegste tijden zijn de ideeën van sommigen altijd in opstand gekomen tegen die van anderen. En zo 
zie je dat tegen de deugd de ondeugd is opgestaan, tegen de rechtvaardigheid de 
onrechtvaardigheid, tegen de stem van de ziel die van het "vlees", tegen de ene kennis de andere. En 
zij die vanaf de vroegste tijden mijn geestelijke leer bekend hebben gemaakt, hadden de 
wetenschappers als tegenstanders. Nog steeds in deze Derde Tijd zie ik deze gevechten tussen 
mannen. Maar de dag is gekomen dat ik het laatste woord zal spreken. 
21 Alle wijsheid, kennis of wetenschap is van Mij afkomstig. Ik bereidde deze planeet voor om er 
geïncarneerde zielen te huisvesten, en voordat Ik jullie uitzond, voedde Ik deze wereld met genade, 
met liefde en wijsheid. Ik plaatste in haar binnenste, op haar oppervlak, in alles, de noodzakelijke 
elementen voor uw leven, voor het behoud, het plezier en de voldoening van Mijn kinderen. 
Opdat jullie in de schoot van deze natuur alle bronnen van het leven zouden ontdekken ─ alles wat in 
mysterie gehuld was of in een diepe schatkamer bewaard werd, heb Ik jullie gaven gegeven, heb Ik 
jullie verlicht en heb Ik jullie de gave van de wetenschap geschonken, opdat jullie door middel van dit 
vermogen en al naar gelang jullie behoeften, jullie ontwikkeling en jullie beproevingen de 
onuitputtelijke bron van leven en wijsheid zouden vinden. 
22 Jullie hebben allemaal genoten van dit geschenk van de wetenschap. Maar Ik heb sommigen 
uitgekozen om hun grote zendingen toe te vertrouwen, zodat zij alles zouden ontdekken wat goed is 
voor de ziel, en dan zouden zij jullie geven van de onuitputtelijke wateren van die bron en jullie 
bijstaan in jullie leven en aards geluk. Aan de uitverkorenen vertrouwde ik ook de intuïtieve kennis 
van het geestelijk leven toe ─ dat leven dat boven de wetenschappen staat, boven deze aardse 
natuur. Daarom heeft de mens Mij vanaf de vroegste tijden vereerd en het bestaan aangevoeld van 
een universeel Wezen, een machtige, almachtige God en Schepper, die voor jullie een verheven 
leven in petto heeft dat deze wereld te boven gaat, een leven waarin de geest, de liefde, het licht en 
het verstand zullen stralen, want dit alles maakt deel uit van jullie ziel. 
En toch, ofschoon jullie allen deze intuïtieve kennis bezitten die jullie onophoudelijk over deze 
vermogens spreekt, was het noodzakelijk voor Mij om zielen met groot gezag tot jullie te zenden, 
opdat zij jullie de grootste geheimen zouden openbaren; opdat zij een bres zouden slaan voor de 
zielen en hen langs de kortste en veiligste wegen tot Mij zouden leiden. Dit zijn de Profeten, de 
Patriarchen en de Boodschappers van God van alle tijden. 
23 Hoewel dus sommigen de zending hebben meegebracht om de zielen licht te geven en anderen 
de zending om de wetenschap bekend te maken, zijn altijd sommigen tegen anderen in opstand 
gekomen, zonder te bedenken dat het geen tegengestelde zendingen zijn, maar dat de twee elkaar 
aanvullen. Mijn licht is uitgestort over alle mensen, opdat jullie je zending begrijpen en met eerbied 
het deel op je nemen dat het julliewe is. 
24 Indien gij van Mij hebt gehoord, dat Ik het werk der wetenschapsbeoefenaren berispel, dat Ik de 
wetenschap ter verantwoording roep, dan is de reden daarvan, dat sommigen die bron des levens, 
die openbaringen, die Ik hun heb gegeven, niet hebben gebruikt voor het welzijn en de vooruitgang 
der mensheid, maar ze in dienst hebben gesteld van het kwaad en de vernietiging. Maar op allen die 
hun zending hebben volbracht, die met nederigheid, verhevenheid en eerbied hebben gezocht om te 
ontdekken wat Mijn Wil is geweest om aan hen te openbaren, heb Ik Mijn Licht uitgestort, zij allen 
hebben Mij behaagd; en zie hoeveel werken van barmhartigheid zij hebben volbracht. 
25 Uw aardse leven is geëvolueerd, het is niet meer hetzelfde als in voorbije tijden, en voor zover uw 
stappen u op het pad van de evolutie hebben gebracht, hebt u kennis gemaakt met de vruchten van 
de wetenschap die worden verleend aan allen die hun opdracht hebben volbracht. Zij die Mijn 
zending hebben vervalst en in Mijn schatkamers zijn doorgedrongen om de geheimen van de natuur 
te ontdekken en de krachten van de natuur te gebruiken alleen om ze te gebruiken voor werken van 
vernietiging en dood - dezen berisp Ik en roep Ik op. Want ik ben gekomen om alle mensen en 
natuurkrachten tot de orde te roepen en hen op het rechte pad te brengen, en alles moet worden 
hersteld en op zijn plaats worden teruggebracht. 
26 Er zal een tijd komen dat de mensheid het Goddelijk Licht zal erkennen, de Wijsheid die door Mij 
is toegestaan, en eindelijk ook zal erkennen dat Ik de Bron ben waaruit alle wezens zijn 



voortgekomen ─ dat in Mij het Zaad en de Vrucht is, en dat Ik jullie deelgenoot heb gemaakt van dit 
alles opdat jullie een leven kunnen leiden dat jullie ziel en Mijn Goddelijkheid waardig is. 
27 In die tijd van vergeestelijking die ik u nu aankondig, zullen de mensen hun verstand in dienst 
stellen van de ziel, en zelfs de wetenschap zal buigen voor haar licht. Wanneer zal die dag komen? U 
bereidt momenteel de weg voor de mensheid om dat doel te bereiken. Want het werk dat ik jullie 
opgedragen heb te doen, heeft een wereldwijde missie. 
28 De mensen zullen hun wetenschap, hun kracht, hun talenten en hun harten wijden aan de dienst 
van mijn Goddelijke Zaak, zonder hun plichten, hun taken in de wereld te verwaarlozen. Zij zullen 
zich wenden tot de gezonde genoegens die heilzaam zijn voor hun geest en hun materie. Zij zullen 
strijden voor hun vernieuwing en hun vrijheid, zich niet laten besmetten, niets nemen wat zij niet 
nodig hebben. Dan zal de corruptie, de schaamteloosheid van de aarde verdwijnen. Dan zal de geest 
absolute heerschappij over zijn lichamelijk omhulsel hebben bereikt, en hoewel hij nog steeds in een 
materie zal wonen, zal hij een geestelijk leven leiden van liefde, broederschap en vrede. 
29 Dat zal de tijd zijn waarin oorlogen zullen verdwijnen, waarin er wederzijds respect en 
hulpvaardigheid zal zijn, waarin jullie zullen beseffen dat het jullie niet meer geoorloofd zal zijn over 
het leven van een naaste te beschikken, noch over dat van jezelf. Jullie zullen dan weten dat jullie 
niet de eigenaar zijn van jullie leven, noch van dat van jullie kinderen en echtgenoten, noch van deze 
aarde, maar dat Ik de eigenaar ben van de hele schepping. Maar omdat jullie mijn geliefde kinderen 
zijn, zijn jullie ook de eigenaars van alles wat van mij is. Maar hoewel ik Heer en eigenaar ben van 
alles wat geschapen is, ben ik niet in staat mijn schepselen te doden, iemand pijn te doen of pijn te 
doen. Waarom hebben dan zij, die niet de eigenaars van het leven zijn, datgene in beslag genomen 
wat hun niet toebehoort, om er zich van te ontdoen? 
30 Wanneer deze leer door de mensen zal worden begrepen, zullen zij een stap omhoog hebben 
gedaan in hun geestelijke ontwikkeling en zal deze wereld een tehuis zijn van gevorderde geesten. Je 
weet niet of je deze planeet na die tijd weer zult bewonen. Ik zal bepalen wie die tijden van genade 
zullen beleven, wie dit aardse rijk zullen aanschouwen, dat in een ander tijdperk een dal van tranen, 
verwoesting en dood was. Die zeeën, bergen en velden die zoveel pijn hebben gekend, zullen dan 
worden omgevormd tot een plaats van vrede, tot een beeld van de wereld aan gene zijde. Ik heb u 
aangekondigd dat wanneer de gevechten zullen ophouden, Mijn Koninkrijk reeds dicht bij u zal zijn, 
en dan zal uw geest bloeien in deugden. Mijn Leer zal in alle geesten aanwezig zijn, en Ik zal Mij 
openbaren door mannen en vrouwen. 
31 De gaven van de geest zullen zich ontvouwen. De gaven van het (innerlijke) woord, van genezing 
en van dialoog van geest tot geest zullen bewonderenswaardig worden onder de mensen van die 
tijden. 
32 De wetenschap zal niet ophouden op haar weg, maar de wetenschapper zal doordringen in mijn 
leer, deze bestuderen en zich verwonderen over mijn openbaringen. En geïnspireerd door hen zal hij 
weldadige werken scheppen die niet alleen de mensheid, maar ook de zielen van geïncarneerden en 
niet-geïncarneerden ten goede zullen komen. 
33 Als mijn geest in voorbije en tegenwoordige tijden behagen heeft gevonden in het aanschouwen 
van de werken van mijn kinderen, hetzij geestelijke of stoffelijke, prachtige werken die zijn 
voortgekomen uit het hart van gevoeligheid of intelligentie, hoe groot zal dan mijn vreugde zijn 
wanneer niet slechts enkelen hun ziel verheffen, maar wanneer de gehele mensheid liefde beoefent. 
Dan zullen er geen tranen, verdriet en verweesdheid meer zijn in de huizen als gevolg van de 
oorlogen, en alleen geloof, gezondheid, kracht en harmonie zullen voortbestaan in de levens van de 
mensen van die tijden die voor deze planeet bestemd zijn. 
34 Jullie zijn de eerste generaties die het Goede Nieuws van dit Derde Tijdperk hebben ontvangen, 
en jullie moeten degenen zijn die de weg bereiden voor allen die na jullie komen. Verwijder de 
kloven, verwijder de stenen van het pad, zodat je als erfenis de goede wil, de moed, de goede 
principes kunt nalaten. 
35 Jij bent het niet die mijn werk tot een hoogtepunt zal brengen. Er is niemand onder u die het volk 
van lsraël moet verenigen. Jullie zullen niet langer in het lichaam getuige zijn van de uitvoering van 
Mijn Leer over de hele wereld. Dit werk zal ik volbrengen. Want als iemand onder u zou opstaan om 



de koppige nek van Mijn volk te buigen en hun vergeestelijking te bereiken, dan zou die persoon 
zichzelf verheffen of de beproevingen die over hem komen niet doorstaan. 
36 Maar Ik, de Sterke, die liefheeft en vergeeft, zal u verenigen. Ik zal u de ene beproeving na de 
andere zenden, opdat zij u vermalen en u verenigen in eenzelfde geestelijk ideaal. 
37 Ik wil niet dat mijn volk voor Mij een nieuw kruis, een schavot van bloed of een tribunaal 
voorbereidt. Ik wil wonen in jullie binnenste heiligdom, Ik wil Mijn troon bezetten in de ziel van Mijn 
volk om Mijzelf op ieder moment aan hen mee te delen en hen op te wachten in Mijn eeuwige 
woning, op Mijn universele troon van nederigheid, op Mijn ereplaats van een liefhebbende Vader, 
wanneer jullie allen, vol van verdienste door de vervulling van jullie zending, sterk gemaakt door de 
strijd en gezuiverd door de deugd, tot Mij zullen komen in eer om jullie hoge beloning te ontvangen. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 232  
 
1 Uitverkoren volk: gij hoort mijn woord door het verstand van de mens, gij zijt te allen tijde bereid 
om de mensheid voor te gaan. Alles is u geschonken door mijn genade. Ik ben tot u nedergedaald 
omdat Ik u liefheb en Ik vertrouw u het derde deel toe van het boek dat de geboden bevat, de wet 
voor u en voor de mensheid. 
2 De wereld wordt voortgedreven in een hevige storm en is de richting kwijt. Zij is niet op zoek 
gegaan naar de veilige weg. De mens heeft zich tevreden gesteld met te leven, te zoeken naar wat 
nodig is voor het behoud van zijn lichaam, en heeft de ziel in de kern van zijn wezen vergeten, 
waaraan ik een zeer hoge taak heb toevertrouwd. Ik ben onder u verschenen en heb u levend 
gevonden te midden van de chaos, en Mijn woord heeft u gezegd: Stop, keer terug tot de vervulling 
van de wet, neem uw kruis op, volg Mij, en vrede zal onder u zijn. 
3 In deze tijd heb Ik jullie voorbereid door Mijn licht in stortvloeden in jullie geesten uit te storten. 
Vanaf je eerste stappen ben je standvastig geweest, en dit geloof, deze liefde voor Mijn Werk 
inspireert je om tot je medemensen te spreken in Mijn Naam. Velen zullen je horen en naar Mij 
komen, hongerig en dorstig naar liefde. Anderen zullen komen om uit hun lijden verlost te worden. 
Anderen zullen hierheen snellen enkel gedreven door hun nieuwsgierigheid. Maar ik beloof je dat 
alles zal verkrijgen. Aan allen zal ik bewijs geven, want ik geef het kind graag een teken dat ik zijn 
verzoek heb gehoord. 
4 Na mijn vertrek zult gij doorgaan met het voorbereiden van de harten, gij zult ze afkeren van 
onwetendheid, van valse overtuigingen, van fanatisme. Maar hoe zullen jullie leraren zijn van jullie 
medemensen? Hoe zul je in staat zijn nederigheid, rechtvaardigheid en rechtschapenheid te 
bereiken? Door te bidden en mijn wet te vervullen. Doet u niet voor als rechtvaardigen, want gij zijt 
nog niet rechtvaardig. Toont u discipelen van Mij te zijn, dagelijks worstelend om uzelf te 
vervolmaken. Wanneer Ik zie, dat gij uw taak met onbaatzuchtigheid vervult, zal Ik een schare van uw 
medemensen tot u brengen, die door Mij bestemd zijn om de kennis van Mijn laatste openbaringen 
te ontvangen. 
5 Uit de sekten die de mensen hebben geschapen en die afgesneden takken zijn van de boom des 
levens, kies Ik degenen die verlangen naar vergeestelijking ─ degenen die Mij zoeken op een 
onvolmaakte manier, maar die Mij liefhebben ─ degenen die Mijn naam met toewijding uitspreken 
en Mij daden van liefde, nederigheid en dankbaarheid voorleggen. Ik kom als de goede visser in het 
verlangen van de harten, en al is vandaag het aantal van hen die Mij volgen klein, morgen zullen zij 
zich vermenigvuldigen. Reeds nadert het uur waarop de bewijzen de wereld zullen overtuigen dat Ik 
gekomen ben om u Mijn erfenissen van liefde na te laten, en gij, als getuigen van deze openbaringen, 
zult er op de juiste wijze over spreken. 
6 Maak geen enkel onderscheid tussen uw medemensen. In het spirituele ideaal zullen alle 
menselijke rassen en klassen zich verenigen. 
7 Leg de noden van uw medemensen aan Mijn hart. Hoe meer zij zondaars zijn, hoe meer liefde en 
barmhartigheid zij nodig hebben. Nu nadert de tijd dat mijn leer zich zal verspreiden en de "werkers" 
naar verschillende gebieden zullen gaan. Zij zullen zich naar Mijn wil vestigen op de plaatsen waar 
Mijn woord zal vloeien in open harten, die Ik heb toebereid als vruchtbare grond, gereed om in haar 
schoot het Goddelijk zaad te ontvangen. Daar is je plaats van handeling. Ik stel u verantwoordelijk 
voor een aantal mensen die ik aan uw zorgen zal toevertrouwen zodra ik zie dat u sterk en klaar bent. 
8 De blijde boodschap zal de mensen van elke leer of sekte bereiken. Allen zullen weten van Mijn 
komst in de Derde Era als de Heilige Geest. De tijd zal komen dat deze openbaringen ten volle 
bekend zullen zijn en jullie om deze reden zullen worden bestreden. Maar maak je geen zorgen, Mijn 
licht zal niet gedimd worden. Juist dan zal mijn woord van die tijd in de grootste luister schitteren. 
9 Ik bereid jullie voor als ijverige werkers op het veld. "Het woord" zal overvloedig op uw lippen zijn. 
Vaak zult u spreken over leringen die u onbekend zijn. Het zullen de nieuwe inspiraties zijn die van 
mijn Geest naar jouw ontvankelijk hart komen. Uw daden moeten altijd in overeenstemming zijn met 
uw woorden. Al uw daden moeten oprecht zijn, zodat u geloofd wordt. Ik zal naar je werken kijken 
en ze beoordelen. 



10 Gedenk de zuivere gebruiken van het volk Israël van de eerste tijden en keer daarnaar terug. Haar 
gezondheid en kracht vloeiden voort uit hun gehoorzaamheid en hun eerbied voor mijn wet. Uit dit 
volk zijn voorbeeldige mannen voortgekomen, patriarchen en profeten. Daar zijn Abraham, Isaäk en 
Jakob, die de stam van uw geslacht vormen. Zij werden geestelijk en lichamelijk op de proef gesteld, 
maar de kracht liet hen niet in de steek. Het was noodzakelijk dat zij die het volk Israël het leven 
moesten schenken, een voorbeeld van kracht en liefde zouden geven aan al hun nakomelingen. U 
zult hier uw kracht en doeltreffendheid kennen in het uur van grote beproevingen. 
11 Momenteel bereid ik de zielen voor die na mijn vertrek de mensen zullen blijven inspireren. Zij 
zullen waken over de fundamentele leringen van mijn Werk, en gij zult naar hen luisteren en hen 
eerbiedigen. 
12 Vervul in de tegenwoordige tijd uw taak, en daarna zullen de volgende generaties uw werk 
voortzetten. Ik zal altijd wezens van grote hoogte naar de aarde zenden om te waken over de Wet, 
over de essentie van Mijn Leer. 
13 Weest welwillend tegenover uw beproevingen. Tot hem die niet heeft ontvangen wat hij Mij 
vraagt en gelooft dat het voor zijn welzijn is, zeg Ik: Ik ken je lot, maar wat je Mij vraagt zal je geen 
geluk brengen, het zal je slechts leed brengen. Denk aan je herstel. Op aarde zul je geen volmaakte 
vrede kennen. Alleen het vervullen van je plicht zal je vandaag gemoedsrust geven. Maar morgen, 
wanneer gij in het geestelijk leven zijt, zult gij tot Mij zeggen: "Vader, Gij wist mij te leiden zoals het 
goed voor mijn ziel was. Want indien Gij mij had gegeven, wat ik U vroeg, zou ik afgedwaald zijn, of 
zou ik mijn komst tot U hebben uitgesteld." 
14 Ik heb u in deze tijd het licht van mijn woord gegeven, opdat gij zoudt werken voor de vrede van 
de wereld en opdat uw ziel een nieuwe stap zou zetten naar de volmaaktheid. Ik heb u doen inzien 
welke gaven uw ziel bezit, opdat zij alle hindernissen en tegenslagen kan overwinnen die op haar weg 
worden gelegd. Ik heb je doen inzien dat deze tijd van bitterheid die je doormaakt een tijd van 
verzoening is die je als een kelk moet leegdrinken met overgave en geloof. 
15 Zo ben ik uit de oneindigheid gekomen om jullie te bevrijden van de ketenen die jullie 
vasthouden. 
16 in dit derde tijdperk heb Ik allen verenigd die in het verleden de zending hebben ontvangen om 
Mijn Waarheid aan de mensheid bekend te maken opdat zij Mijn zegeningen zullen verkrijgen 
17 Daartoe heb ik u nieuwe openbaringen gegeven. 
18 Maak jullie mijn leer eigen, zodat jullie die in praktijk kunnen brengen. Maar wanneer gij deze 
plaatsen van samenkomst verlaat, die zijn als bomen voor zwervers, in de schaduw waarvan gij de 
leeuwerik hebt horen zingen, gaat dan niet op zoek naar schadelijke genoegens in plaats van de 
contemplatie op te zoeken om te mediteren. Want de spirituele essentie die je van de Meester hebt 
ontvangen zal dan uit je hart ontsnappen. 
19 de hartstochten rukken als wervelwinden de genade waarmee ik u bekleed uit uw ziel weg en 
wanneer u zich ervan ontdoet, laat u zwakheid en ziekte bezit nemen van uw wezen 
20 Richt het gebed van uw ziel tot het Oneindige, opdat gij een sfeer van vrede rondom de mensheid 
kunt scheppen. Wanneer gij uw medemensen onder de last van mijn gerechtigheid ziet, doe dan 
verdiensten en hun kwelling zal worden verkort. Bid voor de wereld als je de stem van de 
natuurkrachten hoort. Zoek niet een schuilplaats voor jezelf alleen. Als jullie je in het uur van 
beproeving om je medemens bekommeren en jezelf vergeten, zal Ik jullie beschermen. Beschermt u 
mensen met uw gebed en uw barmhartigheid. 
21 Geloof in de kracht van het gebed. Maar je moet weten dat het vooral gevoeld moet worden om 
Mij te bereiken. 
22 Als u al een sterk en waar geloof had, zou u wonderen doen. Haast u, want het uur zal komen dat 
u moet vertrekken om de kennis van dit werk in de wereld te verspreiden. Dan moet u de 
gerechtigheid van de mensen niet vrezen, noch moet laster u zorgen baren. 
23 Je bent gevorderd op het pad. Keer je blik terug en kijk naar je verleden. Wat overbleef was 
materialisme, arrogantie, onedele hartstochten, afgoderij, onwetendheid, zonde. 
24 Maar blijf toch op de weg, opdat gij een nog grotere geestelijke vooruitgang moge bereiken. Dan 
zul je in je hart de vrede van het Beloofde Land ervaren. 



25 Dit is de dag waarop de geest van het uitverkoren volk inspiratie zal ontvangen en hun verstand 
zal worden verlicht om de leringen te begrijpen die in het Grote Boek des Levens zijn bewaard en die 
Ik hun moest voorhouden volgens Mijn woord dat in de voorbije tijden is gegeven. 
26 En gij, om tot Mij te komen, hebt de wereld verlaten, u gezuiverd en toen gij bereid waart, hebt gij 
gebeden om Mijn Universele Straal te ontvangen. Het heeft je ziel overspoeld, en onder zijn invloed 
zijn je gaven ontwaakt en zijn de meest delicate snaren van je wezen in trilling gebracht. 
Je hebt uit het diepst van je hart vele gevoelens zien opkomen die je tot nu toe onbekend waren, 
waardoor je op een andere manier naar dit leven bent gaan kijken. En toen jullie in staat waren liefde 
en barmhartigheid effectief te maken, voelden jullie je sterk genoeg om grote werken te volbrengen 
en grote massa's van je medemensen te begrijpen. U wilt uw zorg voor de behoeftigen vergroten en 
met uw gedachten lichtboodschappen zenden aan hen die ver van u zijn. Dit alles kunnen jullie doen, 
want Ik heb voor jullie ziel een uitgestrekt veld geopend waarin jullie kunnen werken. 
27 Uw gaven van de geest kennen geen grenzen; zij zullen 
put uzelf niet uit, ook al denkt u dat u al uw rijkdommen hebt doorgegeven. Hoe meer je aan 
anderen geeft, hoe meer je erfenis zal toenemen. Jouw missie is altijd geweest om te werken aan 
vrede en op te komen voor de wereld. 
28 Ik heb u beproefd opdat gij vertrouwen in uzelf moogt hebben, opdat gij moogt weten waartoe gij 
in staat zijt. Hoe dikwijls, wanneer gij besluiteloos waart of geen vertrouwen hadt, of wanneer gij uw 
zielekracht wantrouwde, heb Ik u het bewijs gezonden dat gij nodig hadt, en daardoor hebt gij het 
antwoord ontvangen. Door de ene beproeving na de andere heb ik je laten gaan. Maar eerst heb ik je 
voorbereid, want ik heb nooit iemand willen verrassen. 
29 Ik leid uw schreden en omring u met een sfeer van vrede, waarin gij kunt studeren en u kunt 
verdiepen in mijn leer. Maar dan, wanneer gij bereid zijt, zult gij voorwaarts gaan naar de mensen die 
in die tijd zullen opstaan. Vandaag schitteren uw werken nog niet. Maar mijn volk moet sterk worden 
in de deugd, moet strijden tegen het materialisme om de mensheid te helpen de zekere weg te 
vinden die hen naar Mij zal leiden. 
30 Jullie hebben reeds de vrede van Mijn Geest genoten toen jullie in vereniging met Mij opstegen. 
Maar de blijvende vrede is nog niet in jou. Jullie staan aan het begin van de weg, en alleen jullie 
verdiensten zullen jullie de onuitsprekelijke vreugde schenken om dichter bij Mij te komen. Ik zal 
jullie vruchten vermenigvuldigen en de weg verkorten, zodat jullie Mij spoedig zullen bereiken. 
31 U behoorde tot de eersten die deze goddelijke boodschap ontvingen en ik wil dat u weet hoe u 
die aan anderen kunt doorgeven. Deze mensheid die vandaag twijfelt en wantrouwt, zal geloven. Ik 
heb haar in deze tijd genoeg bewijzen gegeven, en zij spreken allen tot haar over Mij. Ze zal nog een 
korte tijd doof blijven. Daarna zal zij de roepstem horen die Ik haar geef, zij zal zich aangetrokken 
voelen tot Mijn onderricht, zij zal willen ontdekken wat de ziel na dit leven te wachten staat, en zij zal 
het antwoord vinden in het boek dat Ik aan allen nalaat: "Het Boek des Levens". Allen zullen 
uiteindelijk het Licht bezitten, want dit is een Goddelijke erfenis. Het is de erfenis die u toebehoort, 
en die niemand zal worden ontzegd. Ik zal allen onderrichten, zowel hen die weten hoe zij Mijn 
instructies moeten opvolgen en juist interpreteren, als hen die Mij niet gehoorzamen. 
32 Wanneer gij uw werken hebt onderzocht en tranen hebt vergoten bij het zien van de weinige 
vruchten die gij hebt voortgebracht, dan treurt uw ziel wanneer zij zich bewust wordt van de afstand 
die gij nog hebt tot het doel dat Ik voor u bestemd heb, en gij herinnert u die profetie die u gegeven 
is en waarin u gezegd werd: "Als 'Israël' zich niet inzet voor zijn vereniging, zal het een nieuwe oorlog 
meemaken, en nog eenmaal zal de vrouw tranen vergieten en de man zijn bloed, en in de huizen zal 
er rouw zijn, nood en honger, en de ziel zal lijden." 
33 Daarom zeg Ik u, dat gij niet oneerbiedig zult zijn jegens elkander, dat gij geen werken van 
tweedracht zult doen. Mijn onderricht is erop gericht alle zielen te verenigen, hen nader tot elkaar te 
brengen, opdat jullie één worden en allen Mij erkennen als jullie Vader. 
34 Laat nu je last van zorgen achter je, kom tot Mij zonder twijfels of angsten, heb volledig 
vertrouwen en laat Mijn Wil in jou geschieden. Ik weet wat er in je omgaat en ik zal je de kracht 
geven die je nodig hebt. 
35 Ik ben de oorsprong en het doel van al wat geschapen is. Het is door mijn wil dat je in deze wereld 
kwam, en het is door mijn wil dat je haar verlaat. 



36 Ik kom als een liefhebbende Vader om jullie mijn vergeving te schenken omdat jullie nog zwak 
zijn. 
37 Dit leven werd u toevertrouwd als een gelegenheid voor uw ziel om verdiensten te verwerven. 
Daarom moeten al uw gedachten en menselijke handelingen binnen mijn wet van liefde en 
rechtvaardigheid liggen. Maar de mensen zijn afgedwaald van het pad dat Mijn wet hun wijst, en 
daarom was het nodig tot hen terug te keren om hen daaraan te herinneren. Het is met deze intentie 
dat ik op dit moment met u in contact ben gekomen. De reden waarom jullie komen om Mijn Woord 
te horen is om je onder te dompelen in Mijn Leer en om je voor te bereiden op het geestelijk leven. 
Kom niet uit nieuwsgierigheid, uit plichtsgevoel, of omdat u daarmee uw plicht meent te vervullen. 
Kom met het verlangen om in elke nieuwe les een andere openbaring, een andere lering te vinden. 
Maak gebruik van mijn aanwezigheid en je zult beter voorbereid zijn om je missie te vervullen. 
38 Of gij lichamelijk gezond zijt geweest, of gij bevredigingen en gemakken hebt gehad, of ziekten, 
tegenslagen en armoede hebt doorstaan - dit alles blijft hier op aarde, waar het menselijk leven 
eindigt en het leven van de ziel begint. U hebt gestreefd naar de verheffing van de ziel en hebt uw 
lichaam moeten lijden en overwinnen. Daarom zeg ik tegen jullie: Luister goed, interpreteer nog 
beter, en doorgrond uzelf opdat gij de waarheid zult ontdekken. 
39 Maar wanneer gij hen ontmoet, die zeggen, dat gij een nieuwe leer volgt, moet gij hun zeggen, dat 
gij slechts afstand hebt gedaan van de kerkelijke riten, die tot de uitwendige eredienst behooren, en 
dat gij u hebt afgekeerd van het godsdienstig fanatisme. 
40 Mijn werk zal over de hele wereld erkend worden. Want zoals ik in andere tijden profeten heb 
gezonden om mijn komst aan te kondigen, zo zal ik in deze tijd mijn nieuwe profeten zenden om mijn 
leer bekend te maken en het koninkrijk aan te kondigen dat voor alle mensen van goede wil in 
aantocht is. 
41 Elke openbaring is tot stand gekomen overeenkomstig de geestelijke vermogens van de mensheid 
en de tijd waarin zij heeft geleefd. Vandaag ben ik op deze manier gekomen, morgen zal ik op een 
verhevener manier tot jullie spreken. Aan deze manifestatie zal spoedig een einde komen, zij zal 
eindigen aan het einde van 1950. Dan zullen mijn discipelen op pad gaan als leraren die zich niet 
alleen zullen voelen. Want in het licht van hun geest, in dat deel van mijn Goddelijkheid dat in ieder 
van jullie bestaat, ben ik om te spreken, te vergeven, lief te hebben en te onderwijzen. 
42 Voor zover dit geweten het toelaat, zal uw ziel vrij zijn. Want zij zal zelfs geen plaatsen van 
samenkomst nodig hebben om Mijn Leer over te brengen. Je zult spreken waar er gelegenheid is, en 
je leven zal het heiligdom zijn waar je Mij aanbidt met de zuiverheid van je werken. 
43 Hoewel het jullie op het ogenblik onmogelijk lijkt om vrede in de mensheid te brengen, zeg ik jullie 
dat er vrede zal komen, en meer nog: dat de mens in vergeestelijking zal leven. 
44 Vóór die tijd zullen de wereld vele rampen overkomen. Maar dat lijden zal ten goede komen aan 
de mensheid, zowel aards als geestelijk. Het zal zijn als een "tot hiertoe en niet verder" voor de 
ongebreidelde loop van slechte daden, egoïsme en genotzucht van de mensen. Op die manier zal een 
evenwicht ontstaan. Want de krachten van het kwade zullen niet langer in staat zijn de krachten van 
het goede te overwinnen. Deze zuivering heeft de schijn van bestraffing zonder het te zijn, omdat zij 
altijd de meest gevoelige en geliefde treft. Maar in werkelijkheid is het een middel om de geesten te 
redden die van het pad zijn afgedwaald of het zijn kwijtgeraakt. Zij die aards oordelen kunnen in pijn 
niets nuttigs ontdekken; maar zij die menen dat zij een geest bezitten die eeuwig zal leven, winnen 
licht, standvastigheid en vernieuwing uit diezelfde pijn. 
45 Als je geestelijk denkt, hoe kun je dan geloven dat pijn een kwaad is voor de mensheid als het 
komt van een God die één en al liefde is? 
46 De tijd verstrijkt en er zal een tijd komen dat die grote beproevingen zullen beginnen en zelfs het 
laatste restje vrede uit de wereld zal ontsnappen, dat niet zal terugkeren voordat de mensheid de 
weg van Mijn Wet heeft gevonden en zij luistert naar die innerlijke stem die haar onophoudelijk zal 
zeggen: God leeft! God is in jou! Ken Hem, voel Hem, wees met Hem verzoend! 
47 Dan zal je manier van leven veranderen. Egoïsme zal verdwijnen en iedereen zal nuttig zijn voor 
anderen. De mensen zullen door mijn rechtvaardigheid worden geïnspireerd om nieuwe wetten te 
maken en de volkeren met liefde te regeren. 



