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Opmerking over deze kwestie:  
 
Dit deel is getrouw verwerkt naar de inhoud van bovengenoemd Duits origineel voor het 
vertaalprogramma DeepL, ProVersion, dat in 12 talen vertaalt.  
 
Status december 2020  
 
 
Het is de wil van de Heer om deze werken gratis ter beschikking te stellen van alle mensen. Het is 
niet Zijn wil om dit werk voor geld te verkopen. Alle beschikbare delen kunnen gratis als PDF worden 
gedownload op het internet.  
Het is ook de wil van de Heer om zijn woord over de wereld te verspreiden. Dit moet gebeuren in 
verband met het getuigenis van mijn eigen, spiritistisch voorbeeld. Daarom zijn alle 6 tot nu toe 
verschenen delen van mijn persoonlijke, spiritistische voorbeeld op mijn homepage beschikbaar om 
gratis als PDF te downloaden, evenals 5 dichtbundels in het Duits en Engels die gebaseerd zijn op het 
Boek van het Ware Leven.  
De Heer riep me in Zijn dienst in 2017. Ik heb deze geschiedenis in de bovengenoemde 6 delen 
opgetekend, met vermelding van de datum van elk deel. Het bevat vele dromen, visioenen, 
geheimen die de Heer mij heeft geopenbaard, profetieën, voorspellingen van actuele gebeurtenissen 
in de wereld. Het is een oproep aan de mensheid om wakker te worden en voor mij een fase van 
zuivering en opstijging en terugkeer naar de boezem van de Vader.  
 
Mijn naam, Anna Maria Hosta is een geestelijke naam die de Heer in 2017 aan mij openbaarde.  
Hosta, vertelde de Heer mij, heeft de volgende betekenis:  
Hos... (de achternaam van mijn man) - Hos - t.... (gastheer, brood des levens, woord van God) en  
Hos...t...A (A als in mijn naam, Anna)  
Mijn burgerlijke naam is van geen belang, want het is de wil van de Heer dat het WOORD de harten 
beroert en dat deze zich oriënteren op het woord, niet op de boodschapper. De boodschapper is 
slechts de drager van het WOORD en dit is God zelf. Het is de essentie van al Gods eigen ervaringen 
met de wezens die Hij geschapen heeft, en het is voor hun onderricht, zodat zij het kunnen 
bestuderen om zichzelf te zuiveren en te vervolmaken, met het doel om tot God terug te keren en 
weer in de schoot van de Vader binnen te treden.  
 
Anna Maria Hosta 
Vreedzame Christus op Aarde 
https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com (meertalig) 
E-mail: a.m.hosta@web.de  
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Voorwoord  
 
"Dit is de voorspelde tijd waarin Ik tot de mensheid moest spreken, en Ik wil dat jullie boekdelen 
samenstellen in vervulling van Mijn profetieën met dit woord dat Ik jullie gegeven heb, ...." (6, 52) 
De aangekondigde tijd verwijst naar de tegenwoordige tijd, ook wel de Derde Tijd genoemd, als het 
opvolgende tijdperk van de Eerste Tijd (Mozes en de profeten) en de Tweede Tijd (Jezus en zijn 
apostelen). 
De Derde Tijd werd door de Geest van Elia en zijn discipel Roque Rojas in 1866 in Mexico voorbereid, 
zodat van 1884 tot eind 1950, over een periode van 66 jaar, de Goddelijke Geest Zichzelf aan de 
mensheid kon mededelen: Zondag na zondag kwamen mensen uit het gewone volk bijeen in 
eenvoudige ontmoetingsplaatsen om ongeveer twee uur lang naar de Goddelijke Boodschap te 
luisteren. Als spreekbuizen (porta vozes) maakte God gebruik van de talrijke stemdragers (profeten 
van de tegenwoordige tijd) die in een verheven gemoedstoestand de straal van het Goddelijke 
Woord hoorbaar maakten. 
Deze goddelijke openbaringen, boodschappen of leringen werden mede gestenografeerd en 
opgetekend in het decennium vóór 1950. Na 1950 werden uit dit enorme aantal protocollen 366 
leringen geselecteerd en gepubliceerd in het grote 12-delige werk Libro de la Vida Verdadera (Boek 
van het ware leven). 
Na 1975 hebben Walter Maier, die de zondagse bijeenkomsten van 1943 tot 1950 had bijgewoond, 
en Traugott Göltenboth de delen I tot en met V in het Duits vertaald en uitgegeven bij Reichl Verlag. 
Na het overlijden van Walter Maier in 2001 werd deel VI voltooid door Traugott Göltenboth en 
gepubliceerd in 2004. 
De delen VII tot XI werden vervolgens ook vertaald door Traugott Göltenboth en in 2014-2015 
gepubliceerd door Buchdienst zum Leben. Deel XII zal naar verwachting in 2016 beschikbaar zijn. 
Zo heeft de Goddelijke Geest in tijden van de grootste wetenschappelijke en technische vooruitgang, 
maar ook van de grootste oorlogen en ideologische dwalingen, de mensheid niet met rust gelaten. In 
zijn oneindige liefde en wijsheid heeft God ons door de Mexicaanse Openbaringen 
De Heilige Geest heeft ons een uitweg getoond uit ideologische dwalingen, heeft troost en helende 
balsem gegeven aan onze hongerige zielen, en heeft ons zeer praktische aanwijzingen gegeven om 
ons leven te richten naar de goddelijke wil.  
Moge de volgende woorden snel uitkomen: 
 

Glorie aan God in de hoogste 
en vrede op aarde 

...en de mensen een plezier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inleiding  
 
De volgende uittreksels kunnen de lezer een eerste indruk geven van het huidige volume. De 
nummers tussen haakjes verwijzen naar de instructie en de versnummering 
 
Goed is waarheid en liefde 
Erken dat mijn woord geen nieuwe religie is en kan zijn. Dit werk is het lichtende pad waarin alle 
ideologieën, geloofsovertuigingen en religies zich spiritueel zullen verenigen om de poorten van het 
Beloofde Land binnen te gaan. (310,39) 
Ken Mij, jullie allen, opdat niemand Mij zal verloochenen ─ ken Mij, opdat jullie Godsbegrip op 
waarheid zal berusten en jullie zullen weten dat waar het goede zich toont, daar Ik ben. 
Goedheid mengt zich met niets. Goedheid is waarheid, is liefde, is barmhartigheid, is begrip. 
Het goede is duidelijk herkenbaar en onmiskenbaar. Herken het, zodat je niet dwaalt. Ieder kan een 
andere weg gaan; maar als zij allen op één punt samenkomen, wat het goede is, zullen zij uiteindelijk 
herkennen en zich verenigen. Niet zo, indien zij zichzelf hardnekkig bedriegen door het kwade voor 
het goede te stellen en het kwade voor het goede te versluieren, zoals het geval is met de mensen 
van deze tijd. (329, 45-47) 
 
De weg terug naar ons spirituele huis 
Elke wereld, elk bestaansniveau, is geschapen opdat de ziel zich erop zou kunnen ontwikkelen en een 
stap in de richting van haar Schepper zou kunnen zetten, en zo, steeds verder voortschrijdend op het 
pad van volmaaktheid, de mogelijkheid zou hebben om het doel van haar reis te bereiken, het 
toppunt van geestelijke volmaaktheid, dat juist het wonen is in het koninkrijk van God, vlekkeloos, 
zuiver en welgevormd. Voor wie lijkt het onmogelijk om uiteindelijk "in de schoot van God" te 
wonen? Ah, jullie miserabele redenaars, die niet echt weten hoe te denken! Ben je al vergeten dat je 
uit mijn schoot bent voortgekomen, dat wil zeggen, dat je daarin al eerder hebt bestaan? Er is niets 
vreemds aan het feit dat alles wat uit de bron van het leven is voortgekomen, er op zijn tijd naar 
terugkeert. Iedere ziel, toen zij uit Mij voortkwam in het leven, was maagdelijk rein; doch daarna 
bevlekten velen zich op haar pad. Niettemin, daar alles door Mij was voorzien op een wijze, 
liefdevolle en rechtvaardige wijze, ben Ik onmiddellijk begonnen met het verschaffen van alle 
noodzakelijke middelen voor hun redding en vernieuwing langs de weg die Mijn kinderen moesten 
gaan. 
Ook al is die geestelijke maagdelijkheid door vele wezens geschonden, toch zal er een dag komen 
waarop zij zich van al hun overtredingen zullen zuiveren en zo hun oorspronkelijke zuiverheid zullen 
herwinnen. De zuivering zal in mijn ogen zeer verdienstelijk zijn, want de ziel zal haar bereiken door 
grote en voortdurende 
beproevingen van hun geloof, liefde, trouw en geduld. (313, 21-23) 
Ik wil dat aan het einde van de strijd, wanneer al mijn kinderen voor eeuwig verenigd zijn in het 
Geestelijk Tehuis, zij delen in mijn oneindig geluk als Schepper, als erkenning van het feit dat ieder 
van jullie op een opbouwende of herstellende manier aan het goddelijke werk heeft deelgenomen. 
Alleen als geestelijke wezens zullen jullie ontdekken dat van alles wat Ik vanaf het begin geschapen 
heb, niets verloren is gegaan, dat alles in Mij herrijst, dat alles tot leven komt en vernieuwd wordt. 
Daarom, wanneer zovele wezens voor lange tijd verloren zijn geweest, wanneer velen in plaats van 
levenswerken destructieve werken hebben verricht, zullen zij ontdekken dat de tijd van hun dwaling 
slechts tijdelijk was, en dat hun werken, hoe slecht zij ook waren, genoegdoening zullen vinden in het 
Eeuwige Leven, en zij zullen worden omgevormd tot medewerkers van Mijn onophoudelijk 
scheppend Werk. 
Wat zijn een paar eeuwen van zonde en duisternis, zoals de mensheid op aarde had, als je ze 
vergelijkt met de eeuwigheid, met een tijd van evolutie en vrede zonder einde? Gij zijt uit vrije wil 
van Mij afgeweken en, door gewetenswroeging gedreven, zult gij tot Mij wederkeren. (317, 17-20) 
 
Spirituele wezens van licht staan aan onze zijde 



Jullie lopen niet alleen, want mijn bemoediging en licht zijn bij ieder van jullie. Maar mocht dit u 
weinig lijken, dan heb Ik aan de zijde van ieder menselijk wezen een geestelijk wezen van licht 
geplaatst om over uw schreden te waken, om u enig gevaar te doen vermoeden, om als metgezel te 
dienen in uw eenzaamheid en als steun op de levensweg. Zij zijn die entiteiten die je 
beschermengelen of beschermers noemt. 
Wees nooit ondankbaar jegens hen en wees niet doof voor hun ingevingen, want uw kracht zal niet 
voldoende zijn om alle beproevingen van het leven te doorstaan. Jullie hebben hen nodig die verder 
gevorderd zijn dan jullie en die iets weten van jullie toekomst omdat Ik die aan hen heb 
geopenbaard. 
De strijd van deze wezens is zeer moeilijk zolang u niet tot vergeestelijking komt, omdat u van uw 
kant zeer weinig bijdraagt om hen in hun moeilijke opdracht te helpen. Wanneer uw spiritualiteit u in 
staat stelt de aanwezigheid van uw broeders en zusters te voelen en waar te nemen, die onzichtbaar, 
zonder enig vertoon, werken voor uw welzijn en vooruitgang, zult u er spijt van krijgen dat u hen 
gedwongen hebt zoveel te worstelen en te lijden omwille van uw zonden. Maar wanneer dit inzicht 
in u opkomt, is dat omdat het reeds licht geworden is in uw geest. Dan zullen mededogen, 
dankbaarheid en begrip voor hen ontwaken. 
Welk een groot geluk zal er in uw beschermelingen zijn wanneer zij zien dat hun inspanning door u 
wordt gesteund en dat hun inspiratie in harmonie is met uw verheffing! U hebt zovele broeders en 
zusters en zovele vrienden in het "Geestelijk Dal" die u niet kent. Morgen, wanneer de kennis van het 
Geestelijk Leven zich over de gehele aarde zal hebben verspreid, zal de mensheid het belang kennen 
van die wezens aan uw zijde, en de mensen zullen mijn Voorzienigheid zegenen. (334, 70-76) 
 
De strijd tussen licht en duisternis 
Buiten uw menselijk leven bestaat er een wereld van geesten, uw broeders en zusters, voor de mens 
onzichtbare wezens, die onderling strijden om u te veroveren. Deze strijd is het gevolg van het 
verschil in evolutie tussen sommigen en anderen. Terwijl de Lichtwezens, gedragen door het ideaal 
van liefde, harmonie, vrede en volmaaktheid, het pad van de mensheid besprenkelen met licht, haar 
altijd bezielen met het goede en haar alles openbaren wat goed is voor de mensheid, zaaien de 
Wezens die zich nog steeds vastklampen aan het materialisme van de Aarde die niet in staat zijn 
geweest zich los te maken van hun egoïsme en hun liefde voor de wereld, of die eindeloos menselijke 
verslavingen en neigingen voeden, de weg van de mensen met verwarringen bezaaien, de geest 
verduisteren, de harten verblinden, de wil tot slaaf maken om gebruik te maken van de mensen en 
hen tot werktuigen van hun plannen te maken, of hen te gebruiken alsof zij hun eigen lichaam waren. 
Terwijl de Geestelijke Wereld van Licht probeert de ziel van de mens te winnen, om voor haar een 
doorgang naar de eeuwigheid te openen; Terwijl deze gezegende scharen onophoudelijk zwoegen, 
toenemend in liefde, en verpleegsters worden aan het ziekbed van pijn, raadgevers aan de zijde van 
de mens die de last draagt van een grote verantwoordelijkheid, raadgevers voor de jeugd, 
beschermers van kinderen, metgezellen van hen die vergeten en alleen leven, werken de legioenen 
van wezens zonder het licht van geestelijke wijsheid en zonder het verheffende gevoel van liefde 
eveneens onophoudelijk onder de mensen. Maar hun doel is niet om je pad naar het Spirituele 
Koninkrijk te vergemakkelijken ─ nee; de intentie van deze wezens is totaal tegenovergesteld, hun 
streven is om de wereld te domineren, om er de meesters van te blijven, om zichzelf op aarde te 
bestendigen, om de mensen te domineren en hen tot slaven en instrumenten van hun wil te maken ─ 
in één woord, om zich niet te laten beroven van wat zij altijd als het hunne hebben beschouwd: de 
wereld. 
Dus, discipelen: er woedt een hevige strijd tussen sommige wezens en anderen ─ een strijd die jullie 
fysieke ogen niet zien, maar waarvan de weerkaatsingen zich dag na dag in jullie wereld doen voelen. 
Opdat de mens zich zou kunnen verdedigen en zich van de boze invloeden zou kunnen bevrijden, 
heeft hij kennis nodig van de waarheid die hem omringt, moet hij leren bidden met de geest en moet 
hij ook weten met welke vermogens zijn wezen begiftigd is om ze te kunnen gebruiken als wapens in 
deze grote strijd van goed tegen kwaad, van licht tegen duisternis, van vergeestelijking tegen 
materialisme. Het is juist de Geestelijke Wereld van Licht die werkt en strijdt en alles voorbereidt 
opdat op een dag de wereld het pad van de vergeestelijking zal inslaan. 



Denk hier eens over na en je zult je een voorstelling kunnen maken van de hevigheid van de strijd 
van je geestelijke broeders en zusters die strijden om de mensen te redden ─ een strijd die voor hen 
een beker is waarmee jullie hen voortdurend de gal van ondankbaarheid te drinken geven, omdat 
jullie je beperken tot het van hen ontvangen van al het goede dat zij jullie schenken, zonder je ooit 
aan hun zijde te scharen om hen bij te staan in hun strijd. 
Weinigen zijn het die weten hoe zij zich bij hen moeten aansluiten, weinigen zijn het die ontvankelijk 
zijn voor hun ingevingen en hun wenken volgen. Maar hoe sterk gaan zij door het leven, hoe 
beschermd voelen zij zich, welke verrukkingen en inspiraties bezielen hun geest! 
De meeste mensen worden heen en weer geslingerd tussen deze twee invloeden, zonder te kiezen 
voor de ene, zonder zich volledig te verbinden met het materialisme, maar ook zonder zich in te 
spannen om zich daarvan te bevrijden en hun leven te vergeestelijken, dat wil zeggen te verheffen 
door goedheid, door kennis en geestelijke kracht. Die zijn nog helemaal in oorlog met zichzelf. 
Zij die zich geheel aan het materialisme hebben overgegeven, zonder zich nog om de stem van het 
geweten te bekommeren, en die alles veronachtzamen voor zover het hun ziel betreft, strijden niet 
meer, zij zijn overwonnen in de strijd. Zij geloven dat zij gewonnen hebben, dat zij vrij zijn, en zij 
beseffen niet dat zij gevangenen zijn en dat het nodig zal zijn dat de legioenen van het licht naar de 
duisternis neerdalen om hen te bevrijden. 
Deze boodschap van licht zend ik aan alle volkeren van de aarde, opdat de mensen ontwaken, opdat 
zij zich bewust worden van wie de vijand is die zij moeten bestrijden tot zij hem verslaan, en van de 
wapens die zij dragen zonder het te weten. (321, 53-63) 
 
God's visie voor onze toekomst 
Ik verwacht vergeestelijking van de wereld. Voor Mij hebben de namen, waarmee elke kerk of sekte 
zich onderscheidt, geen betekenis, evenmin als de grotere of geringere luister van haar riten en 
uiterlijke vormen van eredienst. Dit bereikt alleen de menselijke zintuigen, maar niet mijn geest. Ik 
verwacht vergeestelijking van de mensen, want het betekent verheffing van het leven, ideaal van 
volmaaktheid, liefde voor het goede, wending tot de waarheid, uitoefening van de activiteit van de 
liefde, harmonie met zichzelf, die harmonie is met anderen en dus met God. (326, 21-22) 
Uit de mensen van nu, zonder spiritualiteit en liefde, zal Ik de generaties voortbrengen die zo vaak 
door Mijn Woord zijn geprofeteerd. Maar voor het zover is, zal Ik werken aan deze volkeren die 
elkaar thans miskennen, oorlog tegen elkaar voeren en elkaar vernietigen. Dan, wanneer de 
uitvoering van Mijn oordeel over allen is heengegaan en het onkruid ontworteld is, zal een nieuwe 
mensheid te voorschijn komen, die in haar bloed niet langer de zaden van tweedracht, haat of nijd 
zal dragen, omdat het bloed van haar ouders gezuiverd is in de smeltkroes van pijn en berouw. 
Ik zal hen ontvangen en tot hen zeggen: "Vraag, vraag en het zal u gegeven worden", zoals Ik u in de 
tweede Era heb gezegd. Maar vandaag voeg ik eraan toe: weet hoe je het moet vragen. (333, 54)  
Stel je de vooruitgang voor van een mensheid waarvan de moraal voortkomt uit spiritualiteit; stel je 
een mensheid voor zonder grenzen of nationale grenzen, broederlijk delend van alle middelen van 
bestaan die de aarde aan haar kinderen biedt. Probeert u zich eens voor te stellen hoe de menselijke 
wetenschap er uit zou zien als zij als ideaal de liefde voor elkaar zou hebben, als de mens de kennis 
die hij zoekt zou ontvangen door het gebed. Bedenk hoe aangenaam het Mij zal zijn de aanbidding 
van liefde, geloof, gehoorzaamheid en nederigheid van de mensen te ontvangen door hun leven 
heen, zonder dat zij hun toevlucht behoeven te nemen tot riten en uiterlijke vormen van aanbidding. 
Alleen dit zal het leven voor de mensen zijn, want daarin zullen zij vrede ademen, vrijheid genieten, 
en zich slechts voeden met datgene wat waarheid bevat. (315, 57-58) 
Wanneer mijn stem geestelijk in de mensheid wordt gehoord, zullen de mensen iets voelen vibreren 
dat altijd in hen is geweest, ook al kon het zich niet in vrijheid uiten. Het zal de geest zijn die - 
aangemoedigd door de stem van zijn Heer - zal opstaan en gehoor zal geven aan mijn oproep. Dan zal 
op aarde een nieuw tijdperk beginnen, want gij zult het leven niet langer van onderen bekijken, maar 
het aanschouwen, erkennen en genieten vanuit de hoogte van uw zielsverheffing. (321, 38-39) 
 
 