48 Draag mijn boodschap spoedig aan de mensheid over, opdat zij mijn leringen en waarschuwingen 
mogen gebruiken. De mens zal beseffen dat dit woord waarlijk een profetie was, en dat het alles had 
voorzien. 
49 Wanneer de golven van de onrustige zee zijn geluwd en de winden zijn gaan liggen, wanneer de 
volkeren niet meer door pestilentie worden geteisterd en de plagen zijn uitgewist, dan zal de vrede 
voor de mensheid beginnen. 
50 Jullie moeten bidden en pleiten voor de wereld, die de zwaarste beproeving zal moeten doorstaan 
en de bitterste beker zal moeten drinken. 
51 Hoevelen die thans menen te geloven, zullen beven bij het zien van die rampzalige 
gebeurtenissen! Hoevelen van jullie die zichzelf dapper vinden, verbergen jullie lafheid! Ik bereid 
jullie voor, zodat jullie, wanneer het Uur aanbreekt, weten wat jullie te doen staat en de opdracht 
kunnen vervullen die Ik jullie heb toevertrouwd. 
52 Elk mysterie is u in deze tijd uitgelegd, zelfs dat van de Drievuldigheid van de manifestaties van 
Mijn Goddelijkheid, dat Ik in enkele woorden zal herhalen: 
53 De Vader, God heeft geen vorm, heeft geen grens, noch begin noch einde ─ een leerstelling die jij 
niet kunt bevatten. Zeg daarom: God is de Schepper van alle licht, de Kracht die het heelal in stand 
houdt, het Leven dat pulseert in alle wezens. 
54 En de Zoon? De Zoon is "Het Woord", Hij is de kracht van God beperkt in een volmaakt mens: in 
Jezus. Zodat in Hem de liefde van de Vader zou wonen. 
55 Daar de Goddelijke Geest in Jezus was, was Hij mens en Hij was God - mens krachtens Zijn 
stoffelijke natuur, God krachtens Zijn geestelijke natuur. Als mens had Hij eigenschappen die eigen 
zijn aan de mens: Hij voelde en leed als een man. Maar de kennis die Hij had van Zijn eigen zending 
en Zijn geestelijke kracht deden Hem de lichamelijke noden en verzoekingen overwinnen. Alles wat 
niet in overeenstemming was met Zijn zending werd door Hem afgewezen. Zo kon God zich door die 
rechtvaardige en reine mens openbaren als mens. 
56 Toen Jezus zijn zending had beëindigd, keerde Hij terug tot de Goddelijke Geest, in zich dragende 
het spoor van het menselijk leven ─ van de beproevingen waaraan Hij Zich als mens onderwierp. 
Daarom, omdat Hij de liefde van de Vader is, heeft de Zoon iets van ieder van jullie, en jullie voelen je 
begrepen omdat jullie weten dat Hij op jullie wereld heeft geleefd en op hetzelfde stof heeft 
gewandeld als waarop jullie wandelen. 
57 Maar de Vader en de Meester zijn één en dezelfde God. 
58 En de Heilige Geest is de hoogste vorm waarin dit Wezen Zich openbaart aan alle mensen die in 
hun geest een vonk bezitten van de natuur van de Schepper zelf. 
59 De Heilige Geest, de Vader en de Zoon zijn één en dezelfde Kracht, één Wil, geen drie Personen, 
maar één Goddelijk Wezen, dat zich in verschillende gedaanten aan Zijn kinderen moest openbaren 
om begrepen te worden. 
60 Besef hoeveel liefde er is in jullie God, die - hoewel volkomen almachtig - niet aarzelt Zich te 
beperken opdat jullie Hem kunnen voelen en zien ─ Die Zich vermenigvuldigt om jullie te tonen dat 
Hij niet alleen jullie Schepper en Rechter is, maar tegelijk ook jullie Vader, jullie vriend, jullie broeder, 
jullie Meester. 
61 U zegt: "Hoe is dit allemaal mogelijk?" Jullie zijn nog kleine schepselen bij wie Ik Mijn 
uiteenzettingen beperk om ze aan te passen aan de capaciteit van jullie verstand. 
62 Ik vergeef u en geef u mijn zegen. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 233  
 
1 Het licht van mijn Geest zij met u. 
2 Discipelen, gij die met uzelf in worsteling komt, die geestelijke eeuwigheid nastreeft en niet 
tevreden bent met uw werken ─ bereidt u voor. Want al is het waar, dat gij niet hebt bereikt wat uw 
ziel begeert, noch hebt gij de vruchten van uw arbeid gezien, toch zeg ik u, dat gij verhevenheid en 
vooruitgang hebt bereikt. Dit zult gij bevestigd vinden in het leven dat u wacht, waarin gij de volle 
kennis zult hebben van uw geestelijke vooruitgang. Daar zul je voelen dat de liefde van de Meester 
werkelijk tot je is doorgedrongen, en dat het gevoel van barmhartigheid jegens hen die lijden in je 
ziel is gaan leven. Dit zal de oogst zijn die je binnenbrengt na de verschillende reïncarnaties die je 
hebt gehad. 
3 Het "Geestelijk Dal" zal worden bevolkt door geesten van licht wier deugden in dienst zullen staan 
van het goede en de vooruitgang van de mensheid. 
4 Zij die zich waarlijk in deze wereld voorbereiden en hun zending met ware barmhartigheid en liefde 
volbrengen, zullen niet begerig zijn om de voltooiing van hun werk te zien teneinde de triomfkreet te 
horen. Want zij die ernaar verlangen hebben nog steeds veel materie en weinig spiritualiteit over 
zich. 
5 Toen Ik jullie zei dat jullie je lichaam de betekenis en de plaats moeten geven die het in jullie 
bestemming heeft, bedoelde Ik daarmee dat jullie moeten weten hoe je het moet leiden, zodat het 
een instrument voor jullie volmaaktheid wordt. Want het is jouw ziel die Mij moet bereiken. 
6 Zie hoe eenvoudig Mijn Leer in alle opzichten is. Daarom zeg ik dat je nooit moet proberen om het 
ingewikkeld te maken. Zie hoe ik voor jou de manier om het waar te maken vergemakkelijk. Maar in 
de mate dat Ik zie dat jullie Mijn leer geestelijk begrijpen, laat Ik jullie je verantwoordelijkheid voelen 
die je daarmee op je neemt. Hoe onwetender een mens is over Mijn leer, des te geringer is zijn 
verantwoordelijkheid. 
7 Waarom zijn er die met Mij waren en Mij verlaten hebben? waarom ruilen zij Mij in voor 
bevredigingen die hun ziel schaden? en wanneer Ik hen op hun weg bereik en hen roep, eindigen zij 
met Mij te zeggen, in hun ondankbaarheid, dat zij Mij nooit gezien of gevoeld hebben; Ik heb hen 
nooit gezien, noch gevoeld, noch Mij gevoeld Hoe kunnen zij zo snel van mening zijn dat zij Hem 
vergeten zijn die stap voor stap met hen meeloopt ─ Hem die hen bijstaat in het uur van beproeving 
en in de wisselvalligheden van het leven ─ Hem die in die ogenblikken het gekwelde hart de hemelse 
harmonie van Mijn streling en van Mijn Goddelijke vrede heeft gebracht, die tot het hart zegt: "Kom 
tot Mij, rust bij Mij, volg Mij, Ik ben de Hemel die jullie zoeken". Op dat ogenblik heeft dat hart zich 
door een golf van ontroering aangegrepen gevoeld, omdat het ontdekt heeft dat de mens niet alleen 
is op zijn weg, en een gebed van liefde heeft het zich ontworsteld, dat een dankzegging was aan de 
Meester. Is het mogelijk dat iemand deze bewijzen van mijn liefde kan vergeten? Is het mogelijk dat 
iemand, na ze ontvangen te hebben, ontkent Mij gevoeld te hebben? 
8 Jullie die naar Mij luisteren, vraagt Mij: "Meester, hoe kan ik weten wat goed en wat slecht is?" 
Daarop antwoord ik u: Ik ben de goddelijke Gerechtigheid en als Gerechtigheid openbaar Ik Mij in 
ieder van jullie door het geweten, dat licht is van Mijn goddelijke Geest. Dit is de "stem" van God in 
de mens, en aangezien de mens over vermogens beschikt die hem in staat stellen die "stem", zijn 
"oproepen" en oordelen te verstaan, kan niemand zichzelf rechtvaardigen door de weg van het 
goede, die de wet van liefde en rechtvaardigheid is, niet te kennen. Wat zijn de vermogens of 
eigenschappen die de mens in staat stellen de stem van zijn eigen gids en rechter te horen? Intuïtie, 
rede en emotie. 
9 Wie dus slecht handelt, doet dat niet omdat hij geen oren heeft om die stem te horen, maar omdat 
hij ze heeft gesloten om zijn eigen oordeel niet te horen. Het is niet omdat hij geen ogen heeft om de 
goede weg te onderscheiden, maar omdat hij zich opzettelijk heeft verblind om niet op het pad te 
gaan dat hij naar eigen wil heeft aangelegd. 
10 tot u zeg ik: waarom zwijgt gij de liefelijke en harmonische stem Gods, die door uw geweten tot u 
spreekt, hoewel zij u steeds veilig op den goeden weg leidt? 



11 Vaak staat het "vlees", als een dikke sluier, u niet toe het licht der waarheid te zien. Daarom zeg ik 
je dat je die stem in al zijn helderheid zult horen wanneer je al bevrijd bent van het lichaam. Dat 
moment kan er een zijn van opperste gelukzaligheid voor de ziel die de vervulling van haar zending 
op aarde heeft bereikt, of een van oneindige pijn wanneer zij haar gebreken beseft en haar vlekken 
ziet die haar naar een nieuw lichaam doen verlangen als een gelegenheid om de reis opnieuw te 
beginnen. Dan openbaart de rechtvaardigheid van de Vader, die de liefde als oorsprong heeft, zich 
als macht door de ziel een nieuw menselijk lichaam te geven om haar bestemming te vervullen. 
12 Hoeveel gelegenheden als deze heb Ik niet aan ieder van u gegeven opdat gij aan het einde der 
tijden tot Mij zult komen, daar gij Mij als kinderen toebehoort. Maar Ik wil niet dat jullie alleen uit 
barmhartigheid en liefde tot Mij komen, maar ook vanwege jullie verdiensten, opdat jullie waardig 
zullen blijken om de hele heerlijkheid van Mijn Werk te bezitten en te aanschouwen. 
13 Waarlijk, ik zeg u, dat er in de hemel meer vreugde is bij de komst van een bekeerde zondaar, dan 
wanneer honderd rechtvaardigen er binnengaan. Het is de overwinning van het goede op het kwade, 
wanneer de ziel die in duisternis is gevallen, haar grootsheid terugkrijgt. 
14 Ik spreek op deze wijze tot u om al die dwaze overtuigingen onder u weg te nemen, die uw weg 
naar geestelijke ontwikkeling belemmeren. Want mijn leer is u niet duidelijk voorgehouden door zijn 
uitleggers. 
15 Mensen, wees sterk in het aangezicht van pijn. Als je het eenmaal begrijpt, zul je Mij dankbaar zijn 
dat Ik je op de proef heb gesteld. 
16 Nader tot Mij en luister naar Mij, want in Mijn Woord zal Ik u geestelijk voeden. 
17 Mijn onderricht in deze tijd heeft het wonder verricht, dat u velen heeft doen verlangen naar het 
licht. 
18 In de stilte van jullie hart hebben jullie de Meester gehoord, en bij Hem hebben jullie gerust van 
de lange reizen waarvan jullie je vermoeidheid en je pijnen als een oogst meebrengen. 
19 Waarnaar de wereld hongert is liefde, vrede, waarheid. 
20 Breng eenheid waar onenigheid is, licht waar dwaling is, zedelijkheid waar zonde woont en 
balsem waar pijn is. 
21 Dan zullen jullie een heldere spiegel zijn ─ een spiegel die jullie geest is, waarin mijn goddelijke 
onderricht wordt weerspiegeld en waarin de mensheid haar onvolkomenheden ziet. 
22 Groot is uw lot onder de mensheid. Daarom heb Ik u onderwezen, opdat gij niet zoudt struikelen, 
waardoor uw medemensen u zouden veroordelen. 
23 Maak van je lichaam een nederige dienaar, die zich nooit tussen jouw geest en de Mijne plaatst, 
die Mij de dienst weet te bewijzen die hem toekomt en die jouw geest Mij de eredienst laat bewijzen 
die hem toekomt. 
24 Een juist begrepen vergeestelijking zal u kracht en gezondheid geven. 
25 Vanaf het begin der tijden hebben de boodschappers van de Wet en de Leer van de Geest de 
geleerde als hun tegenstander gehad. Er zijn grote gevechten uitgebroken tussen die twee, en de tijd 
is gekomen dat Ik jullie iets van die gevechten vertel. 
26 Ik heb deze wereld geschapen om te dienen als tijdelijk tehuis voor geïncarneerde zielen. Maar 
voordat zij het bewoonden, begiftigde ik hen met de vermogens van de geest, van het verstand en 
van de wil. Ik kende van tevoren het lot en de evolutie van Mijn schepselen. Ik plaatste in de aarde, 
haar binnenste, haar oppervlakte en haar atmosfeer, alle noodzakelijke elementen voor het behoud, 
de voeding, de ontwikkeling en ook de verfrissing van de mens. Maar opdat de mens de geheimen 
van de natuur als bron van leven zou ontdekken, liet ik zijn intelligentie ontwaken. 
27 Aldus werd aan de mens het begin geopenbaard van de wetenschap waartoe gij allen in staat zijt, 
ofschoon er altijd mannen met meer talent zijn geweest, wier opdracht het is geweest aan de natuur 
het geheim van haar krachten en elementen te ontfutselen ten bate en tot genot van de mensheid. 
28 Ook zond Ik grote geesten naar de aarde, opdat zij u het bovennatuurlijke leven zouden 
openbaren ─ dat wat boven deze natuur, boven de wetenschap staat. Door deze openbaringen werd 
het bestaan geopenbaard van een universeel, sterk, scheppend, almachtig en alomtegenwoordig 
Wezen, dat voor de mens een leven na zijn dood in petto heeft, het eeuwige leven van de ziel. 



29 Maar sinds de een geestelijke zending en de ander wetenschappelijke zending bracht, hebben de 
een en de ander, godsdienst en wetenschap, te allen tijde tegenover elkaar gestaan als vijanden in de 
strijd. 
30 Heden zeg Ik u, dat materie en geest geen tegengestelde krachten zijn; er zal harmonie zijn tussen 
die twee. Licht zijn Mijn geestelijke openbaringen, en licht zijn ook de openbaringen en ontdekkingen 
van de wetenschap. Maar als jullie van Mij hebben gehoord dat Ik vaak bezwaar maak tegen het 
werk van wetenschappers, dan is dat omdat velen van hen de energie, de voorheen onbekende 
elementen en krachten van de natuur hebben misbruikt voor verderfelijke doeleinden van 
vernietiging, vijandelijkheden, haat en wraak, aardse overheersing en buitensporig streven naar 
macht. 
31 Ik kan jullie zeggen dat het Mij heeft behaagd aan hen die hun zending met liefde en goede 
bedoelingen hebben uitgevoerd ─ aan hen die eerbiedig en nederig in Mijn geheime schatkamers zijn 
doorgedrongen, grote geheimen te openbaren voor het welzijn van Mijn dochter, de mensheid. 
32 De wetenschap heeft de mensheid sinds het begin van de wereld geleid op het pad van de 
materiële vooruitgang, waardoor de mens bij elke bocht de vruchten van de wetenschap heeft 
gevonden ─ sommige zoet, andere bitter. 
33 Nu is de tijd gekomen dat jullie begrijpen dat al het licht aan Mijn Geest toebehoort, dat al het 
leven uit Mijn Goddelijkheid voortkomt, omdat Ik de geheime schatkamer ben, het fonteinhoofd en 
de oorsprong van de hele schepping. 
34 Die strijd van het geestelijke tegen het wetenschappelijke zal uit het leven van de mensen 
verdwijnen in zoverre dat het geestelijke met de wetenschap verenigd zal zijn in één enkel licht dat 
de weg van de mens tot in het oneindige zal verlichten. 
35 Je begint je voor te bereiden op die tijd. Want het Spiritualisme heeft een wereldwijde missie te 
vervullen. Het zal degene zijn die het ware leven aan alle mensen openbaart. 
36 Stelt u zich een mensheid voor die haar wetenschap, haar talent, in dienst stelt van dezelfde, die 
zonder verrukking noch afgoderij een aangename eredienst aan God aanbiedt, waarin zelfs de 
genoegens heilzaam zijn, en waarvan de genoegens gezond zijn voor lichaam en ziel ─ dan zult u een 
nieuwe, geestelijk verheven wereld, moraal en wetenschappelijkheid hebben. Je zult het leven van je 
naaste respecteren en je niet van je eigen leven ontdoen. Want die mensen zullen begrijpen dat zij 
geen meesters van zichzelf zijn, en dat de enige eigenaar van alles Ik ben. 
37 Voorbestemd zijn zij die in de wereld zullen leven in deze tijden van genade. Wat een tranendal 
was, een veld van verwoesting en dood, zal worden veranderd in een dal van vrede. 
38 Het zal een tijd zijn die gunstig is voor de ontplooiing en bloei van geestelijke gaven. Dan zal de 
wetenschap de opwaartse ontwikkeling van de ziel niet hinderen, maar zal Ik haar in staat stellen nog 
meer door te dringen in Mijn mysteriën, waar Ik haar grote geheimen zal openbaren voor het welzijn 
van de mensheid. 
39 Mijn geest zal zich, zoals altijd, verheugen over de goede werken van mijn kinderen, hetzij 
geestelijk of wetenschappelijk, of vruchten van hun ontvankelijkheid voor schoonheid. 
40 Dit volk hier zal de weg bereiden. Maar je zult die tijd niet zien met de ogen van je aardse lichaam. 
41 Geen verlossende roep zal van u uitgaan, zelfs niet een om dit volk te vereenigen. Het zal mijn 
woord zijn dat jullie verenigt en verlost. 
42 Wanneer Mijn verkondiging eindigt in 1950, zal Ik Mijzelf in uw heiligdom bevinden. Daar, in uw 
hart, zal voor Mij de troon der liefde zijn die Mijn volk voor Mij zal oprichten. Jullie willen niet dat Ik 
aan het kruis kom, aan de schandpaal, of in de rechtbank. 
43 Laat de tijd deze woorden niet uitwissen, opdat gij daaruit het grote boek van de wijsheid uws 
Vaders kunt vormen. 
44 Bid en spreek met uw ziel, want de stem van uw lichaam klinkt niet in de hemel. 
45 Terwijl sommigen in de geest verschijnen omdat zij niet lichamelijk konden komen, tonen anderen 
Mij slechts hun stoffelijk omhulsel, omdat hun ziel ver weg woont, bezig met materiële dingen. Maar 
Ik heb jullie gezegd dat men zich moet voorbereiden om Mij te horen. Maar Ik wil dat Mijn licht 
neerdaalt als geestelijk manna overal waar Mijn kinderen zijn. 
46 Ik zal op die dag een feestmaal bereiden, opdat allen die op de aarde wonen zich daaraan tegoed 
zullen doen, en ook de grote geesten die in de andere wereld wonen. 



47 Ik ontvang u in het licht van het Boek der Zeven Zegels. Elijah bereidde in die tijd de menselijke 
geest voor op mijn manifestatie. Sindsdien heb je meer en meer een nieuwe openbaring in mijn werk 
ontdekt. Sommigen gaven een juiste uitlegging aan mijn onderricht, anderen verdraaiden de 
betekenis ervan, en toen het uur kwam dat het volk zich in gemeenschappen of vergaderplaatsen 
ging vertakken, werkte ieder op de wijze waarop het was geïnstrueerd door degenen die hen waren 
voorgegaan. 
48 Toen jullie mijn woord voor het eerst hoorden, was het aantal van mijn toehoorders klein. Onder 
hen waren mannen en vrouwen, volwassenen en kinderen. Die kleine bijeenkomst groeide en werd 
een volk, en het was toen dat Ik hun openbaarde dat zij geestelijk "Israël" waren, verborgen en 
verstrooid over de wereld. De tijd verstreek, en de menigte vermenigvuldigde zich. Toen riep ik hen 
bijeen, omdat ik ontdekt had dat hun harten gescheiden leefden, dat er geen eenheid noch harmonie 
onder hen was. 
49 Mijn woord werd glorieus geopenbaard en mijn hart opende zich als een ark waaruit de wet en de 
beloften vloeiden. Daarvoor bogen de mensen hun nek en met opgeheven rechterhanden zwoeren 
zij de Vader te volgen, zwoeren zij zich te verenigen. Mijn woord van die dag was onuitwisbaar, want 
het bleef geschreven in de geest van het volk, net zoals de belofte van dat volk werd opgevat als een 
Nieuw Verbond met de Goddelijke Geest. 
50 Sindsdien strijden jullie voor jullie eenheid, opdat er in de harten één licht en één vorm van 
aanbidding zal zijn. Maar niet allen eerbiedigden dit verbond, niet allen maakten het ideaal van 
eenheid en vergeestelijking tot het hunne, en dit heeft wervelwinden en orkanen over dit volk 
gebracht, waardoor het soms zwak werd. Vandaag zie ik dat, terwijl sommigen strijden voor het 
behoud van de zuiverheid, de oprechtheid en de eenvoud van deze Leer, anderen, bij gebrek aan 
spiritualiteit, deze oprechtheid niet hebben begrepen en haar daarom hebben bezoedeld met 
vreemde riten en invloeden van verschillende godsdiensten. 
51 Ik breng aan de leerlingen van deze tijd een Leer waarvan de inhoud de essentie is van wat Mozes 
onderwees ─ van wat Jezus in de mensheid heeft uitgestort, en van wat Mijn Geest u openbaart. 
Doch Ik heb gezien, dat er onder u zijn, die Mijn waarheid hebben verzwegen, om zich voor hunne 
gemeenschappen als heren en koningen te kunnen verheffen. Als zij konden, zouden zij een kroon op 
hun hoofd dragen, een mantel over hun schouders, en een scepter in hun rechterhand. Maar in 
plaats daarvan vernederen zij hun broeders en genieten van het ontvangen van eerbetoon, vleierij en 
lof. 
52 Mensen komen dag na dag naar mijn ontmoetingsplaatsen. Nieuwe menigten en laatste 
discipelen vermenigvuldigen dit volk. Wanneer zij in een kerk komen waar mijn kinderen ernaar 
streven de goedheid en de zuiverheid van mijn Werk te tonen, worden zij met licht vervuld en loven 
zij Mij. Maar wanneer zij komen tot waar ijdelheid en hartstochten nestelen, vallen zij in verwarring, 
en zo verward vervolgen zij hun weg. Hoe zouden zij ook de chaotische opmars van de "arbeiders", 
die de menigte voorafgaan, kunnen tegenhouden? Hoe zouden zij aan de wereld kunnen bewijzen 
dat het niet gaat om een sekte of een nieuwe godsdienst, maar om de eeuwige wet, om het licht van 
de Heilige Geest dat tot leer is geworden, opdat het de mensen tot de volmaaktheid van hun ziel zou 
leiden? 
53 Indien gij van meet af aan de essentie van mijn leer en haar doel had begrepen, zouden er niet 
zoveel verwarden op de weg zijn. Jullie dachten dat jullie gaven bestemd waren voor aardse 
bevredigingen, en jullie lieten het licht van mijn woord doven toen het de harten bereikte. De 
stemdragers brachten mijn woord over van de eerste tot de laatste van de vergaderplaatsen, totdat 
hun kelen schor werden, zodat ten minste het volume van hun stem uw verharde harten zou wekken 
en imponeren. 
54 Gij hebt gezien hoe de gemeenschappen elkaar niet erkenden wegens hun verschil van mening en 
ideeën, en gij zijt daardoor onaangedaan gebleven zonder iets te doen om deze tweedracht weg te 
nemen. Soms wil je jezelf oprapen en je gemeenten ter verantwoording roepen en instrueren. Maar 
wat kun je ze leren als je niets weet? 
55 Ik weet dat zij die hebben geleden en zich hebben ingespannen om Mijn Leer in al haar zuiverheid 
te tonen, op deze ogenblikken wenen wanneer zij deze woorden horen. Zij vragen Mij om vergeving 
en om kracht om vol te houden in de bres, en Ik schenk vergeving, kracht en licht aan allen. Ik zegen 



de nederigen. Maar tot hen die het niet zijn zeg Ik: weest nederig, vergeet niet dat Ik u vergeleken 
heb met de verloren zoon uit Mijn gelijkenis, die - nadat hij zijn erfdeel ver van het huis van zijn vader 
had verkwist en zijn handen leeg en zijn lichaam uitgeput en bloot zag - naar huis terugkeerde, 
verlangend naar de armen van zijn vader. Deze ontving hem en hield een feestmaal uit blijdschap 
hem weer bij zich te hebben. Toen werd die zoon nederig, gehoorzaam en liefdevol tegenover zijn 
vader. Want de pijn van zijn overtredingen had licht in zijn hart gebracht. Maar gij, tot wie Ik gezegd 
heb, dat Ik u thans ontvangen heb als de verloren zoon, meent gij, dat het juist is, dat gij, nadat Ik u 
een feestmaal heb aangeboden, en u aan Mijn tafel heb gezet en u met genadegaven heb overladen, 
vol ijdelheid zijt en u Mijn huis toe-eigent? 
56 Mijn woord heeft uw harten kunnen beroeren, en sommigen nemen er het besluit in hun werken 
te verbeteren, en anderen het besluit het te wijzigen. Daarop zegt de Meester tegen je: De tijd van 
zuivering is gekomen. Ga terug naar jullie gemeenschappen en ontvouw de gaven waarmee Ik ieder 
van jullie heb begiftigd. Het is Mijn wens dat er een einde komt aan de vele onvolkomenheden en 
profanaties, als jullie niet willen dat Mijn Woord jullie ontnomen wordt voor de tijd die Mijn 
Goddelijkheid gesteld heeft. 
57 Bestudeer mijn woorden, overdenk ze en ga dan op weg met het vaste voornemen uw fouten te 
verbeteren, onvolkomenheden recht te zetten en vormen van aanbidding te zuiveren. Bid en waak, 
er is nog tijd om het slechte zaad te vernietigen, het goede te zaaien en de vruchten ervan te 
plukken. 
Mijn vrede zij met u!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 234  
 
1 Je hebt de wereld voor een korte tijd achter je gelaten om bij Mij te zijn. Je hebt de ene beproeving 
na de andere doorstaan en licht in je ziel gekregen. Want Mijn liefde is bij jullie geweest in de 
moeilijke uren en heeft jullie herinnerd aan Mijn woorden van troost en bemoediging. 
2 De spiritualistische leer is de nieuwe ark van het verbond waarin de mensheid in deze tijden licht 
en troost zal vinden. 
3 wanneer jullie zien dat deze vergaderzalen niet volstaan om de scharen te bevatten, zal Ik jullie 
roepen naar de uiterwaarden in de valleien, naar de velden, naar een berg, en daar zal Ik Mijn Geest 
onder jullie openbaren. 
4 In het algemeen heeft de mensheid mijn woord in deze tijd niet gehoord. Hun geestelijke inertie is 
diepgaand, en daarom vinden zij geen vrede. 
5 Je hebt de Heilige Geest als je leraar gehad. Daarom houd ik jou verantwoordelijk voor vrede. 
6 Deze Goddelijke Instructie vereist grondige studie, opdat gij al de waarheid die zij bevat, zult 
ontdekken. Het is de ster die de weg verlicht naar de verlossing van de ziel. 
7 Het Derde Tijdperk verraste de wereld in een afgrond van vijandschap, zonden en fanatisme. Het 
was niet voorbereid om de komst van de Nieuwe Era, de verschijning van de nieuwe dageraad te 
voelen. Zij zal haar ketenen nog enige tijd moeten verdragen, totdat vernieuwing en bekering deze 
verbreken, en dan moreel en geestelijk opstaan. 
8 Denk niet dat ik alleen met jou ben. Overal ter wereld zijn er religieuze gemeenschappen waar de 
mensen een toevluchtsoord voor hun ziel vinden, en in ieder mens is er een plaats waar Ik Mijzelf in 
hem kenbaar maak: de geest. 
9 Mijn liefde klopt aan alle deuren met een belofte van vrede. Van de man van macht, degene die 
ijdel is geworden in zijn aardse glorie, en degene die wijsheid heeft bereikt, tot de paria of de meest 
onbekende mens ─ zij allen hebben de bezoeking van hun Heer. 
10 Ik ben in deze tijd gekomen om een volk te doen opstaan waarvan de welluidende stem op de 
gehele aarde zal worden gehoord. Ik heb haar een handvol graan toevertrouwd, opdat zij er de 
bewerker van wordt. Daarvóór heb Ik haar aan Mijn tafel gezet en Ik heb haar het sap van de 
wijnstok te drinken gegeven, opdat zij zich sterkt en haar omzwervingen verdraagt. Met Mijn wijze 
raad heb Ik haar geleerd de dwaalwegen te herkennen, zodat zij zich daarvan kan afscheiden. Ik heb 
haar het ware heiligdom getoond, opdat zij het zou binnengaan en overal Mijn aanwezigheid zou 
voelen. Ik heb hem bevrijd omdat ik niet wilde dat zijn voeten of zijn handen het gewicht van de 
kettingen op dit moment zouden voelen. 
Maar als Ik haar grote bekwaamheden en opdrachten heb gegeven, is het niet opdat zij misleid en 
ijdel zou worden en zich een koning, een god of een rechter zou wanen. Ik schenk zijn geest slechts 
zoveel, dat hij zich met deemoed kan bekleden en zijn leven kan wijden aan de taak nuttig te zijn 
voor zijn medemensen en de mensheid te dienen. 
11 Ik wil dat zij, wanneer zij tot Mijn Godheid komt, Mij alleen de vruchten van haar zaaien aanbiedt 
en Mij niet om vergiffenis vraagt voor haar overtredingen. Jullie zijn de spiritistische mensen die ik 
aan het voorbereiden ben. Vandaag de dag maken jullie, ook al ontvangen jullie Mijn leringen, nog 
steeds fouten, omdat jullie deel uitmaken van die treurige mensheid die zich over de aarde sleept, 
omdat ze niet weet hoe ze zich naar boven moet ontwikkelen. 
12 Ik heb voor u een herder, Elia, gesteld, opdat hij u zou leiden tot de hindernis der zaligheid, over 
welke kring gij niet zult willen springen. 
13 Mijn werk, dat ten dele op u rust, zal op u wegen als een kruis van verantwoordelijkheden, 
verzakingen en offers. maar je zult bij elke stap en bij elke val een voorspreker vol liefde hebben, die 
je met al zijn barmhartigheid zal helpen. 
zal weer opstaan. 
14 Tot nu toe was uw wandel onhandig, onvast, onhandig, en als gevolg van uw onvolmaaktheid hebt 
u bitterheid geoogst en tranen vergoten. De reden is dat jullie nog kleine kinderen zijn. In de 
toekomst, wanneer Ik jullie stuur op de paden die naar de provincies leiden, zullen jullie veilig en met 
geloof wandelen. 



15 Op deze dag zeg ik tot jullie: Neem een voornemen in je hart en ziel om Mij te volgen met vrede, 
eenheid en goede wil. Op deze wijze zult gij verwachten wat de Eeuwige voor 1950 bestemd heeft. 
16 Weet dat Ik op deze ogenblikken uw overtredingen vergeef, zodat u uw weg kunt gaan zonder 
deze last. Maar leg niet opnieuw de zware last van de zonde op uw ziel. 
17 Zie, wanneer Ik u Mijn woord van vergeving geef, wordt het licht in de duisternis. 
18 Discipelen: Al komen jullie allen langs dezelfde weg, jullie bestemming is verschillend en jullie taak 
is ook verschillend. 
Vóór haar komst naar de aarde heeft de ziel haar levensweg van tevoren gezien, en deze kennis is, 
eenmaal geïncarneerd, omgezet in ervaring en intuïtieve kennis, waarmee zij zichzelf heeft behoed 
voor afgronden en valpartijen. In deze leringen straal Ik Mijn wijsheid uit. Want jullie zijn Mijn 
discipelen die de weg bereiden voor de Meesters die Ik naar de mensheid zal zenden. Deze weg van 
voorbereiding is beladen met gevaren en verleidingen. Kijk uit, zodat je de wolf in het kreupelhout 
kunt ontdekken. Dan zult gij het zwaard der liefde grijpen, dat uw tegenstander niet zal kunnen 
weerstaan, en de velden bedekt met distels en doornen zullen veranderen in bloeiende valleien. 
19 Nu jullie dit woord van licht gehoord hebben, zou het niet goed voor jullie zijn om morgen te 
dwalen. 
20 Oefen de liefde, toon barmhartigheid, die een dochter der liefde is, en gij zult behouden worden. 
Verberg het brood niet dat ik je heb toevertrouwd. 
21 Wees niet onverschillig voor het leed van uw medemensen, want dan zaait gij geen geloof in mijn 
leer. Verplaats u in het innerlijk van iedere ziel, en gij zult beseffen dat allen het licht zoeken, dat de 
waarheid is. Het "vlees" zal zelden de strijd van de ziel onthullen. 
22 Bereid je voor. Want terwijl jullie deze les leren, roepen de behoeftigen om barmhartigheid en 
tederheid. 
23 Discipelen, maak gebruik van deze kostbare tijd. Jullie staan op het punt arbeiders te worden op 
de velden van de Heer, dat zijn de harten van de mensen. Jullie moeten onvermoeibaar op pad gaan 
naar de provincies en de huizen, want de tijd om te slapen is voorbij. 
24 Jullie zullen werkelijk verbaasd en verrukt zijn als jullie zien dat de harten van jullie medemensen 
al bereid waren om jullie te ontvangen. 
25 Geesten van licht, nederdalend uit het geestelijke, waken en werken op de wegen der mensen ─ 
zowel de belangrijke als de onopvallende. 
26 Nu is een ogenblik van genade voor hen die op aarde wonen en voor hen die er niet meer op 
wonen, omdat zij mijn stem horen, die in deze vorm voor het eerst in 1866 werd gehoord. 
27 De eersten die naar Mij luisterden, behandelden Mijn werk als een boom en hakten de eerste 
takken af om ze op verschillende plaatsen te planten. Sommigen interpreteerden mijn lessen goed, 
anderen misten de weg. 
28 Klein waren de groepen die bijeenkwamen in de schaduw van de armzalige vergaderzalen. Maar 
toen zij in aantal toenamen en de menigte toenam, riep Ik hen op zich te verenigen, opdat allen zich 
zouden herkennen als leerlingen van één Meester en de leer op dezelfde wijze in praktijk zouden 
brengen; opdat het zaad niet zou worden gezaaid naar het goeddunken van de "werkers "*, maar 
volgens de Goddelijke Wil. * Verwijzing naar Jezus' gelijkenis van de "werkers in de wijngaard". 
29 Vóór de Geestelijke Ark van het Nieuwe Verbond zwoeren de massa's mensen overgave, 
gehoorzaamheid en goede wil; maar toen de orkanen en wervelwinden met kracht inbraken en de 
takken van de boom geselden, werden sommigen zwak, terwijl anderen standvastig bleven en de 
nieuwe "arbeiders" leerden de "akkers" te bewerken. Sommigen, die de grootheid van deze 
openbaring beseften, wilden verder in mijn geheimen doordringen dan mijn wil is, om een kennis en 
macht te verwerven die hen superieur zou maken aan de anderen; maar al spoedig werden zij 
geconfronteerd met mijn rechtvaardigheid. 
30 Anderen, die de grootheid van dit werk niet hebben kunnen ontdekken in zijn oprechtheid, in zijn 
eenvoud, hebben riten, symbolen en ceremoniën uit sekten en kerken overgenomen, menende dat 
zij plechtigheid zouden geven aan mijn manifestaties. 
31 Ik heb u "het sterke volk" genoemd, omdat gij u gevoed hebt met mijn Goddelijk Woord, dat een 
waar boek van wijsheid is, niet door mensenhanden geschreven. Elk woord is een bladzijde, elke 



bladzijde is van belang. Doorgrond het, wees niet tevreden met het onthouden van mijn 
uitzendingen. Dan zal dit boek in jullie harten bewaard worden. 
32 Nu de tijd nadert dat ik niet meer tot u zal spreken, zet ik alles recht wat uw voorgangers niet 
wisten recht te zetten. Want Ik wil onder de discipelen geen nieuwkomers die Mijn leer niet 
begrijpen, noch "arbeiders" die niet weten hoe te zaaien. 
33 De leer die ik u leer is niet nieuw. Zeg niet dat met Mijn komst een nieuwe godsdienst op aarde is 
ontstaan. Mijn manifestatie in dit Tijdperk toont jullie dezelfde weg als die Ik voor jullie heb 
uitgestippeld sinds het begin der tijden, en Mijn woord verklaart en openbaart jullie de geheimen van 
de Wet en de Leer die jullie vroeger hebben ontvangen. 
34 Zij die gij vreemdelingen noemt, zijn onder u geweest om tijdelijk uw rangen te vermeerderen en 
discipelen van mijn Goddelijkheid te worden. Beschouw ze allemaal als ware broeders. Geef geen 
slecht voorbeeld, aanvaard niet heimelijk benoemingen en neem niet overhaast 
verantwoordelijkheden op je, of dat wat je niet toebehoort, want dan zul je zien dat de planten die je 
moet cultiveren onvruchtbaar worden. Dit zal jullie harten veel pijn doen. 
35 Bereid jezelf voor. Want Ik heb u reeds gezegd, dat uw broeders en zusters van verschillende 
godsdienstige gemeenschappen bij u zullen aankloppen, sommigen om u ter verantwoording te 
roepen voor wat gij volgens hen voor hen verborgen hebt gehouden, anderen om u vele geheimen te 
doen verklaren, en weer anderen om in uw harten toevlucht en troost te zoeken. Bereidt u voor, 
opdat gij den nooddruftige onderdak moogt verlenen, en een bevredigend antwoord moogt geven 
aan hem, die u ondervraagt. 
36 Laat hoog en laag, geleerd en ongeleerd hun weg tot u vinden. Maar sta niet toe dat bedrog zich 
in mijn werk verspreidt of ermee vermengd wordt, noch dat het ontheiligt wordt. 
37 Mijn leer moet de mensen veranderen, hen overtuigen door haar liefde, haar zachtmoedigheid en 
haar rechtvaardigheid, en zal hen vernieuwing en vrede brengen. De "koningen" zullen nederig van 
hun "tronen" neerdalen. De broederoorlogen zullen plaats maken voor vergeving en eendracht. De 
slechte hartstochten zullen in toom worden gehouden en de bloeddorst, vergelijkbaar met die van 
beesten die elkaar doden om hun instincten te bevredigen, zal plaats maken voor gevoelens van 
menselijkheid. 
38 Dit volk hier zal de goede geest van de aarde zijn, een geest van vrede en zegeningen. 
39 Geliefde leerlingen: Mijn leer is bij u, die nog niet uit stoffelijke boeken bestaat. 
40 Ik heb u destijds verrast toen Ik u Mijn woord liet horen door eenvoudige en duidelijke organen 
van verstand. Maar dit is niet de eerste keer dat Ik eenvoudige of onwetende mannen gebruik om de 
geleerden te verbazen over Mijn macht. 
41 Gij die Mij hoort, kunt niet zeggen dat gij daarom allen op dezelfde hoogte zijt. Want de ziel die op 
deze wijze werkzaam is, ontwikkelt zich sneller dan de trage en dan de ziel die, in het genot van haar 
vruchten, verslapt in haar egoïsme. 
42 Ook al is het uw ziel die Ik zoek en zodanig bereid dat zij spoedig rechtstreeks en geestelijk met 
Mij kan communiceren, toch zal ook de mensheid haar ogen richten op de levende en ware God en 
daarbij de beelden en gelijkenissen vergeten. Maar Ik zeg jullie dat het jullie nooit heeft ontbroken 
aan Mijn Wet als het licht van verlossing. Want lang geleden werd het Mozes ingegeven. Daarin staan 
twee geboden die, als zij door de mensen zouden worden opgevolgd, geloof in Mijn gehele leer 
zouden veroorzaken, de gehele wet zouden vervullen en een stap naar volmaaktheid zouden zijn. Zij 
spreken tot u over het liefhebben van God met geheel uw hart en ziel, en het liefhebben van uw 
naaste als uzelf. 
43 Mijn wet wordt onder de mensen niet uitgeoefend; het bewijs is dat er onrecht is. Zie hoe de 
rijken de armen vernederen, de sterken de zwakken overheersen, hij die geniet van het leven zich 
niet bekommert om hem die lijdt. Daarom wilde ik in deze tijd gerechtigheid tot stand brengen door 
de armen, de zwakken en de lijdenden te begunstigen, opdat hun harten blij mogen zijn en hun 
lippen woorden van liefde en vergeving mogen uitspreken voor hen door wie zij zijn beledigd. Zo wijs 
ik jullie de weg om de schatten van het Koninkrijk der Hemelen te verkrijgen. 
44 Spoedig zal Ik u zenden naar de provincies, dorpen, steden en volkeren om barmhartigheid te 
brengen, opdat deze mensheid haar smet zal zuiveren en haar heil zal verkrijgen. Of wil je dat deze 



wereld voor altijd een plaats van boetedoening blijft? Ik wil dat jullie op deze aarde de vrede van 
mijn Geest voelen, een anticiperende vrede van die welke jullie zullen genieten in mijn schoot. 
45 Besef hoe volhardend en onvermoeibaar Ik ben geweest sinds Ik in 1866 in deze vorm tot u begon 
te spreken. Want Ik wil jullie voorbereid en verenigd achterlaten, nadat Mijn woordinspiratie is 
beëindigd en de tijd van de directe manifestatie van Mijn geest aan de uwe onder jullie begint, dat 
wil zeggen, de manifestatie van de hemel aan de aarde. Maar "mijn woord" zal zich dan vanuit de 
"wolk" blijven manifesteren als intuïtie, geestelijk gezicht en inspiratie. 
46 De theologen van deze tijd zullen Mijn Woord en de nieuwe Schriften doorzoeken en zullen 
vragen: "Wie zijn jullie die zo gesproken hebben?" Zoals de schriftgeleerden en de Farizeeërs van 
weleer in opstand kwamen en tegen Mij zeiden: "Wie zijt gij om ongehoorzaam te zijn en de wet van 
Mozes te vervangen?" Dan zal ik hun duidelijk maken dat de drie openbaringen de enige wet zijn die 
ik altijd heb onderwezen en gevolgd. 
47 Velen van hen die Mij in dit tijdperk veroordelen, behoren tot hen die in het tweede tijdperk 
hebben getwijfeld. Toch heb Ik hen bewaard en hen opnieuw naar de aarde gezonden om getuige te 
zijn van de overwinning van Mijn Wet en om hun ogen te openen voor het Licht. 
48 Discipelen, jullie hebben waarlijk de melk en honing van mijn woord gedronken. Bereid jullie 
harten voor om met jullie Meester te spreken. Elia leidt je naar Mij en nodigt je ziel uit om op te 
stijgen naar de regionen van vrede. Deze doet u de onaangenaamheden der aarde vergeten, opdat 
gij moogt zijn aan Mijn rechterhand en u kunt verheugen in Mijn woord. 
49 Ik heb u uit verschillende provincies en natiën bijeengeroepen om u tot één volk te verenigen. Ik 
verenig u in deze nederige huizen om u mijn onderricht te laten horen. Je hebt mijn aanwezigheid 
gevoeld en hebt mijn stappen gevolgd. Want gij zult de getrouwe getuigen zijn van dit Werk, dat 
velen eerst na 1950 zullen leren kennen. Maar gezegend is hij die mijn geboden volgt, want hij zal 
voor alle tijden bereid zijn. 
50 Ik zal u in de kern van Mijn Woord de reden van Mijn komst in het Derde Tijdperk en van Mijn 
manifestaties meedelen, opdat gij nooit in dwaling zult vervallen. Want Ik zeg u, dat na Mijn vertrek 
valse profeten zullen opstaan, en aan hen zult gij geen gehoor geven. Zoekt Mij daarna niet in de 
vorm waarin Ik thans tot u spreek, want dan zoudt gij een grove overtreding begaan in Mijn ogen, 
nadat Ik u gewaarschuwd had. 
51 Gij zult Mij dan slechts geestelijk zoeken, Mij uw geloof voorleggend en de vooruitgang die gij 
maakt in uw handelingen, werkende naar de vereniging. Gij zult nieuwe discipelen aantrekken tot uw 
bijeenkomsten, want dit volk zal zich vermenigvuldigen in deze en andere volken. 
52 De weg die ik voor u uitstippel is die van de liefde, de verzaking en de opoffering. Om Mij te 
bereiken, zul je vaak moeten opofferen wat je het dierbaarst is. Uw hart, gebonden aan aardse 
bevredigingen, zal zich daarvan moeten afkeren om zich te wijden aan de studie en het doorgronden 
van Mijn Leer. 
53 In het tweede tijdperk werd Mijn woord door een groot aantal mensen gehoord. Onder hen koos 
Ik er twaalf uit die Ik tot Mijn discipelen maakte. Zij werden onderwezen door Mijn woord. Mijn 
liefde bewerkte hun hart op allerlei manieren als een beitel. Zij leefden dicht bij mij, voelden de 
grootheid van die Goddelijke manifestaties en lazen in mijn voorbeeldige daden mijn bestemming 
van liefde en verlossing. Zij hebben geleden omwille van Mijn Zaak en toen Ik van u vertrok, werden 
zij gezanten van Mij. 
Ze lieten alles achter om mijn stappen te volgen. Laster of een valse getuigenis heeft hen niet doen 
terugtrekken. Alleen liefde en toewijding leefden in hen. Wat Ik in hun zielen had gezaaid, had vrucht 
gedragen, en voor en na Mijn vertrek gaven zij Mij hun vruchten te proeven, die Ik vol zoetheid en 
overgave vond, en Ik zei tot hen: Hoort Mij ook voortaan, en later zal Ik door uw mond grote 
openbaringen bekendmaken, die gij zelf nog niet kent. "Het Woord" zal onuitputtelijk zijn en de 
inspiratie vruchtbaar, die op velerlei wijze door uw uitzending zal worden uitgestort. Jullie allen 
zullen een geschenk zijn voor de mensheid ─ een geschenk dat Ik haar geef als een getuigenis van 
Mijn waarheid. 
54 Mijn discipelen beloofden Mij tot voorbeeld te nemen in al hun daden en aan de mensheid te 
doen wat Ik aan hen deed. Zij hebben hun werk voltooid, en hun voorbeeld is eeuwig. 



55 Evenzo bereid Ik u met dezelfde liefde voor op het Derde Tijdperk en vraag u: Bent u bereid de 
beproevingen te aanvaarden die Ik u zend, als het Mijn wil is, om uw zielen te vervolmaken? ─ "Ja," 
zeggen jullie tegen Mij uit de grond van jullie hart. "Wij houden van U en willen U dienen, maar wij 
verwachten al Uw hulp." Ik zeg je, Mijn bemoediging zal je nooit verlaten. Ik zal u leiden, zodat Mijn 
Licht u altijd uw plichten zal tonen en uw werken altijd binnen Mijn wetten zullen zijn. 
56 Jullie zijn naar boven geëvolueerd, mensen, en voelen het Spirituele Leven al aan. Jullie voelen 
voor een korte tijd de vrede van het Koninkrijk dat op jullie wacht, jullie hebben de voldoening van 
de vervulling van de plicht gekend en jullie zeggen tot Mij: "Meester, toets het zaad dat wij U 
aanbieden en zeg ons of wij onze plicht hebben vervuld of geschonden." Maar ik zeg je: Ik heb je 
liefde en goede bedoelingen ontvangen. Wees niet ongerust, u hebt grote kracht om te zegevieren in 
beproevingen, en een tegengif voor elk kwaad. Gebruik al je gaven, zodat je kunt zien hoe sterk je 
bent. Ik zal je bekwaamheden koesteren, Ik zal ze doen groeien, en Ik zal er gebruik van maken. Want 
gij moet grote vruchten geven aan de mensheid, en dan zult gij uzelf vol zien van Mijn genadegaven 
en weldaden. 
57 Wanneer gij gereed zijt, kijk dan niet onverschillig naar hen die lijden, veracht de armen niet. 
Oefen barmhartigheid, laat mijn licht hun leven verlichten, laat de liefde die ik in u heb gelegd hen 
bereiken en hun warmte, bemoediging en hoop geven. 
58 Heb geestelijk lief met een luidere en onzelfzuchtige liefde. Hou van me zoals ik van jullie hou. 
Heb uw medemensen lief, want Ik ben in ieder van hen. 
59 "Weest nederig onder de nederigsten, weest dienaren van allen, zoals ik uw dienaar ben. Ik heb 
dikwijls uw instructies ontvangen en u gehoorzaamd om u te onderrichten. Hij die dient, vernedert 
zich niet, maar eert zichzelf. Maar vraag geen betaling voor uw dienst. Er is niemand op aarde die 
jouw werk kan waarderen. Ik zal u met recht geven overeenkomstig uw verdiensten. 
60 "Laat al uw zaken aan Mij over en Ik zal ze met welgevallen beoordelen. Als Ik zie dat het jullie 
bedoeling was goed te doen, dat jullie je hebben ingespannen om de beginselen te verdedigen die Ik 
jullie voor jullie heil heb gegeven, dat jullie naar Mij weten te luisteren en Mij gehoorzamen, dan zal 
Ik jullie werken aanvaarden en daardoor zullen jullie niet alleen heil brengen aan jezelf, maar ook aan 
de geestelijke gastheer met wie jullie door broederlijke banden verbonden zijn en die jullie familie 
vormen. Uw goede voorbeeld zal niet alleen weerklank vinden in de wereld die u bewoont, maar ook 
in andere levensvlakken, en het zal zijn als een zaadje dat zich in de loop der tijden zal 
vermenigvuldigen. En gij zult samen met Mij de vruchten oogsten en u daaruit eeuwig voeden. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 235  
 
1 Ik ben tot jullie gekomen als een nieuwe dag, liefdevol met Mijn Licht jullie onbegrip en jullie 
twijfels wegnemend; Ik ben tot jullie gekomen als een nieuwe dag, liefdevol met Mijn Licht jullie 
onbegrip en jullie twijfels wegnemend 
2 komt naar het banket dat ik heb bereid, opdat u uw mond voedt met het goede voedsel dat u zal 
vervullen met kracht en genade. 
3 Ik nodig jullie uit om vrede en redding te genieten van de onrustige zee en wijs jullie opnieuw de 
weg van broederschap en liefde, want ik wil dat jullie een voorbeeld worden van deugd en 
plichtsbetrachting 
4 Gevaren belagen en bedreigen uw ziel. Maar mijn licht houdt je wakker en jouw gebed doet je 
overwinnen. Je ziet deze wereld vol met kwaad en egoïstische daden. De man en de vrouw 
verwonden zich en bezaaien hun pad met distels en doornen. Je voelt droefheid als je de kinderen 
ziet afdwalen op kromme paden. Het is hier dat de boodschappers van licht, troost en vrede nodig 
zijn. 
5 terwijl de stormen over de mensheid razen, ga ik blad voor blad door het boek des levens voor 
jullie geestes om jullie tot vredesstrijders te maken; ik ben het die jullie tot vredesstrijders zal maken 
6 Mijn Geest spreekt tot u door het menselijk verstand. In deze tijd is "Het Woord" nog geen mens 
geworden, en daarom kan Ik jullie opnieuw zeggen: Zalig hij die geloofd heeft zonder Mij te zien, 
want hij zal vele leringen uit Mijn geheime schatkamer leren kennen. 
7 Discipelen, denk aan wat nabij is, namelijk het einde van deze vorm van mijn verkondiging. Het jaar 
1950 nadert, en daarna zul je mijn woord niet meer horen. Indien gij niet waakt, zal de verzoeking u 
overvallen en de valse Christus zal zich presenteren door middel van "arbeiders", die heden tot Mijn 
dienst staan en morgen door hun zwakheid zullen ontkennen dat Mijn woord geëindigd is. Zij zullen 
een duister verband leggen over de ogen van hun broeders, en de scharen leiden op de weg van pijn 
en duisternis, zij zullen ketenen van onwetendheid om de zielen leggen, en zullen afgronden van 
verlatenheid en bitterheid voor hen openbreken. Dan zullen zij die in deze verwarring zijn geraakt, 
zich godslasterlijk tegen Mij keren en Mij veroordelen, vergetend dat de Meester u tijdig heeft 
gewaarschuwd opdat gij niet in verzoeking zoudt vallen. 
8 Ken de weg, weet dat de heilige Geest in zijn wijsheid u vanaf de top van de berg roept om u rust te 
geven, om u de hemelse stem te doen horen die de komst van uw ziel zegent, die de zwakheid van 
het lichaam en de strikken van de wereld wist te overwinnen. 
9 Laat uw ziel drinken van de wijn die Ik haar aanbied, laat haar zich blijven voeden met Mijn Liefde. 
De zieken zullen weer gezond worden, en de blinden zullen Mijn licht zien. Want deze harten zullen 
zich openen als een bloem waarvan de geur de Vader zal bereiken. 
10 Moge de barmhartigheid van mijn goddelijke Geest jullie lichaam en ziel verkwikken, geliefde 
discipelen. 
11 Ik ontvang u als kleine kinderen, om u een les te geven door het menselijk verstand. 
12 Nader tot Mij, luister naar Mij en bewaar elk van Mijn zinnen, doorgrond ze, want door hun 
betekenis zult gij in staat zijn uw pijnen, beproevingen en smarten te vergeten. Vergeet voor een 
korte tijd het verleden en leef het huidige moment. Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. 
13 wijd je zuivere gedachten aan dit sublieme moment, want Ik wil het binnenste van je hart 
bereiken; Ik wil het binnenste van je hart bereiken 
14 Wanneer jullie in staat zijn mijn leer door mijn woord te begrijpen en te beleven, en jullie de 
vermogens van jullie ziel ontwikkeld hebben, zullen jullie je harten gevuld hebben met het water van 
deze goddelijke bron, waarmee jullie de dorst van de behoeftigen zullen kunnen lessen. 
15 Het doel van mijn onderricht is de morele en spirituele verlossing van de mensheid. Om jullie te 
helpen in je opwaartse evolutie, straalt mijn geest dit licht uit. Dit is de betekenis van mijn 
boodschap. 
16 Voorwaar, Ik zeg u: de vernieuwing van de mensheid moet beginnen bij de vrouw, opdat haar 
vruchten, die de mannen van morgen zullen zijn, vrij zullen zijn van de smetten die u tot degeneratie 
hebben gebracht. 



17 Daarna zal het aan de man zijn om zijn deel te doen in dit werk van herstel; want wie een vrouw 
bedorven heeft, zal haar weer moeten grootbrengen. 
18 Bedenkt, mannen, dat gij het dikwijls zijt geweest, die deugdzame vrouwen in hun netten hebt 
neergehaald, zoekende naar de gevoelige en zwakke kanten in hen. Maar de spiegels die helder 
waren en nu schemerig zijn, zult Gij de zuiverheid en schoonheid van hun zielen weer doen 
weerspiegelen. 
19 Waarom veracht gij thans hen, die gij vroeger tot een verdorven leven hebt verleid? Waarom 
klaag je over de degeneratie van vrouwen? Begrijpt, indien gij hen geleid hadt op den weg mijner 
wet, die is de wet van het hart en van den geest, van eerbied en van liefde, door hen lief te hebben 
met de liefde, die verheft en niet met de hartstocht, die vernedert, zoudt gij geen reden hebben om 
te wenen en te klagen, en zouden zij niet gevallen zijn. 
20 De mens zoekt en verwacht van de vrouw deugdzaamheid en schoonheid. Maar waarom eist u 
datgene wat u niet verdient? Ik zie dat je nog steeds denkt dat je grote verdiensten hebt, hoewel je 
er weinig hebt. Herbouw met uw werken, woorden en gedachten wat gij hebt vernietigd, en geef aan 
de eerbaarheid, de zedelijkheid en de deugd de waarde die zij hebben. 
21 Als jullie je zo inspannen, mannen, zullen jullie Jezus helpen in zijn verlossingswerk, en jullie hart 
zal vervuld zijn van vreugde als jullie de huizen geëerd zien worden door goede echtgenotes en 
eerbare moeders. Uw vreugde zal groot zijn wanneer u de deugd terugziet bij hen die haar verloren 
hadden. 
22 De redding is voor allen. Waarom zou zelfs de grootste zondaar niet gered kunnen worden? 
Daarom zeg Ik tot u, mensen: werkt met Mij samen om hen te redden die gij te gronde hebt gericht 
en geeft hun nieuwe hoop door het licht van Mijn leer. Laat mijn liefdevolle gedachten hun 
gedachten en harten bereiken. Breng mijn boodschappen ook tot hen in de gevangenissen en 
ziekenhuizen, zelfs tot de plaatsen van het moeras. Want daar zullen zij wenen van wroeging en pijn, 
omdat zij niet sterk genoeg waren toen de wereld met haar verleidingen hen naar het verderf 
sleepte. 
23 Iedere vrouw was eens een kind, iedere vrouw was eens een maagd, daarom kon je met empathie 
haar hart bereiken. 
24 Ik zal gebruik maken van de mannen die deze deugden niet bezoedeld hebben en hun deze taak 
toevertrouwen. Gedenk dat Ik tot u gezegd heb: "Aan uw werken zult gij bekend worden." 
25 Laat de ziel spreken via de aardse manifestatie. 
26 Maar tot hen die niet bereid waren de liefdesbekoring te eerbiedigen die Ik in dat wezen heb 
gelegd, zeg Ik: "Waarom zeggen jullie dat jullie liefhebben terwijl jullie geen liefde voelen? Waarom 
laat je anderen vallen, terwijl niets je tegenhoudt? Denk eens na: wat zou uw hart voelen als wat u 
met die ontbladerde bloemen doet, uw moeder, uw zuster, of uw geliefde en daarom 
gerespecteerde vrouw zou worden aangedaan? Heb je ooit gedacht aan de wonden die je hebt 
toegebracht aan de ouders van hen die hen met zoveel liefde hebben opgevoed? 
27 Vraag uw hart in een regelmatig onderzoek in het licht van het geweten, of gij kunt oogsten wat 
gij niet gezaaid hebt. 
28 Wat bereid jij voor je verdere leven voor als je je naasten blijft kwetsen? Hoeveel zullen je 
slachtoffers zijn? Wat zal je einde zijn? Waarlijk, ik zeg u, gij hebt velen tot slachtoffer gemaakt in de 
wervelwind uwer hartstochten; sommigen behoren tot uw heden en de anderen tot uw verleden. 
29 Ik wil dat het hart en de mond, die een bolwerk van ontrouw en leugen waren, een bolwerk van 
waarheid en kuise liefde worden. 
30 Verlicht het pad van uw naasten door het Woord en uw voorbeeld, zodat u de redders zult zijn 
van gevallen vrouwen. Oh, als ieder van jullie er tenminste één zou redden! Spreek geen kwaad over 
die vrouw, want het kwetsende woord dat er één kwetst, zal allen kwetsen die het horen ─ want 
vanaf dat ogenblik zullen ook zij boze rechters worden. Respecteer de handelwijze en de geheimen 
van anderen, want het is niet uw zaak over hen te oordelen. Ik geef de voorkeur aan mensen die in 
zonde gevallen zijn en die Ik weer zal opwekken, boven huichelaars die reinheid betonen en toch 
zondigen. Ik verkies een grote zondaar, maar een die oprecht is, boven de pretentie van valse 
deugdzaamheid. Als gij u wilt tooien, laat het dan de feestelijke klederen van oprechtheid zijn. 



31 Indien gij eene deugdzame vrouw van hoogen gevoelen vindt, en u onwaardig gevoelt, tot haar te 
komen, hoewel gij haar liefhebt, en haar daardoor vernedert en veracht, en u, na uw overtreding 
geleden en erkend te hebben, tot haar wendt om troost te vinden, zult gij tevergeefs aan haar deur 
kloppen. 
32 Als alle vrouwen die in het leven van iedere man een rol hebben gespeeld, van hem het woord en 
het gevoel van liefde, eerbied en begrip hadden gekregen, zou uw wereld niet op het toppunt van 
zonde zijn waar zij nu is. 
33 Behandel uw echtgenote niet slecht, wees barmhartig, zij is een deel van u. Ik heb jullie gezegd: 
"Heb elkander lief." Begin met je eigen familie, want dan zul je ook anderen liefhebben en begrijpen. 
34 De Meester van liefde en vrede heeft u wakker geschud met zijn woorden vol hartelijkheid, maar 
ook vol rechtvaardigheid. Want als Ik altijd met zachtmoedigheid tot u zou spreken, zou Mijn Werk 
niet voltooid zijn. Soms ben ik een lentebriesje dat streelt, en soms een herfststorm die jaagt. De 
reden is dat je je soms te groot voelt. Je voelt je geliefd en bewonderd, maar in werkelijkheid ben je 
ijdel, egoïstisch en harteloos. U kent uw ellende niet, die alleen Ik u duidelijk heb gemaakt, opdat u 
uw onvolwassenheid zou inzien. 
35 Beginnen te denken, te werken en te leven, de mensheid heeft nieuwe mannen en vrouwen nodig 
die haar, door het voorbeeld van hun goede werken, de weg naar de verlossing wijzen. 
36 Mensen, mensen, jullie allen die met elkaar botsen! Ik heb u uw slechtheid zien ontkennen en u 
zien beroemen op wat u groot acht, terwijl u uw vlekken van schaamte verbergt. Maar ik zeg u dat de 
man die zichzelf prijzenswaardig acht in zijn schijnbare grootheid, een arme man is in zijn ziel. En tot 
hen die, bij gebrek aan deugd, de fouten van anderen belasteren en de overtredingen van anderen 
veroordelen, moet ik zeggen dat zij huichelaars zijn en zeer ver van rechtvaardigheid en waarheid 
verwijderd zijn. 
37 Niet alleen zij moorden die het leven van het lichaam wegnemen, maar ook zij die het hart 
verscheuren door laster. Zij die de gevoelens van het hart, het geloof, het ideaal doden, zijn 
moordenaars van de ziel. En hoevelen van hen leven vrij, zonder gevangenis en zonder ketenen. 
38 Verwondert u niet, dat Ik zo tot u spreek, want Ik zie onder u verwoeste huizen, omdat gij, uw 
plichten veronachtzamend, daarbuiten nieuwe verbintenissen bent aangegaan, zonder u te 
bekommeren om het leed en de verlatenheid van uw naasten. Kijk om u heen, hoeveel verwoeste 
huizen er zijn, hoeveel vrouwen in onmin, en hoeveel kinderen zonder vader. Hoe kunnen tederheid 
en liefde bestaan in die harten? Denkt u niet dat hij die het geluk van deze mensen heeft gedood en 
wat heilig was heeft vernietigd, een misdadiger is? 
39 U bent zo gewend geraakt aan het kwaad dat u zelfs de mensen die deze nieuwe wapens des 
doods uitvinden groot noemt, omdat zij in een oogwenk miljoenen levens kunnen vernietigen. En je 
noemt ze zelfs geleerden. Waar is je reden in dat? Men kan alleen groot zijn door de geest, en 
geleerd alleen hij die wandelt op de weg der waarheid. 
40 Verwar de oorlogszuchtigen niet met de grote genieën, anders zult gij bewondering hebben voor 
hen die in hun ziel slechts het kwade dragen, ofschoon zij naar buiten toe een waardigheid tonen die 
zij niet bezitten. Als u een ogenblik naar de stem van de rede en het geweten zou luisteren, zou dat 
hen van hun voetstuk stoten. Maar de gedegenereerde wil niet gekend worden zoals hij is, en 
wanneer hij een ogenblik de ellendige mens ziet die hij in zich draagt, verkiest hij zijn gedachten op 
iets anders te richten. Het is onaangenaam voor hem om zijn fouten te erkennen en te evalueren. 
41 Ach, gij mensen der aarde, wanneer zult gij eindelijk de boodschap horen van die innerlijke stem 
van het geweten die telkens weer opstaat om u uw onwaardige daden te verwijten. 
42 Jullie horen mij geagiteerd aan, en dat is omdat ─ wanneer de waarachtigheid van Christus 
spreekt ─ de mens stilvalt in de kennis van zijn schuld. 
43 vandaag heb Ik jullie geïnspireerd om de vrouw te redden die op haar pad is gestruikeld; en 
wanneer jullie dan aan Mij aanbieden degene die jullie hebben gered, zal Ik haar een bloem geven, 
zegeningen en een zeer grote vrede opdat zij niet weer zal vallen. 
44 Indien gij deze taak op deze wijze volbrengt, zullen de wezens, die door de wereld verwond zijn, 
de liefde van Jezus in hun harten voelen binnendringen. 
45 Ik zal het horen als zij tot Mij zeggen in hun gebed: "Mijn Vader, kijk niet naar mijn zonde, kijk 
alleen naar mijn pijn. Oordeel niet over mijn corruptie, kijk alleen naar mijn verdriet." Op dat 



moment, op dat gekwelde hart, zal mijn troost neerdalen, en het zal zich zuiveren met tranen. Als je 
eens wist dat het gebed van de zondaar sterker gevoeld wordt dan dat van de trotse die zichzelf 
rechtvaardig en rein acht. 
46 Onder de scharen die naar Mijn woord luisteren, zijn ook de vrouwen over wie Ik tot u heb 
gesproken. Mijn mantel heeft hen beschermd tegen uw blikken en uw oordelen, want Ik heb hen ook 
geplaatst aan de grote feesttafel van de Geest. 
47 Ik heb hen tot dit feest van liefde en vergeving geroepen opdat zij in mijn nabijheid de liefde 
mogen voelen die zij bij de mensen hebben gezocht, maar nooit hebben gevoeld en gevonden. 
48 Op die verdrukte harten zal Mijn tederheid neerdalen en tot hen spreken, en zij zullen Mij voelen 
en Mij geloven. 
49 Dan zult gij de aard zien van het werk dat onrein maakt, en van het werk dat verlost. Jullie zullen 
getuige zijn van de wonderen die de ware liefde verricht, en zo zullen jullie je Heer helpen te 
herstellen wat jullie zelf hebben vernietigd. Wat jullie hebben verontreinigd, zal ik reinigen. Dan 
zullen die gevallen bloemen opnieuw het altaar van het heelal sieren met hun deugd en geur. 
50 Zie hoe ik de zondaars vrijspreek door de lippen van hen die ook zondaars zijn! 
51 Maar gij, vrouwen, die meent tot de hogere standen te behoren en u schaamt, tot hen te naderen 
die gezondigd hebben, wee u als gij u daardoor beledigd gevoelt, want gij hebt niet begrepen dat gij 
geestelijk allen gelijk zijt! Velen van u hebben niet lichamelijk gezondigd, maar u hebt in gedachten 
gezondigd, en hoevelen van u hebben uw misstappen niet weten te verbergen! Als je gezondigd 
hebt, waarom ben je dan verontwaardigd? Ik zeg u dat meisjes, maar ook echtgenotes en moeders, 
moeten strijden voor het nobele ideaal waarmee ik u deze dag heb geïnspireerd. 
52 Dit is het onderricht dat de Meester u geeft met zijn woord dat u kracht en liefde geeft. Werk en 
heb lief, opdat uw hart de vrede en de geestelijke gelukzaligheid moge bereiken, waarover Ik tot u 
sprak in de Bergrede. 
53 Ik daal niet tot u neer, maar gij verheft u tot de "wolk" om mijn stem te horen. 
54 In het derde tijdperk werd het Goddelijke Woord geen mens, maar kwam het tot u in geestelijke 
vorm. Dit deel van de aarde waarin jullie leven is vandaag bestemd om de vervulling van Mijn 
beloften en Mijn raadgevingen te ontvangen. Hier schrijf Ik het derde van Mijn testamenten en hier 
heb Ik u verzameld opdat gij Mij zoudt verwachten. Want jullie zijn dezelfde als die in het verleden. 
Zoals jullie in deze tijd op Mij wachtten, en jullie wachten was pijnlijk, vol verlangen, slechts 
aangemoedigd door het licht van Mijn belofte om terug te keren, zo ook hebben jullie in de Eerste 
Tijd, toen de ketenen van jullie slavernij rammelden, het lijden van de dakloosheid doorstaan, 
gesteund door de hoop van Mijn belofte die gegeven was aan jullie voorvaderen. Ik heb jullie geloof 
op de proef gesteld, jullie hebben volharding verdiend en tenslotte hebben jullie als beloning het 
Beloofde Land in bezit gekregen. 
55 Je hebt een nieuw leven ontdekt. De mensen vergaten hun vroegere slavernij. De valse goden 
bleven bij hem uit de buurt. De onderdrukking en de slavernij waren voorbij, en ieder kind van Israël 
opende zijn ogen om te zien dat de zon van hem was, dat de kinderen van hem waren, dat de velden 
van hem waren; dat het brood hem goed smaakte en de vruchten overvloedig waren. Je boekte 
grote vooruitgang zolang je binnen de grenzen van mijn wet leefde. Maar het nieuws van uw pracht 
bereikte andere koninkrijken en wekte hun bezitterigheid op, en toen er onenigheid ontstond onder 
de stammen van het volk, vielen andere volken u aan om u weer tot dienaren en onderdanen van 
rijken en koninkrijken te maken. 
56 Mijn gerechtigheid heeft dat land van u weggerukt, maar tegelijkertijd uw ziel gered om haar te 
zuiveren en uit te zenden op zoek naar die hoek van de aarde die gelijk is aan die welke gij bezat en 
waarvan de maagdelijke schoot u melk en honing schonk en rijk was aan zegeningen. 
57 Tot hem ben ik gekomen in verlangen naar jou. Hier is opnieuw mijn Aanwezigheid onder jullie, 
die jullie verlicht en aanmoedigt opdat jullie niet opnieuw slaven worden van de wereld, noch van de 
lagere hartstochten. De ketenen die jullie hebben verbroken, mogen jullie niet opnieuw naar 
beneden dwingen, en ook al voelen jullie je menselijk leven onderdrukt, jullie ziel zal vrij zijn van 
ketenen, zodat jullie kunnen opstaan en Mijn waarheid kunnen zien. 
58 Neem al uw lijden en tegenslagen als de smeltkroes die u zuivert, of als het aambeeld dat u stolt 
om sterk te zijn op de weg van de opgang en de zuivering van uw ziel. 



59 Ik weet dat gij lijdt, want ik proef van uw dagelijks brood en ik vind het bitter. Ik kom je huis 
binnen en voel er geen rust. Ik zoek je in de hoek van je nachtkamp en vind je huilend. Dan laat ik je 
mijn aanwezigheid voelen en geef je mijn kracht, zodat je niet bezwijkt onder het gewicht van de 
pijn. U leeft met de angst van de wereld, maar van uw lippen zal nooit godslastering komen. 
60 Als de dagen van beproeving voorbij zijn, zul je verbaasd zijn dat je er heelhuids doorheen bent 
gekomen en zul je beseffen dat Ik altijd bij je ben geweest. 
61. Ik heb u op dit moment ontboden om u een nieuwe kans te geven uw missie te volbrengen. Want 
gij zult uw erfenis delen met al uw medemensen, daar Ik allen gelijkelijk liefheb. 
62 U zult volledige vrede voor uw ziel vinden wanneer uw strijd in het "Geestelijk Dal" eindigt. Op dit 
moment zijn jullie soldaten die vechten voor deze zaak, en jullie mogen niet slapen. 
63 Dit spiritistische volk leeft onbekend. De wereld weet niet van je bestaan, de machtigen trekken 
zich niets van je aan. Maar de strijd tussen spiritualisten en christenen, tussen spiritualisten en joden, 
nadert. Deze strijd is nodig voor de geldigheid van mijn Leer in de gehele mensheid. Dan zal het Oude 
Testament worden verenigd met het Tweede en Derde Testament in één enkele essentie. 
64 Voor velen van u lijkt dit misschien onmogelijk, maar voor Mij is dit het meest natuurlijke, het 
meest juiste en het meest volmaakte. 
65 Toen Ik als mens onder u leefde, werd de Kerk van Mozes ingesteld en vertegenwoordigd door 
prinsen, priesters en schriftgeleerden, die, hoewel zij de profetieën bezaten en van de komst van de 
Messias wisten, hun ogen niet openden om Mijn tekenen te aanschouwen, noch hun hart openden 
om Mijn tegenwoordigheid te voelen. Maar toen zij mijn woord hoorden, sloegen zij hun ogen neer, 
omdat hun geest hun duidelijk maakte, dat zij voor de Rechter stonden. Maar omdat zij niet 
voorbereid waren, konden zij mijn aanwezigheid in die gedaante niet verklaren, en omdat zij aan mij 
twijfelden, brachten zij ook de mensen aan het twijfelen. 
66 Hoe weinigen voelden Mij! Hoe weinigen beleden, toen zij Mij zagen, dat Ik de Zoon van God was! 
67 Na Mijn offerdood, begon de strijd. De vervolging was groot voor hen die Mij volgden: pijn, laster 
en gevangenschap tot de dood. Zij werden uit hun eigen land verdreven en zwierven door vreemde 
volken, terwijl zij Mijn zaad zaaiden, dat viel op vruchtbare akkers, waar het ontkiemde, bloeide en 
vrucht droeg. 
68 Toen de leerlingen van de leer van Christus gesterkt waren, zochten zij vereniging met de 
"eersten" door hun te openbaren, dat de God, die door Mozes de wet gaf, dezelfde was als Hij, die 
door de mond van Christus sprak. 
69. Het conflict was hevig en werd met bloed bezegeld. Maar aan het einde ervan werd mijn wil 
vervuld toen de Testamenten van de Eerste en de Tweede Openbaring tot één werk werden 
verenigd. 
70 Daarom zeg Ik jullie dat jullie, voordat de Openbaring van het Derde Tijdperk verenigd wordt met 
de vroegere Testamenten, de grote geestelijke strijd die aangekondigd is, moeten overleven. 
71 Wees niet verbaasd dat de vereniging van de drie Testamenten niet tot stand komt in de natie die 
voor deze openbaringen bestemd was in het derde Tijdperk. Evenmin vond de vereniging van het 
Eerste Testament met het Tweede plaats in Judea. Vergeet niet dat zelfs ik geen profeet was in mijn 
thuisland. 
72 Wees niet gretig om de wonderen van voorbije tijden te herhalen. Doordring de kern van Mijn 
leer, opdat jullie zullen ontdekken dat Ik altijd ben gekomen met het ene doel jullie te verlossen. 
73 Ik zeg u nogmaals: "Vergeet de wet niet vanwege tradities. Ik elimineerde vele tradities, maar ik 
onderwees de vervulling van de wet. Maar als Ik in de laatste uren die Ik als mens met jullie heb 
doorgebracht, het brood en de wijn zegende en ze veranderde (symbolisch!) in Mijn lichaam en in 
Mijn bloed, opdat jullie Mij daardoor zouden gedenken en Mij in jullie hart zouden dragen, dan 
moeten jullie vandaag beseffen dat jullie in dit Derde Tijdperk geen symbolen meer nodig hebben, 
omdat Ik jullie Mijn lichaam en Mijn bloed geestelijk aanbied in Mijn onderricht. 
74 Vandaag wil ik dat uw hart brood en wijn is voor uw medemens, hem liefhebbend, hem 
verlichtend, hem opvoedend tot waarheid en liefde. 
75 Nooit ben ik als predikant gekomen, nooit heb ik riten met u gevierd. Ik ben slechts de Meester 
geweest die u zijn onderricht in gelijkenissen gaf. 