Instructie 310  
 
Mijn vrede zij met u! 
1 Kom tot Mij, verloren en dwalende mensheid. Zoek eerst Mijn Koninkrijk, en eenmaal daarin, drink 
uit de onuitputtelijke bron van Mijn wijsheid. Maar vergeet niet dat Mijn Koninkrijk niet van deze 
wereld is en dat je het alleen kunt binnengaan door Mijn Wetten van Liefde te volgen. 
2 Discipelen: Het huidige jaar 1950 zal beslissende gebeurtenissen brengen voor alle mensen. 
Daarom is je verantwoordelijkheid zo groot als je naar mijn onderricht luistert. 
3 De mensheid is ziek, is blind, en is op weg naar de ondergang. De Vader zal hen redden door uw 
bemiddeling. Voorwaar, Ik zeg u, niemand zal verloren gaan. 
4 Daar Ik al Mijn kinderen gelijkelijk liefheb, waarom is er dan ellende in de wereld? Dit is de vraag 
die mensen stellen. Maar je weet de reden voor wat er gebeurt. 
5 Dit is niet de eerste keer dat je ziel in deze wereld leeft. Lang geleden stond Ik toe dat het in 
verschillende aardse lichamen reïncarneerde, zodat het zijn fouten kon goedmaken en Mijn Wet 
waardig kon worden. Vanaf het begin van hun schepping heb Ik zielen op aarde geplaatst, opdat zij 
door hun eigen verdiensten de mogelijkheid zouden krijgen om Mijn Koninkrijk binnen te gaan. 
6 De ziel van de mens is het bevoorrechte schepsel van de schepping geweest. Ik heb het begiftigd 
met de vrijheid van wil als een bewijs van mijn liefde. Alle andere wezens zijn onderworpen aan mijn 
wil. Maar als de mensen, in de uitoefening van hun vrije wil, alleen maar zijn afgedwaald van de weg 
van mijn liefde, zullen zij hun verlossing moeten bereiken op diezelfde weg, die door hun vrije wil tot 
stand is gebracht. 
7 Voor alle zielen is de tijd van de oogst gekomen, en daarom ziet gij verwarring onder de mensen. 
Maar waarlijk, ik zeg u, in deze chaos zal ieder zijn eigen zaad oogsten. Maar wat zal er gebeuren met 
diegenen van Mijn kinderen die voortdurend Mijn wet hebben overtreden? Voorwaar, allen die 
slapen en die mijn onderricht niet willen bestuderen en er geen acht op willen slaan, zullen door de 
beproevingen worden gegrepen als door een wervelwind die hen neer zal doen storten. Maar voor 
allen die mijn instructies hebben opgevolgd, zal het zijn als een aanmoediging voor hun 
plichtsbetrachting, als een mooie beloning die God hun geeft. 
8 De Vader is onuitputtelijk actief, Hij werkt eeuwig voor al Zijn kinderen, en met het oog op dit 
voorbeeld moeten ook jullie onvermoeibaar zijn in de vervulling van jullie werk, opdat jullie op deze 
wijze één worden met jullie Heer. Begrijp, dat uw werk voor u een ware zegen is, omdat het bestaat 
in het steeds nader komen tot uw God. Dit is het geheim om je leven te perfectioneren. 
9 De mens is geëvolueerd, en in zijn evolutie heeft hij vele vruchten verkregen om de mensheid te 
dienen. Maar nu, in zijn arrogantie, heeft hij zich superieur gewaand aan zijn Schepper. 
10 U vraagt Mij of Ik Mijn kinderen kan helpen om uit hun dwaling te komen. En ik zeg je: Ja, mensen. 
De gelegenheid die Ik aan de ziel heb gegeven in haar reïncarnaties in het menselijk leven is een 
bewijs van Mijn liefde. Want Mijn Koninkrijk kan alleen worden verkregen door de goede daden van 
liefde en barmhartigheid die Mijn kinderen verrichten door de richtlijnen van hun geweten te volgen 
met het volle gebruik van hun wilsvrijheid. 
11 Zelfs wanneer gij u onbetekenend en zwak voelt, moet gij uw medemensen bijstaan door de 
oneindige macht die Ik u met het gebod heb toevertrouwd. Het zuivere en luide gebed dat Ik jullie 
heb geleerd is wat de hele mensheid moet verenigen in de horde van Mijn liefde. 
12 Bid, leerlingen, zend uw gedachten als een boodschap van vrede naar hen die thans uw leven 
veranderen door hun intelligentie, opdat de vruchten die zij verkrijgen als een balsem mogen zijn 
voor het lijden van de mensheid. 
13 Waarom noemt de Heer jullie "het uitverkoren volk?" Omdat ik je al in de Eerste Era een moeilijke 
missie onder je medemensen gaf. Toch heb Ik je niet met grotere gaven begiftigd dan zij, noch heb Ik 
je boven de andere volkeren geplaatst, maar Ik heb je gemaakt tot een trouwe zoon, de 
boodschapper van Mijn boodschap van licht en liefde aan alle volkeren op aarde die nog in dwaling 
verkeren. 
14 Aan jullie heb Ik de genade verleend om Mijn woord te horen door een stemdrager ─ een 
boodschap die jullie, als de tijd daar is, zullen overbrengen naar het hart van de mensen. 



15 Discipelen, maak gebruik van de tijd, kijk naar de mensen die verzonken zijn in hun materialisme 
en zich vastklampen aan de valse stemmen van de wereld. Het lijden zal in hen zijn, en alleen op deze 
wijze zullen zij ontwaken met betrekking tot hun geweten. Lijden, zelfs als je het niet begrijpt, zolang 
je het doorleeft, is een zegen voor je ziel. 
16 Verheft u tot Mij in de geest, boven elke kwelling, boven elke verzoeking of zwakheid, en gij zult 
begrijpen hoe mooi de weg is die Ik u aanbied in de vervulling van Mijn Wet. Als je kijkt naar de 
mensheid, die in haar verdorvenheid het toppunt van verdorvenheid heeft bereikt, dan zegt de Vader 
je: de ziel is toch geëvolueerd, de wreedheid van oorlogen heeft haar wakker geschud, en nu, op 
zoek naar vrede met alle middelen, staat zij op een tweesprong. 
17 Daar is je missie, Israël. Ieder van u zal de mensheid moeten leiden met zijn gebed en met zijn 
voorbeeld. Niemand heeft het recht te spreken over de onvolkomenheden van zijn buren. Wie van 
jullie is dan perfect? Veroordeel niemand en wees een goed voorbeeld onder de mensen. Op deze 
manier zult u leven als een weerspiegeling van eeuwige vrede en gelukzaligheid. Dan zullen de 
mensen, vermoeid door het lijden, tot u komen en zeggen: "Geef ons uw brood, geef ons dit 
onuitputtelijke water." 
18 Naties strijden voor een vrede die ze nog niet hebben bereikt. In sommige delen van de wereld 
zijn de oorlogen opgehouden, maar in andere blijft de chaos de mensen omringen in hun 
moorddadige gevechten. Tevergeefs willen zij dat er vrede heerst in deze wereld, want het ontbreekt 
hen aan liefde en barmhartigheid. 
De mens beeft van angst voor de nieuwe wapens die door menselijke intelligentie zijn gecreëerd. 
Help hen, mensen, reik hen de hand met mijn boodschap van liefde die ik jullie heb toevertrouwd. 
Heb geen voorkeur voor bepaalde rassen, talen of ideologieën, zie in hen slechts uw broeders en 
zusters die raad en liefde nodig hebben. 
19 Bidt, want waarlijk, Ik zeg u: Mijn vrede zal komen tot alle volkeren der aarde, overwinnende het 
egoïsme en de menselijke zwakheden 
20 Zo zal mijn Rijk tot u komen, en dan zullen de uitvindingen die thans verderf en dood zaaien, 
slechts worden uitgezonden in de noodzakelijke wederopbouw om van deze wereld een waar 
paradijs te maken. Ik wil dat de mens zich eindelijk vervolmaakt en deze planeet regeert zoals de 
Vader het heelal regeert: met liefde. 
21 De man die een groot vertrouwen in mijn wet heeft en mijn leer met grote liefde onderwijst, 
heeft niets te vrezen, want hij zal een werktuig van de Vader zijn en tegelijk een deel van God. 
22 Discipelen: zoals het licht de duisternis wegneemt, zo zullen jullie met mijn goddelijke boodschap 
in staat zijn de onwetendheid van de mensheid weg te nemen. 
23 Mijn woord dat in dit derde tijdperk wordt geopenbaard zal de mensen ertoe brengen de ware 
betekenis van gerechtigheid te ontdekken en wetten uit te vaardigen die door mijn werk zijn 
geïnspireerd. 
24 Deze leer, die de mensheid nog onbekend is, zal zich uiteindelijk over de aarde verspreiden en 
wortel schieten in de harten van vele volkeren. De vergeestelijking zal haar volle ontwikkeling 
bereiken in de mensheid van de toekomst. 
25 U hebt de genade gehad mijn boodschappen te horen via mijn stemdragers, maar u zult niet 
langer getuige zijn van de bloei van mijn Leer, omdat u niet langer tot deze aarde zult behoren. Er 
zullen andere geslachten zijn, die getuigenis zullen afleggen van de vervulling van mijn woord. Omdat 
de taak aan jullie is gegeven om pioniers van de vergeestelijking te zijn. 
26 Maar daarom zal jullie zending niet minder belangrijk zijn dan die van de toekomstige generaties ─ 
integendeel. Bedenk dat veel van u afhangt, dat zij de goede weg inslaan, dat zij goede uitleggers van 
mijn Werk en goede leerlingen zijn. 
27 U zult uw deel bijdragen, dat - zoals ik u reeds heb gezegd - zeer belangrijk is. Maar word er niet 
trots op. Want wie ijdel wordt in een geestelijk werk, heeft niet begrepen hoe een waardig discipel te 
zijn, want een van de meest wezenlijke voorwaarden om een discipel van Mij te zijn, is nederigheid. 
28 Kijk naar jezelf in de spiegel van je geweten om te zien of er geen oneerlijkheid in te vinden is. Kijk 
naar uzelf in deze binnenspiegel voordat u de werken van uw medemensen begint te veroordelen. 
Dan zal er meer zuiverheid en waarachtigheid in uw daden zijn. 



29 Ik zeg u dit, omdat ik zie dat velen van u er behagen in scheppen de dwalingen te veroordelen die 
uw medemensen begaan in de verschillende godsdienstige gemeenschappen, evenals hun riten en 
hun diensten. Ik zeg u, dat het beter voor u zou zijn noch over kerken noch over geloofsbelijdenissen 
te oordelen, daar gij voorshands hun geestelijke draagwijdte niet erkent. 
30 Ik laat jullie achter als gidsen, maar niet als opruiers. Uw zaad zal dat van vrede en eensgezindheid 
zijn, maar nooit dat van verwarring of geweld. 
31 Mijn Woord heeft eenheid en vrede ten doel, opdat jullie, wanneer jullie erdoor geïnspireerd zijn, 
weten hoe je je medemensen de hand kunt reiken en hun geloof altijd zult eerbiedigen als iets 
heiligs. Want hun geloof is een innerlijk altaar waarin ik verblijf. Dan zul je in staat zijn om in je 
medemensen de ontplooiing te herkennen die zij hebben bereikt door hun strijd, hun inspanning en 
hun tegenslagen. 
32 Indien gij, bij vergelijking van de vorm waarin uw medemensen hun godsdienst belijden met de 
vorm die gij hebt, verschillen ontdekt, houdt dan niet op naar de schijn te oordelen en dringt door tot 
de kern van de zaak waar de waarheid bestaat. Aangezien jullie spiritisten zijn, denk eraan dat jullie 
je altijd moeten houden aan de geest en niet aan de uiterlijke vormen. 
33 Als je geleidelijk je medemensen op deze manier begrijpt, zul je vrij spoedig ontdekken dat ieder 
mens een andere weg gaat, maar dat alle wegen samenkomen in één enkel punt, dat de weg is naar 
licht, waarheid en leven. 
34 Je beseft nu dat het niet voldoende is om de kennis van mijn woord in je ziel te dragen, want het 
belangrijkste moet nog gebeuren, namelijk mijn leringen in praktijk te brengen. Dit is de test waarin 
je moet laten zien hoeveel je van mijn woord hebt geleerd. 
35 Toen Ik u in figuurlijke taal zei dat Ik uw lippen sloot, was dat om u te doen begrijpen dat Ik op dat 
moment uw lippen zegende, zodat uw ziel door hen haar bezieling kon openbaren en Mijn 
Goddelijke woorden kon herhalen, terwijl die lippen gesloten bleven om te oordelen, te bekritiseren, 
te liegen of te lasteren. Bewaar mijn onderricht liefdevol en laat uw ziel overvloeien in woorden van 
troost, van licht, van balsem, van wijsheid en van vrede, als een stroom die vele eeuwen heeft 
opgehoopt. 
36 Het zal voor u niet nodig zijn Mijn naam dikwijls uit te spreken ─ integendeel. Hoe minder jullie 
erover spreken en hoe beter jullie Mijn onderricht toepassen, des te groter zal jullie getuigenis van 
Mij zijn. 
37 Voel uw naasten in uw hart als ware broeders en zusters, beetje bij beetje, zie de mensheid als 
één familie, maar pas op dat u dit verkondigt. Maak nooit uw verdiensten bekend, want het is aan 
Mij alleen om ze te beoordelen. Het enige wat je bekend moet maken door je leven en je woorden is 
Mijn werk. Want dit zal aan al uw medemensen bekend worden. 
38 De nederigheid van de spiritualist moet reëel zijn, mag niet louter schijn zijn, opdat zijn stempel 
op aarde vol licht zal zijn. 
39 Erken dat mijn woord geen nieuwe godsdienst is, noch kan zijn. Dit Werk is het lichtende pad 
waarin alle ideologieën, geloofsovertuigingen en religies zich spiritueel zullen verenigen om de 
poorten van het Beloofde Land binnen te gaan. 
40 Ik geef u in dit woord de vrede en de liefdevolle zorg die u uw pijnen zullen doen vergeten. Ik 
versterk jullie geloof en geef jullie licht, zodat jullie de weg kunnen volgen die naar Mij leidt. Dit licht 
inspireert u, nodigt u uit te bidden voor hen die lijden ─ aanwezig of afwezig. Het brengt je dichter bij 
je onbekende broeders en zusters die ver van je wonen en die je niet fysiek kunt aanraken of strelen. 
Mijn leer leert u om alles te vragen en aan te voelen wat er in het hart van uw naaste omgaat. Ik heb 
jullie gezegd dat Ik allen aanwezig ben, dat voor Mij niemand afwezig of ver van Mij verwijderd is, en 
Ik geef jullie de mogelijkheid om je te bewegen tot hen die hulp, troost of gezelschap nodig hebben. 
41 Hoeveel goeds zult gij kunnen doen vanaf de dag dat gij uw gaven erkent en ze weet te gebruiken 
ten bate van uw medemensen! De voorbereide ziel kan afstanden overbruggen, gevaren trotseren en 
hindernissen overwinnen om te gaan waarheen zij verlangt. 
42 Als u een zware last in uw ziel draagt omdat u uw oude schulden niet hebt kunnen betalen, werk 
dan op een geestelijke manier en u zult de verloren vrede en vreugde voelen terugkeren. 
43 Mijn woord doet u de vorige tijden beleven door u te herinneren aan mijn manifestaties door de 
aartsvaders en profeten, en mijn woord door Jezus in het Tweede Tijdperk. Ik laat u mijn liefde voor 



de Vader voelen, en uw ziel herstelt zich in de wetenschap dat zij gezien en beschermd wordt door 
mijn barmhartigheid. 
44 Ik spreek tot u met dezelfde wijsheid als die welke Ik, als Meester, aan Mijn discipelen heb 
gegeven. Vandaag echter laat Ik u, als de Heilige Geest, een andere bladzijde van het boek zien, 
opdat gij die bestudeert en verlicht wordt. 
45 Het is mijn wil dat jullie de drie testamenten die jullie in drie tijden gegeven zijn, tot één verenigen 
en dat jullie je voorbereiden op het antwoord aan hen die jullie vragen naar de reden van deze 
manifestaties. 
46 Het voorbeeld van uw voorvaderen is met onuitwisbare letters geschreven: Abraham, Izaäk en 
Jakob, die aan hun volk een zaad van geloof, liefde en standvastigheid hebben nagelaten, hebben 
hun bestemming vervuld en zijn bij Mij. Van jou vraag ik geen opoffering, want die tijden zijn nu 
voorbij. Jullie leven is vandaag toch al droevig, en ik wil alleen dat jullie je spiritueel maken. Maar 
indien Ik aan uw kinderen de zending zou opdragen om Mijn Leer naar andere landen te brengen, 
verzet u dan niet. Als Ik u zou gebruiken om een menigte te leiden met uw woorden en voorbeelden, 
weiger dan niet. Zo zult gij een stempel drukken in deze tijd, en Ik zal de komende geslachten de 
vruchten tonen die mijn woord heeft voortgebracht. 
47 De tijd van de strijd is voor u gekomen. De geestelijken van grote religieuze gemeenschappen 
verenigen zich met elkaar om zich sterk te voelen en tegen Mijn uitverkorenen te strijden. Wanneer 
de tijd komt, zullen zij deze openbaring, die Ik u heb toevertrouwd, aan hun talent willen 
toeschrijven, die slechts door Mij is voorbereid. Als Ik deze genade in u heb gelegd, dan is dat omdat 
Ik u ken en u heb gezuiverd en gevoed om Mij van uw verstand te bedienen. Maar wat Ik jullie 
gegeven heb behoort toe aan al Mijn kinderen, en Ik wil niet dat het een aanleiding is om te vechten. 
Als deze strijd toch begint na 1950 ─ een tijd waarin jullie Mijn manifestatie in deze vorm niet meer 
zullen hebben ─ hoezeer zullen jullie dan de afwezigheid van Mijn Woord voelen! Dan zal Ik jullie 
alleen toestaan Mijn apostelen van groot geloof en sterke wil tot voorbeeld te nemen. 
48 Mijn woord zal weldra andere volkeren bereiken en de mensen in hun haat en hun dorst naar 
wraak bedwingen. Zie, nog steeds staan de zieken niet op uit hun kamp, en nog steeds is er nieuws 
van nieuwe oorlogen. De huizen zijn niet herbouwd, de naties niet hersteld, en nog steeds is er dorst 
naar bloed. Laat mijn boodschap van vrede en harmonie hen bereiken. 
49 U weet dat buiten uw werelddeel de volkeren zijn verwoest en de pijn alle harten heeft bereikt. Er 
zijn geen kinderen, jongeren of volwassenen die niet een kelk van lijden hebben geleegd, en onder 
hen ontdek ik diegenen die, ondanks hun lijden, de kracht hebben te vragen dat de naties die hun 
vrede bewaren, niet door oorlog worden geteisterd. En in verschillende sekten vind ik vrome zielen 
die met oprechte liefde en medeleven bidden voor hen die deze grote beproevingen ondergaan. Ik 
ontvang hun werken, respecteer hun gewoonten en erken hun verdiensten. Waak, bid, vraag als 
goede discipelen, en Ik zal u Mijn genade schenken. Ik bescherm elk schepsel en zegen alle naties. 
50 Jullie zullen allen de vrede krijgen die jullie verdiend hebben, maar ik beloof jullie betere tijden. 
Na de zuivering die op aarde moet plaatsvinden, zullen door Mij gezonden mannen verschijnen, 
deugdzame zielen met grote zendingen om de gehoorzame mensenfamilie te scheppen. Vier 
generaties na de uwe zullen voorbijgaan totdat Mijn Leer zich over de wereld verspreidt en prachtige 
vruchten plukt. 
51 Niet al Mijn kinderen zullen Mijn komst in de geest in deze tijd begrijpen, noch zullen zij weten dat 
Ik de mensheid voorbereid om tot Mij terug te keren. Ik wil dat jullie terugkeren zoals jullie uit Mij 
zijn voortgekomen ─ dat is, zuiver ─ zodat jullie het Koninkrijk der Hemelen kunnen binnengaan. 
52 Ledere ziel draagt in zich een kracht die haar beschermt in vervolgingen en verzoekingen, en een 
licht dat haar leidt, hetwelk het geweten is. Als Ik de mens vrijheid van wil heb gegeven, dan is het 
opdat hij een eigen wil bezit en zich daardoor meester voelt over zijn leven, over zijn daden, en gelijk 
aan Mij. Ik heb Mijn liefde aan hem bewezen door hem de bezitter te maken van een hoge 
bestemming en door hem te omringen met gemakken, ook al gehoorzaamde dat kind niet aan de 
wetten die Ik hem gaf. 
53 Mijn roeping in deze tijd is voor allen geweest, toch zijn er weinigen die Mij volgen. Voel je niet 
ver van Mij omdat je vandaag in deze wereld leeft. Ik wil dat jullie Mij reeds herkennen in jullie 
wereld van leven, dat jullie hart ontvankelijk is voor elke Goddelijke manifestatie, dat jullie Mij 



liefhebben en dat jullie innig met Mij verenigd zijn. Omdat jullie Mijn natuur bezitten, ook al is het in 
een beperkte vorm, kunnen jullie Mij begrijpen en grote werken doen. 
54 De weg die Ik voor de ziel heb uitgestippeld, leidt haar naar de verheffing, hoewel zij op die weg 
dikwijls distels en doornen tegenkomt. 
55 Indien gij heilige of rechtvaardige mannen zoekt om u te leiden, zult gij hen niet vinden. Als jullie 
de hoogste volmaaktheid willen nastreven, kijk dan naar Mij in het Oneindige, verenig je met Mij, en 
Ik zal jullie raad geven en inspireren. 
56 Gij hebt niet tot de wereld gesproken over hetgeen gij van Mij hebt gehoord. Maar deze 
materialistische en koude wereld wacht op een teken van Mij, een hint of een woord, om tot haar 
Heer terug te keren en een nieuw leven te beginnen. De wetenschappers observeren en vragen zich 
af wat de reden is van zoveel verschijnselen in de ruimte. De theologen willen doordringen in Mijn 
mysteriën en iedere ziel die gevoelig is voor Mijn aanwezigheid vraagt zich af of de wereld een nieuw 
tijdperk is binnengetreden en Ik heb het antwoord voor deze dorstigen, dorstig naar kennis, aan wie 
Ik bij de bron het water te drinken zal geven dat hun dorst zal lessen. 
57 Jullie zijn nu voorbereid, jullie gaven zijn blijvend. Als je de genade die je hebt gekoesterd hebt, 
verlies die dan niet. Als gij verdiensten hebt, vermeerder ze. Want geen offer zal onvruchtbaar zijn, 
noch enige inspanning tevergeefs, want elk werk blijft opgeschreven en er is geen hand die uw boek 
kan uitwissen of veranderen. 
58 Gij, die een Israëlitische ziel in u draagt, weet dat de essentie die Mijn woord voortbrengt dezelfde 
is als die welke Ik u in het Eerste en het Tweede Tijdperk heb gegeven. Vandaag toon Ik jullie de 
bladzijden van het Boek des Levens in zijn derde deel, en net als de vorige bevat het Mijn oneindige 
wijsheid. 
59 Ik ben het boek waarin het leven is geschreven en waarin alle wijsheid aanwezig is. Kom, klop aan 
Mijn deur en Ik zal ze zonder uitstel voor je openen. Maar ik wil in je hart een waar verlangen naar 
licht zien. Mocht u het gevoel hebben dat uw begrip de grens van zijn begrip heeft bereikt en niet 
verder kan gaan, maak u dan geen zorgen. Want dan zal uw geest, waarvoor andere horizonten 
bestaan, boven de beperkingen van de materie uitstijgen tot hij het licht bereikt dat hij wenste te 
aanschouwen. 
60 Telkens wanneer de mens, in zijn verlangen om zijn kennis te vermeerderen, alles heeft 
toevertrouwd aan de macht van zijn intelligentie, heeft hij gefaald wegens hindernissen die voor het 
menselijk verstand onoverkomelijk zijn. Of hij heeft zich gestort in afgronden vol mysteries, zonder 
zijn nieuwsgierigheid te kunnen bevredigen of zijn verlangen om meer licht te ontdekken voor zijn 
wetenschap. 
61 Tot nu toe ontbrak het de wetenschappers aan spiritualiteit, en daarom is hun kennis altijd 
beperkt geweest, omdat zij niet wisten hoe zij de ware oorsprong, de oeroorzaak en het principe 
moesten zoeken van alles wat zij bestudeerden. 
62 Waarlijk, Ik zeg u, na dit tijdperk van materialistische, egoïstische en verderfelijke wetenschap zal 
er een tijd komen waarin wetenschappers zullen weten door te dringen in de mysteries van de 
natuur ─ geestelijk voorbereid door gebed, bekleed met nederigheid en eerbied, geïnspireerd door 
nobele, hoge, menselijke ideeën en intenties. 
63 Met grote stappen beweegt de mensheid zich naar het einde van deze wereld die door de 
wetenschap van de mens is geschapen, deze valse en oppervlakkige wereld, en het zal de mens zijn 
die eigenhandig het werk vernietigt dat zijn trots en hebzucht hebben opgebouwd. 
Daarna is er stilte, bezinning en daardoor vernieuwing, verheven voornemens en idealen. Een nieuw 
tijdperk zal voor de mensen aanbreken, en daarin zal een mensheid binnentreden die gezuiverd is 
van pijn en gezuiverd van ervaring. De mensen zullen een nieuwe wereld bouwen, maar het zal een 
wereld zijn die geleid wordt door de geestziel, verlicht door de geest, op het pad van mijn Wet 
gebracht. 
64 Ik wil dat deze wereld begrijpt dat de materialistische wetenschap nooit het doel van uw bestaan 
is geweest, en dat ook niet zal zijn, daar gij er zelfs uw geluk op aarde niet mee hebt kunnen 
bereiken. 



65 U moet weten dat wanneer u deze planeet verlaat om een hogere wereld van leven te kunnen 
bereiken, u dit niet zult kunnen doen als u een wetenschappelijke en materialistische wereld verlaat, 
maar alleen als het een wereld is die vergeestelijkt is door liefde, door deugd. 
66 De gematerialiseerde zielen zijn blind in andere werelden omdat zij hun vermogen om het 
geestelijke te begrijpen hebben verwaarloosd en zichzelf zo hebben belet voldoende gevoelig te 
worden om het subtiele, het zuivere, het hoge, het lichtende waar te nemen. 
67 Niemand durft te ontkennen dat hij in zijn wezen geestelijke taken meebrengt. Alleen ik en jouw 
geest kennen het verbond dat bestaat tussen de Vader en zijn kinderen. Geloof echter en weet dat 
jullie Mij rekenschap zullen moeten afleggen van alles wat Ik jullie heb toevertrouwd, dat jullie 
rekenschap zullen moeten afleggen van alle gaven en opdrachten die Ik jullie heb toevertrouwd, 
wanneer jullie als geestelijke wezens terugkeren naar het eeuwige koninkrijk. 
68 Daar gij een tijd hebt bereikt, waarin gij het Geestelijk Leven reeds kunt begrijpen, aanvaarden en 
doorgronden, heb Ik u Mijn Woord gezonden, dat een onderricht is voor de ziel, dat een zekere weg 
is en vol licht, opdat gij daarin met zekere en vaste schreden tot Mij moogt komen en u met geduld 
en liefde kunt verbeteren, en ontdoe je van de mantel van onzuiverheden die je lange tijd gedragen 
hebt en verkrijg steeds meer licht, zodat wanneer het gezegende uur komt om je uit deze wereld van 
beproevingen en strijd te verwijderen, je een waardige intrede zult doen in de "vallei" die op je 
wacht om je een oogst van licht en een vrucht van vrede te geven. 
69 Gij allen hebt Mijn Licht in u, iedere ziel bezit deze genade; maar terwijl voor sommigen dit licht 
steeds sterker wordt, groeit, naar buiten doordringt om zich bekend te maken, blijft het voor 
anderen slechts in een geheime, verborgen, onbewuste staat. Maar voorwaar, Ik zeg u: Hoezeer 
iemand ook geestelijk achterlijk is, hij zal altijd in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en 
kwaad; daarom zijn jullie allen tegenover Mij verantwoordelijk voor jullie werken. 
70 Ik moet u zeggen dat uw verantwoordelijkheid zal toenemen naarmate uw kennis toeneemt, want 
dan zult u steeds gevoeliger worden voor de bevelen van het geweten. 
71 Beseft gij hoezeer gij op aarde behoefte hebt aan onderricht, dat u op een geoorloofde, juiste en 
eenvoudige wijze tot inzicht zal brengen? 
72 Hier hebben jullie Mijn woord, mensen, het beloofde woord, de boodschap die reeds door Mij is 
aangekondigd in het Tweede Tijdperk ─ de boodschap waarvan de essentie de Geest van Waarheid 
zou zijn, het Goddelijke Licht dat zou komen om elk mysterie op te helderen dat de geesten van de 
mensen niet hebben kunnen doorgronden. Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 311  
 
1 geliefde discipelen: jullie hebben het heiligdom bereid om Mij te ontvangen en hier ben Ik, 
aanwezig in geest en in waarheid. Ieder van jullie toont Mij zijn eigen heiligdom. Maar de Meester 
houdt van datgene wat jullie vormen door jullie eenheid, door jullie spirituele harmonie. Daarom heb 
Ik u de liefde geleerd, opdat gij daardoor in de geest het tijdperk van de geestelijke vereniging zoudt 
bereiken. Waarlijk, Ik zeg u, alleen dan zult gij Mij het ware heiligdom kunnen tonen, waar men het 
goddelijk concert hoort. 
2 Vandaag bouw Ik deze tempel door mijn Woord, door de ingevingen van mijn Wet in de ziel van 
mijn kinderen. Maar toch zijn jullie mijn discipelen, kind discipelen komen voortdurend in mijn 
Aanwezigheid. Sommigen heb ik al vele jaren onderwezen, anderen begin ik de eerste lessen in het 
Derde Tijdperk te geven. 
3 Mijn woord door deze manifestatie zal spoedig eindigen. Maar wie zullen zij zijn die de mensen de 
les volgens Mij zullen voorhouden? Wie zullen degenen zijn die de instructies uit het Grote Boek des 
Levens doorgeven?..: Mijn discipelen, die Ik lang heb voorbereid, zodat zij Mijn plaats in kunnen 
nemen. Maar niet opdat zij slechts zouden trachten Mijn woorden te herhalen. Want dan zou je 
slechts de woorden van de stem-drager weergeven. Maar het is niet het menselijke woord dat ik u 
nalaat, maar de betekenis van mijn boodschap. 
4 U hebt mijn woord gehoord door mijn stemdragers. Daarin heb je onvolkomenheden ontdekt die 
sommigen hebben toegeschreven aan het lichaam van de stemdrager, en anderen aan Mij. Ik wil 
Mijn kinderen, door wie Ik Mijzelf manifesteer, niet beschuldigen, maar Ik zeg jullie toch: Ik heb jullie 
in deze manifestatie niet bedrogen, Ik heb dat nooit gedaan. Ik heb u Mijn openbaringen en de 
inspiratie van de Heilige Geest gebracht door middel van de menselijke geest, en samen met Mijn 
volmaakte onderricht zijn er de onvolkomenheden van de mens geweest. De Meester vertelt het je: 
Dit stadium van mijn manifestatie zal voorbijgaan, en dan, verlicht door het licht van mijn Heilige 
Geest, zullen jullie duidelijk begrijpen te onderscheiden waar mijn essentie tot uitdrukking komt en 
wat menselijke onvolkomenheden zijn. Zoals de landarbeiders op aarde, wanneer zij hun tarwe 
hebben geoogst, het kaf van het koren weten te scheiden, zo zult gij het koren van mijn onderricht 
van het kaf scheiden en het bewaren in de graanschuur van uw hart. Maar het kaf, dat is de 
onvolmaaktheid van de stemdragers, zal aan de vergetelheid worden overgeleverd, terwijl de 
betekenis van mijn onderricht eeuwig in uw ziel zal blijven. 
5 Om Mijzelf bekend te maken in deze tijd, in deze vorm, heb Ik de oproep tot grote scharen 
gezonden. Onder hen heb ik mannen en vrouwen van verschillende leeftijden, standen en rassen 
gekozen. Deze uitverkorenen, waar jij deel van uitmaakt, zijn zielen die ik ken. Want er is geen enkele 
ziel die een vreemde voor Mij is. Jullie zijn allemaal mijn kinderen. 
6 Ik heb de ontwikkelingsweg van ieder van jullie gevolgd, want Ik heb jullie bestemming 
uitgestippeld. En toen Ik jullie riep om bij deze manifestaties aanwezig te zijn, koos Ik Mijn 
uitverkorenen. Ik heb hen begiftigd met gaven en bekwaamheden en zij worden in hun taak 
bijgestaan door geesten van licht, door Mijn boodschappers van vrede ─ zielen vol van het Woord die 
jullie stap voor stap op het pad van het spiritualisme hebben gebracht en die jullie hebben geholpen 
om in jezelf de gaven en de genaden te ontdekken en jullie zielen te doen ontwaken voor het 
hiernamaals, voor de eeuwigheid. 
7 Door Mijn goddelijke leringen en door de beproevingen die Ik wijselijk over uw leven verdeel, heb 
Ik uw ziel steeds meer ontplooid, heb Ik haar gestaald voor de strijd en heb Ik haar geopenbaard wat 
voor haar eerst een mysterie was, een ondoordringbaar geheim. Gij hebt vreugde beleefd aan Mijn 
werk en door Mijn lessen leert gij langzamerhand de leringen van het Eerste en Tweede Tijdperk te 
interpreteren, die de theologen niet hebben kunnen bevatten. 
8 De beproevingen die je op je levenspad tegenkomt, deprimeren je. Maar onmiddellijk herinner je je 
dat mijn goddelijke Geest in je wezen is ─ als een ster, als een vuurtoren, en altijd wend je je tot dat 
licht om jezelf te redden. 
9 Velen van de uitverkorenen die Ik met genadegaven heb overladen, hebben hun taak in Mijn Werk 
koud gelaten. De idealen van de wereld, de verleidingen en het gebrek aan voorbereiding hebben 



hen van Mij gescheiden. Maar hoevelen die trouw zijn gebleven aan Mijn onderricht zie Ik bekleed 
met Mijn genade, hoewel zij niet tot de uitverkorenen behoorden, noch het zegel en de gaven 
hebben ontvangen door de Stemdrager. Want Ik heb hun hun gaven gegeven van geest tot geest, en 
in hen is de genade aanwezig, die in u allen latent is geweest sedert het begin der tijden. 
10 Zalig zijn de getrouwen, zalig zijn zij die standvastig blijven tot het einde van hun beproevingen. 
Gezegend zijn zij die de kracht die mijn onderricht hun schenkt niet hebben verkwist, want zij zullen 
de wisselvalligheden van het leven met kracht en licht doorstaan in de komende tijden van 
bitterheid. 
11 Weest getrouw, leerlingen, want mijn werk zal jullie nooit in de steek laten, de Meester zal zijn 
belofte vervullen en geen ogenblik afwezig zijn van jullie strijd met de mensen. 
12 Mijn leer, die jullie ziel voedt, wil jullie omvormen tot meesters, tot trouwe apostelen van de 
heilige Geest. 
13 Met deze openbaringen wil ik u niet alleen de vrede van de wereld brengen en uw leed 
verzachten door lichamelijke verlichting. Ik geef jullie met deze manifestatie de grote leringen die tot 
jullie spreken over je spirituele ontwikkeling. Want als Ik u slechts de goederen van de wereld had 
willen brengen, waarlijk dan zeg Ik u, dan zou het voldoende zijn geweest de wetenschappers, die Ik 
door mijn intuïtie verlicht en aan wie Ik de geheimen van de natuur zou hebben geopenbaard, de 
genezende balsem toe te vertrouwen om u van uw lichamelijk lijden te genezen. 
14 Mijn Werk wil jullie andere horizonnen laten zien, voorbij jullie planeet, met dat oneindige aantal 
werelden dat jullie omringt ─ horizonnen die geen einde kennen, die jullie de weg wijzen naar de 
eeuwigheid die van jullie is. 
15 Het is uw ziel tot wie Ik spreek opdat zij door Mijn Licht, Mijn Wet, die in de geest is, naar haar 
volmaaktheid zal streven. Verander deze wet in een ladder, een pad, zodat jullie Mij kunnen 
bereiken. Want het is jullie komst waarop Ik vol verlangen wacht, opdat jullie, o geliefde kinderen, 
Mijn Koninkrijk genieten, Mijn Liefde begrijpen en Ik op Mijn beurt de julliewe ontvang, die volmaakt 
moet zijn opdat jullie geestziel de universele glorie van Mijn Werk kan genieten. 
16 Bereik dit koninkrijk, discipelen, waarin ik jullie zal bijstaan. Want hoevele vijanden, hoevele 
verzoekingen zullen uw stap tegenwerken, en hoevele afgronden zult gij moeten ontvluchten! 
17 Jullie zijn het volk Israël, zwervend door de woestijn op zoek naar het land van belofte. Jullie 
hebben Mozes niet meer als jullie leider ─ het is jullie Vader die dit volk leidt, die jullie bemoedigt en 
opricht. Al leid Ik jullie door Mijn uitverkorenen ─ besef dat boven hen de Universele Gids staat, die 
God is, die jullie Vader is, die tot jullie spreekt en jullie zegt: blijf voortgaan, versla je vijanden, word 
niet zwak in beproevingen, opdat jullie onderweg niet omkomen. Voorwaarts! Wees niet ontrouw 
aan uw lot, want u weet niet of u op dat moment niet reeds een glimp zult kunnen opvangen van het 
Beloofde Land aan de horizon. 
18 Ik heb aan mijn uitverkorenen grote gaven toevertrouwd. Een ervan is die van de genezing ─ de 
helende balsem, om met deze gave een van de mooiste taken onder de mensen te kunnen vervullen, 
want jullie planeet is een tranendal waar altijd pijn is. Met deze machtiging heb je een breed veld 
voor je om troost te geven volgens Mijn Wil. Ik heb deze balsem in uw wezen gelegd, in de tederste 
snaren van uw hart, en gij hebt u ermee verkwikt, voor haar wonderen heeft uw hals zich gebogen, 
uw hart is verzacht door de pijn van de mensen, en gij hebt steeds op het pad van barmhartigheid 
gewandeld. Blijf deze genezende balsem verspreiden, die niet in uw handen ligt, want zij wordt 
overgebracht door blikken van medelijden, van troost, van begrip, doorgegeven door goede 
gedachten, en wordt omgezet in genezende raadgevingen, in woorden van licht. 
19 De gave van genezing kent geen grenzen. Vergeet nooit dat gij er van doordrongen zijt; en indien 
de pijn u ten prooi zou vallen omdat gij aan een beproeving bent onderworpen, indien gij ze niet kunt 
wegnemen met deze balsem, vergeet dan mijn onderricht niet, vergeet uw lijden en denk aan 
anderen voor wie de kwelling groter is. Dan zul je wonderen zien in jezelf en in je medemensen. 
20 Ik heb toegestaan dat mijn Geestelijke Wereld zich aan jullie openbaart via de giftdragers in 
dezelfde periode als die van mijn manifestatie in deze tijd, opdat zij deze wezens zouden ontvangen 
die verzadigd zijn met mijn genezende balsem en opdat zij onder jullie zouden zijn als meesters van 
liefde en barmhartigheid. Sommigen onder u hebben hun geduld, hun nederigheid kunnen 



waarderen, anderen hebben hen tot voorwerp gemaakt van vernederingen, pesterijen, 
materialisaties. 
Maar deze wezens van licht hebben hun klachten, hun verwijten niet voor Mij gebracht. Zij zijn 
begripvolle zielen die, om u uit uw geestelijke ellende te redden, zijn neergedaald in het aangezicht 
van uw nood en ellende, vaak hun eigen spiritualiteit opofferend om u uit de duisternis te halen en u 
in het licht te brengen. Maar deze periode zal snel voorbij zijn. 
21 Mijn Geestelijke Wereld, voorspreker van "werkers" en menigten, zal tot Mij zeggen: "Heer, 
veroordeel onze broeders en zusters niet om de beledigingen die zij ons hebben aangedaan." Maar 
als zij zo voor jullie bemiddelen en jullie vergeven ─ wat zal de Vader dan niet doen als Hij jullie Zijn 
vergeving schenkt? 
Zij zijn zelfs de armste huizen binnengegaan, in uw voetstappen van ellende en pijn. Zij hebben zich 
naar alle plaatsen gehaast op de roep van mijn werkers en van de zieken, zonder vrees zich te 
verontreinigen, en hebben zich alleen bekommerd om de wond om die te genezen, om de kwelling 
om troost te geven, om de ziekte om te zetten in gezondheid. De Vader zegt je: Het voorbeeld dat 
mijn Geestelijke Wereld jullie heeft gegeven, moeten jullie je inprenten in je ziel. Vergeet het niet. Ik 
wil dat jullie zijn zoals zij zijn, zodat wanneer deze manifestaties voorbij zijn, jullie deze genezende 
balsem kunnen brengen naar al jullie medemensen, zonder onderscheid van sociale klassen, rassen 
en wereldbeschouwingen ─ dat jullie zowel koninklijke paleizen als de meest smerige hutten of de 
vuilste plaats kunnen binnengaan, zonder angst voor besmetting, voor kritiek, of voor spot. 
22 Ga altijd naar hen die lijden, en laat als een spoor van uw wandel de beste vruchten van uw liefde 
achter. Als jullie zo handelen, hebben jullie een voorbeeld genomen aan mijn Geestelijke Wereld, die 
mijn trouwe leerling en jullie leraar is. En zoals zij geen beloning zoeken en wanneer zij u het grootste 
goed hebben gedaan, dit altijd in mijn naam hebben gedaan, zo zult gij naar mijn wil wandelen op de 
wegen van de wereld, troost, gezondheid en liefde zaaiend, ook al oogst gij voor dit alles, zoals mijn 
Geestelijke Wereld en zoals uw Meester in dat Tweede Tijdperk, slechts beledigingen, kwellingen en 
ondankbaarheid. Je moet geen beloning verwachten in deze wereld. Maar als gij een loon wilt, laat 
het dan de voldoening zijn, de vreugde hem die weende te hebben doen glimlachen, de doden tot 
mijn waarheid te hebben opgewekt, en de bedroefden te hebben getroost. 
23 Ik heb jullie de eeuwige vrede gegeven in Mijn Wet en Ik wil dat ieder van jullie is als een 
vredesduif, dat je vleugels zich nooit sluiten, dat je door je gebeden weet hoe je je moet bewegen op 
alle plaatsen, lichamelijk of geestelijk, en waar oorlog en tweedracht is, waar onrecht is, zullen jullie 
zijn als engelen van vrede, als beschermengelen en boodschappers van de Heilige Geest. 
24 Besef dat deze mensheid Mij nooit vruchten van vrede heeft geschonken. Vanaf het begin heeft 
het in oorlogen geleefd, onophoudelijk strijdend om onzinnige doelen te bereiken, om losbandig te 
leven en haat en wraak te voeden. Dit is de vrucht die de mensen Mij aanbieden, en zelfs vandaag 
zijn deze gevechten nog niet beëindigd. De mensheid maakt zich klaar voor haar grootste strijd, zij 
bereidt haar machtigste wapens voor, de wapens van haar geest. 
25 De mensen gaan hun eigen ondergang tegemoet. Boven hen handelen de wezens van gene zijde. 
Sommigen zijn boodschappers van mijn liefde en inspireren de mensen tot vrede, gerechtigheid en 
eendracht. De anderen inspireren hen slechts tot haat, tot oorlogen, en onthullen aan 
wetenschappers de middelen van vernietiging die het menselijk brein alleen niet zou kunnen 
ontdekken. Lang geleden kondigde Ik deze gebeurtenissen aan de mensen aan door mijn apostel 
Johannes, opdat zij wakker zouden zijn en bidden. Maar zij hebben slechts geslapen, en daarom zijn 
er de vijanden van de vrede die in het hart van de mensheid strijden om hen naar de ondergang te 
voeren. Daarom maak Ik jullie tot Mijn boodschappers van de liefde, opdat jullie verenigd worden 
met de legioenen van de vrede en opdat het goede zegeviert ─ opdat jullie meewerken aan de 
vervulling van de profetie van Johannes. 
26 Wanneer deze tijd van strijd komt, die Ik u heb aangekondigd, waarin gij provincies, landen en 
zeeën zult moeten doorkruisen, laat u dan niet afschrikken door het gebrul van oorlogen, noch laat 
gij de moed verliezen in het aanschijn van de dood, maar spreidt de vleugels van uw vredesideaal, 
opdat dit gebed de mensen moge beschermen. Je zult alle gaven van je geest gebruiken om mijn 
zaad van liefde te zaaien. 