76 De mensheid gaat thans geleidelijk over tot geestelijke voorbereiding, de groten der aarde buigen 
zich langzaam naarmate zij hun werk verstaan. Toch is het nog geen tijd voor pijn om van deze 
wereld weggenomen te worden. Want de mensen zouden weer tegen Mij in opstand komen en de 
wetenschap en de natuurkrachten als wraakmiddelen gebruiken. Daarom zal de beker van het lijden 
nog enige tijd worden gedronken. 
77 Als de mensheid eenmaal bereid is, zal mijn stem weerklinken in iedere geest en zullen de mensen 
weten dat er geen andere macht is, geen andere gerechtigheid en geen andere wijsheid dan de 
mijne. 
78 Lang is de geschiedenis van deze wereld, lang ook het pad van de mensheid ─ met de strijd van 
haar volkeren om het hoogtepunt te bereiken nadat het verval en de ondergang zijn ingetreden. 
Hoeveel bloed hebben mijn kinderen vergoten, waardoor de aarde rood is geworden, hoeveel tranen 
van mannen, vrouwen en kinderen! Hoeveel zonden en overtredingen! Maar ook, hoeveel bewijzen 
van liefde heb ik ontvangen, hoeveel deugd heb ik gezien! Maar na zo lang geleefd te hebben, heb je 
nog steeds niet het doel van vrede en verlossing bereikt. 
79 De "laatste gevechten" met hun bitterheid en de "laatste wervelwinden" zijn nog niet 
aangebroken. Alle krachten moeten nog in beroering worden gebracht en de atomen moeten in 
chaos rondwervelen, zodat er na dit alles een lethargie, een uitputting, een droefheid en een afkeer 
zal zijn die de schijn van de dood zullen wekken. Maar dit zal het uur zijn waarin de trillende echo van 
een bazuin zal worden gehoord in de gevoelige geestelijke zielen, die u van gene zijde aankondigen 
dat onder mensen van goede wil het koninkrijk van leven en vrede nabij is. Bij dat geluid zullen "de 
doden opstaan" en tranen van berouw storten, en de Vader zal hen ontvangen als de verloren zonen, 
vermoeid van de lange reis en moe van de grote strijd, en zal hun zielen verzegelen met de kus van 
liefde. 
80 Vanaf die "dag" zal de mens de oorlog verafschuwen. Hij zal haat en wrok uit zijn hart bannen, de 
zonde vervolgen, en een leven van herstel en wederopbouw beginnen. Velen zullen zich geïnspireerd 
voelen door een licht dat zij voordien niet zagen en zullen op weg gaan om een wereld van vrede te 
scheppen. 
81 Het zal slechts het begin zijn van de tijd van genade, het tijdperk van vrede. 
82 Het Stenen Tijdperk ligt al ver achter ons. Het tijdperk van de wetenschap zal ook voorbijgaan, en 
dan zal het tijdperk van de geest onder de mensen tot bloei komen. 
83 De Bron van het Leven zal grote geheimen onthullen, zodat de mensen een wereld kunnen 
opbouwen die sterk is in de wetenschap van het goede, in rechtvaardigheid en in liefde. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 236  
 
1 Verwelkom bij Mij de vermoeide, de gekwelde, de rouwende, de zieke, de zondaar. Want ik troost 
je, genees je, en vergeef je. Ik hou van zowel de vurige als de ongelovige. 
2 tot de vermoeiden zeg Ik: kom hier, want Ik zal jullie verlossen van de zware last die jullie dragen, 
zodat jullie in plaats daarvan het kruis kunnen dragen dat jullie moeten dragen op deze door Mijn 
Liefde uitgezette weg; Ik ben het die jullie het kruis zal doen dragen, Ik ben het die jullie het zal doen 
dragen 
3 de zieke die alle hoop op genezing verloren heeft, hem zal ik genezen en tot het ware leven 
opwekken; hem zal ik genezen en tot het ware leven opwekken 
4 zielen en lichamen, Ik genees u nu, want Mijn Barmhartigheid daalt neer om alle kwalen te 
genezen. 
5 Ik heb u altijd gezocht en in ogenblikken van beproeving heb Ik Mij duidelijk geopenbaard. Herinner 
u dat ik in de eenzame woestijn, toen het volk honger dreigde te lijden, u het manna zond als een 
boodschap van liefde. Toen het volk dorst had, heb Ik de rots doen opengaan en een bron doen 
ontspringen in zijn binnenste, om het geloof in de harde harten aan te wakkeren. 
6 Denken jullie niet dat dit verlangen naar liefde, vrede en waarheid, dat jullie Mij op dit ogenblik 
voorleggen, een honger en een dorst van de ziel is? Denken jullie niet dat Mijn Woord in deze tijd het 
manna en het kristalheldere water is dat Ik jullie gezonden heb om jullie geloof te ontsteken en jullie 
harten te bemoedigen op deze weg die jullie herinnert aan de woestijn van het Eerste Tijdperk? 
7 Zelfs wanneer zij mijn bewijzen van liefde rechtstreeks ervaren, blijven de harten van velen 
verhard, en daarom is de omzwerving voor hen langer en zwaarder. 
8 Begrijpen: Wie niet weet hoe hij mijn barmhartigheid moet ontvangen, zal haar niet op zijn manier 
kunnen doorgeven. Maar Ik heb u niet alleen naar de aarde gezonden opdat gij mijn weldaden moogt 
ontvangen, maar opdat gij mijn barmhartigheid moogt brengen aan uw naaste. 
9 Zalig hij die, in de uitoefening van barmhartigheid, door de lichamelijke dood wordt verrast, want 
zijn ziel zal haar tehuis vinden, daar gij vreemdelingen op deze aarde zijt. 
10 Indien gij, wanneer gij in Mijn Aanwezigheid komt, Mij uw zwaard rafelig of gebroken aanbiedt, zal 
Ik u zegenen omdat gij moedig hebt gestreden. Sommigen zullen vroeger komen, anderen later; 
maar het komen en gaan van zielen zal doorgaan totdat de laatste, na zijn taak volbracht te hebben, 
in zijn huis van eeuwige vrede aankomt. 
11 Op dit moment test Ik hen die niet meer naar deze aarde zullen terugkeren. Intussen zal de 
wereld het thuis blijven van mannen, vrouwen, ouderen en kinderen die zich zuiveren en reinigen om 
een stap dichter bij volmaaktheid te komen, zodat zij voorbereid zullen zijn wanneer zij worden 
weggeroepen. 
12 Voelt Mijn barmhartigheid ─ gij die uw ziel hebt opgeheven om Mij te horen in de oneindigheid. 
13 Nogmaals is mijn aankondiging met u. 
14 Ik zend de wereld een boodschap van liefde, een boodschap van vergeving voor deze mensheid 
die zichzelf verkeerd beoordeelt. Ik wil dat de mensen elkaar liefhebben met de zuivere liefde van de 
Vader. 
15 Jullie die van Mij leren, Ik zal jullie ambassadeurs van deze liefde noemen, omdat jullie op jullie 
weg een spoor van barmhartigheid en broederschap achterlaten bij jullie buren 
16 Iedere geestziel is voortgekomen uit een zuivere gedachte aan goddelijkheid. Daarom zijn de 
geestenzielen een volmaakt werk van de Schepper. 
17 Nadat het stoffelijk werk was volbracht en de aarde u een onderkomen bood, zond Ik de eerste 
zielen om in mensen te incarneren. Wanneer de ziel voor een korte tijd is gezonken in de valkuilen en 
afgronden van de materiële wereld, zoals een parel zinkt in de diepte van de zee, dan strekt de 
Vader, die Zijn barmhartigheid aan geen van Zijn kinderen weigert, Zijn helpende hand uit om haar te 
redden, door op haar weg de nodige middelen te verschaffen om haar opgang te verkrijgen. 
18 Jullie zijn reeds gered, en in deze tijd waarin de mensheid in de afgrond verzonken is, zal ik door 
jullie bemiddeling deze boodschap van hoop en geloof tot de mensen zenden om hen te redden 



19 Uw woord zal zijn als het mijne, dat is als een fijne beitel, niet in staat om uw harten te 
verwonden: Het is strelen geweest. Daarom, hoe langer je het hoort, hoe meer je voelt dat het je de 
verloren glans teruggeeft, omdat je steeds begripvoller en spiritueler wordt. 
20 Deze leer, spiritualistisch genoemd omdat zij het geestelijke openbaart, is de weg die voor de 
mens is uitgestippeld, waarlangs hij zijn Schepper zal leren kennen, dienen en beminnen. Het is het 
boek dat de mensen leert de Vader lief te hebben in hun eigen naasten. Spiritualisme is een wet die 
het goede, het zuivere, het volmaakte voorschrijft. 
21 De plicht om deze wet te gehoorzamen geldt voor iedereen. Toch dwingt het niemand om het te 
vervullen. Want iedere ziel geniet vrijheid van wil, zodat haar strijd en al haar daden bij de 
beoordeling tot haar eigen verdiensten gerekend kunnen worden. 
22 Erken dus, dat deze leer de roep is van de Goddelijke Liefde die al mijn kinderen, van de eerste tot 
de laatste, heeft verlicht en warmte heeft gegeven. 
23 opdat jullie deze leringen eindelijk zouden begrijpen, voelen en beleven, heb Ik gewacht totdat 
jullie ziel en ook jullie verstand alle helderheid zouden hebben die nodig is om mijn openbaringen 
van deze tijd te interpreteren. 
24 Vandaag is jullie geestelijke ontwikkeling groot, evenals het begrip van jullie verstand. Als dat niet 
zo was, zou ik je niet gebeld hebben. Want als jullie Mij niet begrepen, zouden jullie in de war zijn. Ik 
heb uw lippen de bekwaamheid en de gave van het woord gegeven, opdat zij geestelijke kennis en 
inspiratie kunnen uitdrukken en overbrengen. 
25 De grootheid van Mijn Leer is nooit aangetast door het menselijk verstand. Evenals in deze tijd 
wanneer Ik spreek door de mond van een stemdrager, is de betekenis van het woord dat van zijn 
lippen komt, niet aan de mens toe te schrijven. 
26 Het pad van de ziel begint en eindigt in Mij. Dit is wat de Meester je weer leert. 
27 Zij die door hun volharding, hun ontwikkeling en hun liefde voor de leer van de Vader een zekere 
spiritualiteit hebben bereikt, zullen spiritualisten zijn, ook al zeggen hun lippen dat niet. 
28 Wie geloof heeft en in zijn handelen edelmoedigheid toont, zal weerspiegelen wat zijn geest bezit. 
29 Deze wereld, door een wervelwind gegeseld, zal het toppunt van haar dwaling bereiken. Maar 
daarna zal het geleidelijk een tijdperk van perfectie binnengaan. 
30 Voordat het jaar 1950 eindigt, zul je veel gebeurtenissen zien gebeuren: Naties die oorlogen 
beginnen, nieuwe doctrines, conflicten, en calamiteiten. Jullie weten dat dit alles de tekenen zijn die 
het einde van Mijn woord markeren ─ tekenen die later door de mensheid zullen worden herkend als 
een aanwijzing dat de Meester in de voorspelde tijd bij de mensen is geweest. Maar dit woord, 
waarvan Ik u tot vertrouwelingen heb gemaakt, zal standhouden, zal vele harten bereiken, omdat de 
waarheid, het volmaakte daarin, niet onopgemerkt voorbij kan gaan. Het zal een tijd van spirituele 
ontwikkeling en wedergeboorte in de wereld teweegbrengen. 
31 Indien de mens te zwak zou zijn om die tijd aan te kondigen, zal de natuur er met haar "stemmen" 
van getuigen en zal zij hen die sluimeren wekken. Maar bij ieder die zich voorbereidt, zal het de stem 
van de Geest zijn die zal spreken over een nieuw tijdperk waarin de mensheid spoedig zal 
binnentreden. 
32 Dan zullen zij die zich sterk waanden in de wereld, zich zwak voelen. De machtige zal zichzelf zijn 
macht zien verliezen, en zij die zich uit nederigheid zwak waanden, zullen de sterken zijn vanwege de 
stoutheid van hun ziel, hun kracht en hun inzicht. Want dan zal het geestelijke heersen. 
33 Begrijpt mijn woord, want ik geef jullie mijn licht, opdat jullie het doel bereiken. 
34 Ik kom tot u langs de weg die door Elia is bereid, om met mijn licht het geliefde kind te verlichten 
dat de mensheid is. Ik ben niet gekomen om uw overtredingen te beoordelen, noch om uw vlekken 
te overdenken. Ik kom alleen om de onwetende in mijn leerling te veranderen en de leerling in mijn 
leerling, zodat jullie morgen allen meesters kunnen worden. 
35 Daar gij zulk een moeilijke zending onder de mensheid hebt, moet gij niet wandelen als blinden, 
noch onwetend blijven, noch zwakheid tonen. Denk na en je zult je verantwoordelijkheid begrijpen. 
Bereid u voor, want uw geest zal de Vader de vrucht van zijn zending moeten tonen. Maar kalmeer 
jullie harten en blijf Mij horen zolang Ik spreek door de menselijke geest. 
36 Ik heb je ziel naar de aarde gezonden om deze zending te volbrengen en Mijn Wet onuitwisbaar in 
haar geest te prenten, en Ik heb Mij ook tot haar gericht om haar grote leringen te openbaren en 



haar een voorbeeld van liefde en nederigheid te geven, zodat zij zou weten hoe zij haar medemensen 
moet ontmoeten, om hun de Blijde Boodschap te brengen en hen te doen delen in Mijn Licht. 
37 "Mijn Woord is als een feestmaal, waartoe Ik allen uitnodig om te eten en te drinken. Want met 
Mij zijn niet alleen de geïncarneerde zielen ─ nee, ook de bewoners van het "geestelijk dal" genieten 
van het goddelijk concert van Mijn leer: Want Mijn leer is universeel. 
38 Bij het horen van mijn stem voelen sommigen zich, evenals anderen, bevrijd van hun 
overtredingen en zij gaan op weg om in mijn voetstappen te treden, hun kruis dragend. Maar na deze 
vrede en deze verkwikking in mijn boezem te hebben ervaren, hebt gij uw blik weer op deze 
mensheid gericht om haar tragedie te begrijpen. 
39 Terwijl gij aan mijn tafel het brood van het eeuwige leven eet, denkt gij aan de geestelijke honger 
van uw medemensen. Terwijl u de koelte en de schaduw van deze boom voelt, hebt u gedacht aan 
hen die door de woestijn trekken, gekweld door de zon, honger en dorst, soms misleid door de 
weerspiegeling van een voorgewende oase. 
40 Ik zegen u, want gij voelt vreemde pijn. Bid en werk, want u hebt wat nodig is om lijden te 
verlichten en ziekte te genezen. 
41 Je hoeft niet te zweren dat je Mij zult volgen. Beloof jezelf trouw aan Mij te zijn, standvastig en 
gehoorzaam, en blijf trouw aan je voornemens. 
42 Mijn woord wordt een streling om de leerling te doen begrijpen dat het uur gekomen is om op 
weg te gaan en in praktijk te brengen wat hij geleerd heeft. 
43 Mijn woord zal uw verstand verlichten als een lichtstraal, o geliefd volk, en uw weg verlichten. 
44 Concentreer u op het binnenste van uw hart, want wie zich niet voorbereidt, zal Mijn 
Aanwezigheid niet voelen. Hij zal de stem van de stemdrager horen, maar hij zal niet de Goddelijke 
Essentie ontvangen die Ik tot u zend. 
45 Maak uw hart tot een zuivere bron, waaruit gij de straal van het zuiverste water ontvangt, die 
mijn wijsheid is. 
46 Dit is een gedenkdag: op een dag als vandaag wijdde Ik Mijn eerste stemdragers in om door hen 
Mijn nieuwe richtlijnen en Mijn nieuwe openbaringen bekend te maken. De geest van Elia scheen 
door Roque Rojas om je de weg te wijzen. 
dat is de wet van God. 
* De naam van deze eerste stemdrager wordt uitgesproken als "Roke Rochas." 
47 Het moment was plechtig, de ziel van de aanwezigen beefde van angst en verrukking, zoals het 
hart van Israël beefde op de berg Sinaï toen de wet werd verkondigd; zoals de discipelen beefden 
toen zij de gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor zagen, toen Mozes en Elia geestelijk 
verschenen aan de rechter- en linkerhand van de Meester. 
48 Die 1 september 1866 was de geboorte van een nieuw tijdperk, de dageraad van een nieuwe dag: 
het "Derde Tijdperk" dat voor de mensheid aanbrak. 
49 Vanaf die tijd zijn vele profetieën en vele beloften, die God duizenden jaren lang aan de mensen 
heeft gegeven, zonder ophouden vervuld. Bij jullie zijn ze vervuld, jullie mannen en vrouwen die op 
dit moment de wereld bewonen. Wie van u denkt u dat op aarde was toen die profetieën werden 
uitgesproken en die beloften werden gedaan? Ik alleen weet het, maar de hoofdzaak is, dat gij weet, 
dat ik u beloofd heb, en dat ik die nu vervul. 
50 Weet gij van die "wolk" waarop Mijn discipelen Mij zagen opstijgen toen Ik Mijzelf voor de laatste 
maal aan hen bekend maakte? Want naar waarheid staat er geschreven dat ik zou terugkeren "op de 
wolk", en ik heb die vervuld. Op 1 september 1866 kwam Mijn Geest op de symbolische wolk om 
jullie voor te bereiden op het ontvangen van de nieuwe leer. Daarna, in 1884, begon Ik jullie Mijn 
onderricht te geven. Ik ben niet gekomen als mens, maar geestelijk, beperkt in een lichtstraal, om het 
te laten rusten op een 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 
is niet Mozes die u door de woestijn leidt naar het Beloofde Land, noch Christus als mens die u zijn 
woord van leven doet horen als een weg naar verlossing en vrijheid. Nu is het de menselijke stem van 
deze schepselen die jullie oren bereikt, en het is nodig te vergeestelijken om de Goddelijke Essentie 
te ontdekken waarin Ik aanwezig ben. Daarom zeg ik u dat het verdienstelijk is dat gij in dit woord 
gelooft, want het is gegeven door onvolmaakte wezens. 



51 De verdienste zal groter zijn dan die van hen die in het tweede tijdperk in Mij geloofden, of dan 
die van hen die Mozes door de woestijn volgden. Maar het zal u geen oogenblik ontbreken aan een 
gids, daar Mijn woord niet vaag of onnauwkeurig is, maar een duidelijk omschreven en volmaakte 
leer is. Bovendien zal de geest van Elia altijd over u waken, die in deze tijd is gekomen om de wereld 
te doen ontwaken en de weg te banen voor de ziel van de mens om binnen te gaan in mijn 
geestelijke tegenwoordigheid. 
52 Gezegende mensen, laat dit moment van gedenken vol vreugde zijn voor uw ziel, en laat het ook 
gewijd zijn aan de herinnering aan alle leringen die Ik u geef. Leid jullie geesten op en open jullie 
harten, zodat Ik Mijn genade in hen kan uitstorten. Vergeet voor een moment de kleinigheden van 
de wereld en benader Mij geestelijk. 
53 Jullie horen Mijn Woord nog eenmaal door een menselijke stemdrager die, hoewel door Mij 
uitverkoren, niet boven jullie staat, noch iets goddelijks over zich heeft. Zij zijn de spreekbuizen van 
Mijn Woord, nog onvolmaakte schepselen, hoewel de verheffing van hun ziel hen in staat stelt met 
de Vader te communiceren. Luister met een goed oor naar het leerstellig betoog, opdat het 
onbewolkt door uw hersenen zal gaan. Laat het daarna door je hart schijnen als een lichtstraal. Dan 
zal de goddelijke betekenis uw ziel bereiken als het brood van het eeuwige leven. 
54 Als jullie je zo voorbereiden, zullen jullie voelen dat Ik echt bij jullie ben geweest. 
55 Ik wil niet dat jullie traditionalisten zijn, maar het is Mijn Wil dat jullie terugdenken aan al die 
gebeurtenissen waardoor Ik Mijzelf aan jullie bekend maakte en jullie voorbeelden en leringen gaf. 
Vier door gedenken een feest in uw hart, dan zullen uw schreden op de weg vaster zijn. 
56 In 1866 verkondigde Ik de wet opnieuw onder Mijn volk en luidde daarmee een nieuw geestelijk 
tijdperk in, waarmee Ik een belofte vervulde die Ik u in het verleden had gedaan. Sindsdien straalt 
Mijn Heilige Geest vanuit het firmament van de Hemel door Mijn straal, en de stemmen van Mijn 
engelen zijn ook op aarde te horen. 
57 Nu is het Derde Tijdperk, waarin Ik de Geboden, die Ik u door Mozes heb gegeven, in één Wet heb 
samengevoegd ─ de Leer van de Liefde, die Ik u als Jezus in het Tweede Tijdperk heb gegeven, welke 
een bevestiging was van het voorafgaande. Nu, in deze tijd, geef Ik u deze Leer als een vuurtoren, als 
een reddingsboot, als een trap naar volmaaktheid, zodat u de opwaartse evolutie van uw ziel kunt 
bereiken. 
58 Ik geef jullie mijn leer in grote eenvoud en duidelijkheid, opdat jullie als goede geestelijken weten 
te antwoorden aan hen die jullie vragen of jullie mosaïsten of christenen zijn. 
59 Voordat de wet van het eerste tijdperk aan u werd geopenbaard, leefde u in de natuurwet, 
aangemoedigd door mensen door wie Ik u de deugd aanbeval, door wie Ik Mijn waarheid en Mijn 
gerechtigheid openbaarde ─ mensen door wie Ik Mijzelf openbaarde als de God van goed en liefde. 
60 Het volk Israël, dat de ware God wist te vrezen en de erkenning van een God van gerechtigheid en 
goedheid wist te handhaven, is het volk van Israël. Maar een concrete en vaste wet kende dit volk 
niet totdat de Vader - toen Hij zag dat zij dreigden te vervallen in heidendom en afgoderij - uit Zijn 
eigen boezem een man van sterke geest deed voortkomen om door zijn bemiddeling de wet van God 
voor de mensheid te verkondigen, geschreven op levende rots. Deze man was Mozes, de bevrijder en 
wetgever, die met standvastig geloof en grote liefde voor de Heer en zijn volk de scharen naar een 
geschikt land leidde om er een heiligdom te bouwen en de eredienst te houden die de levende en 
onzichtbare God behaagde. 
61 Besef dat Ik u heb geïnspireerd vanaf de vroegste tijden van vergeestelijking. Met het geven van 
de Wet bij de Sinaï, had het Eerste Tijdperk zijn hoogtepunt voor de mensheid. Die eerste Afgezant 
was als een ster in de woestijn, was de wijsvinger die de weg wees, was raadgever en wetgever, was 
brood wanneer de honger zich deed voelen en water dat de dorst leste. Hij was een vriendelijke 
metgezel in de eenzaamheid van de woestijnen en een gids van het volk naar de poorten van het 
verlangde land. 
62 Toen Christus aan de boezem van datzelfde volk onder de mensen verscheen, waren er sedert 
Mozes vele eeuwen verstreken. 
63 Het was het aanbreken van een nieuwe dag voor het volk dat wachtte op de komst van de 
goddelijke Meester, die onder de mensen geboren was en leefde om hun het tweede deel van het 
Boek des Levens te onderwijzen. 



64 U hebt de God der gerechtigheid gekend. Maar nu is Hij gekomen om zich te tonen als de God van 
liefde en om een nieuwe tijd te bereiden met zijn woord en zijn werken, een nieuw leven voor de 
ziel. Het Tweede Tijdperk, en alles wat Ik jullie heb geleerd met Mijn Woord, Mijn wonderen en Mijn 
voorbeelden, tot het culmineerde in Mijn Lijden, was het blad van de Wet van Liefde die Ik voor jullie 
heb geschreven. 
65 In het derde tijdperk nu openbaart Elia zijn geest als afgezant en voorloper van de heilige Geest, 
en zegt door de menselijke geest: "Hier is Elia, de profeet van het eerste tijdperk, dezelfde die daarna 
op de berg Tabor verscheen met Mozes en Jezus bij de gedaanteverandering van Christus voor de 
discipelen. 
66 Elia heeft de sleutel waarmee hij het Derde Tijdperk, het Nieuwe Tijdperk, opende. 
67 Nu kunnen jullie begrijpen wat zelfs de apostelen niet konden begrijpen uit sommige van mijn 
openbaringen. 
68 Elia is de straal van God met wiens licht hij uw duisternis zal verdrijven en u zal bevrijden uit de 
slavernij van dit tijdperk, dat van de zonde is, en die uw ziel door de woestijn zal leiden totdat zij het 
"Beloofde Land" bereikt in de schoot van God. 
69 Kent de drie boodschappers van God door wie gij de wet en de grootste tekenen hebt ontvangen. 
70 De tegenwoordige tijd is voor jullie een tijd van licht geweest, waarin de openbaringen van de 
voorbije tijden aan jullie zijn uitgelegd en de profetieën van wat er gaat gebeuren aan jullie zijn 
gegeven. 
71 Maar deze tijd van mijn bekendmaking door middel van het verstand van een stemdrager zal 
spoedig voorbijgaan en dan zal er een tijd van genade en vergeestelijking komen waarin hij die zich 
voorbereidt in staat zal zijn om op geestelijke wijze met mij te spreken. 
72 Wanneer mijn koninkrijk eenmaal gevestigd is in het hart van de mensen, wanneer de verleiding 
onttroond is en de mens mij boven alles liefheeft, zal deze wereld de verblijfplaats worden van grote 
zielen, waar de mensen elkaar werkelijk liefhebben en weten hoe zij de behoeftige zielen met 
barmhartigheid moeten aanvaarden, hen moeten vernieuwen en vervullen met wijsheid. 
73 Gij weet thans niet in welke gedaante Ik Mij na 1950 aan de gehele wereld zal openbaren. Maar Ik 
wek jullie op, omdat jullie zullen zien dat de gaven en vermogens van de geest zullen zegevieren over 
de zintuigen van het lichaam, en de mensheid zal voelen dat zij in een nieuwe tijd leeft, de tijd van 
dialoog van geest tot geest. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 237  
 
1 Wees welkom, discipelen en studenten. Jullie zijn volhardend in het ontvangen van Mijn leringen. 
Uw Meester komt tot u omdat het de aangekondigde tijd is waarin Ik u geroepen heb om u te helpen 
de eerste stappen te zetten op de weg naar vergeestelijking. U hebt de eerste lichten gekend van 
deze periode die in 1866 is begonnen en waarvan u niet weet wanneer zij zal eindigen. 
2 In het jaar 1950 zal Mijn woord door de menselijke geest ophouden. Maar ik zal jullie verder 
onderrichten in een hogere taal: die van de geest. 
3 Als jullie je zending vervullen, volk van Israël, zullen jullie een voorbeeld nalaten, en na jullie zullen 
zij komen die dit werk moeten voortzetten. Jullie zullen het ware gebed onderwijzen, jullie zullen de 
liefde prediken en er getuigenis van afleggen met jullie werken. Wanneer de volkeren uw woorden 
horen, zullen zij tot bezinning en diep gebed worden gebracht om een oplossing te vinden voor hun 
ernstige conflicten. En ik, de Vader, zal tot allen neerdalen om al mijn kinderen te bemoedigen en te 
onderrichten. 
4 O mensen, jullie hongeren en dorsten naar mijn woord, terwijl het volk van Israël er meer dan 
genoeg van heeft! Je hebt de Heilige Geest niet zien neerdalen naar de mensheid. Ik ben gekomen 
om jullie zielen te verlichten en ik roep jullie voor de derde keer. Ik wil dat jullie je hart openen en 
deze "Wanderer" binnenlaten om bij iedereen achter te laten wat jullie missen. Open uw oren en 
mijn woord zal als een helende balsem uw hart binnenkomen. Je zult mijn vrede voelen en mijn licht 
zal je pad verlichten en je zult in staat zijn te zien wat komen gaat. 
5 Ik sta je bij in grote en kleine beproevingen. 
6 Ik bereid de vallei voor waar Ik al Mijn kinderen zal verzamelen voor het Grote Universele Oordeel. 
Ik zal met volmaaktheid oordelen, Mijn liefde en barmhartigheid zullen de mensheid omhelzen en op 
die dag zullen jullie verlossing en genezing vinden van al jullie kwaad. Vandaag, als je boete doet voor 
je overtredingen, laat je ziel gezuiverd worden. Op die manier zullen jullie voorbereid zijn om van Mij 
de erfenis te ontvangen die Ik voor ieder van jullie heb voorzien. 
7 Als Ik het volk Israël in het verleden heb geroepen en hen heb toebereid als de Eerstgeboren Zoon, 
dan is dat omdat zij altijd een boodschap van Mijn Goddelijkheid voor de mensen hebben 
uitgedragen. Het is Mijn boodschapper die op zijn lippen Mijn essentie draagt en in zijn hart Mijn 
waarheid. 
8 Jullie zullen beetje bij beetje jullie fouten kennen, jullie zullen weten waarom jullie gestruikeld zijn, 
want mijn licht zal jullie wezen verlichten en jullie hart, dat zich voor mij gesloten had, zal zich weer 
openen en er zal een stroom van kristalwater uit vloeien 
9 Ik spreek tot u vanuit het hiernamaals. Als je je ziel verheft, zul je in staat zijn Mij te zien. Jullie 
hebben nog een lange weg te gaan in jullie evolutie, opdat de dag van jullie terugkeer tot Mij moge 
komen. Ik, jullie Vader, zal jullie dagen verzoeten, Ik zal jullie vrede geven zodat jullie de laatste grote 
beproeving die jullie te wachten staat, kunnen overwinnen. 
10 De profetieën over deze tijd komen nu uit. Zij die sliepen werden getroffen toen zij de 
gebeurtenissen zagen. De reden was dat zij niet hadden gelezen in het Boek der Profeten, in het 
Boek van uw God. Maar Ik zal van u Mijn discipelen maken, die zullen weten hoe Mijn woord van alle 
tijden te interpreteren. 
11 De mensheid wordt geleidelijk aan wakker. Allen wachten op het licht van een nieuwe dag, de 
dageraad die moet aanbreken om vrede te brengen, begrip, en licht dat alles verlicht ─ een kracht die 
alles wat in zijn grondbeginsel is vervormd, weer tot de orde zal doen terugkeren. Zij wachten ook op 
een Gids die de onvolkomenheden zal corrigeren, die gezondheid zal geven aan de zieken en 
opstanding aan de "doden". 
12 Dit licht is reeds onder de mensen geweest, zegt de Meester jullie, maar jullie hebben het niet 
herkend. 
13 Ik zal u helpen bij het herstel van alles wat gij hebt vernederd. 
14 In de komende tijd van de verbreiding van mijn woord, mag je niets vervalsen. Maak dit onderwijs 
niet moeilijk te begrijpen. Indien gij u in geest en waarheid voorbereidt, zult gij een goed antwoord 



hebben voor hen die u ondervragen. U zult een oneindige wereld van licht tonen, u zult spreken over 
de eenvoud van mijn leer, die mijn oprechtheid, mijn wijsheid en mijn waarachtigheid weerspiegelt. 
15 Gij zult hun zeggen, dat met mijn komst in deze tijd de profetieën en mijn beloften, die in 
vroegere tijden gedaan zijn, vervuld zullen worden. 
16 Die Elia kwam vóór Mij om de weg te bereiden waarop Mijn Goddelijkheid zou komen. 
17 Dat hij de zielen opriep tot gebed en samenkomst, verkondigende dat de tijd van de heilige Geest 
gekomen was. 
18 Al deze leringen, waaraan jullie gewend zijn geraakt, zullen voor jullie medemensen een grote 
openbaring zijn en zullen de gevoeligste snaren van hun wezen doen klinken. 
19 De openbaring van mijn Geest door de mensen, de komst van Elia, de aanwezigheid van de 
geestenwereld als raadgever ─ van dit alles zullen jullie getuigen zijn, en zij zullen op hun beurt 
getuigen zijn geweest van andere geestelijke openbaringen waardoor zij mijn woord bevestigen. 
20 Weest niet tevreden met wat jullie tot nu toe bereikt hebben. Hoeveel te meer kunt gij uw kennis 
van mijn Leer vermeerderen, als gij de deugden beoefent. Ik zal jullie steeds nieuwe leringen 
openbaren om jullie ziel aan te moedigen op het pad van evolutie. 
21 Rust enkele ogenblikken uit, geliefde mensen, hoor en doorgrond het woord van de Meester. 
22 Jullie bereiden je voor om het doel te bereiken. Bereidwillig zijn zij die in hun verstand de genade 
hebben ontvangen om mijn woord over te brengen. Aandachtig voor mijn onderricht zijn de 
discipelen die het spiritisme hebben begrepen, deze leer die een nieuw mens maakt van degene die 
haar omarmt. 
23 Jullie zijn nog steeds Mijn discipelen die Ik nog geen meesters kan noemen. Blijf daarom Mijn leer 
interpreteren, uitgaande van de betekenis en de eenvoud ervan. Maak het niet ingewikkelder door 
uw uitlegging en tracht de uitlegging onder dit volk gelijkvormig te maken, opdat er geen onenigheid 
onder u ontstaat. 
24 Op uw weg zult gij hen ontmoeten, die, wetende dat gij de leerlingen van de Geest der Waarheid 
zijt, de volgende vraag zullen stellen, welke zeer natuurlijk is voor iemand, die meer wil weten dan hij 
weet: "Hoe is het aan gene zijde?" Dan zult gij hun de verandering verklaren, die de ziel ondergaat, 
wanneer zij niet meer in een menselijk lichaam leeft, om in geestelijke gewesten te vertoeven. 
Niemand kent dat leven nog in al zijn volheid. Dit is altijd een gedachte geweest die de mens heeft 
beziggehouden, een vraag zonder antwoord die zijn nieuwsgierigheid wekt. Hoevelen hebben geen 
misbruik gemaakt van die geestelijke behoefte aan kennis en begrip om winst te maken uit 
onwetendheid door hun zaad van onwaarheid te zaaien in goedgelovige harten. Niemand kan met 
volledige zekerheid zeggen hoe het hiernamaals eruit ziet. Niemand kan met nauwkeurigheid zeggen 
hoe de ziel daar is, en op welke wijze men in andere werelden van leven leeft. 
25 Vooralsnog is het menselijk verstand te beperkt om te bevatten wat alleen de superieure geest 
kan herkennen en vatten. Beperkt u voorlopig tot het begrijpen en verklaren van datgene wat u is 
geopenbaard door mijn onderricht, dat oneindig licht bevat en dient als een stevig fundament voor 
uw geestelijke toekomst. Laat uw verbeelding niet de vrije loop door de verklaring van die mysteriën 
te geven, want zij zouden de mensen als vreemde theorieën voorkomen; maar mijn leer is op 
waarheid gegrondvest. 
26 Ik leg u elke openbaring uit, zodat er niets is dat gij niet goed hebt begrepen. Voorlopig hoef je 
niet meer te weten dan wat ik je heb onthuld. Want indien gij zoudt trachten meer van het Geestelijk 
Leven te begrijpen dan hetgeen door Mij is geopenbaard, zoudt gij de belangstelling voor dit Leven 
verliezen, gij zoudt vervallen tot mystiek of vervoering. Je zou in een nutteloze overpeinzing leven en 
niet langer de belangrijke missie uitvoeren die je in de wereld te vervullen hebt. 
27 Velen hebben getracht het huis van de ziel te verkennen zonder verder te kunnen zien dan wat is 
toegestaan. Maar tot hen die vragen: "Hoe communiceert de geestelijke wereld door middel van een 
menselijk vermogen?" antwoord ik aldus: Door gebruik te maken van uw verstand en intuïtie, zoals 
uw eigen ziel dat doet. 
28 Mijn leer zal, in deze tijd als in de tweede, de mensheid doen schudden. De hypocrieten zullen de 
waarheid onder ogen moeten zien. Valsheid zal zijn masker laten vallen, en waarheid zal schijnen. De 
waarheid zal de leugen overwinnen die deze wereld omhult. 



29 De mens zal in staat zijn alles te begrijpen en te erkennen wat rede en waarheid bevat; maar alles 
wat hij gedwongen werd te geloven, zelfs al begreep hij het niet, zal hij zelf verwerpen. Daarom zal 
mijn leer zich verspreiden, omdat zij licht geeft, waaraan de mensen behoefte hebben. Een groot 
deel van dit werk komt tot u, door het begin en het doel ervan aan uw medemensen bekend te 
maken. 
30 Hoedt u ervoor het te vervalsen, want het is een schat die Ik u heb toevertrouwd en die gij Mij 
moet teruggeven. Uw verantwoordelijkheid is groot ─ minder groot is die van hen die Mijn woord 
niet rechtstreeks hebben gehoord. Want terwijl zij onwetend handelen, doen jullie dat in volle 
zekerheid, wetend wat je kunt aanvaarden en wat je moet verwerpen. Wanneer je gevaar bespeurt 
en in verzoeking komt, doe je dat vrijwillig, in het volle besef van wat je doet. Er is geen 
rechtvaardiging meer voor jou om slecht te handelen. 
31 Bewijs, waar het lichaam zijn wil wil doen, de kracht en de superioriteit van uw ziel. Wat heb je 
eraan kennis op te doen als je die niet toepast? U hebt voor uw ogen een boek van wijsheid dat u 
uitlegt wat u moet doen bij elke stap die de ziel zet. Indien gij zelfzuchtig dit boek zoudt sluiten en 
geen gebruik zou maken van zijn kennis om u te beheersen of te leiden ─ hoe zoudt gij daarna zijn 
waarheden kunnen verkondigen, wanneer uw werken het tegendeel bewijzen van hetgeen gij wenst 
te onderrichten? Hoe zoudt gij tot een roede voor uw medemensen kunnen dienen, wanneer gij op 
den weg valt? Hoe wilt gij hem, die gevallen is, oprichten, terwijl gij niet eens kracht genoeg bezit om 
uzelven op te richten? Wees ervan bewust: als je een heilzame invloed op je medemensen wilt 
uitoefenen, moet je het goede voorbeeld geven. 
32 Vergeet niet dat de waarheid altijd bij jullie moet heersen. 
33 Om het einde van deze weg te bereiken, zul je veel obstakels moeten overwinnen. Hij die de 
verleiding heeft overwonnen heeft de meeste verdienste. 
34 Werken in mijn velden is zwaar, maar vol voldoening. 
35 Sluit uw oren niet voor de stem van uw geweten. Want er kan een afgrond voor je voeten liggen, 
en als je je eenmaal op een glibberige helling bevindt, is het moeilijk om terug te keren. 
36 Verzamel het geestelijk manna, dat op u nederdaalt, opdat het u moge voeden gedurende den 
tocht door de woestijn. 
37 Hier is de oase, zwerver. Rust enkele ogenblikken uit onder deze palmboom en kom weer op 
krachten. Onthoud dat er nog een lange weg te gaan is en dat je energie nodig zult hebben om aan 
het eind ervan te komen. 
38 Wat kan je op je weg tegenhouden? Welke angsten heb je? Bid, en je zult obstakels verwijderen. 
Heb vertrouwen in het gebed, en je zult zien dat het onmogelijke mogelijk wordt. 
39 Jullie moeten een sterk volk zijn, opdat jullie kunnen zegevieren, en niets zal jullie meer kracht 
geven dan de vervulling van mijn wet. 
40 Vele verzoekingen, vervolgingen en verraderijen zullen over u komen. Er zullen er zijn die er 
plezier in scheppen je pad met doornen te bezaaien. Maar uit dit alles zullen jullie als overwinnaars 
tevoorschijn komen, als jullie op Mij vertrouwen, als jullie eensgezind blijven, en als jullie volharden 
in het volgen van Mijn onderricht. 
41 Dit volk hier zal met de dag toenemen. Maar al lijken de scharen die zich haasten om naar Mijn 
woord te luisteren jullie vandaag groot, waarlijk, Ik zeg jullie dat zij klein zullen blijken wanneer jullie 
hen vergelijken met hen die zich zullen verzamelen na Mijn vertrek in de tijd van jullie getuigenis. 
42 Ik moet jullie echter zeggen dat het nieuws van het Nieuwe Volk van de Heer zich pas zal 
verspreiden als jullie je door jullie eenheid en broederschap waardig tonen voor de grote wonderen 
en bewijzen van macht die Ik voor mijn volk in petto heb. 
43 Ik vraag van u geen offer, Ik vraag niet de hoogste volmaaktheid, Ik vraag alleen de 
onherroepelijke vastbeslotenheid om Mijn geboden te gehoorzamen en een weinig barmhartigheid 
met u en met uw medemensen; de rest doe Ik. Maar wanneer gij deze stap veilig hebt gezet, zal ik u 
vragen een nog grotere stap te doen, opdat gij niet in de woestijn blijft hangen, want daar is uw 
tehuis niet. Je weet dat je ziel in haar evolutie het gezegende land van belofte zal vinden, waar Ik je 
stappen leid. 
44 Zeg nooit: "Ik heb veel geworsteld, maar niemand heeft mijn inspanningen en opofferingen 
gezien." Vergeet niet dat ik elke stap van je zie en elk werk van je opneem. Verwacht geen 



beloningen van de wereld, noch begrip of volledige gerechtigheid van uw naasten. Vertrouw op Mij, 
want waarlijk Ik zeg u, dat Ik het nooit daarbij zal laten, wat u rechtens als beloning toekomt. 
45 Denk ook niet dat je noodzakelijkerwijs moet sterven om je oogst te oogsten ─ nee, sommige 
vruchten zullen je al in dit leven worden gegeven als beloning voor je verdiensten in het leven als 
mens. De verdiensten daarentegen, die geestelijk zijn geweest, zullen onbeloond blijven, totdat de 
tijd komt, dat gij in het hiernamaals zijt. 
46 Laat er licht zijn in uw verstand, o volk, opdat gij de inspiratie van het goddelijke woord kunt 
begrijpen en later kunt uitoefenen. 
47 Geliefde discipelen! Kom tot Mij, na je hart gezuiverd te hebben als een vat van buiten en van 
binnen, om Mijn Woord te ontvangen. Alles wat van Mij uitgaat is zuiver. En indien gij Mij wilt 
kennen, moet gij u rein van hart voorbereiden, opdat gij de geestelijke inhoud van Mijn Woord kunt 
ontvangen en de betekenis ervan kunt begrijpen, en het daarna kunt gebruiken. 
48 Heb elkaar lief en respecteer elkaar, ongeacht je geloof, je ideaal en je geestelijke toestand. Wees 
eensgezind, en vergeef ook. Houdt u niet bezig met de zaken van anderen om over hen te oordelen. 
Maar als jullie willen bemiddelen, doe dat dan, en de dag zal komen dat jullie je zullen verenigen en 
naar hetzelfde ideaal zullen streven. 
49 Ik heb je liefdadigheid op de proef gesteld. Ik heb u geplaatst op het pad van de zieken, de 
bedroefden, en van hen die verzwakt zijn door de grote pijnen van deze tijd. Ik heb ontelbare 
beproevingen in de schoot van uw gezinnen gezonden, opdat gij de gelegenheid zoudt hebben mijn 
leer toe te passen. Jullie hebben geleden onder jullie geliefden, en jullie vragen Mij vol ijver voor hen. 
Maar ik zeg u: Vraag Mij ook voor de vreemdelingen, voor allen die jullie pad kruisen, zoals jullie 
deden voor jullie ouders of voor jullie kinderen, opdat jullie ware barmhartigheid zullen beoefenen. 
50 Pijn heeft de harten gevoelig gemaakt en in hun verlangen troost te vinden, zoeken zij Mij. Ik leid 
hun schreden en ken de juiste tijd wanneer zij zich bij Mijn Werk zullen voegen. Er zijn velen die nog 
niet bereid zijn Mij te horen, en hun schreden zal Ik beperken totdat zij gereed zijn om Mijn 
openbaringen te ontvangen. 
51 Om in mijn werk te geloven, heb je geloof nodig. Alles daarin is spiritueel. Ik heb jullie geen 
materiële manifestaties gegeven. Ik heb jullie alleen gevraagd op te staan om mijn Aanwezigheid 
binnen te gaan en te voelen hoe mijn liefde en mijn barmhartigheid jullie omhullen. 
52 Ik heb de ogen des geestes, de ogen des geloofs bereid, opdat gij Mij moogt aanschouwen, en Ik 
heb de gevoelens van uw hart rein bewaard om ze te gebruiken. Je gaven zijn nog verborgen, maar 
Mijn Woord zal ze opwekken, zodat je met je zending kunt beginnen. 
53 Alles wat Ik in je omgeving heb geplaatst is volmaakt en aangenaam, en toch zie Ik dat je niet 
gelukkig bent, dat je niet tevreden bent met je bestemming, en dat komt omdat je het leven niet 
hebt doorgrond, noch je ware doel hebt begrepen. Ik zal niet de weldaden opnoemen die Ik u 
schenk, maar gij zult het zijn die uit dankbaarheid de liefde erkent die Ik aan een ieder betoon en het 
goede dat Ik u schenk. 
54 Ik heb u gezonden om het goed te maken, omdat Ik u liefheb en u rein en Mij waardig wil zien. 
Jullie hebben je pad bezaaid met doornen gevonden, zoals Jezus in het Tweede Tijdperk, en dat is 
omdat Ik wil dat jullie Mij tot voorbeeld nemen, dat jullie leren vechten, zodat jullie na elke 
overwinning die jullie behalen, sterker zullen zijn. Ik heb alles voorbereid voor jullie bestwil. Alles is 
geschapen naar Mijn Liefde en Mijn Gerechtigheid, want Ik ben Vader en onverbiddelijke Rechter, 
die niet wijkt in Zijn beslissingen. 
55 Geliefde mensen, laat Mij mijn wil doen. Onderwerp u aan Mijn wet en Ik zal u leiden naar vrede 
en geestelijke heerlijkheid. Dit is het lot van al Mijn schepselen. Neem je kruis op en volg Mij. 
56 U bent vol gaven, in het bezit van intelligentie, wil en verstand om uw werk te volbrengen. Je 
evolutiepad is langdurig, omdat je steeds weer stopt. Indien gij de rechte weg zoudt volgen, die van 
zelfverloochening en zendingsvervulling, zoudt gij gelukkig zijn, zoudt gij het leven waarderen, zoudt 
gij weten hoe lief te hebben, zoudt gij de waarde van uw geestelijke gaven beseffen en niet 
verlangen naar wat anderen bezitten. 
57 Mijn werk is gebaseerd op vrijheid. Ik verlicht je ziel, zodat je Mij herkent. Jij bent het 
bevoorrechte schepsel dat Ik "naar Mijn beeld en gelijkenis" heb geschapen, en in jou heb Ik Mijn 
genadegaven gelegd. 



58 De ladder waarop u zult klimmen is groot, en u weet niet op welk stadium van ontwikkeling u zich 
bevindt. Het pad dat je vandaag aflegt is voorbestemd voor jou volgens je evolutie. Want alles staat 
in verband met en is onderworpen aan onveranderlijke en eeuwige wetten. 
59 De tempel waarover ik in allegorie tot u spreek is geestelijk. Het is niet het gebouw dat met 
stenen is gebouwd, maar de tempel van de liefde, het geloof van de mens die wil opstijgen tot hij Mij 
bereikt. Op de goede funderingen die u legt, zullen de komende generaties bouwen. 
60 Groot zal de vreugde der laatsten zijn, wanneer Ik Mijn werk, Mijn Woord, aan hen presenteer. 
Hoezeer hebben zij Mij gezocht! Hoeveel hebben zij geleden om Mij te bereiken! Hun doel is één: het 
spirituele pad vinden, de bron bereiken waar zij hun ziel kunnen voeden en vervolmaken. En wat een 
vooruitgang zullen ze maken in hun manier van handelen! Zij zullen getuigenis afleggen van wat zij 
hebben doorgemaakt in het verlangen naar Mijn woord, en gij zult getuigen van het feit dat gij hen 
verwachtte; want Ik heb u dit als een profetie aangekondigd. Ik heb jullie een deel van Mijn werk 
toevertrouwd om het te voltooien en wanneer jullie het voltooid hebben, zullen jullie tevreden 
glimlachen omdat jullie met jullie God hebben samengewerkt. 
61 Rust uit, laat je ziel zichzelf voeden. Laat je hart, als het mijn aanwezigheid voelt, sneller kloppen. 
62 Ik moedig je aan op de weg, zodat je niet stopt. Ik ben Hij die weet wie tijd en kansen heeft benut, 
wie tijd heeft verspild, en wie traag op weg is naar geestelijke ontwikkeling. 
63 U zult pas rekenschap kunnen afleggen over uw vorderingen of achterstanden wanneer u in het 
geestelijke bent. 
64 Ik zal alles in gereedheid brengen, opdat gij in deze tijd, wanneer gij weer op aarde leeft, de 
Meester zult ontmoeten, terwijl Hij zich door de mensen bekend maakt, om u te herinneren aan uw 
plicht een spoor van goede voorbeelden achter te laten, opdat door hen die in onwetendheid, in 
afgoderij en in godsdienstfanatisme hebben geleefd, op het rechte pad zullen komen. 
65 Ik zal u voorbereiden opdat uw nederige lippen de mensen zullen verrassen door het licht, de 
diepzinnigheid en de waarachtigheid van uw woorden. Jullie zijn mijn getuigen, mijn boodschappers, 
en ook mijn voorgangers. 
66 Als ik u nu en dan corrigeer en zelfs berisp, dan is dat omdat hartstochten, wervelwinden of 
tegenslagen voor korte tijd het licht van uw inzicht verduisteren en u doen vervallen tot dwalingen, 
tot materialisme of tot koude ongevoeligheid. 
67 Mijn barmhartigheid leidt u op de weg van de zaligheid en heeft elk verband van onwetendheid 
van uw ogen verwijderd, zodat u de lichten op deze levensweg kunt zien. Bedenk dat ieder oog - 
zondig of niet - Mij zal aanschouwen. 
68 Hebt gij u afgevraagd of er waarlijk geloof in uw hart is? Heb je de warmte van die vlam gevoeld? 
69 Ik geef u nu het bewijs dat het ware geloof bestaat: 
70 Wanneer het hart niet wanhoopt in het uur van beproeving; wanneer vrede de ziel doordringt in 
de meest kritieke ogenblikken. Wie geloof heeft is in harmonie met Mij, want Ik ben leven, 
gezondheid en verlossing. Hij die in waarheid deze haven en deze vuurtoren zoekt, gaat niet 
verloren. 
71 Wie deze deugd bezit, verricht wonderen die alle menselijke wetenschap te boven gaan en getuigt 
van de geest en van het hogere leven. 
72 De ongelovige zal u niet doen wankelen als gij in Mij gelooft, noch zal laster u kunnen schaden. 
73 Ik heb het geloof in u aangemoedigd, Ik heb u sterk gemaakt door beproevingen, opdat gij de 
scharen moogt blijven oproepen, die zich met uw geloof zullen voeden. 
74 Ik heb in deze tijd tot u gezegd: "Zoekt Mij niet in de lichamen door welke Ik tot u spreek, want 
dan zoudt gij aanstoot nemen aan hun onvolkomenheden en die onvolkomenheden aan Mijn werk 
toeschrijven. Ga tot op de bodem van het woord dat die lippen spreken, en in zijn betekenis, in zijn 
essentie, zul je de Meester ontdekken. 
75 Verafgoodt niet hen door wie Ik Mijzelf kenbaar maak, want dan zouden zij de plaats innemen die 
vroeger in jullie harten werd ingenomen door op doek geschilderde beelden of in steen gehouwen 
beelden, en dan zouden jullie blijven vervallen in dat materialisme en die godsdienstwaanzin 
waarvan de Vader niet heeft toegestaan dat ze volledig bezit zouden nemen van jullie ziel. 



76 Bewaar de betekenis van het woord, opdat gij, wanneer gij dit onderricht niet meer hoort, zult 
gevoelen dat in het diepst van uw hart het hemelse woord weerklinkt, opbeurend en u uitnodigend 
om in rechtstreekse dialoog met uw Heer te treden. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 238  
 
1 Geliefde mensen, de Meester zegt tot jullie: Ik kom in verlangen naar Mijn volk, naar het heiligdom 
dat in je hart aanwezig is. Het is tijd voor hen die het voor Mij gesloten hebben om het te openen 
voor vergeestelijking. Zij die het vernietigd hebben, laat hen het herbouwen en het stevigheid geven. 
Bij wie het in duisternis is, laat het verlicht worden met het licht van het geloof. Maar waarlijk, Ik zeg 
u, verspil uw tijd niet met het bouwen van materiële plaatsen van aanbidding, denkend dat de 
toewijding, de genade en de kunst die jullie eraan besteden de beste aanbidding is die jullie Mij 
kunnen bieden. 
Ik geef u alleen toestemming om eenvoudige plaatsen voor te bereiden waar u kunt schuilen tegen 
de guurheid van het weer of tegen nieuwsgierige blikken. Noem deze plaatsen, die alleen voor uw 
bijeenkomsten bestemd zijn, geen "tempels", want het zou kunnen gebeuren dat de onwetenden die 
plaatsen gaan vereren alsof zij heilig zijn. 
2 Voer geen riten of ceremonies in uw diensten in. Zo zouden jullie je kunnen distantiëren van de 
zending die Ik jullie heb toevertrouwd, namelijk barmhartigheid en liefde te verspreiden. 
3 Eenvoud en eenvoud, zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant, is wat ik van jullie vraag. 
Daarmee zul je Mijn Aanwezigheid vol glorie in je ziel hebben. 
4 Ik ben in het hart en ik leef in je ziel. Waarom zouden jullie Mij vertegenwoordigen door materiële 
voorwerpen, terwijl jullie Mijn Goddelijke aanwezigheid voelen in het diepste van jullie wezen? 
Denkt gij niet, dat, indien ik wereldsche pracht en praal zou zoeken, ik als man geboren zou zijn in 
den tempel van Sion, in plaats van in een stal? Welk beletsel zou Mijn geboorte op die plaats hebben 
kunnen verhinderen, daar gij weet, dat Maria in den tempel bekend was, en dat zij toegewijd en 
gehoorzaam was aan alle Goddelijke richtlijnen? 
5 denk na over Mijn Woord en herinner je dat Ik nooit uiterlijke aanbidding van de mensen heb 
gezocht, dat Ik alleen van hen heb gevraagd hun liefde, hun verhevenheid, hun geloof en alles wat de 
vrucht van hun ziel is 
6 Voor een tijd zult u deze plaatsen nog hebben om uw bijeenkomsten te vieren. Want zij zijn nog 
steeds nodig, opdat gij daarin het woord hoort dat ik u nalaat te doorgronden en het tracht te 
gebruiken. Maar de tijd om u te onderrichten, de tijd van uw voorbereiding zal voorbijgaan, en dan 
zult gij hen niet meer nodig hebben. 
7 De vlam van het geloof zal steeds meer ontbranden in de ziel van mijn discipel, ieder hart zal mijn 
altaar zijn, de liefde voor de naaste zal voor hen een eredienst zijn en in ieder huis zal een heiligdom 
zijn. U zult uw medemensen doen inzien dat door hun gebed hun ziel zich verheft boven alles wat 
schadelijk is en boven elke aardse ellende, en zij zullen kunnen beseffen dat de tempel van de Heer 
universeel is, oneindig, en dat die overal is, zowel in de ziel van de mens als in zijn lichaam, in het 
zichtbare zowel als in het onzichtbare. Zij zullen begrijpen, dat evenals de tijd is voorbijgegaan, dat zij 
Mij bloedoffers brachten, zo ook de aanbidding van God door middel van riten of uiterlijke 
ceremoniën moet voorbijgaan. Spiritualisatie zal uw menselijke omgeving zuiveren, en Mijn Leer zal 
begrepen worden. 
8 Het ware gebed zal komen, de verheven geestelijke aanbidding van God die welgevallig is voor mijn 
Goddelijke blik ─ boete op de juiste wijze begrepen, dat is berouw, correctie en genoegdoening voor 
de begane overtredingen. Ware liefde, gebaseerd op zuiverheid van hart, zal in de mensen 
verschijnen, en de mensen zullen begrijpen dat voor het gebed korte ogenblikken voldoende zijn, 
maar dat zij, om hun zending van goeddoen onder de mensen te vervullen, alle ogenblikken van hun 
leven nodig hebben. 
9 Denk na over mijn onderricht, o leerlingen, doorgrond het en jullie zullen in de kern ervan meer 
ontdekken, veel meer dan wat de woorden uitdrukken. Ik zal u bijstaan en u verlichten, opdat u alles 
zult weten wat in mijn woorden verborgen is gebleven omdat de geest van de stemdrager het niet 
heeft kunnen overbrengen. 
10 Ik heet u vandaag welkom. Ga aan mijn tafel zitten. Ik verwelkom zowel degene die Mij liefheeft 
als degene die Mij verwerpt. Ik streel jullie allemaal gelijk omdat jullie allemaal Mijn kinderen zijn. 



11 Ik stel Mijzelf voor onder de zondaars. Is er iemand op aarde die rechtvaardig is? Ik bied u de 
goederen van Mijn Koninkrijk aan en leg de middelen om ze te verkrijgen binnen uw bereik. Als jullie 
Mij vragen naar Mijn Koninkrijk der Hemelen, zal Ik het jullie geven, want het is jullie beloofd sinds 
het begin der tijden. Jullie, de kinderen van de Heer, zijn de erfgenamen van het Koninkrijk. Maar 
hoeveel verdiensten moet je verrichten om het Beloofde Land in te nemen! Sommigen zullen het 
verkrijgen door een lange en droevige strijd, terwijl anderen grote stappen op de weg zullen zetten 
en spoedig het koninkrijk van het licht zullen naderen. Weet je nog wat ik Dimas beloofde toen hij 
stervende was, toen ik zijn berouw, zijn geloof en zijn nederigheid zag? Ik bood hem aan om 
diezelfde dag bij Mij in het Paradijs te zijn. 
12 Jullie mensen, ik vraag jullie, beschouw deze mensen hier als jullie vertegenwoordigers: Wanneer 
zult gij u vermanen, elkander liefhebben, en elkander uw overtredingen vergeven? Wanneer zal er 
eindelijk vrede zijn op jullie planeet? 
13 Vergeving, die uit liefde voortkomt, leert alleen mijn leer, en zij bezit een machtige kracht om het 
kwade in het goede te veranderen, om de zondaar te bekeren en te veranderen in een deugdzaam 
mens. 
14 Leer te vergeven, en je zult het begin van vrede in je wereld hebben. Als het nodig was duizend 
maal te vergeven, zult gij het duizend maal doen. Weet gij niet, dat verzoening te zijner tijd u zal 
redden van het drinken van een beker leed? 
15 Ik spreek tot u over de pijn die gij verdient, en die gij steeds vermeerdert, en die, als het uur komt, 
overstroomt. Ik zou nooit zo'n beker aan Mijn kinderen geven, maar in Mijn rechtvaardigheid kan Ik 
toch toestaan dat jullie de vruchten plukken van jullie slechtheid, jullie hoogmoed en jullie 
onbezonnenheid, opdat jullie berouwvol tot Mij terugkeren. 
16 De mensen hebben mijn macht en mijn gerechtigheid uitgedaagd toen zij met hun wetenschap de 
tempel der natuur ontheiligden, waarin alles harmonieus is, en hun oordeel zal nu onverbiddelijk zijn. 
17 De elementaire krachten zullen worden losgelaten, de kosmos zal worden geschud, en de aarde 
zal beven. Dan zal er afschuw in de mensen zijn, en zij zullen willen vluchten, maar er zal geen 
ontkomen aan zijn. Zij zullen de ontketende krachten willen beteugelen en zullen daartoe niet in 
staat zijn. Want zij zullen zich schuldig voelen en, berouw hebbend over hun aanmatiging en 
dwaasheid, zullen zij te laat de dood zoeken om hun straf te ontlopen. 
18 jullie, mensen, kennen deze profetieën en zijn verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt als jullie 
niet "groeien" en ernaar streven om de vrede te bewaren die Ik jullie heb toevertrouwd. 
19 Maak je wandelstok en je reiskoffer gereed, want Ik zal jullie uitzenden als profeten en 
boodschappers om de volken te waarschuwen. 
20 Sommigen zullen naar het oosten gaan, anderen naar het westen, en weer anderen naar de 
overige punten en wegen der aarde. 
21 Word niet ijdel bij de gedachte dat jullie de bevoorrechten zijn aan wie Ik in deze tijd Mijn bevelen 
heb gegeven om jullie tot Mijn discipelen te maken. Maar ik zeg je ook dit: Wees niet tevreden met 
de geroepenen te zijn. Verdien verdiensten, zodat je bij de uitverkorenen kunt horen. 
22 Verwijder u van alle ijdelheid, opdat gij niet zijt als de worm, die zich opzuigt door het vocht der 
aarde, en daarna in niets oplost. 
23 Slaapt niet in het vertrouwen dat ik u zeer liefheb, om niet te struikelen. Terwijl je zeer geliefd 
bent, ben je ook zeer beproefd. 
24 Driekwart van het aardoppervlak zal verdwijnen, en slechts een deel zal overblijven als 
toevluchtsoord voor hen die de chaos overleven. Je zult getuige zijn van de vervulling van vele 
profetieën. 
25 Jullie, volk, vervul Mijn verordeningen, en Ik zal de beloofde dingen voor jullie in vervulling doen 
gaan. 
26 Bid, waak, zaai liefde, verspreid licht, laat een spoor van barmhartigheid achter en je zult in vrede 
zijn met je geweten en in harmonie met de Schepper. 
27 Luister goed naar dit woord, opdat jullie het daarna kunnen interpreteren en het in de harten van 
jullie medemensen kunnen zaaien. Wees niet tevreden met het te begrijpen; spreek het uit, geef een 
voorbeeld en onderwijs door uw werken. Wees gevoelig, opdat gij moogt weten wanneer het juiste 



ogenblik is om te spreken en wanneer het juiste ogenblik is om met uw handelen van mijn leer te 
getuigen. 
28 Ik geef u één taal om mijn woord te verspreiden, en die taal is de geestelijke liefde, die door alle 
mensen zal worden begrepen. Het is een taal die het oor en het hart der mensen zal behagen en die 
de toren van Babel, die zij in hun harten hebben gebouwd, steen voor steen zal afbreken. Dan zal 
mijn oordeel ophouden, want allen zullen zich als broeders en zusters beschouwen. 
29 De velden zijn ontvankelijk en vruchtbaar, mensen. Bereid u geestelijk en lichamelijk voor, en u 
zult aan de voorwaarden voldoen om uit te gaan en het zaad van deze openbaring te zaaien, terwijl u 
de weg baant voor de nieuwe generaties. 
30 Ik heb u beloofd geesten van groot licht te zenden om onder u te wonen. Deze wachten slechts op 
de tijd om de aarde te naderen, om te incarneren, en een grote missie van herstel te vervullen. Als 
die geesten dan in deze wereld leven, wat moet je ze dan leren? Voorwaar, ik zeg u: Niets! Want zij 
zullen komen om te onderwijzen, niet om te leren. U zult verbaasd zijn hen te horen spreken over 
diepzinnige dingen uit hun kinderjaren, hen te zien converseren met geleerden en theologen, 
volwassenen te verbazen met hun ervaring, en kinderen en jongeren de juiste weg te zien wijzen. 
31 Gezegend is het huis dat een van deze geesten in zijn schoot ontvangt. Hoe zwaar zal de last der 
verzoening zijn, die zij zullen dragen, die de vervulling van de zending van Mijn boodschappers 
trachten te verhinderen! 
32 Weet dan waarom Ik wil dat jullie je meer en meer zuiveren en vernieuwen, zodat jullie vruchten 
van generatie op generatie steeds zuiverder zullen zijn. 
33 Misschien zal uw huis het huis zijn dat de aanwezigheid van die wezens van licht ontvangt? Als 
jullie bereid zijn, zal ik jullie kiezen; als jullie dat niet zijn, zal ik geschikte harten zoeken en ze 
daarheen sturen. 
34 U gelooft hier in mijn profetieën. Maar er zullen velen zijn die mijn woorden in deze tijd 
verwerpen, zoals zij ook de vorige openbaringen verwierpen. Maar wees niet ongerust, want 
wanneer mijn woorden bewaarheid worden, zullen zij de eersten zijn om hun gezichten te bedekken, 
beschaamd over hun ongeloof. 
35 Elke goddelijke openbaring die door de mensen is ontkend, zal worden erkend en geloofd. Alles 
wat door kerken en sekten vergeten of verzwegen is, zal aan het licht komen. 
36 Gij moet de wereld door uw voorbeeld leren met spiritualiteit en eerbied binnen te treden in de 
leer van datgene wat door de Vader is geopenbaard, en niet te trachten verder te gaan dan wat door 
Hem is verleend. Liefde, nederigheid, eerbied ─ dat is wat je een mensheid moet bijbrengen die altijd 
al de mysteries van de Heer heeft willen verkennen zonder geestelijke voorbereiding. 
37 Heb je geen respect voor de slaapkamer van je ouders? Respecteer dan nog meer de geheimen 
van je hemelse Vader. Er is zoveel dat Ik jullie heb geopenbaard en getoond dat jullie het nog niet 
allemaal hebben begrepen, en nu al vragen jullie om nieuwe geheimen te doorgronden. 
38 Aan jullie, leerlingen van een hogere wetenschap, van een wijsheid die behoort tot een hoger 
leven dan het menselijke, zeg ik dat jullie niet meer moeten willen weten, meer moeten weten dan 
wat ik jullie openbaar maak, want dan zouden jullie spoedig in dwaling vervallen. Ik heb u veel 
onderricht gegeven en ik heb u nog meer te geven door de bemiddeling van het menselijk verstand. 
U zult nog vele nieuwe openbaringen kennen en meer begrijpen dan wat u zich hebt voorgesteld. 
39 Mijn woord, dat de goddelijke leer is, zal altijd samengaan met beproevingen en gebeurtenissen in 
uw leven, opdat deze leer meer en meer bevestiging zal vinden in uw harten, en opdat gij geen 
theoretische discipelen zult zijn, maar zulke discipelen die getuigenis afleggen van mijn waarheid 
door hun werken. 
40 Is het niet zo dat jullie vaak niets van mijn woorden begrijpen totdat jullie een beproeving 
doorstaan hebben? 
41 Wanneer Ik u nu en dan heb gesproken over de onsterfelijkheid van de ziel, over de onjuiste 
denkbeelden die gij hebt over leven en dood, hebt gij Mij niet begrepen op het ogenblik dat gij Mijn 
onderricht hoorde. Maar dan heeft een beproeving je thuis getroffen, je hebt een familielid uit deze 
wereld zien vertrekken, en je ogen zijn opengegaan voor de werkelijkheid, voor het licht van de 
waarheid, en je hebt Mij gedankt dat Ik zoveel volmaaktheid heb gelegd in al Mijn werken, en dat Ik 
je heb losgerukt uit je onwetendheid en dwaling. 