27 Mijn manifestatie in deze tijd heeft u het belang doen inzien van de strijd en de beproevingen die 
u te wachten staan: Zal uw liefde de hardvochtigheid van de mensen overwinnen? Zal uw vrede de 
wreedheid van oorlogen overwinnen? Voorwaar, Ik zeg u: Mijn vrede moet zegevieren. Maar Ik zal 
het niet met geweld opleggen, het zal komen door de overtuigingskracht die Mijn leringen uitstralen. 
Als het eenmaal doordringt in het hart van het kind dat het meest misleid is in het kwaad, zal dat hart 
eindelijk vrede vinden. 
28 De Meester zegt jullie: Er zal een pijn komen die groter is dan al het lijden en alle zonden van de 
mensen. Deze pijn zal de beker van hun berouw zijn. Daarvoor zullen zij hun nek buigen, en dan, 
wanneer zij mijn vergeving en mijn balsem ontvangen, zullen zij belijden dat zij mijn dienaren zijn. 
29 Ik heb jullie, o Mijn kinderen, de gave van het Woord gegeven omdat Ik "het Eeuwige Woord" 
ben. Ik ben het goddelijke Woord dat nooit eindigt. Ik ben het Goddelijke Concert en Ik heb jullie een 
deel ervan gegeven. Dit Woord, dat Ik in uw ziel gelegd heb, zal spreken, en uw lippen, die thans te 
onbeholpen zijn om de ingevingen en inspiraties, die Ik u schenk, uit te drukken, zullen welsprekend 
worden, gewillige en getrouwe overbrengers zijn van het Goddelijk Concert. Het zal een geschenk 
zijn dat u zal verbazen, waardoor u in vervoering zult worden gebracht, en waardoor de mensen 
zullen genieten en Mijn Aanwezigheid zullen voelen. Je bent begonnen met het ontvouwen van deze 
gave. Want Ik zeg u nogmaals: Uw lippen zullen spreken uit de overvloed die in uw hart en in uw ziel 
is. 
30 Bewaar en bemin datgene wat uit uw hart geboren is, en als gij het doorgeeft, zal het essentie en 
leven hebben. Indien gij u daartegen uitspreekt zonder de waarheid te zeggen, zal het zijn als een 
doof zaadje, dat geen wortel zal schieten in de harten van uw medemensen. 
31 Discipelen: Groot zijn de lessen die Ik u heb geschonken. Maar het einde van deze manifestatie is 
reeds zeer nabij, en gij moet niet vergeten, dat eerst na deze periode Mijn woord in uw 
samenkomsten tot bloei zal komen door de dialoog van geest tot geest. Alleen dan zullen jullie lippen 
de grote openbaringen van mijn Koninkrijk overbrengen en zullen jullie alle harten doordringen met 
mijn boodschap van liefde. Dan zullen de mensen zeggen: "Hoe komt het dat deze kan lezen wat in 
mijn hart is bewaard?" Maar onthoud dat jij het niet zult zijn ─ Ik zal het zijn die door jouw 
bemiddeling zal spreken. 
Wegens deze gaven zult gij u geen heren wanen, gij zult u onder de mensen niet vertonen, want uw 
lichaam zal niets van die geestelijke grootheid tonen. Je zult zijn als alle anderen, je zult geen insignes 
dragen die je onderscheiden. Je zult lijken als ieder ander, maar in de momenten die geschikt zijn, zal 
mijn schat van wijsheid in je ziel stromen. 
32 Dankzij de genade van de heilige Geest bezit u de gave van zienerschap, die niet beperkt is tot het 
zien in het geestelijke van de boodschappen van het hiernamaals. Zienerschap is een bredere gave, 
het is intuïtie, het is voorgevoel, het is profetie; het zijn ook de boodschappen die je in je dromen 
ontvangt. Zienerschap is het geestelijk zicht dat het verleden, het heden, en zelfs de toekomst kan 
zien, voor zover het mijn wil is. Hoe dikwijls zal de ziener, wanneer hij een visioen aanschouwt, niet 
weten wat hij gezien heeft. Maar zij die zijn getuigenis horen, zullen die boodschap toch begrijpen. 
33 Momenteel verkeren de zieners nog in een fase van voorbereiding. Maar voorwaar, ik zeg jullie: 
Jullie zijn allemaal zieners. Sommigen zijn op een bepaalde manier geëvolueerd, anderen op een 
andere, maar jullie hebben allemaal het spirituele gezicht in latente staat. Zij die in hun gebed zien 
wat Mijn Wil is in de vorm van symbolische beelden, Ik ga door met voorbereiden. Want na 1950 zal 
de zending die Ik hun zal toevertrouwen zeer groot zijn, en hun verantwoordelijkheid zal dan groter 
zijn. 
Daarom zeg ik tegen jullie: Bereidt u voor, want wanneer dit woord niet meer door de stemdragers 
weerklinkt, zullen de scharen, gelovigen en ongelovigen, een groot verlies gevoelen. Uw getuigenis, 
uw oproep tot ontwaken en innerlijke bezinning zal dan zijn als een fakkel in het midden van de 
nacht. Jullie zullen zijn als herauten die de slapende naties wekken. Bereid u voor, mensen, opdat gij 
na 1950 in staat zult zijn in uw ziel de boodschappen te ontvangen die van mijn liefde neerdalen. 
34 Ik heb tot u gesproken over geestelijke gaven, en wanneer gij Mij niet meer in deze vorm hoort, 
zult gij daarin steeds meer de heerlijkheid ontdekken die in uw eigen wezen aanwezig is. Jullie zullen 
Mij weer horen en jullie zullen tranen laten van verbazing over zoveel liefde, zoveel genade waarmee 



Ik jullie heb begiftigd. Maar je moet geen gebruik maken van het vermogen om via je verstand met 
de geestelijke wereld te communiceren nadat het jaar 1950 voorbij is. 
De geestelijke wezens van het licht zullen zich blijven manifesteren via de dragers van de gaven en zij 
die dat niet waren, maar hun manifestatie zal worden gevoeld door inspiratie. Evenzo zullen zij u hun 
genezende balsem blijven geven en wonderen verrichten, en hun woord zal onuitputtelijk onder u 
zijn. 
35 Maar als gij, na verloop van tijd sedert deze openbaringen, geruchten begint te hooren, dat de 
Meester of de geestenwereld is teruggekeerd om zich door de menselijke geest bekend te maken, 
kunt gij dit ontkennen, want mijn woord is één en mijn wet verandert nooit. 
36 Gij zult waakzaam zijn, o volk, opdat gij de stem der ware profeten en het getuigenis der 
apostelen zult weten te onderscheiden van bedrog! Gij zult waakzaam leven, opdat gij niet in de 
netten der leugen zult vallen, en gij zijt de sterken van deze tijden van strijd en van die, welke nog 
komen zullen. Want een groep van mijn discipelen die trouw blijft aan mijn leer, zal zichzelf niet 
verontreinigen, noch zullen zij de soldaat zijn die zijn vlag van geestelijke zuiverheid in de steek laat. 
De waarheid zal in hen zijn en Ik zal Mijzelf bekend maken aan de andere volkeren door tot hen te 
spreken en hun te zeggen: Dit is Mijn werk, dit zijn Mijn discipelen en het beste teken dat Ik de 
wereld zal geven over wie Mijn boodschappers zijn, zal zijn dat de leugenaars zullen vallen in de 
grote beproevingen en dat de getrouwen standvastig zullen blijven. De leugenaars zullen vloeken in 
het aangezicht van de pijn, en de gelovigen zullen Mij zegenen. De leugenaars zullen Mijn wet de rug 
toekeren, maar de gelovigen zullen er altijd aan vasthouden. 
37 Ik wil dat jullie allen Mijn getrouwe getuigen en Mijn geliefde discipelen zijn en daartoe bereid Ik 
jullie voor. Maar voor ik mijn les van deze dag beëindig, zal ik u iets vertellen dat u niet zou moeten 
verbazen: Ik heb in Mijn onderricht gesproken over geroepenen en uitverkorenen. Denkt gij dat een 
vader, die volmaakt is als Ik, voorkeuren of gunsten onder zijne kinderen kan hebben? Zou een 
ontwikkelde ziel kunnen aanvaarden dat zijn vader aan sommige van zijn kinderen geschenken 
schenkt en de anderen zonder erfenis achterlaat? 
38 Wanneer gij uw zending begint te vervullen en gij gaat naar de volkeren, naar de verste volkeren, 
zelfs naar de oerwouden, zult gij mensen ontmoeten en gij zult hen doen inzien dat gij allen broeders 
zijt, gij zult hun getuigenis geven van Mijn geestelijke Leer. Jullie zullen dan versteld staan van de 
bewijzen van liefde die ik jullie zal geven. 
39 Daar, onder hen die afgesneden zijn van de beschaving, maar ook ver verwijderd van de 
menselijke verdorvenheid, zult gij grote zielen ontdekken, die de gelederen van het volk Israëls zullen 
vermeerderen. 
40 De zieken zullen de genezende balsem op uw weg ontvangen en zullen herstellen; de bedroefden 
zullen voor de laatste maal wenen, maar hun tranen zullen vreugdetranen zijn. Gezien de bewijzen 
die gij zult geven, zullen de scharen den Heer en zijne jongeren zegenen; gij zult geprezen worden, 
zooals op dien dag geschiedde, toen uw Meester Jeruzalem binnentrad. Maar zelfs onder hen die u 
toejuichen, zullen er mannen en vrouwen zijn die vol zijn van de geestelijke gaven die u bezit. Bij 
sommigen zal hun gave van profetie u verbazen; bij anderen zal mijn genezende balsem 
onuitputtelijk zijn; bij weer anderen zal mijn woord stromen als kristalhelder water. Zo zult gij de 
gaven van de Heilige Geest zien verschijnen onder uw broeders en zusters, als een onuitputtelijk 
zaad. 
41 Dan zult gij beseffen, dat gij niet de enigen zijt, dat gij slechts de stemdragers Gods zijt, die belast 
zijn de mensheid te wekken en hun te zeggen, dat de mens in zijn ziel een onuitputtelijke schat van 
bekwaamheden heeft en dat Ik hun de gaven heb gegeven als hun Heer en als Vader. U zult 
ontdekken dat u voor de gerechtigheid van Gods liefde allen gelijk bent, dat u in geest en waarheid 
allen met dezelfde genade begiftigd bent. Pas dan zullen de mensen het mysterie van hun bestaan in 
zichzelf trachten te ontrafelen, zullen zij doordringen tot hun innerlijk en hun eigen ziel herkennen. 
Dan zullen zij hun aangezicht opheffen naar het Oneindige en alles onderzoeken wat zij niet kunnen 
bevatten. 
42 Alles wat gij hun kunt leren, zult gij hun laten weten, en wat gij hun niet kunt verklaren, omdat de 
kennis daarvan naar uw Vader is, zult gij u voorbereiden, opdat Ik het hun door uw bemiddeling zal 
openbaren. Maar eerst moet je je missie herkennen. Hoewel Ik u "het volk Israël" noem, zal er een 



dag komen waarop allen, hun eigen gaven ontplooiend, gelijk zullen zijn voor Mij, voor hun Heer, en 
uiteindelijk één volk zullen vormen, dat het volk van God zal zijn. 
43 Wanneer mijn leerstellig betoog ten einde is, zal uw ziel van gene zijde, waar zij zich verfrist in 
mijn tegenwoordigheid, samen met de geestelijke vredesgastheren, haar gevoelens van liefde, haar 
gedachten van vrede en barmhartigheid doen neerdalen op deze mensheid die niet in staat is 
geweest het licht voor haar ziel volledig te verkrijgen. Maar wat kunt gij van den Vader vragen, 
hoewel Hij u alles reeds van den beginne heeft gegeven? Het is uw geest die toestaat dat uw ziel de 
vruchten tot zich neemt waarop zij recht heeft verworven. 
44 Wanneer u uw strijdpaden bewandelt, zal alles wat u nodig zult hebben, reeds op die paden 
aanwezig zijn. Je hoeft alleen maar verdiensten te verwerven die je mijn liefde waardig maken. 
45 Waarom spreek Ik zo tot jullie, Mijn kinderen? Omdat ik van je hou, omdat ik niet geniet van je 
lijden. De Vader wil altijd op jullie gezichten de geestelijke glimlach van vrede zien. 
46 Ik zegen u en zeg u nogmaals: weest de waardige boodschappers van mijn universele vrede! 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 312  
 
1 De Meester is weer onder jullie in vervulling van zijn belofte. Hij wil jullie een ander blad van het 
Boek toevertrouwen dat Hij zal nalaten als een geschenk van liefde voor Zijn volk ─ een ander blad, 
geliefde discipelen, dat door toekomstige generaties zal worden gelezen, bestudeerd en begrepen. 
2 Wie anders dan Ik had u kunnen openbaren dat gij in het derde tijdperk leeft? Wie anders dan Ik 
had u kunnen zeggen dat gij het volk van Israël zijt? jullie weten dit en geloven het omdat ik het jullie 
geleerd heb. jullie zijn deze, die en dezelfde in geest en ik wil jullie verenigen in één familie. 
3 Ik ben het, die uw familie schiep, en in één huis heb Ik zielen van verschillende stammen verdeeld. 
In één en dezelfde familie bevinden zich zielen uit de stam van Levi, Simeon, Ruben, Juda - leden van 
verschillende stammen, en wanneer er vrede in hen heerst en zij elkaar liefhebben, in waarheid en in 
geest, is het verlangen van de Vader begonnen zich te kristalliseren: de vereniging van alle mensen. 
4 Huizen en families van Israël: wanneer jullie de verzoeking in jullie midden voelen opkomen, zoek 
dan de eenzaamheid op, roep Mij aan en zeg: "Meester, kom en geef ons Uw kracht, geef ons Uw 
zwaard en sta niet toe dat Ik als een vader Mijn kinderen verberg; sta niet toe dat Ik als een 
echtgenoot Mijn metgezel verberg en als een metgezel Mijn echtgenote verberg." Ik zal uw gebed 
verhoren, u verdedigen en u verder helpen, want dit is Mijn wil. 
5 Vandaag kom Ik tot de Mijnen en Ik heb de luide bel geluid die u roept om bijeen te komen in dit 
Derde Tijdperk. Opnieuw zal de mensheid de verenigde stammen, die de natie Israël vormen, 
geestelijk aanschouwen. 
6 Reeds in het Eerste Tijdperk toonde Ik u vele weldaden. De volkeren of landen in die tijd hadden 
geen grotere wijzen dan Salomo, geen meer verlichtende boodschappers dan mijn profeten, geen 
mooiere en kuisere vrouwen dan die van Israël, noch volmaakter mannen dan die van mijn volk. Ik 
liet in hun midden de gave van wijsheid, inspiratie en schoonheid ontstaan. Ik liet de gaven van de 
Heilige Geest opbloeien, en jullie wisten toen dat jullie het uitverkoren volk van God waren ─ jullie 
wisten dat jullie Heer bij jullie was en jullie streelde ─ jullie wisten dat Ik jullie sterke held was. En 
toch bent u gewend geraakt aan Mijn geschenken, aan Mijn strelingen en aan Mijn aanwezigheid. 
Daarom is de gerechtigheid van de Vader over u gekomen. 
7 Zeer talrijk zijn de "stammen Israëls naar de geest". Uit elk van hen zal ik er twaalfduizend kiezen 
en op hun voorhoofd markeren. Maar het "volk Israël" is niet beperkt tot 144.000. Het uitverkoren 
volk is onmetelijk groot. 
8 De Meester leerde u in de tweede Era dat velen onder de geroepenen zijn en weinigen onder de 
uitverkorenen; maar het gehele "volk Israël" zal geroepen worden, en Ik zal onder hen zijn 
144.000 mark. In allen zal ik vrede, spiritualiteit, en het begin van het gesprek van geest tot geest 
plaatsen. 
9 De tijd nadert dat de mensen meer belang zullen hechten aan de ziel en teleurgesteld zullen 
worden door de materialistische wetenschap, waardoor zij zullen vervallen in pijn, teleurstelling en 
lethargie. Maar dan zal het volk Israël komen, wakker schudden wie slapen, opwekken wie gevallen 
zijn, en de "doden" opwekken, zoals de stem van Jezus die tot Lazarus zei: "Sta op en wandel". 
Wanneer de mensen eenmaal vergeestelijkt zijn, wanneer hun geest en hun gevoel omhoog gaan, 
zullen zij weten wat zij nooit door de wetenschap hebben geweten. Dan zullen zij opstaan in 
harmonie, met broederschap, met nobele gedachten, om te leven in het Koninkrijk dat Ik de mensen 
heb ingegeven. 
10 In het huis van uw Vader zijn er vele "woningen", die de oneindige treden zijn van de ladder die 
naar volmaaktheid leidt. Van daaruit daalt de "geestelijke wereld" neer om zich onder jullie te 
manifesteren. Gij hebt Mij dikwijls, van geest tot geest, gevraagd naar de reden van het bestaan van 
dat onmetelijke aantal sterren en van die planeten, die boven uw wereld schijnen, en hebt tot Mij 
gezegd: "Meester, zijn die werelden leeg?" Maar ik zeg u: De tijd is nog niet gekomen dat ik het jullie 
volledig zal onthullen. Wanneer de mens spiritualiteit bereikt, pas dan zullen hem grote 
openbaringen worden gegeven en zal hij in staat zijn van geest tot geest te converseren met die 
geliefde wezens van Mijn Goddelijkheid, en dan zal de uitwisseling van ideeën tussen alle broeders 
plaatsvinden. 



11 Maar jullie zullen het vandaag al weten: Alle werelden zijn bewoond door mijn schepselen, niets is 
leeg, alle zijn gezegende rijken en tuinen, verzorgd door Maria, de belichaming van de goddelijke 
tederheid. 
12 De heilige Geest zal door uw mond opnieuw hoge leringen overbrengen, die u en de mensheid 
onbekend waren. Wanneer, geliefde mensen? Als je vergeestelijkt bent en toegewijd aan je missie. 
13  Ik zie dat het brood waarmee de mens zich geestelijk voedt, niet het brood van mijn tafel is. Alles 
is in de loop der tijden verontreinigd, alles is bevlekt en heeft het hart en de hand van de mens 
onrein gemaakt. Toch ben Ik tot u gekomen, mensen, en heb Mijzelf bekend gemaakt door zondige 
lichamen als de uwe, om u een Woord te brengen dat onvervalst en zuiver van wezen is. Maar 
beoordeel Mijn Woord en Mijn manifestaties niet oppervlakkig, want er is veel menselijke 
onvolmaaktheid in. Zoek de betekenis van mijn manifestaties, en gij zult het liefdevolle gelaat van uw 
Meester zien, gij zult de klank van zijn stem horen, die uw ziel zich nog herinnert. 
14 Mijn apostelen van het tweede tijdperk, aan wie jullie een voorbeeld moeten nemen, verzochten 
dat de Heilige Geest op hun geest zou neerdalen, zeggende onder Zijn ingeving. Zo zult gij u ook 
voorbereiden, mensen. Want de Geest kan door het lichaam spreken onder de inspiratie van de 
Heilige Geest. 
15 Waakt dan over uzelf, opdat uw geest niet verontreinigd wordt. Houd je hart rein, opdat je die 
dauw van genade kunt ontvangen die Ik je zend ─ dat kristalheldere water dat je in de fontein van je 
eigen wezen moet bewaren, opdat je de dorst van de wereld kunt lessen. 
16 Vreest niet het oordeel der mensen, geliefden, maar vreest het Goddelijk oordeel, indien gij het 
door uw overtredingen verdient. 
17 Schaamt u nooit samen te komen op nederige plaatsen als deze, waar gij mijn woord hoort. 
18 Indien men u zou vragen of deze plaatsen van samenkomst uw tempels zijn, moet gij eerlijk 
zeggen dat dit niet het geval is, dat gij thans uw tempel in de ziel bouwt. 
19 Sommigen zullen verwonderd zijn over uw openbaring, en anderen zullen spotten met uw woord. 
20 Voelt u niet gekwetst door de spotternij van uw medemensen, want gij weet, dat hij, die dit doet, 
door zijne onwetendheid niet in staat is de waarheid te erkennen. U zult de compensatie hiervoor 
vinden in hen die naar u toe komen om u te onderzoeken en dan verrast zijn door de innerlijke vrede 
die door elk van mijn ware discipelen heen straalt. 
21  Gij daarentegen moet nooit de spot drijven met hen die afgodendienaren zijn in hun godsdienstig 
fanatisme. Want hoewel zij Mij zoeken in stoffelijke vormen, aanbidden zij Mij in hen. Je hoeft je 
medemensen niet op hun fouten te wijzen om ze te laten verwijderen. Integendeel, door dat te doen 
zou u hun woede opwekken en hun fanatisme doen toenemen. Het zal voldoende zijn Mijn Leer in 
praktijk te brengen met de spiritualiteit die zij vereist, om de dwalingen van uw medemensen in het 
licht der waarheid te brengen. 
22 Gij zult veel geduld, grote barmhartigheid en ware liefde moeten betonen, indien gij wilt dat de 
menschen spoedig den geestelijken inhoud van mijn woord leeren kennen en er ware eerbied voor 
betoonen, en dat zij in ieder mensch een geestelijken en aardschen broeder Gods erkennen. 
23  Wie heeft jullie verteld dat jullie alleen geestelijk broeders en zusters zijn? Jullie zullen nu zeker je 
hersenen pijnigen om te begrijpen dat dezelfde oorsprong die jullie geestelijk hebben, ook jullie 
lichamelijke oorsprong is, omdat alles uit Mij is voortgekomen. Bovendien herinner ik u eraan dat de 
hele mensheid op aarde voortkwam uit één Vader en één Moeder. 
24  Waarom hebt gij elkander dan niet lief en erkent gij elkander niet als broeders en zusters, hoewel 
uw geestelijke banden eeuwig zijn en uw menselijke banden zo diep? Voorwaar, ik zeg u: dit is zo 
wegens gebrek aan geestelijke kennis bij de mensen ─ ondanks hun godsdiensten. 
25  Op de dag dat de mensen door introspectie ─ geïnspireerd door het licht dat van de Geest uitgaat 
om de hersenen en het hart van de mens te verlichten ─ hun essentie zullen ontdekken, zal de vrede 
onder de mensen beginnen te ontkiemen. Ook zeg ik jullie dat ─ als de mens eenmaal ontwaakt tot 
het spirituele licht ─ er niets en niemand zal zijn om hem tegen te houden op zijn pad van een 
onvermoeibare zoeker naar de waarheid. Nooit meer zal hij zijn vrijheid van geest verliezen, die hij 
na veel pijn en tranen heeft bereikt. 
26  Het zal niet nodig zijn dat Ik Mijzelf in de gehele wereld bekend maak door middel van 
stemdragers, opdat de volkeren ontwaken en de mensen zich bevrijden van de duisternis. Zij die 