42 Onderzoekt mijn woord met het verstand en met de geest. Concentreer je op de kern van je 
wezen, zodat er tussen de geest en het lichaam slechts één wil is. Op deze wijze zult gij mijn Leer 
gemakkelijker begrijpen en de beproevingen met meer verhevenheid overwinnen. 
43 Zalig zijn zij die arm zijn aan wereldse goederen en die het brood van Mijn woord nemen met de 
wens groot te zijn, want op Mijn weg zullen zij het bereiken. Zalig zijn zij die, hoewel rijk in de wereld, 
hun comfort achterlaten om van Mij te leren, want zij zullen de ware rijkdom leren kennen. 
44 Heden daalt mijn Geest in een lichtstraal op de mensheid neer, in een tijd waarin geen vrees is 
voor mijn gerechtigheid noch liefde voor elkaar. 
45 Jullie zijn een nederig volk, getuigen van Mijn aanwezigheid en ook van Mijn woord. Maar in dit 
volk ontbreekt het aan liefde, en Ik zie geen respect voor Mijn manifestatie omdat zij er aan gewend 
zijn geraakt. Dit is de reden waarom Ik u soms ter verantwoording roep en de onverschilligheid van 
uw hart aanvalt met Mijn woord vol rechtvaardigheid. 
46 Denk na, o discipelen: als jullie nu geen eerbied hebben voor dit goddelijke werk, zullen jullie later 
niet in staat zijn degenen te zijn die wandelen op de weg van de vervulling van de plicht als 
gehoorzame werkers in het werk van jullie Meester. 
47 De huidige tijd is een test voor de mensheid. De grote naties van de wereld treffen 
voorbereidingen om elkaar als bloeddorstige beesten, verblind door haat, te bestormen. De kleine 
volkeren zijn in angst voor de tekenen van oorlog, wat verdriet en vernietiging betekent. De huizen 
worden somber, de harten slaan van angst, en zij die vrede en gerechtigheid liefhebben worden 
gekweld door het idee van een oorlog die de vrede van de mensheid bedreigt. 
48 Hoevele dromen van vooruitgang worden in deze ogenblikken verbrijzeld! Hoeveel illusies zijn 
verbrijzeld, en hoeveel levens zijn al ter dood veroordeeld. Dit is het uur om je werk te beginnen, om 
je aanwezigheid in de wereld te laten voelen, O mensen. Dit is het juiste moment om te bidden. 
49 Bid, maak uw geloof tastbaar en verenig uw hart met dat van allen die Mij aanroepen in dit uur 
van benauwdheid, en vraag dat er vrede komt in de wereld. Bid voor allen die zich hebben afgekeerd 
van elk actief gebruik van de ziel en slechts leven in het nastreven van een materieel doel dat zij 
zichzelf hebben gesteld vanwege hun aanspraken op macht, hun haatgevoelens. 
50 Vul de ruimte met luide gedachten. Laat ieder van hen zijn als een zwaard dat vecht in het 
onzichtbare ─ daar waar de gedachten van de mensen trillen ─ om de vernietiging te bewerkstelligen 
van de duistere machten die dreigen bezit te nemen van de wereld. Maar heb vertrouwen in de 
kracht van het gebed. Want als je denkt dat het verloren is in het oneindige, zal het niet de nodige 
kracht hebben om de geesten van je medemensen te bereiken. 
51 Uw gedachten bereiken Mij altijd, hoe onvolmaakt zij ook zijn, en Ik hoor uw gebeden, ook al 
ontbreekt het u aan het geloof dat gij er altijd in moet stellen. De reden hiervoor is dat Mijn Geest de 
vibratie en de gevoelens van alle wezens ontvangt. Maar de mensen, die door hun egoïsme afstand 
van elkaar bewaren, ver van het geestelijk leven als gevolg van het materialisme waarin zij zich 
tegenwoordig hebben laten verstrikken, zijn niet bereid om door middel van hun gedachten met 
elkaar te kunnen communiceren. Toch zeg ik jullie dat het noodzakelijk is dat jullie je geest beginnen 
te trainen. Om dit te bereiken, "spreek" tot de zielen, zelfs als u geen duidelijk waarneembare reactie 
van hen ontvangt. Morgen, wanneer allen geleerd hebben te geven, zullen zij meer en meer 
aanwijzingen ontvangen van een geestelijk inzicht, waarvan de mensen nog nooit hebben gedroomd. 
52 Ik zeg u nogmaals dat ik elke gedachte en elk verzoek ontvang. De wereld daarentegen weet niet 
hoe zij Mijn inspiratie moet ontvangen, noch heeft zij zich voorbereid om Mijn Goddelijke gedachten 
in haar geest te laten schijnen, noch hoort zij Mijn stem wanneer Ik haar roep beantwoord. Maar Ik 
heb vertrouwen in u, Ik geloof in u omdat Ik u geschapen heb en u begiftigd heb met een ziel van 
licht die een vonk van Mij is, en met een geest die het beeld van Mij is. 
53 Als Ik jullie zou zeggen dat Ik niet van jullie verwacht dat jullie jezelf vervolmaken, dan zou dat 
hetzelfde zijn als dat Ik jullie zou zeggen dat Ik gefaald heb in het grootste werk dat uit Mijn 
Goddelijke Wil is voortgekomen, en dat kan niet zo zijn. 
54 Ik weet dat gij leeft in de tijd waarin uw ziel zal zegevieren over alle verzoekingen die zij op haar 
weg tegenkomt, waarna zij vol licht zal opstaan tot een nieuw bestaan. 
55 In deze manifestatie die Ik vandaag met jullie heb gehad, heb Ik jullie slechts een aanwijzing 
gegeven die jullie een idee zal geven van wat in de toekomst jullie communicatie zal zijn met de 



Vader en ook met jullie medemensen door middel van gedachten. Dit is het doel dat je moet 
bereiken. Maar u moet oppassen dat u niet tot die conclusie komt door middelen te gebruiken die 
ongeschikt zijn voor een werk dat zo luidruchtig is als dit. 
56 Bestudeer, handel, volhard, en ongemerkt zult gij uiteindelijk tot een gesprek van geest tot geest 
komen. 
57 Heden komen jullie onder de schaduw van de boom, waar jullie de stem horen die tot jullie 
spreekt van de derde tijd, de stem van de heilige Geest. 
58 Jullie verhevenheid op deze dag is groot, want jullie hebben beproevingen op je weg gehad. 
59 Angst heeft in de laatste dagen bezit genomen van uw hart en gij zijt "ontwaakt". De vermoeiden 
zijn ontwaakt en de zwakken zijn opgestaan in verlangen naar de "boom" waar kracht gevonden 
wordt om de wervelwinden te weerstaan. 
60 Waarom zijt gij bevreesd, volk, hoewel gij onder de bescherming van Mijn barmhartigheid zijt? 
Opdat het u niet aan geloof zal ontbreken, volgt Mijn aanwijzingen, bedenkt dat wanneer gij op Mij 
vertrouwt, Mijn woord in uw mond is, Mijn licht in uw verstand. Dan heb je verbaasde mannen. 
Vergeet niet dat telkens wanneer uw wantrouwen u van Mij scheidde, gij alle macht van u hebt zien 
wijken. 
61 Uw ziel vreest de slavernij zeer, omdat zij die kent; gij vreest het juk van Farao zeer. Je houdt van 
vrijheid in de wereld, en daardoor zoek je vrede. Jullie willen geen oorlog, bloed en pijn; jullie streven 
ernaar verdiensten te verwerven zodat jullie kinderen niet in chaos vervallen, en jullie bidden om 
helderheid, om jezelf te vernieuwen en om een beetje zuiverheid te bewaren. 
62 Ik alleen kan u vrede geven, want die bestaat alleen in Mij. 
63 In uw verlangen naar deze vrede moet u beter kijken naar de religieuze gemeenschappen, en u 
zult ze niet vinden. Luister naar de aangewezen woordvoerders, en gij zult uzelf ervan overtuigen dat 
hun woord geen essentie van vrede bevat. Zoekt vrede van de koninklijke woningen tot de 
ellendigste krotten, en gij zult haar niet vinden, want zij is in deze tijd van de aarde geweken. 
64 Waarom voelen de harten van gelovigen en ongelovigen zich overstroomd door vrede wanneer zij 
Mijn Woord horen in deze nederige vergaderzalen? Zou dit feit alleen niet voldoende zijn om jullie te 
bewijzen dat het mijn goddelijke Geest is die zich aan jullie bekend maakt? 
65 Voor de derde maal kom Ik jullie Mijn vrede brengen, om jullie te vervullen met moed, geloof en 
kracht en om jullie eraan te herinneren dat jullie bestemd zijn om zegen en vrede te brengen in de 
harten van de mensen. De mensheid wacht reeds en verlangt naar hen die haar in ware 
barmhartigheid de hand reiken, en de aarde is reeds vruchtbaar om er het zaad der liefde op te 
zaaien. Van platteland tot platteland blijft de pest zich verspreiden, onbekende ziekten breken uit 
zonder dat de wetenschap in staat is ze te bestrijden. De verwarring van wereldbeelden en morele 
ontaarding heeft de wereld naar de afgrond geleid. Maar mijn gezanten zijn nog niet gekomen om 
dat lijden te verlichten en licht te brengen in die duisternissen, want zij zijn zeer traag in de 
voorbereiding. 
66 Als iemand aarzelt omdat hij zichzelf als behoeftig beschouwt en zijn kleren als schraal of arm, dan 
is dat omdat hij zonder geloof is en zonder het te beseffen mijn goddelijkheid lastert. 
67 Buigt gij nog steeds voor de machtigen der aarde? Ben je nog steeds onder de indruk van 
menselijke rijkdom? Nee, mijn volk, het enige grote en waardevolle in het leven van de mens is de 
opwaartse ontwikkeling van de ziel, en het is hiertoe dat mijn woord u leidt. 
68 Hoe nooddruftig komen zij, die op aarde groot en machtig waren, aan Mijn hemelpoort, omdat zij 
de geestelijke schatten en de weg naar het eeuwige leven vergeten hebben! Terwijl de waarheid van 
mijn Koninkrijk wordt geopenbaard aan de nederigen, is zij verborgen voor de geleerden en 
opgeleiden, omdat zij met de geestelijke wijsheid hetzelfde zouden doen als met de aardse 
wetenschap: Zij zouden in dat licht tronen zoeken voor hun ijdelheid en wapens voor hun twisten. 
69 Wie ben jij aan wie ik dit geheim heb onthuld? Je weet alleen dat je vroeger geleefd hebt, maar je 
weet niet wie je geweest bent. Daarom weet je niet wie je bent, en wie je zult zijn, en waar je 
vandaan komt, of waar je naartoe gaat. Daarom ben ik tot jullie gekomen als Meester, om jullie alles 
te leren wat jullie niet weten. 



70 In de eerste tijd erkenden Jakob en zijn familie de ware God, en toen de Vader zag dat dit volk het 
zaad van het geloof in zijn goddelijkheid bewaarde, zond Hij hen om te wonen in de schoot van het 
heidense en afgodische volk, opdat zij daar getuigenis zouden afleggen van zijn bestaan en macht. 
71 Daar vermenigvuldigde de familie van de aartsvader zich, zijn kinderen stichtten nieuwe families, 
en deze werden stammen. Maar de koning van dat land was bang voor dat volk dat onder zijn 
heerschappij groeide. Hij ontnam hun hun vrijheid en maakte hen tot zijn slaven door hen in ketenen 
te leggen en hen dienstbaarheid op te leggen. 
72 De beproeving was groot, langdurig en droevig. De mannen leden en bezweken onder de gesel, en 
het geween en de bitterheid waren in de harten der vrouwen. Op dat volk wogen de vernedering en 
ellende om hun geloof en kracht te bewijzen tegen de heidenen. Maar de Vader, bewogen door het 
verdriet van Zijn volk, en omdat Hij Zijn macht aan Farao wilde openbaren, riep een man, Mozes 
genaamd, die Hij bereidde en inspireerde, opdat hij Zijn volk zou verlossen. Hij zei het volgende tot 
hem: "Ga heen en openbaar Mijn gerechtigheid en macht voor Farao en voor Mijn volk, want ook de 
Mijnen zijn zwak geworden, hebben Mij vergeten en hebben hun harten laten besmetten door de 
gewoonten en overtuigingen van de heidenen. Aan u, die trouw bent gebleven, geef ik deze zending, 
opdat u het vrijheidsideaal in uw eigen volk ontbrandt en Farao Israël toestaat naar Kanaän, het 
Beloofde Land, te gaan om hun God te dienen. Zorg ervoor dat het volk bidt, dat het 'waakt' en 
beseft dat het zijn vrijheid niet zal bereiken met moordwapens." 
73 Die man verscheen verscheidene malen voor Farao om de vrijheid van het volk te eisen, hetgeen 
hem telkens werd geweigerd. Toen liet de Here zijn gerechtigheid gelden en werden plagen en 
rampen over Egypte losgelaten, totdat de pijn en verwoesting zo groot werden dat de koning Mozes 
bij zich riep en hem en zijn volk toestond zijn land te verlaten. 
74 Toen Israël uittrok, verlangend naar hun vrijheid, bemerkte Farao dat die man inderdaad goddelijk 
gezag had. 
75 Mozes versterkte het geloof van zijn volk, zodat het de ontberingen en het lijden van de reis zou 
kunnen doorstaan. De omzwervingen waren lang en gevaarlijk, en velen bezweken onderweg, 
overmand door uitputting of ouderdom, zonder het land der belofte te kunnen aanschouwen. Maar 
hun kinderen bereikten het land dat vloeide van melk en honing, dat wachtte op het volk van Israël. 
76 Dat land was als een nieuw paradijs voor hen die het hadden veroverd. Er was vrede, 
vruchtbaarheid en overvloed, brede valleien, kristalhelder water en een serene hemel, en dat volk 
vermenigvuldigde zich daarin. Daar bloeide zijn aanbidding van de ware God op. 
Maar die vrede en dat geluk duurden niet eeuwig, want dat volk, zelfs te midden van dat land van 
zegen, verviel in verzoeking, afgoderij en tweedracht. Het verloor zijn vitaliteit en werd opnieuw 
overheerst door heidense en op macht beluste volkeren. Zolang het bad en Mij zocht, was het sterk. 
Maar toen het Mij vergat voor al zijn pleziertjes en ijdelheden, verloor het Mijn genade. 
77 Gedenk de wijsheid van Salomo en de bezieling van David. Groot was de pracht van hun 
koninkrijken, maar toen zij in verzoeking kwamen, verloren zij alles. 
78 Dat volk werd weer onderdanen van vreemde naties en later onderdanen van Caesar. Het volk 
had zijn verbond met Jehovah vergeten, en het was nodig dat de Vader het hernieuwde, opdat het 
woord van de profeten in vervulling zou gaan, waarmee het volk een Verlosser, een Messias was 
beloofd. De Messias werd mens om alles te redden wat verloren was en om de wereld de weg te 
leren die leidt naar het geestelijk huis, naar het koninkrijk der hemelen, naar het ware land der 
belofte. 
79 De nieuwe Bevrijder was Christus, die u zachtmoedigheid leerde, en die, toen Hij Zijn volk 
dienstknechten vond, hen leerde "aan Caesar te geven wat Caesar toekomt, en aan God wat God 
toekomt", en op deze wijze hun zielen bevrijdde. 
80 Zoals Mozes het Beloofde Land niet binnenging en slechts het schaduwbeeld ervan aanschouwde 
vanaf de hoogte van een berg, zo aanschouwde Christus vanaf het kruis het Koninkrijk der hemelen 
waar Hij al Zijn kinderen zou opwachten. 
81 Hoe hebben zij geleden die Mij volgden! Door landen, provincies en keizerrijken werden zij 
gezocht en vervolgd. De gesel, het martelaarschap en het schavot van bloed kwamen op hun pad, en 
velen zochten het binnenste der aarde op om zonder vrees te kunnen bidden en Mijn Naam uit te 
spreken. Maar hoe vaak beefde de hand van de beul niet voor een christen, toen hij zijn 



standvastigheid en geloof zag! Hoe dikwijls beefden zelfs de heersers in hun tegenwoordigheid, of 
wanneer zij het geïnspireerde woord hoorden van hun slachtoffers die stierven met de naam van hun 
Meester op hun lippen. 
82 Het spoor van Jezus was bloedig, en dit was de weg die de apostelen en martelaren volgden. Maar 
de strijd eindigde toen het eindelijk licht werd in de ziel van de mensen, die verslagen en 
overwonnen was door zovele wonderen van geloof en zovele offers van liefde. 
83 Mijn woord weerklonk in de volkeren en mijn onderricht drong door in de harten, en er brak een 
tijd aan waarin de vrede van het Koninkrijk Gods op aarde werd gevoeld. Christus was geliefd bij 
koningen zowel als bij armen, en zijn aanwezigheid werd gevoeld in de harten. De volkeren kwamen 
één voor één naderbij en vele vijandschappen verdwenen. Mijn naam werd toen in alle talen met 
liefde uitgesproken. 
84 Maar waar zijn de mensen die Farao hebben verslagen en de beproevingen van de woestijn 
hebben doorstaan? Waar zijn ook zij die naderhand met hun offerdood wereldrijken en regimes 
hebben verslagen, met als wapen alleen het woord van Jezus? Voorwaar, Ik zeg u, zij zijn op de 
aarde. 
Maar eens te meer ben Ik vergeten, en Mijn Wet en Mijn Leer zijn vervalst. Toen zond Ik weer naar 
de aarde de zielen die trouw, nederig en onzelfzuchtig waren geweest, opdat zij getuigen zouden zijn 
van Mijn komst en Mijn woord. Toch heb ik dit volk in deze tijd niet gevormd uit één enkel ras, noch 
uit één volk. Want ik heb u gezegd, dat Israël, het volk van God, niet gegrondvest is naar het vlees, 
maar naar de geest. 
85 Ik ben de enige die kan inlichten wie je bent, en ik zeg het je. Ik onthul jullie waarvoor jullie 
gekomen zijn, en toon jullie het punt waarheen jullie moeten gaan. Jullie zijn het zaad van dat sterke 
volk en zijn naar dit leven gekomen om te strijden om het Rijk van Vrede van de Geest te bereiken en 
het licht naar de wereld te brengen, zoals jullie in een andere tijd de ontberingen van de woestijn 
hebben overwonnen om het Beloofde Land te bereiken. 
86 Daarom toon Ik u uw erfdeel en maak u uw gaven bekend, opdat zij de werktuigen zijn waarmee 
gij de akkers bewerkt, en de wapens waarmee gij strijdt. 
87 Dus waar ben je bang voor? Willen jullie slaven blijven? "Nee, je hart zegt tegen me. 
88 Ik kondigde u door verschillende stemdragers een grote chaos op aarde aan. Terwijl sommigen 
geloofden, hoewel zij nog slaperig waren, twijfelden anderen, en daarom was het nodig dat het 
nieuws van de oorlog hen bereikte, opdat zij zouden ontwaken. Het was nodig dat hun kinderen te 
wapen werden geroepen, opdat zij in mijn woord zouden geloven wanneer zij de vervulling ervan 
zouden zien. 
89 Waakt en bidt en maakt u geen zorgen over uw zonen, want Ik zal hen maken tot soldaten van 
vrede onder de scharen. 
90. Elia gaat u en de volkeren voor, baant de weg en bevrijdt zielen door het licht van de waarheid. 
91 Leer mijn woord te beoordelen en het te doorgronden, opdat gij de goddelijke essentie ervan zult 
ontdekken. 
92 Ik maak je sterk en laat je mijn zegen na. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 239  
 
1 Voel Mij, want Ik ben heel dicht bij je. Hij die overtuigd is van Mijn Aanwezigheid, voelt Mij in het 
diepst van zijn hart. 
2 Maar Ik zeg jullie nog één keer: niemand dwingt jullie om te geloven, noch om Mij te volgen. Het 
licht van het geloof zal zichzelf ontsteken en het zal je liefde naar buiten brengen. 
3 jij bent het bevoorrechte schepsel in dit aardedal dat Ik met de gave van het verstand begiftigd heb 
en dat Ik geplaatst heb te midden van een uitgestrekte wereld vol werken, schepselen en 
manifestaties van Mijn macht die getuigen dat Hij die hen het leven schonk almachtig is 
4 Ik heb de mens vanaf het begin vrijheid van denken gegeven, maar altijd is hij een slaaf geweest ─ 
de ene keer door fanatisme, de andere keer als slaaf van de valse overtuigingen van Farao en de 
keizer. Dit is de reden waarom hij op dit moment verblind is ten aanzien van de vrijheid die de geest 
op dit moment bereikt en de helderheid die zich aan zijn ogen voordoet, omdat zijn geest niet 
gewend is aan deze vrijheid. 
5 De mens had de kracht van zijn begrip van het geestelijke verminderd, en daarom verviel hij tot 
fanatisme, wandelde hij op kromme wegen, en was hij als een schaduw van de wil van anderen. 
6 Hij had zijn vrijheid verloren, was niet langer meester over zichzelf, noch over zijn gedachten. 
7 Maar het tijdperk van het licht is aangebroken ─ de tijd waarin jullie de ketenen moeten verbreken 
en jullie vleugels uitslaan om vrij naar de oneindigheid te vliegen in het verlangen naar waarheid. 
8 Spiritualisatie is vrijheid. Daarom zien zij die Mij in deze tijd horen en de betekenis van deze 
bevrijdende Leer hebben begrepen, een breed dal voor zich opengaan, waarin zij zullen strijden en 
getuigen dat de tijd is gekomen dat God, de Almachtige Schepper, is gekomen om de dialoog tussen 
Hem en de mens tot stand te brengen. 
9 die directe band, die de mensen voor onmogelijk hielden tussen een God die één en al Macht, 
Wijsheid en Volmaaktheid is en het menselijk schepsel vol armoede, onwetendheid en zonde, heb ik 
tot stand gebracht. Ik ben naar je toe gekomen. 
10 Wie had kunnen denken dat een mens met zijn Heer kon communiceren? Jij dacht dat dit alleen 
het voorrecht was van de rechtvaardigen en van de profeten ─ zij die, verblind door hun eigen 
visioenen, neervielen en vervolgens de komst van de Messias aankondigden ─ zij wier gebed zo diep 
en vurig was dat zij in verrukking raakten en het Goddelijke konden aanschouwen. 
11 Vandaag is er hardheid in de harten, veel ongeloof tegenover het geestelijke, en de mensen 
beperken zich ertoe te geloven in wat zij kunnen bevatten en wat zij niet verwerpen, hoewel zij in 
hun binnenste nooit ophouden zich het leven voor te stellen dat hen na de dood wacht. 
12 Ik geef u dit onderricht door een menselijke geest als de uwe te gebruiken, opdat u dit woord zeer 
dicht bij u zult voelen. Wat betekent het dat Ik Mijzelf bekend maak door een zondig mens, wanneer 
hij zich weet voor te bereiden om Mij te ontvangen? 
13 Wat is er vreemd aan dat Ik Mij op dezelfde wijze kenbaar maak wanneer Ik tot jullie spreek in 
jullie dromen ─ wanneer overal waar jullie lopen en staan, wanneer jullie Mij het meest nodig 
hebben, Ik jullie hart raak met Mijn liefde? Er is iets in je dat je verheft boven de wereld waarin je 
leeft. Wat kan het anders zijn dan de geestziel, die een beeld is van het Goddelijke? 
14 Ontwaakt, mensen, verstaat Mij. Houdt u bezig met Mijn onderricht en met uw geestziel. 
15 Ik kom tot u als Meester en als Vader. Elke les die ik jullie geef, sterkt jullie voor het werk dat jullie 
te wachten staat. Want het is Mijn Wil dat jullie, temidden van de chaos van wereldbeelden en 
leerstellingen, kalm blijven en degenen zijn die de juiste interpretatie geven aan Mijn Leer. 
16 Sommigen hebben zich verwonderd, omdat Ik Mijzelf bekend maak door de mens, en zij zijn er 
niet zeker van of dit geschiedde volgens de wil van de Vader of door de wil van de mens. Maar ik zeg 
u: het was de Meester die de mensheid verraste ─ de "kuise echtgenote" die de maagden slapend 
aantrof en hun lampen gedoofd. 
17 Er zijn religieuze gemeenschappen die zich op mijn terugkeer willen voorbereiden, zonder te 
weten dat ik al bezig ben met het afscheid 
18 Ik heb allen geroepen en in waarheid hebben Mijn roep en het gerucht dat Ik Mij thans aan de 
mensen bekend maak alle hoeken van de aarde bereikt, tezamen met getuigenissen en bewijzen die 



van Mij spreken: zondaars vernieuwd, ongelovigen bekeerd, de "doden" opgewekt, ongeneeslijk 
zieken hersteld en de bezetenen van hun boze verlost. 
19 Maar Ik vond velen doof, anderen ijdel in hun aards aanzien en nog anderen te bevreesd om Mijn 
manifestatie als de Geest der Waarheid bekend te maken. Ik ontving en onderwees allen die tot Mij 
kwamen en vertrouwden op Mijn liefde. 
20 Toen gij tot deze fontein zijt gekomen, hebt gij u allen gereinigd van het stof, dat gij in de wereld 
hebt opgenomen, opdat gij waardig zoudt zijn brood van de tafel te nemen, en opdat gij het blad van 
mijn wet niet zoudt verontreinigen. 
21 Het uur nadert dat het oordeel ten volle in de wereld zal worden gevoeld. Elk werk, elk woord en 
elke gedachte zal worden beoordeeld. Van de machtigen der aarde die over de volkeren heersen tot 
de minsten ─ zij allen zullen op mijn goddelijke weegschaal worden gewogen. 
22 Maar verwar rechtvaardigheid niet met vergelding, noch herstel met bestraffing. Want Ik sta u 
slechts toe de vruchten van uw zaaien te oogsten en ze te eten, opdat gij aan hun smaak en 
uitwerking moogt weten of zij goed of slecht zijn, of gij goed of kwaad hebt gezaaid. 
23 Het onschuldige bloed dat vergoten wordt door menselijk wangedrag, de rouw en de tranen van 
weduwen en wezen, van de vogelvrije die ellende en honger lijdt ─ zij allen roepen om gerechtigheid, 
en mijn volmaakte en liefdevolle, maar onverbiddelijke gerechtigheid komt op allen neer. 
24 Ik neem van de mens zijn tronen af, zijn hoogmoed waarmee hij Mij uitdaagt, zijn macht. Ik 
overtuig hem ervan dat hij Mijn kind is en dat Ik wil dat hij nederig is, want Mijn Koninkrijk behoort 
toe aan de nederigen en Ik wil het hem geven als een erfenis. Weet je nog dat ik zei: "Het is 
gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om in de 
hemel te komen." 
25 Wees altijd bij Mij, en je zult altijd Mijn vrede hebben. 
26 "Arbeiders, bedenk hoe Ik ben neergedaald om de vruchten te verzamelen die jullie van Mijn 
erfdeel hebben geoogst. 
27 Al zien sommigen Mij koud aan, anderen ondervragen Mij met belangstelling, en sommigen 
danken Mij omdat er blijdschap uitbreekt uit hun hart; Ik ben de enige die belangstelling voor hen 
heeft 
28 Waarlijk, ik zeg u: de moeite, die gij thans doet om de akkers te bewerken, die vroeger 
onvruchtbaar waren, zal uw ziel rust en vreugde geven. 
29 Wat een rust heeft uw hart nadat gij de vermoeiden met uw armen hebt omhelsd, en nadat gij 
hem, wiens geestvermogens verstoord waren, het licht der rede hebt geschonken. 
30 Zeker hebt gij veel tijd nodig gehad om uw vermogens en gaven te ontwikkelen, want deze 
ontwikkeling is niet in uw huidig stoffelijk leven begonnen. Ook angst of gebrek aan geloof 
weerhoudt u er niet van met grotere zekerheid te wandelen, hoewel er onder u vele zielen zijn die 
zich eerstgeborene onder de mensheid mogen noemen. 
31 Nu leven jullie in het Derde Tijdperk, waarin Ik Mijzelf bekend heb gemaakt door middel van het 
menselijk intellect ─ een manifestatie die nu ten einde loopt, maar waarna jullie Mij niet meer zullen 
verliezen, want Ik ben dicht bij iedereen die weet hoe Mij te zoeken en Mij te verwachten. 
32 Eens, toen ik mij in de woestijn terugtrok, liet ik de mensheid niet in de steek, maar dacht aan 
haar en leed voor haar. Later, toen de aarde zich opende om het graf te zijn van Mijn Lichaam, heb Ik 
Mij ook niet gescheiden van Mijn kinderen. Want na de dood die Gij Mij gegeven hebt, is Mijn Geest 
verrezen om in allen te zijn als het licht van de verlossing. 
33 Wanneer Ik jullie zeg dat mijn woord zal eindigen aan het einde van 1950 en dat mijn Geestelijke 
Wereld niet meer tot jullie zal spreken, begrijp dan dat zowel de Vader als zijn geestelijke dienaren 
over jullie leven zullen blijven waken en voorbede zullen blijven doen voor de mensheid en voor elke 
dwalende ziel die het licht nodig heeft 
34 Zie, Ik leg u een nieuw testament na, dat geen verderf zal lijden, want Ik laat het bewaren in de 
tempel van uw hart, waar Ik woon. Dus hoe zouden jullie Mij kunnen verliezen, aangezien jullie Mij in 
jullie dragen? 
35 Gij zult mijn onderricht bestuderen, waarin gij in sommigen gerechtigheid zult vinden, in anderen 
wijsheid en onderricht, in weer anderen troost en balsem, en in weer anderen profetie. Mijn woord 
is wet en gebod, is weg en doel, is liefde. Waak, want in tijden van strijd zullen verzoekingen op uw 



stappen liggen te wachten, en hoe groter uw vastbeslotenheid tot vernieuwing en uw toewijding aan 
mijn leer, des te sterker zullen de stemmen en oproepen zijn die zullen trachten u op een dwaalspoor 
te brengen. Geef daarom vastheid aan uw ziel, opdat gij manschap en de kracht van goede soldaten 
moogt verkrijgen. 
36 Voel al mijn kussen van liefde en vrede. 
37 Rust bij de Meester, geliefde discipelen. Laat uw ziel rusten en uw lichaam aansterken. 
38 Ik laat Mijn Licht op allen schijnen zonder onderscheid van ras of klasse, zoals Ik in alle tijden en 
naar alle volkeren grote Geesten heb gezonden om te incarneren door wie de mensheid Mijn 
Goddelijke Boodschappen, de Wet, de profetieën, de openbaringen heeft ontvangen 
39 in Mijn liefde voor jullie ben Ik ook mens geworden opdat jullie Mij zeer nabij zouden voelen, en 
hoewel velen Mij niet herkenden in Jezus, werd het later licht in hen en begrepen zij hun dwaling en 
hadden Mij lief 
40 Opnieuw geef Ik jullie Mijn onderricht. Maar in plaats van mens te worden, maak Ik Mijzelf nu 
bekend door hem. 
41 Ik vind u geestelijk verdwaald, zwak en ziek, vermoeid en onverschillig, in een wereld waarvan de 
wetenschap u een valse grootheid heeft gegeven. Toen gij inzag, dat gij te midden van de 
heerlijkheden van uw eeuw geen vrede in uzelf hadt en het geestelijke nog niet kende, noch voeding 
voor het hart vond, wendde gij uw ogen tot de Eeuwige en vroeg Hem, wanneer de nieuwe 
apostelen van vrede en liefde op aarde zouden komen. 
42 Dit is de reden waarom Ik degenen die Ik heb opgeroepen om Mij te horen, verantwoordelijk 
houd voor de vrede. Want zij zijn door Mij bereid als wachters. 
43 Zodra de mensheid haar blik op de Schepper richt in de wens om vergiffenis en troost, zal een van 
de profetieën van het Tweede Tijdperk in vervulling gaan. Dan zullen de mensen Mijn licht herkennen 
als een reddende ster die hun schreden zal leiden naar het Nieuwe Jeruzalem, waar zij het Brood des 
Levens zullen vinden. 
44 Al lange tijd luidt de melodieuze klok zonder ophouden, de mensen uitnodigend om samen te 
komen. 
45 Ik zie droefheid in jullie harten omdat jullie ongeloof, onverschilligheid en spot hebben ontmoet, 
die jullie harten als doornen en aren hebben doorboord, omdat jullie deze pijn van jullie eigen 
verwanten, van jullie eigen broeders en zusters en ook van jullie vriend hebben ontvangen. 
46 Wees niet bezorgd, zegt Jezus tot u, want gij zijt niet alleen. Ik zal aan de deur van die harten 
kloppen, en zij zullen later aan de jouwe kloppen. Ik wil alleen dat je geen bitterheid of wrok 
koestert, dat je "alert" bent en voorbereid. 
47 Uw ziel is uitgenodigd aan mijn tafel om het voedsel van het eeuwige leven te eten. Hier, aan deze 
tafel, is er geen eerste noch laatste op hun plaats, alle plaatsen die men kan innemen zijn dicht bij de 
Meester. Later, wanneer gij uitgaat om de mensen te onderrichten, zult gij slechts één plaats in uw 
hart hebben om uw medemensen te ontvangen en lief te hebben. Dat uur zal komen, en gij zult 
moeten vertrekken om de wegen te volgen die leiden naar de grote volkeren der aarde, zowel als 
naar de onbeduidende streken en kleine dorpen. U zult zien hoe u overal honger en dorst van de ziel 
zult vinden als geschikte gronden om uw zaad te ontvangen. 
48 Het jaar 1950, bestemd voor mijn vertrek, nadert, en wanneer het voorbij is, zal de tijd van 
voorbereiding onder u beginnen, zodat gij dan zult beginnen te vertrekken. Ik zal het uur voor 
iedereen herkenbaar maken. Ik wil dat jullie, wanneer jullie aan jullie zending beginnen, een beetje 
rijp zijn in jullie ziel, dat jullie sterk zijn in het geloof en weten hoe jullie jezelf in deugd moeten 
bewaren. In uw dagelijks werk zult u worden bijgestaan door mijn inspiratie, die u zult ontvangen van 
geest tot geest. U zult dan zien hoeveel er op u gewacht hebben! 
49 Onmetelijke barmhartigheid zal Ik in dit Derde Tijdperk over de mensheid uitstorten door Mijn 
manifestatie en die van de geestelijke wereld door middel van uw intellect. Maar reeds in de Eerste 
Era had Ik gesproken door de mond van Mijn profeten, en in de Tweede Era door Mijn apostelen. 
50 Vandaag ben ik opnieuw onder jullie. Ik ben gekomen om het vergeten blad te oogsten van de 
Leer die ik je in een andere tijd gaf. 
51 Ik herinner jullie aan mijn vroegere leer en leer jullie die te interpreteren. 



52 Ik ben het Boek dat Ik in deze tijd, in het zesde hoofdstuk, heb geopend om de mensen een 
andere les van wijsheid te openbaren die zij moeten bezitten om zich met recht "kinderen des lichts" 
te kunnen noemen. 
53 Slechts wanneer gij de inhoud van deze boodschap begrijpt, zult gij de wereld met zekerheid 
kunnen zeggen, dat het mijn stem was, die gij hebt gehoord, dat het mijn woord was, dat u heeft 
onderwezen, dat het licht, dat gij hebt gezien, het licht was, dat het zesde zegel uitstraalde. 
54 Van de ene periode en fase tot de andere heb Ik Mij meer en meer aan uw geest getoond. Zouden 
de kinderen de Vader kunnen liefhebben als ze Hem niet kenden? Begrijp waarom Ik u Mijn Liefde 
toon, waarom Ik u Mijn Aanwezigheid laat voelen en waarom Ik u Mijn stem laat horen. 
55 Tot nu toe is je impuls om Mij te zoeken, om Waarheid, Vrede, Verheffing te vinden, niet 
spontaan geweest. 
56 Je moest de grote geestelijke woestijn binnengaan om dorst, eenzaamheid, ontberingen, 
tegenslagen, honger, vermoeidheid te leren kennen. Pas dan ben je op zoek gegaan naar het water 
dat leven geeft, op zoek naar een oase, op zoek naar dat spoor dat je leidt naar landen van vrede. 
57 Hoeveel lessen heeft de woestijn van je leven je niet geleerd! Wat heb je veel geleerd in de strijd 
van het leven, en wat ben je sterk geworden in pijn! Morgen, wanneer gij het beloofde land van de 
Geest zijt binnengegaan en de poorten van het nieuwe Jeruzalem zich openen om u in hun schoot 
van vrede te ontvangen, zult gij de tijd van uw herstel zegenen, die de tijd was waarin gij door de 
uitgestrekte woestijn van beproeving en zuivering trok. 
58 Mozes versterkte zijn volk geestelijk tijdens de zwerftochten door de woestijn, en Jozua deed de 
scharen het Beloofde Land binnengaan ─ een land dat slechts een symbool of embleem was van het 
eeuwige en ware thuis dat aan je geest was beloofd. 
59 Nu is het Elia die onzichtbaar gaat voor een volk dat honderdmaal groter is, om jullie stap voor 
stap langs de woestijnweg te brengen naar het doel van jullie pelgrimstocht, dat het huis zal zijn van 
de rechtvaardigen, van de zielen vol van ware liefde en ware wijsheid. 
60 Weet je wat je dichter bij dat beloofde koninkrijk zal brengen? Uw werken van liefde, van 
barmhartigheid, van nederigheid. 
61 Vandaag weet mijn volk niet wie het is, noch waar het is, noch wat het moet doen. Maar zodra de 
Spiritualisten over de hele wereld verschijnen, met woorden predikend en met hun werken 
getuigend van het licht dat hen bezielt met mijn Leer, zullen allen één worden, erkennen en 
uiteindelijk verenigen, en zo het nieuwe volk Israël vormen, dat het bolwerk van de vergeestelijking 
zal zijn en de ware vertolker van de Wet van de Vader. 
62 Met Mijn licht markeer Ik allen die Mij in deze tijd zullen volgen. Mijn licht zal neerdalen van geest 
tot geest. 
63 In de Tweede Era was het het bloed van mijn offerdood dat in de harten vloeide om de zielen te 
verlichten. 
64 In het Eerste Tijdperk was de symbolische handeling om de deur van het huis te markeren met het 
bloed van een onschuldig lam, het gebod van de Vader voor dat volk, dat Ik vanaf dat moment op het 
pad van de goddelijke openbaringen plaatste. 
65 In de Drie Tijden heeft de Heer op een zekere wijze degenen gemarkeerd die Hem moeten volgen, 
hoewel Ik u zeg dat het zegel van Mijn Liefde voor altijd onverwoestbaar is gestempeld op iedere ziel. 
66 Luister naar Mijn onderricht en denk erover na, jullie leerlingen die de genade hebben gekregen 
Mij op dit moment te horen. Want later zul je Mijn leringen aan de mensen moeten uitleggen. 
67 Denk niet dat mijn woord in alle volken door menselijke spreekbuizen moet worden gehoord. 
Nee, discipelen, de tijd nadert dat Mijn verkondiging door deze spreekbuizen zal verstommen. Maar 
als getuige zal er een volk overblijven door wiens woorden en werken de mensen Mij zullen horen. 
Het getuigenis en de verklaring die gij van Mijn leer geeft, zullen de voorbereiding zijn die de mensen 
zullen ontvangen om het gesprek van geest tot geest te beginnen. 
68 Zie, hoeveel mensen in deze tijd de Schriften van voorbije tijden doorzoeken, de profeten 
overdenken en de beloften trachten te vatten die Christus over zijn wederkomst heeft gedaan. 
69 Hoor hen zeggen: "De Meester is nabij" ─ "De Heer is reeds hier," of: "Hij zal spoedig komen," 
eraan toevoegend: "De tekenen van Zijn wederkomst zijn duidelijk en overduidelijk." 



70 Sommigen zoeken Mij en roepen Mij, anderen voelen Mijn aanwezigheid, weer anderen voelen 
Mijn komst in de geest. 
71 O, waren er maar in allen die dorst naar kennis, hadden allen maar dat verlangen naar kennis van 
de hoogste waarheid! 
72 Velen weten niet dat Ik naar de wereld ben gekomen, dat Ik Mijzelf aan de mensen bekend maak 
door het menselijk verstand, en omdat zij niet weten dat Ik bij u ben geweest, kunnen zij nog minder 
weten dat het einde van Mijn Woord reeds nabij is. 
73 Maar ik zeg u nogmaals dat dit volk uit het verborgene in het licht zal komen om getuige te zijn 
van mijn komst. 
74 Ik wil niet dat de mensen dit volk nu al ontdekken, want hun onbeduidende en onvolmaakte 
werken zouden in hun ogen ─ in plaats van het geloof van de mensen te wekken ─ de ontkenning zijn 
van de vergeestelijking die mijn leer verkondigt. 
75 Hoe zou de wereld over u oordelen als ze uw ondankbaarheid zag? Hoe zouden zij, die honger en 
dorst hebben, over u oordelen, indien zij uw nalatigheid en uw egoïsme zagen? Maar toch vertrouw 
Ik op u en blijf u Mijn onderricht geven. 
76 dagen zullen komen dat uit dit volk boodschappers, zendelingen en apostelen zullen opstaan en 
dit zaad zullen zaaien in stammen, provincies, dorpen, steden en natiën, en in hen zal Ik de goede 
discipel van Jezus openbaren. 
77 Mensen met sterke zielen zullen degenen zijn die het getuigenis van Mijn waarheid brengen. Niets 
zal hen op hun weg kunnen tegenhouden, en Ik zal door hen grote bewijzen geven van Mijn macht. 
78 Door het getuigenis van de liefde van een van mijn werkers zullen gelovige mannen erop uit 
trekken, mijn boodschap verspreiden en naar andere landen gaan om het licht te brengen. En ook zij 
zullen harten en volkeren veroveren met hun geloof, hun liefde en hun spiritualiteit. 
79 De strijd zal groot zijn, hevig, maar vruchtbaar, want de aarde is vruchtbaar in die tijd. Van 
tevoren zal het geschud worden, zodat het voorbereid zal zijn wanneer het zaad er op komt. 
80 Ik zeg u dit, mensen, omdat u, voordat u met uw getuigenis op weg gaat, getuige moet zijn van de 
oorlog tussen wereldbeelden, de strijd tussen geloofsgemeenschappen, de strijd tussen 
leerstellingen. Daar zal mijn gerechtigheid zijn, en dan zult gij, te midden van zulk een grote 
verwarring, hen horen vragen: "Waar is de waarheid? Waar is het licht? 
81 Deze angstige vragen zullen de juiste tijd voor uw komst markeren, o volk. 
82 U zult vol ootmoed en kennis komen om elke vraag te beantwoorden, vol vertrouwen in de 
overwinning van de waarheid, niet denkend aan het redden van uw leven, noch aan het heelhuids 
doorkomen van de kritieke momenten, maar aan de harten die mijn leer wint door uw woorden en 
werken van liefde. 
83 Vreest niet voor jullie leven, discipelen, want Ik moet jullie zeggen dat het in deze tijd niet jullie 
leven of jullie bloed zal zijn waarmee jullie het beste getuigenis van Mijn Waarheid aan de mensen 
zullen geven. 
84 Tijden gaan voorbij, gewoonten veranderen, mensen evolueren: vandaag zullen zij van u liefde, 
oprechtheid en hulpvaardigheid vragen als bewijzen om te geloven in de waarheid van de leer die u 
zult verkondigen. 
85 De tijden dat het verkondigde Woord alleen wordt geloofd door het offer van het leven of de 
verzegeling met bloed zijn voorbij. Daarom zeg ik u: in plaats van u voor te bereiden om te sterven 
als slachtoffers van hen die u vervolgen, moet u zich voorbereiden om met uw leven getuigenis af te 
leggen van de waarheid in werken, woorden en voorbeelden. 
86 Sinds lange tijd wandelt dit volk onder Mijn Goddelijke Barmhartigheid, bezield door de essentie 
van Mijn Woord, stap voor stap voort op de weg. Maar omdat zijn leerlingen nog geen meesters 
kunnen zijn, heeft de Meester hen met zijn mantel van barmhartigheid voor nieuwsgierige blikken 
verborgen en tot hen gezegd: Verzamelt u om Mij heen, leert mijn les, opdat gij u van uw fouten zult 
ontdoen. Laat je gevoelens hier verfijnen en zuiveren, dicht bij het Hart van mijn Vader, en dan zul je 
in staat zijn je medemensen op een zuivere manier lief te hebben. 
87 Ja, mensen, laat het niet de wereld zijn die jullie corrigeert of wakker schudt. Want als mensen 
rechters worden, zijn zij wreed, onmenselijk en onverzettelijk. 



88 Mededogen en barmhartigheid bestaan niet onder de mensen. Wat voor rechtvaardigheid kun je 
verwachten van je medemensen? Er blijft u niets anders over dan u in waarheid en geest voor te 
bereiden en op Mij, uw Heer, te vertrouwen, bij Wie er barmhartigheid en gerechtigheid is. 
89 Zie hoe Ik jullie voorbereid op de tijd na Mijn manifestatie door het intellect van de mens, want 
dan zullen jullie je op eigen voeten bewegen naar de volledige verwezenlijking van het Derde 
Tijdperk. Dan zul je het volmaakte gesprek tussen mijn geest en de jouwe benaderen ─ een gesprek 
dat de mensheid nog nooit heeft bereikt. Het zal niet de stem zijn die Mozes op de berg hoorde ─ een 
materieel hoorbare stem in de donder. Noch zal het de menselijke stem zijn die de mensen door 
Jezus hoorden, noch de vorm die gij thans hebt, Mij horende door een man in vervoering. Want ook 
dit zal spoedig voorbijgaan, evenals de vormen of middelen voorbijgingen die de Heer in andere 
tijden gebruikte om tot Zijn kinderen te spreken. 
90 Nu komt de directe gemeenschap met uw Vader over u, wanneer uw geestziel geleerd heeft zich 
los te maken van haar lichaam, wanneer zij de goddelijke taal kent en juist interpreteert, wanneer 
haar hart waarlijk een heiligdom is, waarin zuivere, eenvoudige en verheven aanbidding voor God 
bestaat. 
91 Het volk: Deze genade om van geest tot geest met Mij in verbinding te treden zal niet alleen aan u 
worden gegeven. U moet begrijpen dat het een vermogen is dat behoort tot de geestziel, dat, 
wanneer het ontwikkeld is, de mens dichter bij God brengt door hem in contact te brengen met het 
geestelijke. Vandaag lijkt die verbinding nog steeds moeilijk of onmogelijk voor u. Maar waarlijk, ik 
zeg jullie, wanneer jullie de voorbereiding hebben bereikt die de vergeestelijking geeft, zullen jullie 
ontdekken dat deze vorm van contact met de Vader en de geestelijke wereld de eenvoudigste en 
gemakkelijkste is van alles wat jullie hebben beoefend. 
92 De dialoog van geest tot geest heeft een verreikende, oneindige betekenis. Daarin ligt de 
ontplooiing van al je vermogens en al je gaven. 
93 In haar zul je het boek van eeuwige wijsheid ontdekken. In gebed zul je je verlicht voelen door 
grote ingevingen. Intuïtie zal een kompas in uw leven zijn, en de helende balsem zal rechtstreeks van 
gene zijde tot uw handen komen. Alle gaven die tot nu toe hebben gesluimerd, zullen uit hun slaap 
ontwaken en tot bloei komen in het hart van de mens. En dan, wanneer de vergeestelijking onder u 
een realiteit is geworden, zal uw hand in staat zijn te zijn als die van mijn apostel Johannes; en gij zult 
in het uur van uw inspiratie alles opschrijven wat de Goddelijke stem u door de Geest voorschrijft. In 
deze boodschap zult u alles ontvangen wat de stemdrager in zijn geringe uitdrukkingsvermogen niet 
kon overbrengen, zoals u ook de heldere en lichtende profetie tot u zult voelen doordringen om het 
pad herkenbaar te maken voor de generaties die zullen volgen op hen die de tijd van de 
vergeestelijking inluiden. 
94 Wanneer die tijden komen, en gij tot grote menigten spreekt, zult gij niet zeggen, dat gij spreekt 
onder inspiratie van de Heilige Geest. U zult het volk de waarheid laten ontdekken op de bodem van 
die inspiratie. 
95 Onthoud: Toen Ik tot de menigte sprak, was er ook hij die ─ verbaasd over de wijsheid van Mijn 
woorden of de rechtvaardigheid van Mijn werken ─ naderbij kwam om Mij te vragen: "Bent U de 
Zoon van God, bent U de Messias?" Waarop ik alleen maar antwoordde: "Je hebt het gezegd." 
96 Indien gij Mijn verkondiging grondig bestudeert, zult gij beseffen dat zij niet zal ophouden in 1950, 
maar dat zij zal voortduren omdat het Woord van God eeuwig is en nooit heeft opgehouden Zijn 
kinderen te verlichten. Maar deze vorm van verkondiging door middel van een menselijke 
stemdrager zal zeker ophouden op het uur dat door Mijn Wil is vastgesteld, om plaats te maken voor 
de tijd waarin Ik Mijzelf zal openbaren door jullie geest. 
97 Laat niemand zeggen, dat Ik Mijzelf zal verwijderen, noch geloven, dat de geestelijke wereld, die 
zich onder dit volk bekend heeft gemaakt, dan zal rusten, want gij zoudt zeer ver van de waarheid 
verwijderd zijn. Weet nu reeds, en geloof in wat ik u zeg, dat in de dagen dat gij dit woord niet meer 
hoort, gij in uzelf de tegenwoordigheid van de Meester zult beginnen te voelen, dat gij zult begrijpen 
welke voorbereiding gij moet houden om u elke genade waardig te maken, en dat gij de weg zult 
zoeken om u niet te verwijderen van die gezegende wezens die als vuurtorens of sterren uw 
levensweg verlichten. 



98 Ik beloof u, dat Ik u bewijs zal geven van Mijn Aanwezigheid op elk van uw bijeenkomsten, 
wanneer gij Mij ook bewijs geeft van uw verheffing. 
99 "Waakt, mensen, want zelfs onder u, onder dit volk, zullen zij die niet voorbereid zijn, opstaan als 
valse profeten ─ zij die niet in staat zijn geweest door te dringen tot de kern van Mijn Woord, en 
zullen zeggen dat zij van geest tot geest hebben gesproken, en dat de Vader dit beveelt, of de 
Meester dat, zonder dat dit waar is. 
100 Wakker, discipelen. Niemand van u, die deze woorden hoort, zal ten prooi vallen aan dergelijke 
dwalingen, noch toestaan dat leugen in uw midden opkomt, noch dat ijdelheid iemand verblindt. Ik 
heb allen geleerd de goede vruchten van de slechte te onderscheiden, de waarheid van het bedrog. 
101 Geef aan uw broeders en zusters wat gij dankzij uw ontwikkeling en uw verdiensten hebt 
verkregen. Maar probeer nooit iets te geven wat je nog niet hebt bereikt. 
102 Ik zeg u, dat zij die valselijk profeteren, die liegen om zich groot te maken onder hun broeders en 
zusters of om zich profeten te wanen zonder het te zijn, later door de scharen zullen worden 
ontmaskerd en vele tranen zullen moeten vergieten om te worden teruggebracht tot hen die voor de 
waarheid opkomen en haar liefhebben. 
103 Ik zeg u, mensen, wordt wakker, want er komen gevaarlijke tijden over u! 
104 U zult ook worden ondervraagd door uw medemensen, aan wie uw aanbidding vreemd zal 
schijnen. Zij zullen u veroordelen, omdat gij geen altaar hebt, geen beelden of symbolen, geen 
ceremoniën of riten. Maar wees niet ongerust, geliefde mensen. U zult spreken en zeggen dat uw 
eredienst geestelijk is, dat u het heiligdom of de kerk in uw hart opricht, dat de offerande al die 
werken zijn die u in uw leven verricht, en dat uw geweten u zegt of zij waardig zijn aan God te 
worden geofferd, en dat uw gebed is van geest tot geest. 
105 Indien gij duidelijk spreekt, zult gij uw onderzoekers stomverbaasd achterlaten en zij zullen u met 
rust laten, omdat zij zullen begrijpen dat gij de waarheid hebt gesproken en dat er geen dwaling is 
om u aan te vallen. 
106 Zij die mijn Leer op deze wijze verdedigen zullen "discipelen van het spiritisme" worden 
genoemd, omdat zij hun woorden met hun werken zullen bevestigen. Zij zullen niet behoren tot hen 
die iets beweren en het met hun werken tegenspreken. Ik zie velen die zichzelf spiritisten noemen en 
hun leven besteden aan het aanbidden van voorwerpen die zij symbolen noemen. Wat zullen de 
mensen van hen denken die zo'n tegenstrijdigheid ontdekken? Ik laat nog tijd voor hen om na te 
denken, om hun cultische daden op te ruimen en hun leven te vernieuwen. Sommigen zullen mijn 
oproep beantwoorden, anderen zullen opstandig zijn omdat hun fanatisme hen verblind heeft. 
107 Ik zal hen zegenen die zich van hun dwalingen afwenden om de weg van de vergeestelijking te 
bewandelen. Ik zal hen zegenen die hun afgoden verwerpen en die, nadat zij rond het gouden kalf 
hebben gedanst, hun materialisatie opgeven en het kruis van de vergeestelijking opnemen. 
108 O volk, uw Meester zegt tot u: Waak over de onschuld van uw kinderen, bid voor de kleintjes. Ik 
wil niet dat deze generaties overblijfselen erven van je vroegere fanatisme. Wees hun leraars. 
Bedenk dat hun geest zijn doel nog niet aan het lichaam heeft geopenbaard, omdat hij verwacht dat 
jij hen eerst op de weg van het licht brengt. Wat bedoelt de Meester daarmee? Dat u, de ouders van 
het gezin, de plicht hebt het hart van uw kinderen te vormen, zodat het kan dienen als een 
fundament voor de werken van de geest. 
109 Uw tederheid en uw intelligentie om hen te leiden, uw wijsheid om hen te leiden en te 
corrigeren, uw liefde om hun lijden te verlichten, zullen de beitel zijn die het zedelijke en 
intellectuele deel van het wezen van die geslachten vorm geeft en gladstrijkt. 
110 Uw beste en kostbaarste erfenis voor uw kinderen zal datgene zijn wat hen in staat zal stellen 
een sterk volk te vormen, een familie die verenigd is, gezond, broederlijk en voor allen heilzaam. 
Maar om dit te laten gebeuren, moet u zich inspannen om hen een mooi voorbeeld na te laten door 
elkaar lief te hebben. 
Mijn vrede zij met u! 
 



Instructie 240  
 
1 Bereid je voor, want op deze dag zeg ik je: Wie in Maria gelooft, moet in haar zuiverheid geloven. 
Want zij was uit alle vrouwen gekozen om het symbool te zijn van de onbevlekte volmaaktheid als 
vrouw en als moeder. Zij moest in de wereld het toonbeeld zijn van fijngevoeligheid, liefde, 
zachtmoedigheid en kuisheid. 
2 Zij is het volmaakte model voor iedere vrouw, want de taak van hen allen is moeilijk, edel en 
zelfverloochenend tot op het punt van opoffering. Haar boezem moet de beste gevoelens herbergen, 
in haar schoot wordt de mens gevormd. De vrouw wekt liefde in het hart van het kind, leidt de 
gevoelens van het kind naar de weg van het goede, droogt zijn tranen als het huilt en troost het als 
het lijdt. Het is de Moeder die de mens het eerste gebed leert en hem het bestaan van de Schepper 
openbaart. De schaduw van de Moeder vergezelt de mens tot het einde van zijn aardse leven, zoals 
Maria aanwezig was aan de voet van het Kruis bij de offerdood van de meest geliefde Zoon, en op 
haar boezem het sterfelijk omhulsel ontving van Hem die Zijn leven gaf uit liefde voor de mens. 
3 Groot is de geestelijke opdracht van de vrouw, gevoelig is haar hart, haar verstand, haar 
baarmoeder, al haar zenuwvezels zijn teer. Alleen zo kan zij haar opdracht zo hoog vervullen en haar 
beker zo bitter drinken. 
4 Lichamelijk zijn de man en de vrouw verschillend, maar geestelijk zijn zij gelijk. Het zijn allemaal 
zielen die streven naar hun perfectie. 
5 Ik heb de vrouw aan de zijde van de man geplaatst om zijn bestaan te verzoeten, om het met 
verrukking te vervullen. 
6 In het leven van de vrouw is de man het schild, de hoeder, haar heer. Want in hem heb ik mijn licht, 
mijn wet en mijn macht gelegd. 
7 zo heb Ik jullie in deze wereld verenigd en voor jullie de weg uitgestippeld om te volgen 
8 Ken uzelf, dan kunt gij voorbeelden en leringen geven aan uw medemensen. 
9 Je wordt geconfronteerd met mensen met verschillende geloofsovertuigingen en leeft met hen in 
dezelfde wereld. Maar wees niet bereid om te gaan onderwijzen als je niet eerst mijn onderricht 
volgt. Eerst moet u overtuigd zijn van wat u geleerd hebt, zodat u leraar kunt zijn. Bedriegt uzelf niet 
en schept geen moeilijkheden voor uzelf. 
10 Draag in uw geest mijn fundamentele openbaringen, opdat zij u tot norm mogen dienen in uw 
leven. 
11 Behoud op basis van dit geestelijk onderricht de kennis die nodig is voor het leven van de ziel. 
Wees waakzaam, want u zult op uw pad veel verschillende visies op spiritualisme tegenkomen en u 
moet erop voorbereid zijn dat u niet de verkeerde weg inslaat. 
12 Houdt de nodige voorbereidingen, opdat gij op ieder oogenblik van uw leven gereed zult zijn om 
deze wereld te verlaten. 
13 Weet dat de ziel, tijdens haar aanstaande verblijf in de geestelijke wereld, niet in staat zal zijn die 
eeuwige gelukzaligheid te genieten waarvan u droomt. Net zoals het niet eeuwig zal lijden als gevolg 
van zijn schulden. Want jullie kennen de basis van mijn leer, die liefde is. Daarom zal ieder ontvangen 
overeenkomstig zijn daden en berouw, en dit zal in de ziel in nog grotere mate het ideaal van 
volmaaktheid opwekken. 
14 Denk ook niet dat het in de loop van het stoffelijk leven is dat de ziel gelukzaligheid geniet of straf 
ontvangt. 
15 De ziel zuivert en vervolmaakt zich, want haar intuïtie en mijn openbaring zeggen haar, dat zij uit 
het Goddelijke voortkomt en daarheen moet terugkeren. 
16 Daarom schenk Ik de ziel zoveel kansen als zij nodig heeft om haar ontplooiing te bereiken en haar 
eeuwige gelukzaligheid in Mij te bereiken. 
17 Spiritualisme is de openbaring die u alles openbaart en leert wat u bezit en in u draagt. Het doet je 
beseffen dat je een werk van God bent, dat je niet alleen materie bent, dat er iets is boven je "vlees" 
dat je verheft boven het niveau van de natuur die je omringt en boven de vuiligheid van je 
hartstochten. 



18 Wanneer de mens spiritualiteit bereikt, zal elk voorschrift en elke lering deel uitmaken van het 
licht van zijn ziel. Zelfs als zijn geheugen geen enkele zin of woord van mijn leer vasthoudt, zal hij de 
essentie ervan in zich dragen, omdat hij het begrepen heeft, omdat hij het voelt en volgt. 
19 De Spiritualist moet de zuivere Christen zijn, die de leer van Christus kent en volgt, de Goddelijke 
Meester, die de mensen heeft verlost in zijn onvermoeibaar streven om hun zijn eigen koninkrijk van 
liefde na te laten, ten einde van hen één grote familie te maken. 
20 nu in de Derde Era, verlicht door het licht van de Heilige Geest, beseffen jullie dat de leer die Ik 
jullie in de drie tijden gegeven heb dezelfde beginselen had, en dat het alleen de uiterlijke vorm was 
die veranderde van de ene tijd naar de andere 
21 Zo was er in de Eerste Tijd, in uw leven en in uw hart, zo'n eenvoud, u was zo dicht bij de natuur, 
dat Ik Mijzelf manifesteerde in harmonie met dat alles. In de straling van de natuur zag en voelde je 
Mijn Aanwezigheid en je ziel was verrukt toen je de wonderen ervan aanschouwde, waardoor je de 
Wil van je Heer begreep. 
22 In het tweede tijdperk, toen het egoïsme reeds in de harten der mensen was ontsproten en de 
geesten van de mensen tot het kwade waren ontwaakt, werd ik onder u geboren om u te doen 
begrijpen dat wat gij deedt, een aanbidding van het Goddelijke was, en van de werken, en dat de 
werken, die gij elkander aandoet, niet zijn, wat Ik u geboden heb, en dat zij u daarom niet tot 
zaligheid zullen brengen; dat hetgeen gij doet, slechts een schijnbare vervulling der wet is voor de 
ogen der mensen, maar dat gij huichelarij en zelfzucht in uw harten verbergt. 
23 Het was nodig, dat Jezus u de beginselen toonde, waardoor gij geleid zoudt worden, en waarvan 
gij zijt afgeweken. 
24 Ik getuigde u van Mijn zachtmoedigheid, Mijn liefde, Mijn wijsheid en Mijn barmhartigheid en 
dronk met u de beker van het lijden, opdat uw hart zou worden bewogen en uw geest ontwaakt. 
Harten moesten geboren worden voor goedheid, en de pijn om Mij gekruisigd te zien worden uit 
liefde voor hen was als een steek om hen eraan te herinneren dat jullie allen moeten lijden omwille 
van de liefde om de Vader te bereiken. Mijn belofte aan een ieder die zijn kruis op zich zou nemen en 
Mij zou volgen, was de eeuwige vrede, de opperste zaligheid die in de geest geen einde kent. 
25 Mijn belofte in deze tijd is op dezelfde gebaseerd, het is dezelfde, maar jullie zullen er werkelijk 
gebruik van moeten maken totdat jullie gelouterd zijn. 
26 Vanaf de tijd dat Ik met Mijn Bloed Mijn wet van liefde en gerechtigheid in uw geest schreef tot de 
huidige tijd waarin u leeft, vind Ik uw zielen meer ontwikkeld. Hun begripsvermogen is groter, hun 
vermogens en vermogens zijn klaar om Mijn nieuwe openbaringen te ontvangen. 
27 Heden weet gij de valse en de ware geloofsleer van elkander te onderscheiden. Toch is het een 
tijd van beproeving voor de ziel, want van alle kanten zijn wereldbeschouwingen, theorieën, 
leerstellingen, godsdiensten en "wetenschappen" verschenen, waarvan de kracht soms het verstand 
van de zwakkeling onzeker maakt, die niet weet welke weg te volgen. 
28 Deze tijd is van cruciaal belang omdat mensen definitieve stappen op het spirituele pad zullen 
zetten. 
29 Vele duistere blinddoeken zullen vallen, fanatisme en afgoderij zullen verdwijnen, vele visioenen 
over de loop der gebeurtenissen zullen worden uitgeblust en tradities zullen met wortel en tak 
worden uitgeroeid. Dan zal alles wat vergankelijk is, worden verlaten. 
30 Mijn kinderen, weest tevreden met uw levenssituatie, weest niet afgunstig jegens hen die het 
beter hebben dan gij. Bedenk dat in nederigheid jullie dichter bij Mij komen en Mij beter dienen. 
31 let op waar jullie heengaan, hoe jullie het leven nemen en wat jullie doen met de goederen die Ik 
jullie geef 
32 Ik geef je mijn liefde. Mijn liefde is met jou. 
33 Wie twijfelt aan Christus zoals Hij Zich in dit Derde Tijdperk openbaart, twijfelt ook aan Jezus als 
mens in het Tweede Tijdperk, want Mijn liefde en Mijn wezen zijn dezelfde. Als je de erfenis die de 
Goddelijke Meester je toen naliet beter wilt begrijpen, moet je erop letten hoe, voor zover de 
evolutie van je ziel dat geleidelijk heeft toegelaten, mijn wijsheid en mijn openbaringen zich in je 
leven met steeds grotere helderheid hebben geopenbaard. 
34 Indien gij wilt doordringen tot het Mysterie van de Instructie dat Ik u wil laten kennen, neem dan 
in u de vrees weg voor het onbekende, bereid u voor door vergeestelijking, dat is eerbied en 



nederigheid, en Ik zal u vele dingen openbaren. Wanneer de ogen van je geest opengaan, zul je 
Christus daar zien, wandelend in de straten van pijn van de behoeftigen, nog steeds zijn kruis van 
liefde dragend en zijn bloed uitstortend over zovele noden van deze mensheid. U zult zien hoe de 
Meester Zijn barmhartigheid over allen uitstort, u zult ontdekken dat Hij zelfs in het geestelijke 
omringd is door discipelen die gretig luisteren naar Zijn woord, naar Zijn prediking, door wiens 
ingevingen zij verlicht worden om vervolgens hun licht te zenden naar hen die in duisternis leven. 
35 Zo zult gij Hem zien, als gij in staat zijt tot het geestelijke door te dringen. Op deze manier leert u 
uw Heer een beetje beter kennen. Als u wilt weten wat de heilige Geest is, zult u Hem ontdekken in 
het licht van de wijsheid die uitgaat van het goddelijke Woord. Daar zul je Hem leren kennen als 
oneindige intelligentie, als geestelijke genade die je verlicht en tegelijk troost en geneest. 
36 Daarom, wanneer jullie dit woord horen door de stemdrager, moeten jullie de betekenis ervan 
zoeken, want daarin ligt de kern van mijn onderricht. 
37 Wanneer gij het Woord dat Christus u als mens en als Geest gegeven heeft, doorgrond hebt, zult 
gij weten wat uw God is, de Drievuldigheid van zijn openbaringen, en dan zult gij Hem in waarheid 
liefhebben, in Hem geloven in al de gedaanten waarin Hij tot u gekomen is. 
38 Wanneer gij deze verhevenheid hebt bereikt, zult gij zijn als die hoge geesten die onzichtbaar als 
leraren komen om de geesten van de mensen te verlichten en hen op de weg van het goede te 
leiden. Jullie zullen jezelf niet bekend maken door menselijke hersenen te gebruiken. Maar u zult een 
goede invloed uitoefenen op allen die zich in deze wereld voorbereiden. Je zult hen verlichten en 
inspireren. Uw verkeer zal van geest tot geest zijn, en wanneer gij deze taak hebt volbracht, zal zich 
een nieuwe stap tot opstijging voor u aandienen. Zo bereiken de zielen de boezem van de Vader, 
zuiveren zij zich, vervolmaken zij zich, totdat zij kunnen opgaan in het zuiverste licht van de 
Goddelijke Geest. 
39 Ik ben je al aan het voorbereiden voor het volgende niveau dat je zult bestijgen. Ik spreek niet met 
u over de anderen, want u zou ze niet begrijpen. Het is voor u voldoende te weten dat er zeven 
stadia of stappen zijn die u moet doorlopen. Op elk ervan zul je een genade voor je ziel vinden die je 
zal helpen om de volgende stap te zetten totdat je aankomt bij de aanwezigheid van God en de 
vervulling van Mijn beloften voor een ieder die Mij volgt tot het einddoel. 
40 Je verstand is niet in staat deze hele les te begrijpen. Want nog steeds, wanneer jullie denken dat 
jullie Mij zullen zien, stellen jullie Mij voor als een wezen zoals jullie in fysieke vorm. Maar niemand 
verwacht zich met zijn stoffelijk lichaam te verenigen om eeuwig in Mijn boezem te leven. Dit is niet 
de "opstanding van het vlees" waarover de apostelen tot u spraken. Alleen de ziel zal de eeuwigheid 
kennen, nadat zij de ene keer na de andere op aarde is verschenen in verschillende lichamen, en 
nadat zij als geestelijk wezen de weg naar het einde heeft afgelegd. 
41 Het Laatste Oordeel, zoals de mensheid het heeft geïnterpreteerd, is een dwaling. Mijn oordeel is 
er niet een van een uur of een dag. Het zit je al een tijdje dwars. Maar waarlijk, Ik zeg u, de dode 
lichamen waren voorbestemd en volgden hun lot om op te gaan in het natuurlijke koninkrijk dat met 
hen overeenkomt; want wat van de aarde is, zal tot de aarde terugkeren, zoals het geestelijke zal 
streven naar zijn tehuis, dat mijn schoot is. Maar ik zeg u ook dit, dat gij in uw oordeel uw eigen 
rechter zult zijn; want uw geweten, uw zelfkennis en uw intuïtie zullen u zeggen tot waar gij 
lofwaardig zijt en in welk geestelijk tehuis gij moet vertoeven. Duidelijk zullen jullie zien welk pad 
jullie moeten volgen, want wanneer jullie het licht van mijn Goddelijkheid ontvangen, zullen jullie je 
daden kennen en je verdiensten beoordelen. 
42 In de "Spirituele Vallei" zijn er veel verwarde en gestoorde wezens. Breng hen mijn boodschap en 
mijn licht als je hier eenmaal binnen bent. 
43 Zelfs nu kunt u deze vorm van barmhartigheid uitoefenen door het gebed, waardoor u zich met 
hen kunt verbinden. Uw stem zal weerklinken waar zij wonen en hen wekken uit hun diepe slaap. Zij 
zullen wenen en zich zuiveren met hun tranen van berouw. Op dat ogenblik zullen zij een lichtstraal 
ontvangen hebben, want dan zullen zij hun ijdelheden uit het verleden, hun dwalingen en hun 
zonden begrijpen. 
44 Hoe groot is de pijn van de ziel als het geweten haar wakker schudt! Hoe nederig vernedert het 
zich dan voor de blik van de Opperrechter! Hoe nederig, uit het diepste van zijn wezen, ontspringen 
de smeekbeden om vergeving, de geloften, de zegeningen van Mijn Naam! Nu beseft de ziel dat zij 



de volmaaktheid van de Vader niet kan benaderen, en daarom wendt zij haar blik naar de aarde, 
waar zij niet wist hoe zij de tijd en de beproevingen moest benutten die de mogelijkheid boden om 
het doel te naderen, en vraagt om een ander lichaam om te boeten voor overtredingen en om 
onvervulde taken te vervullen. 
45 Wie heeft dan voor gerechtigheid gezorgd? Was het niet de Geest zelf die over zichzelf 
oordeelde? 
46 Mijn Geest is een spiegel waarin gij uzelf moet aanschouwen, en hij zal u zeggen in welke graad 
van reinheid gij zijt. 
47 Als u eenmaal in het geestelijke bent, zal uw geest u verlichting over uzelf geven. Je geheugen zal 
helder worden en je zult je herinneren wat je vergeten bent. Waarom vreest gij dan mijne 
rechtvaardigheid, daar gij niet meer ontvangt dan hetgeen gij verdient? In plaats daarvan, waarom 
vrees je je eigen daden niet, zelfs nu? Zie met hoeveel vriendelijkheid ik uw begrip toelaat om het 
mysterie te vatten van wat uw oordeel is. 
48 Geef het fanatisme op, dat zeer ver van de waarheid is. Denk na over mijn leer, die een leer van 
vrede, van licht en van zegen bevat. 
49 Zelfs al vergeet gij hen die in het "Geestelijk Dal" zijn overgegaan ─ de Meester vergeet niemand. 
50 Zelfs in het geestelijke zijn er die slapen, die hun ogen gesloten hebben voor het licht der 
waarheid, die ronddolen met kettingen van zelfbeschuldiging, verwarring en pijn. 
51 Ik heb jullie geroepen om jullie te zeggen dat jullie goed kunnen doen, niet alleen door zieken te 
genezen en de weg te wijzen aan jullie medemensen die bij jullie op aarde wonen, maar ook aan de 
wezens die aan gene zijde leven. Onder hen zijn ook de zieken, de verlorenen, zij die liefde en troost 
nodig hebben. Zij zijn het die zich zuiveren in pijn om zuiver in mijn aanwezigheid te komen. Maar gij 
kunt hen helpen in hun boetedoening met uw gebeden, met uw barmhartigheid en edelmoedige 
gedachten, en hun tijd van lijden verkorten. 
52 Mijn leer van de universele liefde zal alle zielen verenigen en hen nader tot elkaar brengen, 
zonder een scheidslijn te trekken tussen de werelden van het leven, en zal de wezens ertoe brengen 
elkaar met geestelijke liefde lief te hebben. 
53 Legioenen wezens van duisternis komen als donderwolken onder de mensheid, veroorzaken 
omwentelingen, verwarren de gedachten en verduisteren de harten van de mensen. En hoewel deze 
mensheid wapens heeft om zich tegen deze verraderlijke aanvallen te verdedigen, weten sommigen 
niet hoe ze die moeten gebruiken, en anderen vermoeden niet eens dat zij ze bezitten. 
54 In oorlogen, in moord en in onedele hartstochten bestaat de invloed van die krachten. Jullie die je 
ogen geopend hebben voor het licht en de geestelijke wapens van liefde en gerechtigheid kennen die 
ik jullie heb toevertrouwd ─ bid voor de wereld en voor de geestelijke wereld, verzoen hen die elkaar 
haten, leer lief te hebben, te vergeven en te bidden. 
55 Maar denk er ook aan dat de goede werken die gij op aarde doet, licht zullen zijn dat de verwarde 
zielen verlicht en dat uw gebeden balsem voor hen zullen zijn en hen uit hun verwarring zullen 
bevrijden. Strijd tegen verzoekingen en slechte ingevingen, opdat jullie de overwinning van het Licht 
mogen ervaren. 
56 Bereidt u voor, want de boodschap die gij de mensen zult moeten brengen, zal zijn dat gij hen zult 
doen inzien wat hun kwaliteiten en hun vermogens zijn, die gedeeltelijk onbekend en gedeeltelijk 
onontwikkeld zijn. 
57 Gij zult door goede werken onderwijzen, de door de wetenschap verlatene weer gezond maken, 
en de ziel redden waarvan de mensen hadden gezegd dat zij tot een eeuwige straf was veroordeeld. 
Zowel de een als de ander zal de heerlijkheid van mijn werk kennen, en een donker verband zal van 
hun ogen vallen. 
58 Het is de tijd waarin Ik Mijzelf zal laten zien, waarin Ik Mijzelf in allen zal laten voelen en waarin Ik 
tot de wereld zal spreken. 
59 Ik zeg u heden: Zalig zijn zij die het voorbeeld van Maria volgen op hun weg, de zuiverheid in hun 
ziel bewaren. Maria is zuiverheid en zachtmoedigheid. Degenen die van haar houden moeten haar 
als voorbeeld nemen in deze. Het zal u geen goed doen haar naam te herhalen of te zeggen dat u van 
haar houdt, als uw daden niet met deze woorden overeenstemmen. 