denken dat Ik Mijn woord moet versterken totdat de hele wereld het hoort, verkeren in dwaling. 
Want dit zou betekenen dat de hersenen van de mens het enige middel zijn waarover Ik beschik om 
Mijn boodschappen de ziel van de mensen te laten bereiken. Maar ik bewijs u nu de waarheid van 
die oude profetie, waarin u werd geopenbaard dat er een tijd zou komen waarin de goddelijke Geest 
zou worden uitgestort op alle vlees en geest. 
27 Waarlijk, Ik zeg u, de tijd, door den profeet aangekondigd, is dezen tijd, waarin gij leeft, ─ dit 
tijdperk, dat thans begint, en dat gij kent als het derde tijdperk. 
28 De verdienste van dit volk zal zijn deze goddelijke boodschap van hart tot hart en van provincie tot 
provincie uit te dragen, opdat zij die ontwaakt zijn voor het licht van deze nieuwe dageraad, in hun 
hart het zaad van mijn woord zullen ontvangen zodra de grond vruchtbaar is geworden door de dauw 
van mijn genade. 
29 In die tweede tijd liet Ik Mij slechts door één volk horen, en het waren slechts drie jaren die Ik 
besteedde aan het geven van Mijn Woord aan de wereld. 
30  Ik bracht u het zaad en instrueerde Mijn discipelen hoe het te zaaien. Nadat zij van Mij geleerd 
hadden, vertrouwde Ik hun de uitgestrekte velden toe, opdat zij die zouden bebouwen. 
De verdienste van deze zaaiers is, dat zij er bij hun Meester niet op aandrongen langer bij hen te 
blijven dan was opgeschreven, noch dat zij er bezwaar tegen maakten door te zeggen, dat er nog vele 
volken en natiën waren, die dit zaad moesten leren kennen. Zij wisten dat zij de waarheid van hun 
Meester hadden geërfd, en dat dit voor hen voldoende was om de duisternis te overwinnen, de 
wereld te bekeren, en dat goddelijk zaad in alle menselijke geslachten te doen voortbestaan. 
31 Verwijder uit jullie geest alle dwaalgedachten die jullie van tijd tot tijd kunnen vormen en beperk 
je tot wat Ik jullie heb geopenbaard vanaf de eerste dagen van Mijn manifestatie, wetende dat elk 
van Mijn woorden een wet is en dat elke wet moet worden nageleefd; Ik heb jullie alles geopenbaard 
wat Ik jullie heb geopenbaard vanaf de eerste dagen van Mijn manifestatie 
32  Geliefde mensen, jullie harten zijn vervuld van voldoening bij de gedachte dat jullie Mijn 
discipelen zijn in dit Derde Tijdperk. Toch zeg ik je dat je je nooit moet laten verblinden door 
ijdelheid. Want indien gij aan deze zwakheid zoudt bezwijken, zoudt gij zelf niet meer naar uw 
geweten luisteren, wanneer het u verwijten maakt over uw overtredingen. Wie niet begint zijn 
menselijk leven te zuiveren en te veredelen, kan niet verwachten zich zielsmatig opwaarts te 
ontwikkelen, want zijn schreden zullen misleidend zijn en zijn werken zullen geen kiem van waarheid 
hebben. 
33  Overweeg dus, dat Ik in Mijn lessen soms afdaal van geestelijk onderricht tot raadgevingen, opdat 
gij u goed zult gedragen in uw menselijk leven. Dan spreek ik tot het hart van de mens, spoor het aan 
tot vernieuwing en maak hem duidelijk welke schade de ondeugden toebrengen aan het lichaam en 
welk kwaad zij aanrichten in de ziel. Ik heb u gezegd, dat de mens, die zich door de ondeugd laat 
overheersen, vergeten is, dat de geest niet verslagen mag worden ─ dat hij vergeten is, dat de ware 
kracht bestaat in het overwinnen van het kwade door de deugd. 
34 Die mens, verslagen door het vlees, heeft zichzelf vernederd, heeft zijn zelfrespect geschonden, is 
van zijn hoge rang van man gezonken tot een arm schepsel, te laf om te vechten. 
35 In plaats van licht, brood en wijn in zijn huis te brengen, brengt die man schaduw, lijden en dood, 
waardoor zijn kruis en dat van zijn vrouw en kinderen zwaar wordt, en waardoor de geestelijke 
ontwikkeling van allen die om hem heen zijn, wordt belemmerd. 
36  Ik heb gesproken tot het hart van de vrouw, moeder en echtgenote, die niet in staat was de 
reinheid in haar hart te bewaren, noch de warmte van tederheid en begrip te geven aan haar 
metgezellin en kinderen. 
37 Hoe zouden mannen en vrouwen hun zieleleven kunnen verheffen als zij niet eerst de ernstige 
fouten in hun menselijk leven hebben gecorrigeerd? 
38 Mijn werk maakt het noodzakelijk dat zijn discipelen weten hoe zij er getuigenis van moeten 
afleggen door de oprechtheid en waarachtigheid van hun levenswandel. 
39  Ik vraag zowel de een als de ander: Heeft u kinderen? Heb dan medelijden met hen. Als u voor 
een moment hun zielen kon zien, zou u zich onwaardig voelen om u hun ouders te noemen. Geef ze 
geen slecht voorbeeld, pas op met schreeuwen in het bijzijn van kinderen. 



40 Ik weet dat er in deze tijd, als nooit tevoren, problemen zijn binnen huwelijken ─ problemen 
waarvoor de betrokkenen slechts één oplossing vinden: scheiding, echtscheiding. 
41 Indien de mens de nodige geestelijke kennis bezat, zou hij niet zulke grove dwalingen begaan, 
want hij zou in gebed en vergeestelijking de bezieling vinden om de moeilijkste verwikkelingen op te 
lossen en de zwaarste beproevingen te doorstaan. 
42 Mijn licht bereikt alle harten, ook de bedroefde en terneergeslagen harten, om hun nieuwe moed 
te geven om te leven. 
43 Mijn kracht wordt aan de zwakken geschonken, opdat zij spoedig zullen opstaan ─ met een ijzeren 
wil om hun duister en leeg bestaan om te vormen tot een stralend leven door kennis, door deugd en 
vergeestelijking. 
44  Discipelen, ik wil dat jullie allen het goede voorbeeld geven, dat jullie niet doen alsof, dat jullie 
niet de waarheid verkondigen en het tegendeel doen, dat de vrucht die jullie oogsten, in plaats van 
bitter te zijn, smakelijk is. 
45  Mensen, vergeet daarom niet dat jullie eerst je leven op aarde tot zijn recht moeten laten komen, 
opdat jullie daarna in mijn werk de vervulling kunnen vinden. 
46 Alvorens gij verder gaat met uwe beproevingen in deze wereld te bewenen, moet gij een 
oogenblik stilstaan, opdat gij de oorzaak uwer moeilijkheden moogt ontdekken. 
47  Ik ben het ermee eens dat u zoekt tot u de oorzaak van uw pijn vindt, zodat u een remedie kunt 
toepassen. Want het is aan u om te voorkomen dat pijn uw huis binnendringt. Ik verzeker u dat u niet 
alleen de reden zult vinden voor alles wat u doet lijden, maar dat tegelijkertijd de procedure om uw 
lijden te genezen zal worden onthuld. Mijn barmhartigheid zal nederdalen op hen die hebben 
geweten hoe te bidden en te mediteren, en die barmhartigheid zal zijn als een balsem in uw ziel en in 
uw lichaam. 
48 Ik zal jullie bewijzen dat de beloofde Trooster tot jullie gekomen is om jullie tranen te drogen en 
jullie pijn in vrede te veranderen. 
49  Komt tot Mij, gij allen die een verborgen smart in uw hart draagt. Je draagt heimelijk een pijn in je 
mee die een verraad je heeft berokkend, en je bitterheid is zeer groot omdat het een zeer geliefd 
wezen was dat je diep heeft gekwetst. 
50 Wordt stil in uzelf, opdat het gebed u moge verlichten en opdat gij moogt weten of gij niet ooit de 
oorzaak zijt geweest van het verraad. Dan zal het gebed u sterken in de gedachte dat u degenen 
moet vergeven die u verraden in uw liefde, uw geloof, uw vertrouwen. 
51 Waarlijk, Ik zeg jullie, op het ogenblik dat jullie degene vergeven die jullie beledigd heeft, zullen 
jullie Mijn vrede ten volle voelen, want op dat ogenblik zal jullie geest zich met de Mijne verenigd 
hebben en Ik zal Mijn mantel uitspreiden om jullie te vergeven en jullie beiden in Mijn liefde te 
wikkelen 
52  Ik zal je voorbereiden op de tijd van de strijd. Denk daarom nooit dat uw lijden van vandaag 
onvruchtbaar is. Wat willen jullie, mensen? Toch moet het pijn zijn die je zijn lessen leert. 
53  Deze tijd van beproeving en lering voor uw ziel zal voorbijgaan, maar zij zal haar zaad van geloof, 
ervaring, wijsheid en kracht in elk van mijn discipelen achterlaten. Daarna zullen de tijden van strijd 
komen, waarin jullie vervolgd, belasterd en bespot zullen worden ─ zelfs door hen die zich jullie 
vrienden noemen. Maar het zal u verbazen dat u niet flauw zult worden bij verraad, dat dan niemand 
u meer zal kunnen teleurstellen, omdat u geleerd zult hebben te vergeven en begripvol en toegeeflijk 
te zijn jegens uw medemensen. 
54 Ik zal mijn discipelen zegenen, telkens wanneer zij vergeven, en zal hen zalig maken, die door u 
vergeven zijn. 
55 Je bent niet alleen op de wereld; wezens zweven in oneindig aantal om je heen om je bij elke stap 
van je leven bij te staan en te inspireren. 
56  Opdat gij deze geestelijke invloed en dit geestelijke licht moogt ontvangen, is het noodzakelijk dat 
gij bidt, opdat gij steeds recht zult hebben op de bijstand van hoge wezens. 
57 Wees gevoelig voor de geestelijke invloeden, dan zal er geen reden meer zijn om op het pad te 
struikelen. 



58  Het is een smalle weg die zich aan uw ogen voordoet, en het is noodzakelijk te waken en te 
bidden om de randen ervan niet te overschrijden. Daarop zal Ik u altijd vinden, want zij die tot Mij 
komen op deze weg zijn werkelijk vrij van ondeugd en valsheid. 
59  Wilt gij genieten van het onzichtbare bezoek en van de invloed van de geestelijke wezens van het 
licht? Willen jullie je ook bevrijden van hen die thuis zijn in de schaduw van hun materialisme en hun 
dwaling. Dan zeg ik u dat het geheim is een rustig, eenvoudig leven te leiden, met liefde te leven, in 
uw huis de zaden van de deugd te cultiveren. 
60  Mijn zegen daalt op allen neer. Maar terwijl sommigen het weten te aanvaarden en er gebruik 
van maken, verwerpen anderen het en beroven zich zo van alle genade die het bevat. 
61  De geestelijke scharen waarover Ik sprak, vertegenwoordigen ook een deel van Mijn zegeningen 
die Ik tot u zend. Mijn boodschappers en dienaren haasten zich, zodra zij de Goddelijke ingeving 
ontvangen, om hun broeders en zusters bij te staan die de aarde bewonen, deze planeet die door de 
mensen in een tranendal is veranderd. 
62  Alleen Mijn onderricht zal jullie in contact kunnen brengen met de geestelijke wereld en jullie 
nader tot elkaar brengen, zoals het alle kinderen van de Heer toekomt, die - omdat zij geest bezitten 
- niet van elkaar gescheiden mogen worden, noch mogen toestaan dat materie een barrière vormt 
tussen hen die de aarde bewonen en hen die in het geestelijke zijn. 
63 Laat mijn woord jullie harten blijven bewerken totdat het jullie werkelijk gevoelig heeft gemaakt 
voor vreemde pijn. 
64 U zult nooit in staat zijn uw geestelijke opdracht volledig te vervullen zolang de snaren van uw 
hart niet gevoelig zijn geworden. 
65 Wees niet vertraagd in uw voorbereiding, bedenk dat elke seconde die verstrijkt er kreten van pijn 
zijn die deze mensheid, uw zuster, uitstraalt. 
66  Toen gij voor het eerst tot de openbaring van Mijn woord kwam, hebt gij Mij de last van uw 
lijden, uw klaagzangen voorgehouden en gij hebt vele tranen vergoten, omdat gij meende dat 
niemand op aarde zoveel leed als gij. De reden was dat je hart alleen voor zichzelf leefde, en je ogen 
gesloten waren voor ontberingen of lijden van anderen. Het was noodzakelijk dat gij mijn woord 
zoudt horen, dat de eeuwige bron van waarheid en licht is, opdat het donkere verband dat uw ogen 
bedekte, zou vallen en gij de werkelijkheid zoudt zien. Maar de waarheid is dat uw lijden, hoewel 
groot, u gering scheen toen u begon te denken aan andere volkeren op aarde waar oorlog doorheen 
was gegaan, ontstaan door vijandschappen, machtswellust en de dorst naar wraak van de mensen. 
Toen bogen jullie je hoofden in schaamte en zeiden tot Mij: "Heer, vergeef mij. Vandaag realiseer ik 
mij dat toen de pijn in mijn hart hevig werd, ik begon te lasteren, hoewel ik U had moeten danken 
omdat mijn lijden onvergelijkelijk minder was dan dat van andere mensen. Maar het was mijn 
onwetendheid waardoor ik U onrecht aandeed. Vandaag, nu ik mij bewust ben van mijn vergissing, 
vraag ik U vergiffenis voor al mijn overtredingen en smeek ik U om alles wat ik voor mijzelf heb 
gevraagd nu te schenken aan hen die een onmetelijk zwaardere last dragen dan die ik heb 
gedragen". 
67  Hoe anders is uw manier van bidden vandaag als u het vergelijkt met de manier waarop u bad 
voordat u dit woord hoorde! Waarom is dat? Omdat je manier van aanvoelen en interpreteren van 
de Goddelijke leringen is veranderd. 
68  Nu zeg Ik u, leerlingen, dat gij niet moet ophouden, noch uzelf ervan overtuigen dat het voor de 
uitoefening van ware barmhartigheid reeds voldoende is medelijden te hebben, zoals gij tot heden 
hebt gedaan. Nee, mensen, want veel moet worden gezuiverd, gevoelig worden gemaakt. Er is nog 
veel egoïsme dat bestreden moet worden alsof het een onkruid is. Er is nog veel kilte die moet 
worden omgezet in zielswarmte, zodat in uw ziel uiteindelijk het gevoel van liefde kan opkomen, dat 
de bron is waaruit mededogen, barmhartigheid en alle edele en hoge gevoelens voortkomen. 
69 Dan zullen jullie in staat zijn werken en opgaven aan te pakken, waartoe jullie je nu niet in staat 
zouden voelen, omdat jullie nog de kracht daarvoor ontberen, die uit de ware liefde voortkomt. 
70  Dus, mensen: geloven jullie dat jullie werkeloos moeten wachten op het uur dat jullie ziel verlicht 
zal worden door deze inspiratie en jullie hart vervuld met dit ideaal? Denkt gij, dat gij door het 
loutere horen van mijn woord de snaren van uw hart voldoende gevoelig kunt maken? Nee, mensen. 
Terwijl gij mijn lessen hoort, moet gij u wenden tot hen die lijden, om in contact te komen met de 



pijn, om te proeven van de beker van het lijden van uw medemensen, en om rechtstreeks met uw 
zintuigen getuige te zijn van de ellende, de verweesdheid, de weerzinwekkende ondeugden, de 
ziekten die u met schrik vervullen, de duisternis die de verwarde geesten verduistert, de honger, de 
dorst en de vernieuwing van de zielen. 
71  Alleen op deze wijze zult gij in staat zijn meesters te worden van hen die veel lijden in het leven. 
Want als jullie je alleen zouden voorbereiden door je te verdiepen in mijn woorden en door te 
bidden, wanneer jullie de werkelijkheid onder ogen willen zien en de intentie hebben om te troosten, 
te bekeren en te genezen, dan zullen jullie, bedroefd, merken dat jullie er slecht voorstaan in 
vergelijking met hen die hebben geleden wat jullie je niet kunnen voorstellen, en dat zij eerder 
meesters van jullie zouden kunnen zijn vanwege wat zij hebben geleden, wat zij hebben 
meegemaakt, en wat zij hebben gekend. Dan zouden uw lippen moeten zwijgen en zou u kunnen 
denken dat mijn leer niet troostend en sterk genoeg is om de mensen uit hun lijden te verlossen en 
in hen geloof en hoop te wekken in mijn gerechtigheid, in mijn vergeving en in mijn liefde. 
72  Waar kunt gij de les die gij ontvangt oefenen om u steeds meer voor te bereiden? De 
gelegenheden zijn zo overvloedig dat, als je weet hoe je moet observeren, er geen dag van je leven 
voorbijgaat zonder minstens één gelegenheid om barmhartigheid uit te oefenen in één van de vele 
vormen waarin zij kan worden uitgeoefend. 
73  Door de gave van intuïtie die Ik aan alle mensen heb gegeven, kunnen jullie veel dingen 
ontdekken die verborgen zijn in het mysterie van de harten ─ veel tragedies die niet alleen het aardse 
leven van jullie medemensen beïnvloeden, maar ook hun ziel. 
74  Hoe kunt gij in de intimiteit van die harten doordringen zonder hen te kwetsen en zonder hun 
geheimen te ontheiligen? Hoe ontdek je het verborgen lijden dat het leven van je medemensen 
overschaduwt? Ik heb het u reeds gezegd: de intuïtie, dat vermogen dat deel uitmaakt van de 
geestelijke gave van het zien en dat in u ten volle tot ontwikkeling moet komen door het gebed, wijst 
u de weg om de pijn van elk van uw medemensen te verlichten. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 313  
 
1 Ik geef kracht aan je geest, zodat hij alles kan absorberen wat Ik op deze momenten over je 
uitstort; Ik geef kracht aan je geest, zodat hij alles kan absorberen wat Ik op deze momenten over je 
uitstort 
2  Dit is de tijd van grote bewijzen en van grote leringen. Uw ziel weet dit, en daarom nadert zij in het 
aangezicht van mijn manifestatie, begerig naar mijn openbaringen en mijn woorden. Zij begrijpt dat 
zij deze bewijzen slechts met een grote voorbereiding echt zal kunnen gebruiken. 
3 Nooit eerder heeft de ziel van de mens zo'n groot gebied voor haar ontplooiing aanschouwd, en nu 
haast zij zich om het te doorgronden in verlangen naar de waarheid die zij verloren heeft en niet 
meer kan vinden. 
4 Indien ik de menschen alleen zou laten in hun zoeken, zouden zij dwalen. Maar waarlijk, ik zeg u: 
Als Ik hen niet in de steek liet toen zij op weg waren naar het verderf, hoe zoudt gij dan kunnen 
veronderstellen dat Ik hen in de steek zou laten toen zij de Waarheid zochten? Daarom ben Ik in deze 
tijd tot u gekomen en breng u een boodschap vol openbaringen, die spoedig het baken en de weg zal 
zijn voor de ziel van de mens. 
5 eerst ben ik gekomen tot dit volk dat zich langzamerhand verzamelt rond mijn goddelijke 
manifestatie, en morgen, wanneer zij sterk zijn en in staat om te onderwijzen, zal ik in hen de andere 
volkeren bereiken 
6 Begrijp de verantwoordelijkheid die deze woorden voor u betekenen, en laat heel uw wezen het 
zoete gewicht van zijn kruis voelen. 
7  U, mensen, bent de zendeling die in dit Derde Tijdperk paden zal banen voor de ziel van uw 
medemensen ─ paden van waarheid die de ziel naar het licht en de vrede zullen leiden. U bent het 
die geestelijke banden tussen de mensen moet smeden, opdat de volkeren met elkaar in harmonie 
komen en zich verenigen. 
8  Ofschoon gij thans onder de invloed van mijn woord zijt, slaapt gij zacht, omdat gij u niet bewust 
zijt geworden van de grootsheid van deze tijd, noch van de grootsheid van de bevelen die u thans 
worden gegeven. Maar je zult niet altijd slapen, spoedig zullen de stormen het gebladerte doen 
schudden van deze "bomen" in wier schaduw je zo vaak de goddelijke nachtegaal hebt horen zingen. 
Maar als je eenmaal ziet hoe de takken schudden en de stam kraakt ─ als je ziet hoe de bladeren, de 
vruchten en de nesten vallen, dan zul je je ervan bewust worden dat je sliep omdat je de stem niet 
wilde horen die je vanuit het oneindige waarschuwde, onvermoeibaar tot je sprak opdat je wakker 
zou leven en nooit door pijn zou worden overmand. 
9 Zou het niet beter voor u zijn nu te ontwaken bij het geluid van mijn stem dan morgen bij het 
gebulder van de storm? 
10  Spoedig zult gij Mijn woord niet meer horen, en als gij er geen acht op slaat zoals een ware 
discipel van Mijn leer betaamt, zult gij morgen tranen moeten vergieten. Maar gij zult dan niet 
kunnen zeggen, dat ik niet tot u gesproken heb over gevaren of vervolgingen. Want dan zullen jullie 
je met de grootste helderheid herinneren hoe Ik in de tijd van Mijn verkondiging het verstand van al 
Mijn stemdragers gebruikte om jullie voortdurend te zeggen: Waakt en bidt, want de strijd zal groot 
zijn en jullie moeten dan sterk zijn. 
11  Ik zal een pad bereiden, een pad vol licht voor de ziel. Ik zal mijn taak als Meester tegenover jou 
vervullen. Maar later zal ieder van hen die in deze tijd geestelijk aan mijn tafel heeft plaatsgenomen 
om het brood van mijn woord te eten, aan mij rekenschap moeten afleggen van elk van de taken die 
hem voor zijn geestelijke dagtaak zijn toevertrouwd. 
12  Wat zou het antwoord zijn dat gij Mij zoudt willen geven op dat ogenblik waarop Ik u de vrucht 
van uw strijd vraag? Later, op die momenten, zul je willen dat je antwoord goed is in dat uur. Daarom 
zeg Ik u, dat gij reeds iets doet, opdat uw ziel op haar weg een kostbare vrucht zal oogsten, waardoor 
zij vol vertrouwen dat ogenblik zal afwachten. 
13  Waarlijk, Ik zeg u, uw ziel zal onherroepelijk leven door dit beslissende moment. Waarom zou je 
het dan verdringen met de gedachte dat je ziel pas na dit leven eindelijk haar oogst aan de Vader 
moet aanbieden? 