60 Ken de ware menselijke en geestelijke waarden, laat u niet verleiden door de valse glamour van 
aardse heerlijkheden. Uw licht kan u reeds alles onthullen wat vals is. Besef dat er veel werken zijn 
die weliswaar zuiverheid uitstralen, maar slechts duisternis bevatten en u leiden op duistere paden 
die er glamoureus uitzien. 
61 Daarom, gij, door wie Ik Mijzelf kenbaar maak, verstaat de verantwoordelijkheid die gij op u hebt 
genomen om in uw leven, in uw manier van leven en in uw beproevingen een waardige vervulling te 
tonen van de woorden die van uw lippen komen op de ogenblikken van Mijn manifestatie. De 
mensen hebben hun ogen op u gericht en verwachten dat u in uw daden blijk geeft van verheffing 
van uw ziel. Je moet als een heldere spiegel zijn. Want als de daden van hen die Mij in deze tijd niet 
gehoord hebben en die zich dienaren van God noemen, niet altijd geoorloofd zijn, dan kijkt de wereld 
er zonder verbazing naar. Maar wanneer zij dezelfde ongeoorloofde handelingen in u ziet, zullen zij 
die u gadeslaan zeker verontwaardigd zijn, omdat zij niet zullen begrijpen dat u, hoewel u deze 
genade in u hebt, toch handelingen kunt verrichten die in strijd zijn met de leer die u hebt 
ontvangen. 
De Meester vertelt het je: Pas op voor schandalen vanaf het moment dat je je voorneemt Mij te 
volgen. Onthoud dat uw ziel vanaf die dag alles heeft afgewezen wat haar zou kunnen schaden. Je 
moet dan het pad van goedheid aanhouden en al je verantwoordelijkheid voelen. Als jullie Mij 
dienen, als jullie je overgegeven hebben aan Mijn wil, dan is dat omdat jullie Mij herkend hebben, 
omdat jullie volkomen zeker zijn van de waarheid van Mijn verkondiging, en er geen twijfel in jullie 
bestaat. 
62 Toen Ik zag dat gij u op deze wijze aan Mijn dienst wijdde, heb Ik u gezegd dat gij een groot werk 
van barmhartigheid voor uw medemensen verricht. Ik heb u reeds gezegd, dat de geestelijke 
vervulling van de zending u niet verhindert een van de menselijke plichten te vervullen. Laat niemand 
proberen de eenvoud van mijn leer te compliceren. Geef de essentie van mijn onderwijs door en laat 
mensen erdoor inspireren. 
63 Hoe buitengewoon lijkt het u dat Mijn goddelijke Wil zich met uw verstand heeft verenigd! Hierop 
zeg ik u dat het de meest natuurlijke zaak is, omdat het een zaak is van God, die geest is, en van de 
mens, die krachtens zijn geest gelijkvormig is aan zijn Schepper. Jullie zouden willen doordringen in 
vele mysteriën die jullie nog niet mogen kennen, en ik zeg jullie slechts dat het niet de wetenschap 
zal zijn die ze jullie zal openbaren, maar de geest krachtens haar liefde voor haar Schepper. 
64 Onthul Mijn werk in dezelfde eenvoud waarin Ik het u heb gegeven, dan zullen uw medemensen 
het begrijpen door de ontwikkeling die zij hebben doorgemaakt. Als uw daden kunnen aantonen dat 
u de glorie die u ontvangt verdient, zal uw werk bewonderenswaardig zijn en zal de mens door u in 
Mij geloven. 
65 Ik ontvang uw ziel bij Mij, zodat zij haar vermoeidheid en de beproevingen van de wereld achter 
zich laat. 
66 Van verschillende plaatsen op aarde komt gij, verlangend naar mijn onderricht en mijn vrede. Als 
je dan mijn woord hoort, voel je de vaderlijke warmte en komt je hart tot rust. 
67 Er zijn er die u gaarne zouden volgen naar de plaats van samenkomst waar Ik u Mijn woord geef, 
maar vrees voor de wereld weerhoudt hen daarvan. Anderen echter kijken je minachtend aan, zelfs 
wanneer een innerlijke stem hun zegt dat de weg die je gaat juist is, en dat het de weg is die naar de 
waarheid leidt ─ zelfs wanneer zij het geschreeuw horen van de ontketende elementen en van de 
buitengewone gebeurtenissen die aankondigen dat een nieuwe tijd is aangebroken: de tijd van het 
oordeel, de voorbode van de tijd van genade. Ik heb Mijzelf geopenbaard op alle plaatsen van de 
aarde en in alle harten. Ik spreek tot hen door inspiratie, door intuïtie, en door dromen of 
openbaringen. 
68 Ik bereid thans de toekomstige geslachten voor die niet verscheurd zullen worden tussen twijfel 
en geloof, en die hun ware waarde en interpretatie zullen geven aan de optekeningen van de boeken 
die Ik u zal nalaten. 
69 Zij zullen de vervulling van de profetieën van vroegere tijden aankondigen. 
70 Ik zal de afschriften van deze tijd aan u overlaten, opdat gij ze bekend zult maken aan allen die 
mijn woord niet hebben gehoord. Je ware strijd zal pas komen na Mijn vertrek. 



71 Mijn leer, uw manier van aanbidden en uw daden zullen rechters zijn voor allen die van sekten en 
kerken kunnen komen om te onderzoeken. Het zal niet nodig zijn voor u om hen hun fouten te 
tonen. Integendeel, gij zult hen oprecht en liefdevol ontvangen, en hun mijn Werk in al zijn 
onderdelen tonen. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 241  
 
1 Ik ontvang u, mensen die komt om zich te voeden met het goddelijke Woord, dat het Brood van de 
ziel is. Ik kom naar je toe uit liefde voor jou. Ah jullie mensen die alleen maar naar pijn, bloed en 
angsten verlangen! De schaduwen van het materialisme hebben de blik van de mensen verduisterd, 
zodat zij de weg naar hun genoegdoening niet kunnen zien. 
2 Tenminste jullie die Mij horen, verheugen je in Mijn woord en vinden troost in Mij. Want deze 
mensheid heeft haar verstand en haar gevoelens misleid, want in plaats van naar de waarheid te 
streven, streeft zij naar verwarring. De grote menselijke intelligenties gedijen tegenwoordig in de 
misdaad, en dit maken zij tot hun ideaal. 
Daarom zeg Ik al heel lang tegen degenen die Ik Mijn discipelen noem, dat als zij de zending 
volbrengen die Ik hun heb toevertrouwd, hun voorbeeld zo'n invloed zal hebben op het leven, het 
denken en het spreken van anderen, dat zij zullen kunnen zeggen: Vandaag gebruik ik mijn geest, die 
ik vroeger nutteloos vond. 
3 Discipelen: Wanneer de geest van de mens opstaat, zich bevrijdt en werkt op de velden die hem 
toekomen, zal er een einde komen aan de beker van lijden die deze wereld drinkt. Zodra 
vergeestelijking bloeit in de geest en het hart van de mens, zal er bloei zijn op alle manieren van je 
leven. Ik spreek juist tot hen die ernaar streven Mijn discipelen te zijn en in wie Ik gevoeligheid vind 
wanneer zij Mij horen. 
4 Mijn volk, zie erop toe dat geen enkel moment van uw leven wordt verspild. Heb elkaar lief, en voel 
de pijn als je het niet eerder hebt gedaan. Denk diep na over de essentiële goede en slechte daden 
uit je verleden. Want uit deze overdenking zullen goede vruchten tot u komen, en denk dan aan de 
toekomst. Vraag jezelf af: "Wat heb ik voorbereid voor de komende tijd?" 
Jullie zullen begrijpen dat jullie iets te zeggen hebben tegen de mensheid, dat jullie iets moeten doen 
om haar te doen ontwaken uit die slaap die haar de lijkwade waarmee de dood haar thans bedekt en 
voortdurend bedreigt, niet laat zien ─ dat jullie iets moeten doen opdat zij ontwaakt en de stem van 
het geweten hoort. 
5 Ah jullie menselijke ijdelheden! Oh jullie mensen, die jullie bloei en jullie glorie zoeken op deze 
aarde! 
6 Om woorden te spreken die doden, hebben jullie voor jezelf een troon opgericht, vanwaar jullie 
bevelen laten horen voor oorlog, voor het oproepen van verderf en dood! 
7 Wat is het menselijk verstand als het niet verenigd is met de spiritualiteit, die bestaat uit geweten, 
gerechtigheid en barmhartigheid? Met welke woorden willen die mannen zich tegenover God 
verantwoorden, die met hun licht de grote vernietigingswapens hebben uitgevonden? Waarmee 
zullen zij de schuld betalen die zij op dit moment hebben? Hoe zullen zij de oogst van hun grote 
zaaien beheren? 
8 en aan allen die over Mij spreken en zich Mijn discipelen en dienaren noemen, vraag Ik: wat doen 
jullie in deze ogenblikken, en wat hebben jullie gedaan om de wereld te beschermen? 
9 O kinderen die Mij horen in deze tijd! Werk in Mijn Werk van Liefde, haast u om dat deel van uw 
leven dat Ik van u vraag, te wijden aan het welzijn van uw naaste, dat tegelijk voor uw welzijn zal zijn. 
10. Mijn werk heeft soldaten nodig. Waarom zou je je leven niet verliezen aan dit geestelijk front, 
daar je het op het slagveld zonder enig nut geeft? 
11 Gebruik dat deel van de tijd die Ik van u vraag door onderricht te geven, lezingen te houden vol 
liefde en kennis, harten te verzachten en wakker te schudden. Kijk naar Mijn Goddelijk Wezen terwijl 
het zich wijdt aan de taak om van je te houden, je te beschermen en je te redden. Onthoud dat ik 
zelfs als man mijn hele leven aan jou heb gewijd. Wees niet tevreden met het oogsten van slechts 
een paar zaden. Wat zal het geschenk zijn dat je in Mijn handen legt als je binnengaat in wat jij 'gene 
zijde' noemt? Ik gaf u het water uit Mijn bron in overvloed. Wil je me maar een paar druppels 
teruggeven? Getuig met je goede werken. 
12 De geestelijke gaven die zich in deze tijd in u hebben geopenbaard, zijn aan het licht gekomen om 
u te helpen die kristallen wateren uit te gieten over de zielen van uw medemensen. Leer van uw 
Meester, die zich altijd aan u heeft getoond als een bron van liefde, als een voortdurend geschenk, 



als een brandende lamp om het hart te verlichten van degene die lijdt. Is niet elk van mijn woorden 
als een fakkel van licht op het pad van de reiziger die op weg is naar het doel van zijn bestemming? Is 
deze boodschap niet een nieuwe openbaring die u dichter bij God brengt? 
13 Alleen wie mijn leer en mijn wet aanvoelt en beleeft, zal zich in mijn werk "leraar" kunnen 
noemen. Dit is waar dit woord je heenleidt, zodat je er het hoge en het lage in kunt herkennen. Want 
de geest, die groot wil zijn, is alleen geïnteresseerd in de grote werken. De kleine geest streeft slechts 
naar kleine dingen, en om te geloven moet hij zich pijnlijk afscheiden van het overbodige en zich 
sterken in de liefde tot zijn Vader. 
14 De grote geest daarentegen offert ter wille van zijn hoog ideaal of zijn zending van liefde zelfs 
datgene op wat u als zijn dierbaarste beschouwt. 
15 verwondert het u, dat mijn leerlingen van het tweede tijdperk alles hebben verlaten om mij te 
volgen en alles uit liefde voor u hebben gegeven? 
16 Mijn Woord nodigt iedereen uit terug te keren op de weg van de liefde. Daar zullen velen zich 
schamen dat zij haat of wrok koesterden tegen hun medemensen, dat zij hen niet zijn blijven 
liefhebben. Dan zullen zij hen weer van harte omhelzen met pijn en tegelijk met de vreugde van 
berouw. Dan zal de vergeestelijking zich openbaren en zal het aards-menselijke vervagen. 
17 Ik zal u meer vertellen over de grote zielen: zij zijn niet gevoelig voor beledigingen, noch zwak 
voor slagen. Zij kijken met gelijkmoedigheid naar dergelijke ellendigheden en met medelijden met 
hen die ze uitvoeren. Zij staan boven deze kleinigheden en kijken alleen naar wat groots is. 
18 Jullie zullen allemaal grote beproevingen moeten doorstaan. Je moet heel sterk zijn om niet te 
wanhopen en zo de schande van je zwakheid te vermijden. Gij, die dit woord gehoord hebt en 
gekomen zijt aan deze tafel vol goede spijzen en u gevoed hebt met mijn wijsheid, weest sterk en 
bemoedigt uw medemensen met uw liefde. 
19 Wie doet wat goed is, is een gezant van Christus. Maar hij zal geen titels nodig hebben om hem als 
zodanig te bevestigen, noch zal hij zich behoeven op te hemelen. 
20 Wat zeggen jullie tegen Mij als Ik jullie de droevige gebeurtenissen van de toekomst openbaar 
maak? Wat zou u kunnen bieden aan de niet-ingewijden die naar u toekomen met behoefte aan 
troost? 
21 Ik zeg slechts tot u: Zaai mijn zaad. Deze doctrine is je nalatenschap. Als je weet door te dringen 
tot de diepten van je ziel, zul je daar de Messias vinden die onophoudelijk terugkeert naar je hart om 
het te verlichten met zijn licht. 
22 Zij die morgen zullen komen om van mijn komst te vernemen, kunnen in twee groepen worden 
verdeeld: Zij die twijfelend komen en gelovig en berouwvol weggaan omdat de liefde van mijn woord 
hen heeft aangeraakt. En de anderen die ongelovig komen en even ontevreden zullen blijven omdat 
zij meer lichaam dan ziel zijn, meer beperking dan bezonnenheid. Maar tot jullie, die mijn nieuwe 
leerlingen genoemd zijn en die getekend zijn door de Heilige Geest, zeg ik: Wanneer beginnen jullie 
de wereld te verlichten door het voorbeeld van jullie werken van liefde? 
23 Luister: Toen Ik met jullie op aarde was, kwamen de mensen in drommen naar Mij toe ─ mensen 
in hoge posities, vol ijdelheid, heersers die Mij heimelijk opzochten om Mij te horen. Sommigen 
bewonderden Mij, maar uit vrees beleden zij het niet openlijk; anderen verwierpen Mij. Er kwamen 
massa's mannen, vrouwen en kinderen tot Mij, die 's morgens, 's middags en 's avonds naar Mij 
luisterden, en altijd vonden zij de Meester bereid hun het Woord Gods te geven. Zij zagen dat de 
Meester Zichzelf vergat en niet kon verklaren op welk uur Hij voedsel tot zich nam, opdat Zijn 
lichaam niet zou verzwakken en Zijn stem dof zou worden. De reden was dat zij niet wisten dat Jezus 
kracht ontving van Zijn eigen geest en voeding vond in Zichzelf. 
24 Zo zullen ook jullie op een dag leren dat wie, geïnspireerd door de Goddelijke Liefde, zijn bestaan 
wijdt aan het troosten, ondersteunen en beminnen van zijn medemensen, in zijn eigen ziel een 
ongekende kracht en voeding zal vinden die hem zal ondersteunen zonder ook maar een moment 
moe te worden in de strijd. 
25 Zo zal Ik Mij openbaren in dat volk dat vandaag nog hetzelfde is en dat morgen één gemeenschap 
zal vormen in de hele wereld: het volk van God. 



26 Leer van Mij en gebruik uw gaven om de grote schuld te betalen die u verschuldigd bent aan uzelf 
en aan de mensheid. Aanvaard uw verzoening gewillig, en verlang niet die schuld te betalen met iets 
dat u behaagt en niet moeilijk is. Want vaak zul je offers moeten brengen of afstand moeten doen. 
27 Ik vraag van u niet uw leven, maar slechts een paar uren, slechts een deel van uw tijd. 
28 Bedenk dat Jezus, om bij jullie te kunnen zijn, Zijn Moeder verliet - die allerbeminnelijkste Moeder 
die het enige was dat Hij op aarde had. Hij vertrok van haar in het leven en was alleen in haar armen 
toen Hij levenloos van het kruis werd genomen. Van jullie vraag ik niet zo veel, maar slechts een klein 
deel van wat ik jullie gegeven en geleerd heb. 
29 geef je leven door de bedroefden te troosten, de zieken te genezen en de verlorenen te redden, 
maar laat je niet doden alleen om te laten zien dat je bereid bent voor Mij te sterven. 
30 In mijn onderricht zullen geen aanklagers of beschuldigers zijn, noch overtreders of overtreders. 
Daarin zullen alleen zij zijn die ernaar streven zich opwaarts te ontwikkelen door de beoefening van 
mijn leringen. 
31 U bezit alles om Mij te bereiken: De wereld is een school, het leven is een leerboek, mijn inspiratie 
is een licht. De Meester ben ik, de mensen zijn mijn discipelen. Daarom roep ik jullie onophoudelijk, 
en zeg ik jullie: Jullie vinden allemaal een plaats in mijn liefde. 
32 Laat Mij niet alleen in Mijn onderricht, laat de liefde die Ik jullie betoon niet koud. Bedenk dat 
sommige menselijke lippen u verlichten met het woord van Mijn Geest. 
33 Wanneer jullie op aarde zeggen dat Ik jullie godsdiensten heb gebracht met Mijn leer, met Mijn 
wet, dan zeg Ik jullie dat er in Mijn ogen maar één godsdienst is, namelijk die van de liefde, de liefde 
tot de Vader, tot de naaste of de medemens en tot alles wat uit de Schepper is voortgekomen. 
34 Dat goddelijke opperste gebod om elkaar lief te hebben zal de wet zijn die alle mensen verenigt, 
die hen zo verlicht dat zij zich broeders en zusters voelen, elkaar beschermen, elkaar bijstaan, elkaar 
behoeden voor verzoeking en elkaar erkennen zonder aanstoot te nemen aan verschillen van ras of 
geloofsovertuiging. 
35 Stel je zo'n wereld voor en je zult je haar in vrede voorstellen, als één familie die geregeerd wordt 
door de wetten van liefde, eerbied en rechtvaardigheid. 
36 Deze profetieën zullen uitkomen, want uw wereld is niet gedoemd eeuwig een dal van duisternis 
en zonden te zijn. 
37 De deugd zal in de harten der mensen stralen als de bloemen in de tuinen. Want ik zeg u: De 
bloemen lijken in hun schoonheid op de ideeën en ingevingen die van God uitgaan om zondaars te 
redden. 
38 Komt nader, dit is uw weg; hier is brood voor de armen en troost voor de bedroefden. Kom en 
vrees niets. 
39 Gezegend volk van Israël, de Vader zegt tot u: "Hoort de stem van uw geweten, richt uw verstand 
op, want Ik zal Mijn Woord onuitwisbaar in ieder van u geschreven laten. Hoor het levende woord 
dat Ik thans overstroom, dat vloeit uit de bron van wijsheid die mijn Geest is. 
40 Ik heb alle wegen geopend, opdat al Mijn kinderen tot Mij kunnen komen. Nu is de tijd van 
ontwaken waarin Ik duidelijk Mijn woord van voorbije tijden zal tonen en de nieuwe openbaringen 
die Ik jullie zal geven, die de voltooiing zijn, het derde deel van het boek waarvan jullie de eigenaars 
zullen zijn. 
41 Ik heb het voorhangsel dat de grootheid van Mijn Leer verborg, van u weggenomen. Ik gaf u het 
zaad in het tweede tijdperk, opdat gij het zoudt zaaien en verzorgen en het op het juiste ogenblik 
zoudt aanbieden. 
42 Toch heb Ik van de opgedragen zaaiers de vruchten geëist en na lange tijd heb Ik weinig graan 
geoogst. Ik had u reeds gezegd: Er zullen nieuwe geslachten op aarde komen, en zij zullen Mijn 
laatste boodschap ontvangen. Ik ben ze op dit moment aan het voorbereiden en ik zeg je: De tijd 
kwam dat ik dit nieuwe tijdperk inluidde. 
43 De Voorloper wijdde de eerste werkers van mijn Werk in en daarna opende de Meester het boek 
om de gehele inhoud te tonen, die licht, wijsheid en verlossing voor de mensheid is. Zo kwam voor 
jou dat moment van genade. Ik heb mannen en vrouwen van verschillende geloofsovertuigingen en 
levensbeschouwingen verenigd. Ik drong door in hun hart en zag alleen bitterheid en teleurstelling. 



En toen zij mijn woord hoorden, verwierpen zij het niet, zij sloten hun hart niet, zij stelden het niet in 
vraag, maar zij ontvingen het met liefde en met eerbied. 
44 Ik liet hen zich wijden aan de studie van alle manifestaties van Mijn Goddelijkheid, en zij vonden 
deze geloofwaardig, vol van grote betekenis, en hun harten werden bemoedigd. Maar het ogenblik 
kwam, dat Ik tot hen zeide: Ik heb u gestreeld, gij hebt Mijn strelingen genoten, maar nu is het tijd 
om te strijden." En de lippen, die voorheen onhandig en stil waren, spraken met het Goddelijke 
Woord. Ik stortte zelf mijn woord door hen uit, en zij werden mijn stemdragers. 
Anderen, die ik vol geloof ontmoette, maakte ik kerkleiders en vertelde hen: Trek harten en vorm 
kerken van hen. Wapent u met kracht van ziel, want gij zult strijden tegen de hardvochtigheid der 
mensen. U zult worstelen met ongelovigen, want het zaad van Thomas is bewaterd en ontkiemd in 
de harten. Maar ik zal dit zaad bij de wortel ontwortelen en je bijstaan in je werk. Ieder van jullie zal 
als een fakkel zijn die het pad van je medemens verlicht. 
Wanneer de tijd van mijn aankondiging eindigt en jullie nog slechts van geest tot geest met mij in 
contact komen, zullen jullie verder onderricht geven. En de mensen zullen zich afvragen waar je het 
geleerd hebt. Dan zult gij hun het boek van uw hart tonen, waarin mijn onderricht gegrift staat en 
waaruit nieuwe ingevingen zullen ontspringen. 
45 Ik zal Mij inspannen om u voorbereid te laten zijn op de tijd na Mijn vertrek. Daarvoor heb Ik een 
lange periode vastgesteld, opdat jullie daarin vele gelegenheden zullen hebben om Mijn Werk te 
begrijpen. 
Toch ben ik niet zichtbaar geweest voor de materiële ogen. Hoewel Ik jullie gezegd heb dat in deze 
tijd ieder oog Mij zal zien, dat van de zondaar en dat van de niet-zondaar, hoeven het niet de ogen 
van het lichaam te zijn, maar is het de geestelijke blik die Mij aanschouwt, verlicht door de geest en 
de ziel als een heiligdom dat Mij aanvoelt. 
46 Ik heb op vele plaatsen "werkers" bereid om mijn Werk te openbaren. Hoeveel ogenblikken van 
geluk hebben jullie zielen niet gehad terwijl jullie naar Mijn leringen luisterden! Hoe blij bent u 
geweest met de wonderen die Ik u geschonken heb! Opdat jullie Mij zouden erkennen, heb Ik jullie 
ontelbare bewijzen gegeven, want Ik wil dat jullie, zodra jullie daartoe bereid zijn, hen ontvangen die 
door Mij bestemd zijn om deze onderwijzing te kennen. Als oudere broeders en zusters zult gij u 
inzetten voor de harten die lijden, om hen bij te staan en als hun steun te dienen. Breng het 
verdwaalde schaap terug naar de horde, verzacht het lijden, red je medemens. 
47 Ik zal u helpen met uw kruis wanneer gij uitgeput zijt, en Ik zal u leren de berg der voldoening te 
beklimmen. Wat kon je verwachten als je niet voldeed. Hoe zouden jullie kracht kunnen voelen, hoe 
zouden jullie kunnen leven, als jullie, nadat jullie Mij gehoord hebben, niet zouden getuigen van deze 
leringen? 
48 Weest sterk, hebt elkander lief, en mijn zegen zal als dauw op u nederdalen, om u altijd te 
bemoedigen. 
49 Wanneer je de geneugten van het leven voelt, schrijf je deze geneugten toe aan de wereld. Maar 
ik zeg je: Ik wil je vreugdevol zien. Daarom stuur ik je deze momenten van geluk. Want als het kind 
lacht, lacht ook de Vader. Zoek de gezonde vreugden die de ziel niet storen, en gij zult Mij daarin 
vinden. Maar wees blij als je kunt glimlachen temidden van je lijden! 
50 Mijn vaderlijke blik rust op jullie harten, o geliefde kinderen, en ik zie jullie toewijding. Jullie zijn 
vergeten wat tot jullie materiële leven behoort, en voedt je met Mijn woorden om je te vullen met 
de essentie ervan, en om Mijn Aanwezigheid diep in jezelf te voelen. Ik openbaar Mijzelf aan jullie 
omdat Ik jullie liefheb en Ik wil dat jullie Mijn verlangen begrijpen. Vervuld van dankbaarheid, tonen 
jullie Mij nederig jullie hart en zeggen Mij: "Meester, lees erin als in een open boek en werk in ons 
Uw Wil. Wij zullen instemmen met wat U over ons zult beslissen." 
51 Ik zie uw geloof en uw vertrouwen in Mijn Goddelijkheid. Je weet dat ik je liefheb en je alles gun 
wat rechtvaardig en goed voor je is. Daarom, heb vertrouwen en vraag Mij om hulp. 
Het is een tijd van eerherstel waarin jullie leven, waarin jullie geen volmaakte vreugden en geen 
blijvende vrede zullen kennen. Deze aarde is niet jullie vaderland. Jullie zijn tijdelijke bewoners ervan, 
en naargelang jullie verdiensten werken jullie een beter, hoger leven uit dan dit leven. 
52 Wanneer jullie op aarde voorbereid zullen zijn, zullen jullie de vrede van Mijn Geest voelen ─ die 
vrede die jullie hebben genoten en die de rest van de wereld niet kent ─ die zachtmoedigheid die van 



Mijn woord uitgaat ─ die heerlijkheid die jullie hebben ervaren wanneer jullie verheven zijn in 
gemeenschap met Mij. De wereld heeft deze prikkel niet, maar zij heeft haar nodig, zij wacht haar af 
omdat zij weet dat zij moet komen, en sommigen bereiden zich voor omdat zij vermoeden dat de tijd 
nadert dat Ik tot hen zal komen. 
Toch zeg ik je: Gij allen zult deze vrede bezitten, gij allen zult het licht der waarheid leren kennen. 
Mijn woord zal zich verspreiden en gaan van mond tot mond, van huis tot huis, en van volk tot volk 
door middel van Mijn werkers. Maar Ik heb in hen en in de mensen hun trage vooruitgang gezien, 
hun schuchterheid, en daarom is Mijn Werk niet verder gegaan dan de nauwe grenzen waarin zij het 
hebben opgesloten, en dit is niet Mijn Wil. 
53 "Arbeiders," Ik heb van u eenheid gevraagd, opdat gij één geest, één verstand en één hart zult 
vormen, opdat uw medemensen, waar zij zich ook bevinden, van u hetzelfde woord zullen horen, 
hetzelfde getuigenis in allen, en Mijn Goddelijke liefde in u weerspiegeld zullen zien. 
54 Ik heb jullie liefde, geduld en nederigheid geleerd, opdat jullie je zending als een zacht kruis 
kunnen dragen. Het werk van vernieuwing, zuivering en vergeestelijking van de mensheid is een werk 
dat tijd vergt. De ene generatie zal dezelfde geest van strijd en dezelfde verheffing van de ziel 
doorgeven aan de volgende, totdat de wereld zichzelf in de loop van de tijd vervolmaakt en de 
vervulling van haar zending bereikt. 
55 Wees niet bang voor morgen. Noch bang zijn om te ver te gaan en de weg kwijt te raken. Het pad 
is zo breed dat je niet snel het einde zal bereiken. Ik ben bij je bij elke stap die je zet, voor je en 
achter je, aan je rechter- en aan je linkerhand. De kracht van mijn Geest bekleedt u; die innerlijke 
kracht die u aanmoedigt om onvermoeibaar te strijden, zal u niet verlaten. Sommigen onder u 
hebben jaar in jaar uit gewerkt en hebben elke dag zien aanbreken als de eerste waarin zij voor mijn 
Werk hebben gewerkt. 
56 Zoekt alle volmaaktheid in Mij, maar eist geen absolute gerechtigheid en volmaaktheid van de 
"werkers". Ze zijn menselijk en lopen het gevaar zwak te worden. Ook zij vechten voor hun 
verlossing. Die volmaaktheid waarnaar je ziel verlangt ─ zoek haar bij de zielen die op hoge spirituele 
vlakken wonen, waar alles liefde, schoonheid en licht is. 
57 Uw hart is gezuiverd in de vervulling van de missie. Ieder gaat vooruit naar gelang zijn liefde, zijn 
inzet en zijn verlangen om Mij te dienen. Mijn woord is voor allen hetzelfde geweest, en toch heb ik 
"werkers" ontdekt die grote stappen zetten in de richting van vergeestelijking, en anderen die 
achterop zijn geraakt in hun ontwikkeling. 
58 Om de essentie van mijn leer te kennen, moet je ze volgen. Als je alleen maar naar mijn leringen 
luistert en ze dan vergeet, zul je ze niet kunnen bewaren, noch zul je in staat zijn die heerlijke 
essentie die mijn leringen bevatten, over te dragen. Het is zo eenvoudig dat je het kunt oefenen 
vanaf het eerste moment dat je het hoort. De liefde is de eerste wet die Ik u heb bekend gemaakt, en 
daaruit vloeien alle andere wetten en geboden voort. 
59 Ik heb u gezegd dat Ik allen gelijk heb geschapen en allen liefheb. Waarom houden jullie niet van 
elkaar zonder onderscheid van ras, klasse of geloof? Waarom hou je van sommigen en negeer je 
anderen? Heb niet alleen lief wie u goed doet, maar zoek allen op en knoop met hen een band van 
liefde aan. Beoefen de universele liefde die alles omarmt, en heb uw aardse en geestelijke broeders 
en zusters lief. Mijn werk plaatst alle zielen op hetzelfde niveau. Ik wil dat jullie allen mijn familie 
vormen die elkaar liefheeft en universele vrede schept, die zich verbindt met mijn Goddelijkheid, 
zodat ieder van jullie mijn vertegenwoordiger kan zijn, waar je ook bent. 
60 Bereid u voor, opdat ieder van u een vrucht van de grote boom moge zijn en die vrucht zich 
oneindig moge vermenigvuldigen. 
61 Bid voor de wereld en laat dit gebed zijn als een mantel die de mensheid beschermt, als een 
tegengif tegen de oorlog die steeds naderbij komt en de mens ten val brengt. 
62 Ik zegen al mijn schepselen en laat hen verenigd achter in mijn uitgestrekte armen. 
63 Komt tot Mij, jullie die tranen vergieten, Ik ben de Trooster. De Liefde nadert jullie, want jullie zijn 
de schepselen die in hun woestenij de streling van de Vader nodig hebben om zichzelf te herstellen. 
64 U draagt allen een kruis op uw schouders, opdat u daarin gelijk zult zijn aan de Meester. Maar ik 
wil niet dat dit kruis een ondraaglijke of zware last wordt door uw gebrek aan begrip en 
verhevenheid. 



65 De wisselvalligheden van het leven waaien door jullie leven als een wervelwind. Maar die liefde 
tot de Vader en het vertrouwen dat je in Hem hebt gesteld, geven je rust in de beproevingen en 
stellen je in staat als overwinnaar uit de strijd te komen. 
66 Wie werkelijk op Mij vertrouwt, zal nooit worden bedrogen. 
67 Pijn maakt het verharde hart gevoelig, het zal kristalhelder water uit de rotsen doen gutsen. De 
beproevingen houden de ziel wakker. 
68 Jullie zijn op zoek gegaan naar mijn woord, omdat jullie de stem kennen van de goddelijke Herder, 
in wiens voetstappen jullie al lang komen. 
69 Het is geen dwang geweest die u heeft gedreven Mij op deze wijze te volgen, noch is het vrees 
geweest, maar het verlangen nuttig te zijn voor uw naasten, de Heer welgevallig te zijn. 
70 Zo bereiden de nieuwe discipelen zich voor om de fakkels te zijn die de wereld verlichten. Zalig 
zijn zij die Mij begrijpen en in Mijn Woord geloven, want zij zullen in hun ziel geen honger noch dorst 
voelen. 
71 Ik wil niet dat uw hart morgen vervuld zal zijn van ijdelheid en zelfoverschatting, wanneer het 
getuige is van de wonderen die door uw gaven zijn verwezenlijkt. Maar ik wil u ook niet timide zien, 
want dan zou u geen vertrouwen in uw medemens wekken. Wees overtuigd van wat je spreekt en 
doet. 
72 U moet uw voorbereiding versterken en uw aanpak vervolmaken, zodat u na mijn vertrek zult 
worden herkend. 
73 Aan u allen heb Ik de gave van genezing toevertrouwd, waarmee u wonderen kunt verrichten 
onder de lichamelijk en geestelijk zieken. 
74 Gij zult de verdorvene zelf in het slijk zoeken om hem de hand der redding te geven. Als je denkt 
dat mijn zaad daar niet zal ontkiemen, heb je het mis. Ik kan je bewijzen dat bloemen zo wit als 
sneeuw kunnen ontspringen uit het slijk. Hoe verdorvener een ziel is, des te meer liefde is er nodig 
om haar te zoeken, en wanneer zij de streling of de genezende balsem voelt, zal zij een straal van 
licht tot zich voelen doordringen en zal zij tot de vurigsten behoren. Haar dankbaarheid zal zeer groot 
zijn, want zij zal vergeven worden voor haar fout, die ook zeer groot was. 
75 Deze zult gij zoeken, zoals ik u altijd heb gezocht. Vergeet niet dat de rechtvaardigen al bij mij zijn. 
Mijn vrede zij met u! 
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