14 Ik geef u tijd om na te denken en recht te doen aan de zending die uw ziel in deze tijd op aarde 
moet vervullen. 
15 besef dat Ik, als Meester, jullie rechtvaardig en liefdevol behandel, dat Ik jullie alle middelen 
verschaf om de vrede te bereiken die jullie behoren te bereiken; Ik verschaf jullie alle middelen om 
de vrede te bereiken die jullie behoren te bereiken 
16  Zoals er mensen zijn die nooit van deze aarde willen wijken, zo zijn er ook die ervan dromen haar 
voorgoed te verlaten. Zowel tegen de een als tegen de ander zeg ik dat het grotendeels van hen 
afhangt of hun wens in vervulling gaat. 
17  Als hij die verlangt naar de Geestelijke Vallei terug te keren zijn taak op aarde volbracht laat, zal 
hij daarheen opstijgen en zal er geen reden meer zijn om naar deze wereld terug te keren. 
Anderzijds, aan hem die een grote neiging voelt tot het stoffelijke, als hij het leven weet te gebruiken 
voor het welzijn van zijn ziel door goed te doen voor anderen, zal het worden toegestaan zo vaak als 
nodig is terug te keren met vreugde in zijn ziel. 
Maar als hij die het menselijk leven wil verlaten en die naar het geestelijk leven verlangt, zijn taak 
niet vervuld heeft, en als hij die eeuwig op aarde wil blijven, niet weet hoe hij de kans die het leven 
hem biedt, moet benutten, zal geen van beiden hun verlangens vervuld zien: De eerste zal naar de 
wereld moeten terugkeren en het Geestelijk Dal verlaten om opnieuw naar de aarde terug te keren ─ 
onophoudelijk ─ totdat hij zijn taak vervult en de vruchten plukt die hij vele malen heeft verworpen. 
De tweede zal in de Geestelijke Wereld moeten worden tegengehouden totdat hij, in 
overeenstemming met zijn geest, in zichzelf een vast voornemen neemt om op aarde de taak te 
volbrengen die hij altijd heeft nagelaten zonder die te volbrengen. 
18  Denk niet dat Ik het u kwalijk neem wanneer gij Mij liefde betoont voor uw leven op aarde. Indien 
uw verlangen edel is, en gij het aardse leven begeert om Mijn Naam te verheerlijken, zal Ik u geen 
verwijt maken. Maar indien uw geworteldheid in de wereld onzinnige doeleinden of onedele 
hartstochten zou gehoorzamen, zal Ik de eerste zijn om u te zeggen, dat gij niet waardig zijt deze 
wereld te bewonen, die Ik met zegeningen heb overladen voor de vooruitgang van uw ziel. 
19  Heb Mij lief, leef in Mijn Wet, wees in harmonie met alles en iedereen, dan zal de plaats waar gij 
vertoeft onverschillig zijn. Want dat wat alleen telt zal je spirituele opwaartse ontwikkeling zijn. 
20  Gij weet niet hoe verdienstelijk het voor de ziel is om zich temidden van haar menselijke 
omstandigheden opwaarts te ontwikkelen en alle verleidingen van de wereld te boven te komen. Om 
deze verdiensten te verwerven, stond Ik toe dat uw ziel mens werd, en Ik liet haar verblijven in 
stoffelijke werelden, wijselijk door Mij bereid. 
21 Elke wereld, elk bestaansniveau is geschapen opdat de ziel zich erop zou kunnen ontwikkelen en 
een stap in de richting van haar Schepper zou kunnen zetten en zo, steeds verder voortgaand op het 
pad van volmaaktheid, de mogelijkheid zou hebben om het doel van haar reis te bereiken, het 
toppunt van geestelijke volmaaktheid, dat juist het wonen in het koninkrijk van God is, smetteloos, 
zuiver en welgevormd. 
22  Voor wie lijkt het toch onmogelijk om "in de schoot van God" te wonen? Ah, jullie miserabele 
intellectuelen, die niet echt weten hoe te denken! Ben je al vergeten dat je uit mijn schoot bent 
voortgekomen, d.w.z. dat je er al eerder in hebt gezeten? Er is niets vreemds aan het feit dat alles 
wat uit de bron van het leven is voortgekomen, er op zijn tijd naar terugkeert. Iedere ziel, toen zij uit 
Mij voortkwam in het leven, was maagdelijk rein; doch daarna bevlekten velen zich op haar pad. 
Niettemin, daar alles door Mij was voorzien op een wijze, liefdevolle en rechtvaardige wijze, ben Ik 
onmiddellijk begonnen met het verschaffen van alle noodzakelijke middelen voor hun redding en 
vernieuwing langs de weg die Mijn kinderen moesten gaan. 
23  Ook al is die geestelijke maagdelijkheid door vele wezens ontheiligd, toch zal er een dag komen 
waarop zij zich van al hun overtredingen zullen zuiveren en daardoor hun oorspronkelijke zuiverheid 
zullen herwinnen. De zuivering zal in mijn ogen zeer verdienstelijk zijn, want de ziel zal haar hebben 
verkregen door grote en voortdurende beproevingen van haar geloof, liefde, trouw en geduld. 
24 Jullie allen zullen langs de weg van werk, strijd en pijn terugkeren naar het Rijk van het Licht, waar 
jullie niet meer in een menselijk lichaam behoeven te incarneren, noch in een wereld van materie te 
leven, want dan zal je geestelijke vermogen tot handelen je reeds in staat stellen je invloed en je licht 
van het ene bestaansniveau naar het andere uit te zenden en voelbaar te maken. 



25 Waarom belemmert gij uwe ziel, door hare voortgang te verhinderen en daardoor hare ingang in 
het koninkrijk des lichts te vertragen, waar al het heerlijks is, dat eene ziel begeeren kan? 
26 Werk onophoudelijk, al is het maar een beetje elke dag, altijd met de gedachte te komen tot het 
huis dat werkelijk overeenkomt met de ziel ─ dat huis dat ik soms "het beloofde land" noem, waar 
men geen tranen vergiet, noch lijdt, noch sterft. 
27 Tot deze staat van verhevenheid en licht leidt deze leer de geestziel ─ de leer die weg, vuurtoren, 
voedsel en wandelstok is. 
28 Gezegend zij een ieder die, dit woord horende, op gedachtenvleugels stijgt. Want wanneer hij van 
zijn verrukking terugkeert naar de dagelijkse strijd van het leven, zal hij een brandend licht in zich 
dragen dat hem stap voor stap vooruit zal doen gaan en hem dichter zal brengen bij dat eeuwige 
thuis waar jullie allen vandaan zijn gekomen en waarnaar jullie allen moeten terugkeren. 
29  Ik spreek op deze ogenblikken tot alle discipelen die liever hun leven zouden geven dan 
ongehoorzaam te zijn aan mijn geboden. Laat mijn woord de gevoeligste snaren van je hart bereiken, 
want in de komende tijden zul je vaak op dit woord leunen. 
30 Als jullie waarlijk de betekenis van mijn woord bewaren, zullen jullie niet behoren tot hen die 
treuren over de beëindiging van mijn geestelijke openbaring, want jullie wisten mijn openbaringen 
en leringen te bewaren. Noch somberheid, noch droefheid, noch opstandigheid, noch afleiding zal 
onder jullie bestaan, want jullie zullen alles vervuld zien volgens mijn beloften, en geen moment 
zullen jullie de wens hebben om in opstand te komen of je te verzetten tegen de vervulling van mijn 
Wil. 
31  Heb nu reeds het volle besef dat wie deze stap naar vergeestelijking met standvastigheid zet, 
spoedig de beloning zal ervaren, Mijn tegenwoordigheid rondom hem en in hem zal voelen, Mijn 
inspiratie zal genieten, en de voortgang van al zijn geestelijke gaven duidelijk zal zijn. Er zal niet 
alleen het geloof zijn dat Ik om je heen ben, maar de werkelijkheid van mijn aanwezigheid in je geest. 
32  Zij die denken dat zij na 1950 in stagnatie zullen geraken of hun spiritualiteit zullen verliezen, 
vergissen zich. Want juist na de afwezigheid van mijn woord, zullen sommigen van u werkelijke 
stappen zetten naar vooruitgang en begrip in mijn leer. 
33  Indien gij meent, dat gij gedurende de tijd van Mijn manifestatie grote hoogten van 
vergeestelijking hebt bereikt, en dat dit de reden is geweest, dat Mijn woord in de geesten en op de 
lippen van de stemdragers is opgebloeid, dan vergist gij u zeer. Want ik zeg jullie in alle 
waarachtigheid dat jullie tot nu toe geen vaste stap hebben gezet in de richting van de 
vergeestelijking, die het doel is waarop al mijn kinderen door mijn liefdevolle woord zijn gewezen. 
34 Het is noodzakelijk dat de stemdrager verdwijnt, dat jullie mijn gedachten niet langer 
geantropomorfiseerd horen over de lippen van deze wezens, dat jullie alle rituelen en alle symboliek 
opgeven, opdat jullie de essentie van het spiritisme zullen vinden. 
35 Ik zeg dit tot sommigen en tot anderen ─ tot hen die verlangen naar de vooruitgang van hun zielen 
en naar de bloei van mijn leer in deze tijd, en ook tot de bezitters van tradities, gewoonten en 
gebruiken die denken dat zij door het beoefenen van hun zinvolle culten de wet vervullen. 
36  Ja, mensen, jullie weten goed dat binnen een zuivere, eenvoudige en in wezen geestelijke Leer, 
zoals die welke Ik heb geopenbaard, jullie opnieuw een uiterlijke cultus hebben geschapen, waarvan 
jullie in de loop der tijden hebben geloofd dat het Mijn werk was. Maar de tijd is gekomen dat ik tot 
u spreek met absolute duidelijkheid. Voor nu ben je sterk genoeg om deze waarheid te kennen. 
37 Tegelijk met de tarwe van Mijn woord groeiden ook de brandnetels en het onkruid van jullie 
dwalingen. Maar hier zal een van mijn gelijkenissen, die in het tweede tijdperk gegeven zijn, in 
vervulling gaan, namelijk die, welke leerde het onkruid te laten samengroeien met de tarwe, zonder 
te trachten het onkruid uit te roeien voordat de tarwe rijp is, want dan zou het gevaar bestaan, dat 
ook het goede zaad ontworteld wordt. 
38  Zo zal het zijn in deze tijd, gezegend volk. Het uur is aangebroken waarop de sikkel van mijn 
gerechtigheid zal neerdalen om de velden te maaien waarin mijn zaad is gezaaid, zodat gij eindelijk, 
nadat de waarheid en de essentie van mijn Werk van alle menselijke invloed zijn losgemaakt, de 
aanschouwing van mijn licht kunt genieten en de kennis van deze goddelijke openbaring tot uw 
eigendom kunt maken. 



39 Ook is het uur vastgesteld waarop dezelfde sikkel zal neerdalen op iedere godsdienstige 
gemeenschap om hun akkers te maaien ─ met het doel de waarheid te scheiden van al wat vals en 
onzuiver over hen is. 
40  Het gehele menselijke bestaan heeft zich ontwikkeld ─ zijn wetenschap, zijn manier van denken 
en leven, zijn kennis, zijn veroveringen en zijn doelstellingen. Het is alleen zijn geestelijke kant, zijn 
geestelijke ziel, die de mens heeft verwaarloosd, zonder te willen beseffen dat de ziel aan 
voortdurende verkrachting onderhevig is, zonder zich te bekommeren om al de rechten die de ziel in 
het leven bezit. En dat is de reden waarom de mensheid al vele eeuwen in geestelijke stagnatie leeft. 
41  Hoe weinig geven de mensen om hun ziel met hun godsdienstige culten! Wat een dorst, wat een 
honger en wat een groot verlangen naar licht heeft de ziel van de mens! 
42  Er is heel weinig tarwe dat zij heeft laten groeien, en er is veel onkruid. Toch kom ik allen te hulp 
en maai de velden met de onvergeeflijke en rechtvaardigheid scheppende sikkel der waarheid, die 
jullie uiteindelijk zullen zien schijnen op jullie wereld. 
43  U, mensen, die de leringen hoort van het laatste jaar van mijn manifestatie onder u: Laat ze 
worden ingeprent in het meest subtiele, in het meest gevoelige van uw begripsorgaan en van uw 
hart, opdat het licht van de Geest, dat schijnt in het hoogste van uw wezen, werkzaam zal worden in 
ieder van u. 
44 Het spoor dat ik jullie zal nalaten zal van vrede zijn, zodat wanneer jullie dit woord niet meer 
horen en er getuigenis van moeten afleggen, jullie zullen zeggen: "De Meester is heengegaan en 
heeft ons de weg laten gaan die met zijn goddelijk licht is bereid." 
45 Mijn merkteken zal gegraveerd blijven in het meest verborgen deel van je hart ─ daar waar het 
binnenste heiligdom is. 
46  Het is noodzakelijk dat mijn woord in uw gedachten wordt geprent, zodat gij het grondig 
bestudeert. Alleen op die manier zullen uw geloof en uw zielskracht echt zijn. 
47  Gij zult spoedig zien dat velen niet zullen geloven in de beëindiging van Mijn woord. Maar 
waarlijk, Ik zeg u, hierdoor zult gij weten dat ook zij niet in Mijn Tegenwoordigheid geloofden, terwijl 
Ik Mijzelf in deze gedaante kenbaar maakte. Zij die hebben gewankeld tussen twijfel en geloof, ook al 
deden zij alsof zij een absoluut geloof hadden in Mijn manifestatie, zullen het zijn die ontkennen dat 
Mijn woord is opgehouden. Want zij die waarlijk geloofd hebben in alles wat Ik u heb geopenbaard 
en bevolen, zullen niet in staat zijn één van Mijn woorden te veronachtzamen. 
48 Zij die hebben getwijfeld en geen volledig geloof hebben gehad, zoals het geloof van een leerling 
aan de Meester behoort te zijn, zullen ophouden in hun spoor, zich voedend met de eentonige en 
routineuze rite die zij zelf hebben geschapen. 
Degenen daarentegen, die Mij thans geloofd hebben, zullen onvermijdelijk in Mij blijven geloven, ook 
nadat de openbaring van Mijn Woord is geëindigd. Zij zullen gehoorzaam zijn aan Mijn bevelen en 
doen wat voor hen mogelijk is om Mijn leringen juist te interpreteren. Zij zullen een ideaal hebben: 
dat van de vergeestelijking, en zij zullen een licht hebben dat hen altijd vergezelt: het geloof. 
49  Mijn blik zal op het werk van dit volk rusten wanneer de periode van Mijn aankondiging voorbij is, 
om elke gehoorzame discipel te belonen door hem Mijn barmhartigheid te schenken, hem aan te 
moedigen zijn dagtaak voort te zetten, hem aan te moedigen tot steeds nieuwe stappen van 
geestelijke vooruitgang. Ik weet dat er onder dit volk mensen zijn die niet alleen in mijn woord 
geloven, maar het ook juist en volmaakt achten dat de Vader een einde maakt aan zijn manifestatie 
in deze vorm, zodat de strijd om de vergeestelijking kan beginnen. Deze harten hebben de zekerheid 
dat er dan geen verlatenheid noch leegte zal zijn, en dat mijn aanwezigheid nog tastbaarder zal zijn, 
omdat op deze wijze een nieuwe weg van communicatie met mijn goddelijkheid zal naderen, een 
zuiverder en volmaakter stadium, omdat het de dialoog zal zijn van geest tot geest. 
50  De tijd is niet meer veraf dat uw medemensen tot u zullen komen om u te ondervragen over Mijn 
openbaring en uw getuigenis zullen eisen over de bewijzen die Ik u van Mijn waarheid heb gegeven. 
Maar hoe verschillend zal de manier zijn waarop sommigen en anderen van mijn werk zullen 
getuigen. Terwijl sommigen zich strikt zullen houden aan de waarheid die zij hebben gehoord, zullen 
anderen argumenten moeten zoeken om hun dwalingen te rechtvaardigen. 



51 Het is noodzakelijk dat Ik zo tot u spreek, geliefde mensen, opdat u op tijd tot bezinning komt en 
uw werken, gedachten, gevoelens, woorden en bedoelingen nauwkeurig onderzoekt, waarbij uw 
geweten bepalend is voor deze introspectie en dit onderzoek 
52 Dit moment is voor jullie nodig om je ogen volledig voor de waarheid te openen, want dan kun je 
nog corrigeren als je je vergist hebt en de verloren tijd inhalen. 
53  Groot zal de voldoening zijn van hen die mijn leer naar de overwinning leiden en haar in al haar 
zuiverheid en waarachtigheid bekendmaken. Maar Ik, als Meester, die u zeer liefheb, wil dat al Mijn 
discipelen deze vreugde ervaren. 
54  Hoor Mij, mensen: Ik bewaar in Mijn Schatkist vele wonderen voor u om uw vergeestelijking te 
belonen. Maar Ik zal wachten totdat jullie je allen verenigen als broeders en zusters ─ totdat jullie 
allen gehoorzaamheid tonen aan Mijn richtlijnen, en dan over jullie ziel en lichaam de stroom van 
licht, barmhartigheid, troost en openbaring uitstorten die Ik bewaar voor de dagen van jullie 
vergeestelijking. 
55  Dit woord, dat door al mijn stemdragers wordt overgebracht, kan niet duidelijker zijn. Zodra dit 
door allen is begrepen, zal mijn gerechtigheid gereed zijn om te oordelen over hen die een grotere 
vergeestelijking nastreven, en evenzo om te oordelen over de werken van hen die nog steeds hun 
koninkrijk in deze wereld zoeken. 
56  Wie heeft de mens ertoe gebracht om vanaf het allereerste begin een oriëntatie te zoeken voor 
zijn handelwijze? Wie veroorzaakte dat hij zijn onsterfelijke essentie in de kern van zijn wezen zocht? 
De Geest. Hij was het die hem geleidelijk openbaarde dat een hogere natuur hem bezielde en hem 
verlichtte. 
57 De mens heeft zich vanaf de vroegste tijden van zijn bestaan, al was het maar geleidelijk, door de 
gave van intuïtie en openbaring en door middel van zijn intelligentie, toegelegd op het zoeken naar 
zijn oorsprong, zijn wezen, de reden van zijn bestaan, zijn verblijf in de wereld en het doel waarvoor 
hij geschapen is. 
58 Daar hij zich bewust werd dat hij vermogens bezat die hem onderscheidden van de andere 
schepselen, groeide in hem de gedachte dat onder alle scheppingswezens een hogere bestemming 
voor hem was weggelegd, en langzamerhand ontstond in het geheim van zijn wezen de intuïtieve 
kennis van een God, van het bestaan van de ziel, en dus de noodzaak om een verering of een 
geestelijk offer te brengen aan Hem van wie hij voelde dat Hij uit Hem was voortgekomen. 
59  Dit was de oorsprong van de geestelijke ontwikkeling van de mensheid ─ een ontwikkeling die 
niet bij alle mensen gelijk was. Want van hen - verdeeld in rassen en gescheiden door nationaliteiten, 
gewoonten en talen - hebben sommigen zich sneller ontwikkeld dan anderen, hebben sommigen één 
manier gehad om hun eredienst aan God aan te bieden, en hebben anderen verschillende vormen 
aangenomen. 
60  Ik heb alle mensen met Mijn licht overtroffen door hun de enige waarheid te openbaren die er 
bestaat; maar gij ziet hoe ieder mens en ieder volk op verschillende wijze voelt, denkt, gelooft en 
interpreteert. 
61 Deze verschillende denkwijzen van de mensen hebben hun verdeeldheid veroorzaakt, want elk 
volk en elk ras volgt verschillende wegen en houdt er verschillende idealen op na. 
62  De meerderheid is van het lichtende en ware pad afgeweken, menende dat de vervulling van de 
Goddelijke Wet bovenmenselijke offers, verzaking en inspanningen vereist, en heeft er de voorkeur 
aan gegeven voor zichzelf godsdienstige gemeenschappen en sekten op te richten waarvan de 
vervulling van de Wet en de cultische handeling voor hen gemakkelijker te volgen zijn. Op deze wijze 
menen de mensen het verlangen naar licht en verhevenheid, dat zij in hun ziel voelen, te kunnen 
stillen. 
63  Vele eeuwen en vele tijdperken zijn voorbijgegaan zonder dat de mensen beseften dat de 
vervulling van mijn wet geen mensenoffer is en dat zij integendeel lichaam en ziel aan de wereld 
offeren wanneer zij mijn geboden ongehoorzaam zijn. Zij beseften niet, wilden niet begrijpen, dat 
wie naar mijn woord leeft, het ware geluk, de vrede, de wijsheid en de heerlijkheid zal vinden, die de 
gematerialiseerde mensen zich op zo'n andere manier voorstellen. 
64  De morele en wetenschappelijke wereld die u omringt is het werk van mensen met 
materialistische idealen ─ mensen die slechts de materiële verbetering van de mensheid hebben 



nagestreefd, en ik heb hen toegestaan hun werk te doen, het tot het uiterste uit te voeren, de 
gevolgen ervan te kennen en de vruchten ervan te plukken, zodat zij er het licht van de ervaring uit 
kunnen trekken. In dat licht zal Mijn gerechtigheid openbaar worden, en in die gerechtigheid zal Mijn 
wet aanwezig zijn, die liefde is. 
65  Zodra de mensen hun dwalingen inzien en op zoek gaan naar de ware weg, zal dit gebeuren 
omdat zij ontwaakt zijn, omdat zij berouw hebben, omdat zij verlicht zijn, en dan zullen hun werken 
niet alleen een menselijk doel hebben, maar ook een geestelijk doel. 
66  Elke natie, godsdienstige gemeenschap, sekte, wetenschap en mens draagt in zich zijn deel van 
leugen en dwaling, zowel als zijn deel van waarheid. Maar de tijd zal komen dat de noodzaak om zich 
te verenigen hen zal naderen als een machtige en onweerstaanbare kracht, waarbij ieder zijn zaad 
bijdraagt in het verlangen om met allen in harmonie te komen. In het proces zullen er strubbelingen, 
ruzies en verwarringen moeten zijn. Maar deze zullen noodzakelijk zijn opdat allen tot het enige 
resultaat kunnen komen, namelijk de onveranderlijke waarheid van mijn bestaan en van mijn Wet. 
67  Aan het einde van de strijd zullen de mensen - nu in vrede met zichzelf en met hun naasten - 
begrijpen dat het, om het doel van kennis te bereiken en ware vrede te ervaren, van wezenlijk belang 
is te leven in harmonie met de Goddelijke Wet, die juist voortkomt uit de liefde van de Schepper. 
Tegelijkertijd zullen zij begrijpen dat het niet nodig is zoveel en zulke verschillende godsdiensten te 
belijden om zich in goedheid en zedelijkheid te kunnen handhaven, maar dat het, om ware harmonie 
onder allen te bereiken en een zedelijkheid te hebben die het louter menselijke te boven gaat, 
volstaat in uw hart het woord te dragen dat u de "Leer van Christus" noemt, en dat u, om het ten 
volle te begrijpen, eenvoudig en nederig moet leven en liefhebben. 
68  Het licht van de openbaring dat Ik jullie in deze tijd heb gezonden, heb Ik door Mijn zenders of 
stemdragers omgezet in duidelijke en eenvoudige woorden, opdat de gehele mensheid het zal 
kennen en haar zal helpen bij haar ontwaken ─ vandaag, nu allen aardse middelen en oplossingen 
zoeken om zich te redden uit de chaos waarin de wereld zich steeds meer stort ─ vandaag, nu 
niemand zich geestelijk tracht te bezielen om in Mij de antwoorden op zijn vragen en de oplossing 
van zijn problemen te vinden. 
69 Mijn woord zal de paleizen en de eenvoudige hutten bereiken, kloppen aan de deuren van de 
harten, de zielen doen beven, hen genezen en troosten die ziek zijn van lichaam of ziel, en de 
verduisterde hersenen verlichten. 
70 Welgelukzalig zijn zij, die het gaarne aannemen, die het horen, en de zin er van overwegen; want 
het zal vruchtbaar zaad in hun harten zijn. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 314   
 
Mijn vrede zij met u! 
1 nog eenmaal heb Ik u gehoord, en de vereniging van uw gebeden is het beste loflied geweest dat 
gij Mij hebt geschonken 
2 Uit ieder van u komt een vrucht van liefde voort, die is als een toon van harmonie met uw Vader, 
en de vereniging van uw gedachten vormt een concert vol van geestelijke zuiverheid. 
3 bij sommigen zie ik dat dit geluid gebed is, dankzegging voor de weldaden die zij van Mij hebben 
ontvangen; bij anderen is het dankzegging voor de weldaden die zij van Mij hebben ontvangen 
4  Voor anderen is deze gedachte vol droefheid en bitterheid vanwege de tegenslagen die zij op het 
pad hebben ondervonden. Maar door deze gedachten te verenigen vormt u een geloofsdaad die 
hulde en eerbied is voor mijn Goddelijkheid. 
5 Dit is de gehechtheid die de Vader verwacht van de geest van Zijn kinderen ─ dit is de gave van 
liefde die jullie Hem nooit hebben willen geven. 
6 maar het gebed dat ik jullie altijd heb geleerd en dat jullie niet altijd hebben kunnen opzeggen bij 
gebrek aan geestelijke ontwikkeling, is wat jullie zal leiden en onder zijn licht zullen jullie nu de ware 
geestelijke gemeenschap met jullie God bereiken 
7 Zolang jullie onder de invloed van mijn woord zijn, zal de wereld met zijn doornige wegen voor 
jullie verdwijnen. 
8 Op de zevende dag rust uw lichaam van zijn aardse inspanningen en uw ziel ─ vrij als een leeuwerik 
─ komt verlangen naar de onuitputtelijke bron van Mijn wijsheid. Zij komt tot mijn manifestatie en 
versterkt zich in de uitstraling van mijn liefde die ik haar aanbied in de leer van mijn woord. 
9 Ik zoek niet het geloof in sommigen, noch het ongeloof in anderen. Ik zoek niet naar grote 
verdiensten in sommigen en kleine in anderen. Nee, mensen. Mijn Goddelijke Liefde is volmaakt, Ik 
ben Vader van allen, en wanneer Ik jullie Mijn Instructie geef, geef Ik jullie allen dezelfde Essentie, 
dezelfde Liefde. 
10 Als de gehele mensheid naar mijn woord zou luisteren, zou er voor de een geen zegen zijn en voor 
de ander geen afkeuring. Of Mijn berisping zou universeel zijn, of Mijn zegeningen zouden voor allen 
zijn. Maar nu is de tijd gekomen dat Ik Mijzelf manifesteer door middel van het menselijk intellect, en 
niet allen zullen getuige zijn van deze manifestatie. Het aantal van Mijn getuigen die voorbestemd 
zijn om Mijn onderricht te horen door een stemdrager is zeer klein. Maar waarlijk, ik zeg u: als deze 
getuigen zich weten voor te bereiden, zal de mensheid door hun lippen mijn woord horen. Want 
allen zullen weten dat de Heilige Geest u heeft onderwezen door middel van het menselijk verstand. 
11 Hiertoe bereid Ik jullie voor als een Vader, opdat na 1950, wanneer jullie uitgaan naar de 
menigten en in Mijn Naam moeten spreken, Mijn woord, dat waarheid is, niet vermengd zal zijn met 
onzuiverheid en leugens ─ zodat het eruit zal vloeien als een stroom kristalhelder water. Want de 
bron van dit water, die mijn Geest is, is helder en zuiver, en wat van uw lippen komt, moet ook zuiver 
zijn. 
12 Ik wil dat jullie altijd rein zijn, dat jullie zijn als een oase onder de mensen, waar allen die dorsten 
naar de waarheid hun dorst kunnen lessen en in dit water niet de onreinheid van modder vinden. 
13 Wanneer deze tijd van onderricht voorbij is, zullen jullie tot Mij zeggen: "Vader, waarom was U 
maar zo kort bij ons? Waarom bent U zo snel weggegaan?" Maar Ik zal u antwoorden: de duur van 
Mijn onderricht aan Mijn discipelen van het Derde Tijdperk is vastgesteld door de klok van de 
eeuwigheid en daarin zult gij de lessen van de voorbije tijden kunnen begrijpen en voortzetten. Ik 
heb je geen ander soort onderwijs gegeven. 
14 Ik moet jullie tot het laatst toe op mijn bevelen wijzen, opdat jullie niet wankelen op het moment 
van beproeving. Het is mijn wil dat jullie een antwoord krijgen op elke vraag, een lichtstraal voor elke 
twijfel, de kracht van mijn wet voor elke zwakte. Dan zullen jullie in staat zijn te overwinnen in de 
vervulling van jullie zending, en daarbij zullen jullie je ziel laven aan de mooiste en meest verheven 
zending die Ik jullie sinds het begin der tijden heb toevertrouwd, namelijk te verlossen en te 
vergeven uit liefde, goed te doen ─ niet omwille van jezelf, maar om je Vader te behagen en je ziel te 
vervolmaken. 



15 De uitoefening van je zending zal je vrede geven en als je eenmaal sterk bent door de kracht van 
de liefde, zul je deze mensheid, die nu naakt, hongerig en ziek is, leren dat alleen de uitoefening van 
het goede de balsem, die de vrede van God is, in hun zielen zal brengen. 
16 Dit zal de leer zijn die gij in mijn naam aan de mensen zult brengen, wanneer zij op een dag 
welzijn en vrede, het hoogste goed van de ziel, niet meer zullen vinden in de wetenschap, noch in 
rijkdom, noch in de bewegingen van het verstand van deze wereld. Dan zullen zij op hun weg de 
nederige broeder ontmoeten, mijn leerling, mijn apostel, die ─ zonder op te scheppen, zonder zijn 
zending rond te bazuinen ─ onderwijst met zijn werken van liefde en waarachtigheid. Dan zullen de 
mensen het mysterie van vrede ontdekken en hun harten zuiveren om van mijn Koninkrijk volmaakte 
vrede te ontvangen. Want de vrede der mensen verdwijnt dikwijls door vrees voor elkander. Dit is 
slechts schijnbare vrede, is zorg. Met dit is er geen vrede in de ziel. 
17  Strijd, discipelen, vorm in het hart van Mijn kinderen een koninkrijk van vrede van waaruit zij 
kunnen leven in een betere wereld, een sterke wereld ─ niet de broze wereld die zij Mij vandaag 
voorhouden. Want met een zwakke ademhaling of beroering van de natuurkrachten, zou ik het ijdele 
en trotse werk van de mensen kunnen vernietigen. Maar het is het werk van Mijn kinderen en Ik 
respecteer het ─ Ik sta toe dat het zijn vruchten draagt, want Ik weet dat zij uiteindelijk, moe van hun 
werken, de leer van Mijn Liefde zullen aanvaarden. 
18 Al mijn werken hebben liefde en gerechtigheid als hun oorsprong. Alles wat je ziet, wat je met je 
verstand kunt onderscheiden, zelfs het kleinste atoom, leeft en beweegt op de weg van liefde en 
gerechtigheid. Want alles is door Mij geschapen, en in Mijn Geest is geen onzuiverheid, noch is er 
onvolmaaktheid. 
19 Veel van de grote werken die de mens Mij laat zien en waaraan hij zijn leven, zijn kracht en zijn 
hoogmoed heeft gewijd, hebben niet de liefde en de gerechtigheid als oorsprong, en elk werk dat 
niet deze oorsprong heeft zal vernietigd worden, en de mensen zullen als vrucht alleen het licht van 
de ervaring overhouden. 
20  De mens heeft zijn nieuwe leven gebaseerd op de wetenschap, hij onderzoekt en bouwt zijn 
toren van trots, zijn toren van Babel, van waaruit hij Mij niet aanbidt, Mij niet erkent. Maar 
voorwaar, Ik zeg u: de mens zal in verwarring vervallen en in zijn verwarring zal hij zijn nieuwe toren 
van Babel vernietigen. Dan zal de mensheid beseffen dat de mens sinds het Eerste Tijdperk zijn toren 
van ijdelheid heeft gebouwd, van wantrouwen jegens Mij, en de gevolgen die dit in voorbije tijden 
had, zullen zich in het Derde Tijdperk herhalen. 
21 Materialisme, hoogmoed en trots zullen worden neergeworpen, en verwarring zal onder de 
mensen beginnen. 
22  De geleerden zullen aan hun geleerdheid twijfelen, de geleerden zullen - wanneer zij denken het 
doel te hebben gevonden - op een ondoorgrondelijk mysterie stuiten. De natuurkrachten zullen zich 
tegen de wetenschappers keren omdat zij niet met liefde zijn gebruikt, en er zal chaos onder de 
mensen heersen. 
23  Gedenk dat Ik het begin en het einde ben, de Wetenschap en de Kennis. Ik heb dit licht aan de 
mensen gegeven, en Ik heb Mij verheugd over hun werken, wanneer zij die in dienst van het goede 
hebben gesteld; wanneer zij de gaven en bekwaamheden, waarmee Ik hen begiftigd heb, hebben 
gebruikt voor de ontplooiing van de ziel en de geest. Dan hebben zij Mij eerbied betoond, zij hebben 
getrouw de taak vervuld die Ik hun heb toevertrouwd. Maar wanneer zij hun gaven hebben gebruikt 
in dienst van het kwade, van de ijdelheid, van de zucht naar eigen roem, zijn zij Mij ongehoorzaam 
geweest, hebben zij de weg gebaand, hebben zij Mij verwond. Maar in Mijn wijsheid heb Ik hen 
gebruikt om Mijn Goddelijke plannen uit te voeren, Ik heb hen gebruikt als voorbeeld voor de 
mensheid, als werktuigen van Mijn gerechtigheid. 
24 Ben ik een vijand van de wetenschap? Ben ik een obstakel voor de vooruitgang en ontwikkeling 
van Mijn kinderen? Als iemand deze mening is toegedaan, dan is dat omdat hij niet heeft begrepen 
hoe Mijn woord moet worden uitgelegd, omdat hij de Vader niet heeft begrepen in Zijn waarheid. 
Want elke gave of bekwaamheid die in de mens bestaat, moet ontwikkeling hebben, omdat 
ontwikkeling de Universele Wet is. 
Alles in Mijn schepping moet vervolmaakt worden, jullie allen moeten zuiver, volmaakt en 
vermenigvuldigd tot Mij terugkeren. Maar als Ik voor een korte tijd heb ingegrepen in de wil van de 



mens, dan is dat omdat de zonde en het menselijk kwaad een grens hebben, die Mijn 
rechtvaardigheid is. 
25  Wanneer de mensheid door deze smeltkroes zal zijn gegaan, wanneer het licht der waarheid als 
overwinnaar over de duisternis zal opgaan, dan - o geliefd volk - zullen de mensen op stevige 
fundamenten de nieuwe toren bouwen, die een tempel zal zijn van dankzegging aan God, een 
heiligdom van vrede, waar nooit over Mijn bestaan zal worden getwist, waar de kennis van Eén die 
van allen zal zijn. Daar zal geen afgoderij, geheimhouding of bedrog jegens mijn wet zijn. Dan zullen 
de mensen, met mijn hulp, in dit tranendal een wereld van vrede stichten waarin alle deugden zullen 
bloeien, waarin alle wetenschappen zullen worden vervolmaakt. In de schoot van alle instellingen 
zullen zij mijn stem voelen weerklinken, die tot hen zal zeggen: "Heb elkander lief", en in hun 
harmonisch leven zullen de mensen een beeld herkennen van het eeuwige vaderland. 
26  Als de mens, ondanks zijn onvolkomenheden, zoveel heeft ontdekt ─ wat gebeurt er dan alleen 
als hij waakt en bidt en zich tot Mij voedt? Wat zal er gebeuren als hij Mijn bron van licht en 
waarheid met eerbied, nederigheid en liefde benadert? De Heilige Geest zal over de mensen alle 
openbaringen uitstorten die Hij in Zijn geheime schatkamer heeft achtergehouden. 
Wanneer dit gebeurt, zal het niet langer nodig zijn voor de wetenschapper om zijn hersenen te 
pijnigen en zijn boeken te raadplegen, want zijn geest zal hem leiden naar de onuitputtelijke bron 
van Mijn wijsheid. Daar zal hij Mij vinden, die op hem wacht, altijd op hem wacht, om hem nieuwe en 
grote lessen te openbaren. Zo zal ik de mensen leiden van openbaring tot openbaring, van huis tot 
huis, van volmaaktheid tot volmaaktheid, tot in de eeuwigheid. 
27 Voor deze komende tijden bereid ik jullie voor. U allen zult getuigen zijn van de vervulling van 
deze beloften, u allen zult het geluk hebben een harmonische noot te zijn in het concert van de Heer. 
Als Ik jullie gebruik, wanneer jullie mijn wet overtreden, om mijn gerechtigheid te openbaren, dan zal 
Ik jullie ook gebruiken, wanneer jullie in overeenstemming met mijn geboden leven, om jullie te 
belonen met mijn openbaringen, met mijn boodschappen van liefde. 
28 Vandaag bouw Ik een heiligdom in het hart van Mijn kinderen. 
Maar in deze zaak moet ik rekenen op de hulp van jullie allemaal. 
29 Welk heiligdom bedoelt de Vader, o volk? ─ Dat van je ziel. Want op dit moment zie ik het in puin 
liggen. Toch zal ik je helpen het te herbouwen. 
30 Het heiligdom van de Heer heeft altijd bestaan, het heeft begin noch einde, het is zijn eigen werk. 
Het is zijn goddelijke en oneindige Geest die wacht op uw voorbereiding, opdat gij u daarin zult 
kunnen voelen, waar alles harmonie en volmaaktheid is. 
31 Uw planeet, die een atoom is te midden van de onmetelijkheid van het heelal, heeft de taak een 
beeld te zijn van die harmonieuze tempel. 
32 Daarom, wanneer jullie tot deze kennis komen, die niet slechts woorden of theorie is ─ nee, 
discipelen, die iets moet zijn wat jullie voelen en beleven, dan hebben jullie de kerken van steen niet 
meer nodig. Uw ziel zal geen verlangen hebben naar deze plaatsen die haar verhinderen haar Heer 
beter te kennen. Zij zal vrijheid zoeken, en in de gezegende genade die ik haar heb toevertrouwd, zal 
zij de ladder naar haar volmaaktheid vinden. 
33  Dit zal geschieden wanneer de mens zich door Mij begeleid en aanschouwd zal voelen, wanneer 
hij zal beseffen dat er geen vuil stof onder zijn voeten is. Dan zal hij begrijpen dat zijn huis een klein 
heiligdom voor Mij is, dat zijn wereld, hoewel slechts een atoom in de onmetelijkheid van de 
schepping, in zijn geheel het Universele Heiligdom van God is. 
34  Al de werelden waarop mijn kinderen zich vervolmaken zijn als een oneindige tuin. Vandaag zijn 
jullie nog jonge scheuten, maar ik beloof jullie dat het jullie niet zal ontbreken aan het kristalheldere 
water van mijn onderricht, en door de besproeiing daarvan zullen jullie steeds meer toenemen in 
wijsheid en liefde; totdat op een dag in de eeuwigheid, wanneer de bomen in overvloed volledig rijpe 
vruchten dragen, de Goddelijke Tuinman zich in zijn werk zal kunnen verfrissen door de vruchten van 
zijn eigen liefde te proeven. 
35  Zo bereid Ik jullie voor, discipelen, Ik open voor jullie het Boek des Levens, opdat jullie niet langer 
naar een bepaalde plaats zullen verlangen om Mij te aanbidden ─ opdat jullie Mij op elke plaats en 
op elk moment zullen voelen ─ of het nu in de velden, in de dalen, op de bergen of aan de zee is. Uw 
aanwezigheid op elke plaats is genoeg om die te heiligen, want Ik ben in U. 



36  Wanneer Ik op deze wijze tot u spreek en u onderricht, is dit om u te bevrijden van het fanatisme 
dat gij van oudsher hebt gehad ─ niet om een nieuw fanatisme onder u te scheppen. 
37 Erken dat mijn onderricht, hoewel diepgaand, eenvoudig en duidelijk is. 
38 voordat jullie leraars worden, wil Ik dat jullie goede leerlingen zijn die van Mij leren, zodat de 
mensen jullie niet in verwarring brengen, zodat jullie elke vraag met vastberadenheid en 
waarachtigheid beantwoorden, met vriendelijkheid en liefde, want zo'n woord dringt het meest door 
in de harten 
39 Ik heb u gezegd, dat in vele gevallen een woord van wijsheid en liefde voldoende is geweest om 
een ziel te redden, dat dat woord niet vergeten is, omdat het als een zegel van eeuwig vuur in die ziel 
is gebleven, en zij dat woord, dat haar redding is geweest, niet alleen in haar aardse leven, maar ook 
in het hiernamaals heeft bewaard. 
Daarom laat Ik u mijn woord na als een erfenis, die is als een sleutel die de weg opent naar vrede 
voor de zielen. Wees niet bang voor de kruispunten, laat uw tegenslagen u niet bezwaren, schakel de 
twijfel uit, verdiep u in mijn leer, dan zal deze kracht u groot geluk schenken. Wee de zwakken, wee 
degenen die niet gesterkt worden door mijn onderricht, want zij zullen blijven struikelen op de weg! 
40 Ik wil dat mijn volk, mijn getuige, mijn discipel de sterke zal zijn op de wegen, opdat hij de scharen 
zal redden die Ik op zijn weg zet. 
41  Heden kunt gij de kracht van uw ziel nog niet vatten, omdat gij nog zwak zijt in het geloof. Maar ik 
zal dit geloof sterk maken door grote beproevingen. Maar het vertrouwen dat jullie in Mij hebben, 
moeten jullie ook in jezelf hebben, want Ik heb jullie de gaven gegeven die jullie in je dragen. 
42  Spoedig zal Mijn manifestatie door de menselijke geest eindigen, en na 1950 zullen jullie Mij niet 
langer horen door deze manifestatie. Maar gij zult u niet wenden tot hen die stem- of giftdragers 
waren om Mij aan te roepen of om Mijn geestelijke wereld aan te roepen. Zelfs in de grootste 
beproeving zul je niet proberen ongehoorzaam te zijn aan Mijn wil. 
43  Bereid u voor, opdat gij door de kracht van mijn onderricht vele gebeurtenissen kunt voorkomen 
en vermijden, voor zover het mijn wil is. Maar als je slaapt, zullen deze beproevingen moeten komen 
en je werk moeilijk maken. 
44  Hoevele mannen en vrouwen bewandelen niet andere wegen dan die welke Ik voor u heb 
uitgestippeld, hoewel zij in hun geestelijke ziel dezelfde gaven hebben als gij bezit. Indien deze 
mannen en vrouwen in u een goede Leraar vinden, zullen zij de reden van deze gaven leren kennen, 
en in de kennis van Mijn leringen zullen zij een brede ontwikkeling bereiken. Maar als zij op hun weg 
geen goede leraar vinden, zullen sommigen in verwarring vervallen, anderen zullen hun gaven 
gebruiken om ze te ontplooien volgens hun eigen verbeelding en wil, en weer anderen zullen 
instrumenten worden van onzichtbare machten, die wel die van het licht kunnen zijn, maar ook die 
van de duisternis. 
45  Slaap dus niet, discipelen, wat betreft de vervulling van uw zending. Na 1950 zal Ik jullie een tijd 
gunnen om je te bezinnen op je zending, en in die bezinning tot de eenheid van kennis te komen in 
Mijn leer. Door deze verbintenis, zullen jullie de gebeurtenissen en de strijd aangaan. 
46 Zo waarschuw ik jullie voor alle beproevingen en in het laatste jaar van mijn tegenwoordigheid 
onder jullie bij deze manifestatie zal ik tot jullie spreken over alle gevaren en jullie de handelwijze 
vertellen om ze te doorstaan. 
47  Hoor goed wat ik u nu zeg: in de boezem van een grote Kerk zullen de geestelijken tot de 
mensheid spreken over de Heilige Geest. Zij zullen spreken over de Derde Era. Zij zullen spreken over 
de Zeven Zegels. Zij zullen de gemeenten oproepen en beweren dat zij de 
honderdvierenveertigduizend zullen kiezen en hen verzegelen met het merkteken waarmee Ik hen 
die door Mijn wil zijn uitverkoren, heb gemerkt. Maar Ik zal alle mensen bezoeken, Ik zal Mij 
openbaren door het geweten van de geestelijken der mensheid en Ik zal hen aan grote beproevingen 
onderwerpen. Op dat moment zal ik weten wie van jullie ik zal gebruiken om te getuigen. Ik zal door 
uw bemiddeling spreken met de overredingskracht die Ik u heb gegeven. 
48 Het zijn niet de mensen die de openbaringen van de heilige Geest aan de mensen bekendmaken, 
want in de hoge raadsbesluiten van de Heer is Hij het alleen. 



49  De trinitair-maanse leer van de Geest is u door geen mens geopenbaard. Ik, als de Vader, heb het 
jullie al aangekondigd in de Eerste Era door Mijn profeten. Door Jezus, het Woord van de Vader, 
kondig ik het u aan, beloof ik het u als een niet al te verre openbaring. 
50  In dit Derde Tijdperk heb Ik, Mijzelf openbarend door middel van de menselijke geest, Mijn 
belofte vervuld door de lessen te openbaren die verborgen waren. Het was niet de mens die de 
gaven aan je geest gaf; Ik vertrouwde ze je toe toen je uit Mij voortkwam. 
51 Het is niet de mens geweest die op jullie voorhoofden het trinitarisch teken heeft aangebracht. 
Het was de Heer die je in de geest markeerde. Het is niet de mens die je missie heeft bepaald, het is 
mijn almachtige stem. 
52  Hoe zou de Vader zulk een ontheiliging en bedrog toelaten? Ik, het geofferde Lam, ben de enige 
die waardig is de zegels te verbreken van het Boek der Wijsheid, het Grote Boek des Levens, dat de 
bestemming bevat van alle geschapen dingen. Ik, de Alfa en de Omega van het Goddelijke Woord, 
ben de enige die jullie de intieme openbaringen van Mijn Goddelijkheid kan vertellen. Hoe zou ik 
kunnen toestaan dat een werelds gezinde en oneerbiedige de Goddelijke lessen naar zijn wil 
verkwist, de onwetenden misleidt en zich onder de mensen verheft? 
53  Tekenen van deze ontheiligingen zullen (ook) onder u verschijnen, maar dit zal alleen geschieden 
opdat gij, geliefd volk, ontwaakt. Tekenen van ontheiliging, valse getuigenissen, valse wonderen 
zullen onder de mensen aan het licht komen; valse profeten, valse manifestaties zullen verschijnen 
die aan mijn Goddelijkheid zullen worden toegeschreven. Maar dit zal slechts een bewijs zijn van het 
verlangen naar de vooruitgang der zielen, naar de komst van de Heilige Geest, naar de vervulling van 
mijn profetieën en van al mijn beloften. 
54 Vertraag niet de tijd van mijn geestelijke komst onder de mensen, wees niet door uw gebrekkige 
voorbereiding een hinderpaal voor mijn openbaring onder de mensen door uw werken. Want hoewel 
gij niet de Verlosser zijt, noch moet verkondigen dat gij de mensen zult redden, noch de enigen zijt in 
dit werk, zijt gij de vruchtbare grond geweest die geduldig wachtte op mijn zaad der verlossing. Jullie 
maken deel uit van Mijn legioenen van licht, Mijn legers van vrede en waarheid, die reeds in deze tijd 
strijden voor de grondslag van de vrede. Maar Ik bereid jullie voor opdat jullie je zending als het 
sterke Israël zullen vervullen, een zending die jullie nooit hebben vervuld, maar die jullie vandaag 
moeten volbrengen, opdat jullie dat huis van licht bereiken dat op jullie wacht, van waaruit jullie 
andere horizonten zullen zien, waar jullie mijn gerechtigheid en mijn liefde zullen uitoefenen, en 
jullie je zullen verheffen tot het niveau van volmaaktheid totdat jullie de plaats innemen die jullie 
toekomt in de schoot van God. 
55  Zijn het fantasieën die ik aan jou overdraag? Nee, mensen. Aan u als mensen geef ik zedelijk 
onderricht en begiftig u met deugd, opdat gij liefdevol en vreedzaam in uw huis moogt leven, opdat 
uw brood niet bitter zal zijn. Mijn onderricht brengt welzijn, aanmoediging en vooruitgang, maar 
deze voeding is niet genoeg voor uw ziel. Uw ziel mist een hogere voeding om haar reis naar de 
oneindigheid voort te zetten na de dood van haar aardse lichaam. Voor deze reis geef ik de 
zielenleringen die aan de mens verschijnen als fantasieën ─ diepe en ondoorgrondelijke lessen, zelfs 
voor de meest alerte verbeelding. Ik vertrouw deze sleutel aan uw ziel toe, opdat zij daarmee alle 
deuren kan openen die zij op haar weg tegenkomt, en opdat zij haar weg naar de geestelijke 
volmaaktheid kan voortzetten. 
56  Mijn Leer bevat alle leringen. Het is "de weg, de waarheid en het leven". Daarom moet je het 
volgen in alle momenten van je bestaan. 
57  Geef aan het Goddelijke de hoogste plaats in uw ziel, en geef aan het lichaam wat het toekomt. 
Geef aan God wat van God is, en aan de keizer wat van de keizer is! 
58 Indien gij leert rechtvaardig te zijn in uw leven, zal uw stap vast zijn, en twijfel en onzekerheid 
zullen verdwijnen. 
59  Wanneer de tijd van uw prediking is gekomen, wanneer uw zwakheden en overbodige daden van 
aanbidding zijn verdwenen ─ wanneer gij u slechts bezighoudt met wat noodzakelijk en verheffend is 
voor uw ziel, dan zult gij langer de tijd hebben om mijn werk te verrichten. Als gij dan op uw weg 
iemand ontmoet die behoefte heeft aan wat gij bezit, zult gij u niet twijfelend tonen zoals Thomas, 
noch zoals Petrus in zijn lafhartigheid, noch zult gij zwak zijn zoals Judas in het aangezicht van 
ijdelheden en bekoringen. 



60  Uw ziel zegt tot Mij: "Meester, waarom vergelijkt Gij ons met die buitengewone zielen?" Maar de 
Meester zegt u: het is waar, mijn discipelen van het Tweede Tijdperk waren grote zielen die onder de 
mensen werkten voor hun geestelijke vooruitgang ─ een vooruitgang die de mensen van die tijd nog 
niet hadden bereikt, noch in de huidige. Maar zij waren zielen zoals jullie, en waren ook mensen zoals 
jullie. Hun deugdzaamheid streed tegen hun onvolmaaktheden; maar omdat hun ziel sterker was, 
overwon zij de menselijke zwakheden en zij wijdden zich aan de beoefening van mijn leer en 
bereikten, door hun deugdzaamheid en hun liefde, de exacte naleving van mijn Leer, en het 
voorbeeld dat ieder van hen achterliet was waardig aan de Meester die hen onderwees. 
61  Ook gij zult grote voorbeelden geven, de Meester waardig, die tot u gesproken heeft in dit derde 
tijdperk. Twijfelen jullie aan Mij en aan jezelf? Ik wacht geduldig op u om Mijn woord te 
interpreteren en Ik wil dat u ook geduldig de mensheid onderwijst. 
62  Ik, de geduldigste Meester, leg u duidelijk de les uit die gij niet verstondt, en de proef die gij niet 
wist te doorstaan, leg ik opnieuw op uw pad. Dan, als je er voorbij bent, zal je ziel zich sterk voelen en 
Mij danken. Dan zal de Meester het Boek der Wijsheid nemen en je een nieuwe les leren. 
63  Maar als dit boek eenmaal in het heiligdom van uw hart is bewaard, zal de Meester u zeggen: U 
bent niet langer discipelen, u bent meesters. Ga tot de mensheid, die Mijn tekenen niet kent, en 
open voor haar het Boek der Wijsheid en onderwijs uw medemensen met hetzelfde geduld waarmee 
Ik u heb onderwezen. 
64  Toen ik u uw tekortkomingen toonde, was het opdat gij ze zoudt verbeteren. Ook gij, wanneer gij 
tot uw medemensen gaat en dezelfde gebreken in hen vindt, bedenkt dat zij met geduld en liefde 
kunnen worden gecorrigeerd. 
65  Heb Ik geweld gepredikt in Mijn onderricht? Heb ik een zweep gebruikt om je te onderwijzen? 
Nee, discipelen, Ik heb jullie liefdevol vergeven. jullie mannen, hebben jullie al geduld met je 
metgezel? Echtgenotes: Bent u geduldig geweest met uw echtgenoot? En jullie twee echtgenoten: 
zijn jullie geduldig geweest in het opvoeden van jullie kinderen? Als je zo hebt gehandeld, heb je 
gehandeld zoals ik heb gehandeld. Als je dat niet hebt gedaan, vergeef ik het je. Maar ik zal je testen 
op je reis door het leven tot je geslaagd bent. 
66  Nogmaals, ik laat je mijn woord na als een kiem van liefde. Wanneer u zaait, bedenk dan dat zelfs 
het stoffelijke zaad niet ontkiemt op het ogenblik dat het gezaaid wordt, veel minder kan het reeds 
bloeien en vrucht dragen. Dit alles heeft liefde, verdienste en opoffering nodig voor zijn opvoeding. 
67  De grond die Ik u schenk is het hart van de mensen, het zaad is Mijn openbaring als de Heilige 
Geest. Wijd u aan uw gecultiveerd veld, heb het lief, zegen het. Want door uw voorbeeld zult u 
nieuwe arbeiders onderrichten die, samen met u, de zaaiers zullen zijn van het Derde Tijdperk. 
68  Leer mijn onderricht te herkennen. Waar kun je het ontdekken? In de woorden gesproken door 
de stemdrager? Nee, discipelen. Je hebt mijn instructie in de essentie van dat woord. Als je van geest 
tot geest met je Heer communiceert, hoe kun je dan mijn goddelijke stem herkennen? Door de stem 
van je geest. Daar zal ik eeuwig in u zijn, u onderwijzend. 
69  Mijn liefde zal de gevoeligste snaren van jullie hart doen trillen. Maar in overeenstemming met 
jullie geweten zullen jullie Mijn Goddelijk concert horen, en velen van jullie zullen Mij zien in de 
geestelijke gedaante van Jezus. Ik moet jullie erop wijzen dat de gedaante van Jezus niet de meest 
volmaakte manier is waarop jullie Mij zullen zien. Toen Ik jullie in het verleden zei: "Alle ogen zullen 
Mij zien", gaf Ik jullie te verstaan dat jullie allen de waarheid zullen zien, hoewel Ik jullie moet zeggen 
dat Ik Mijzelf zal beperken naar gelang de evolutie van iedere ziel. Maar wanneer jullie de ladder van 
volmaaktheid bestijgen, zullen jullie Mij zeker zien in al Mijn glorie. 
70  Probeer nu niet Mij in te beelden op welke manier dan ook. Overweeg: Als uw geest, hoewel 
beperkt, essentie is, licht is ─ welke vorm zou dan de Universele Geest van uw Heer kunnen hebben, 
die geen begin noch einde heeft? Laat het ondoorgrondelijke in mijn Boek van Goddelijke Wijsheid. 
Kijk en bid, en wanneer de menselijke dood jullie ziel bevrijdt, zal Ik voor haar nog een sluier 
wegnemen in Mijn oneindig boek van openbaringen, zodat zij de Vader zal herkennen en zichzelf zal 
kennen ─ zodat jullie, wanneer jullie aan gene zijde aankomen, verrukt zullen zijn over de 
aanschouwing van een betere wereld, een wonderbaarlijke wereld die op jullie wacht, maar die niet 
de laatste zal zijn waarin jullie zullen vertoeven. 



71  Bid, mensen, bid voor de mensheid. Met uw gebed of zonder, ik ben met iedereen. Maar Ik 
verlang dat het gebed om elkaar lief te hebben tot bloei komt onder Mijn kinderen. 
72  Ik bezocht uw wereld en zag uw noden en liet u een geschenk van liefde na. Jullie hebben Mijn 
goddelijke taal niet willen leren. Maar ik ken de jouwe, ook al is die onvolmaakt. 
73 Wandelt vast op mijn weg, en gij zult hem vol wonderen vinden. Wie heeft je verteld dat de tijd 
van wonderen voorbij is? Is jullie bestaan niet een wonder van liefde? Ziet u het gevaar niet dat uw 
omgeving bedreigt? Ken je het gevaar niet dat je wereld omringt? Waarom vergaat het jullie niet? 
Omdat een wonder van liefde je beschermt. 
74  Alles wat jullie omringt is door Mij geschapen als een wonder van liefde om Mijn zo geliefde 
kinderen gelukkig te maken. 
75 De tijd van wonderen duurt eeuwig. Ik ben een oneindig wonder van liefde voor al mijn kinderen. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 315   
 
1 Gezegend is het volk dat zich heeft gehaast naar de roep van zijn Heer. Mijn Boek gaat voor u open 
om u een andere les te openbaren. Het onderricht dat uit mijn Geest ontspringt is de essentie en het 
leven voor het uwe. Neem en eet ervan, want het is het brood van het eeuwige leven. 
2 Ik zaai thans Mijn Leer in het hart van deze schare toehoorders en Ik zal er te zijner tijd de vruchten 
van oogsten. Mijn woord zal niet verloren gaan, want Ik bewaar het in het gevoeligste van uw wezen, 
dat is uw geestelijke ziel. 
3 Verzadig uw honger en uw dorst aan deze tafel van liefde. Vergeet uw ellende en nestel u in uw 
lijden, zodat u werkelijk van deze ogenblikken kunt genieten. 
4 Het vuur van pijn verschroeit je hart en alleen het kristalheldere water van Mijn Woord kan het 
blussen. Daarom nodig Ik jullie uit om Mij te horen, zodat jullie kunnen leven en weer tot rust 
kunnen komen. 
5 Ja volk, Ik zal jullie tot bezitters van Mijn vrede maken, zodat jullie die daarna kunnen verdelen 
onder de wegen en de volkeren van de aarde. Ik heb jullie geroepen om jullie voor te bereiden en 
jullie tot boodschappers te maken van Mijn boodschap van vrede. Onthoud dat jullie niet de enigen 
zijn die Mij op dit moment nodig hebben, maar dat de hele mensheid die jullie omringt dorst naar 
liefde en licht. 
6 Wees niet bang als je niet begrepen wordt ─ mijn licht verlicht ieder begrip. Zie in de 
verscheidenheid van talen en geloofsovertuigingen geen onoverkomelijke hindernissen voor de 
verspreiding van mijn leer. 
7 De toren van Babel staat nog overeind, maar het is evenzeer waar dat de spiritistische mensen hun 
intrede doen in de wereld, en zij hebben de taak om geleidelijk de fundamenten van deze toren van 
verdeeldheid, verschillen en hoogmoed te vernietigen. 
8 Ik wil dat jullie leren vrede te bewaren te midden van de strijd van het leven, zodat jullie allen deze 
wereld kunnen blijven beschouwen als één thuis, een thuis dat - hoewel tijdelijk - de warmte en het 
voedsel biedt dat jullie allen nodig hebben om te leven. 
9  Denk nog niet aan de vrede die het geestelijk leven u kan geven wanneer u dit leven achter u hebt 
gelaten. Denk aan de vele dingen die je nog moet doen in deze wereld. Houdt u liever bezig met het 
verwerven van zoveel mogelijk verdiensten om een betere wereld waardig te zijn. En wanneer jullie 
daaraan denken, twijfel er dan niet aan dat jullie de dagen zullen weten te gebruiken die mijn 
barmhartigheid jullie op aarde schenkt. 
10 Laat een spoor van liefde achter op je weg door het leven. Want als je dat niet doet, zul je het 
koninkrijk van vrede niet kunnen binnengaan. 
11  Als jullie Mij liefhebben, als jullie in Mij geloven, als jullie Mij willen behagen en een vreedzame 
toekomst in jullie ziel willen uitwerken, neem dan deze onderwijzing met jullie mee en volg haar op 
met oprechtheid en waarheid. Wanneer dit gebeurt, zullen jullie een zeer grote bemoediging en 
verlichting in je hele wezen ervaren, omdat jullie Mij dan als voorbeeld zullen nemen. 
12 Wanneer uw strijd ten einde is, zult gij in uw hart een oneindige, hemelse stem kunnen hooren, 
die tot u zal zeggen: Zalig zijt gij, die mijn stem in de woestijn gehoord hebt en er in geloofd hebt. 
Want vanaf dat moment heb je een volmaakt ideaal waardoor je geïnspireerd bent. Gezegend zijn zij 
die de laster, de slagen en de vernederingen konden weerstaan. Want uiteindelijk heb je de aarde 
veroverd waar je al je wonden zult verzorgen. 
13 Houdt mijn woord, gezegend volk, want het moet het vaste fundament zijn van een nieuwe toren 
die de mensen zullen moeten bouwen. Maar niet de toren die de menselijke arrogantie symboliseert, 
noch de toren die de goddelijke macht en gerechtigheid wantrouwt, maar de onstoffelijke toren die 
de verheffing van de ziel, de liefde, de barmhartigheid en de harmonie onder de mensen 
symboliseert. 
14 Om u bij te staan in uw geestelijke ontplooiing, was het onontbeerlijk dat Ik met dit volk hier 
communiceerde door middel van het menselijk intellect, om u te herinneren aan mijn wet, om u mijn 
woord uit te leggen en om uw zending te bepalen. 



15  Wet, normen en raad heb Ik u toevertrouwd, opdat gij zoudt weten, hoe gij uw schreden moet 
richten, wanneer Mijn woord niet meer bij u is. Deze wet en deze normen, aan de mensheid gegeven 
door het menselijk verstand, zullen dienen opdat de mensen, aan wie ik geestelijke gaven heb 
geschonken, weten hoe zij deze op de juiste wijze kunnen gebruiken en aldus hun eigen verwarring 
en die van hun medemensen kunnen vermijden. 
16 Ik zeg u nogmaals dat uw geestelijk werk van heden niet bedroevend zal zijn. Als jullie allen de 
verschillende gaven en opdrachten die Ik jullie heb toevertrouwd weten te verenigen, zullen jullie 
een eenheid vormen die onoverwinnelijk zal zijn in de beproevingen, omdat jullie je allen krachtig 
zullen tonen en elkaar zullen bemoedigen in de strijd om het Beloofde Land te verkrijgen. 
17  De wereld was in de tegenwoordige tijd niet bereid op Mij te wachten zoals het volk Israël op Mij 
wachtte in dat Tweede Tijdperk. Mijn grote profeten hadden een Messias aangekondigd, een 
Verlosser, de Zoon van God, die zou komen om de onderdrukten te bevrijden en de wereld te 
verlichten met het licht van het Woord. Hoe meer de mensen leden, hoe meer zij verlangden naar de 
komst van de Beloofde; hoe meer zij dronken uit de beker van vernedering en verdrukking, hoe meer 
zij verlangden naar de aanwezigheid van de Messias, en overal zochten zij naar aanwijzingen en 
tekenen die tot hen zouden spreken over de nabijheid van de komst van hun Verlosser. 
18  Van generatie op generatie, en van ouders op kinderen, werd de Goddelijke belofte doorgegeven, 
waardoor het uitverkoren volk van de Heer lange tijd waakte en bad. Eindelijk kwam Ik tot Mijn volk, 
maar niet allen waren in staat Mij te herkennen, hoewel zij Mij allen verwachtten: sommigen deden 
het op een vergeestelijkte manier en anderen op een materialistische manier. Maar de oprechtheid 
en de liefde van hen die mijn aanwezigheid voelden en het koninkrijk der hemelen zagen in het licht 
van mijn woord en geloofden in mijn manifestatie was voor mij voldoende. Zij, die mij getrouw 
volgden en in mij hun geestelijke verlosser zagen, waren mij genoeg; want zij waren het die van mijn 
waarheid getuigden nadat ik uit deze wereld was heengegaan. 
19 Hoewel mijn boodschap bestemd was voor alle volken van de aarde, ging mijn oproep naar het 
hart van het uitverkoren volk, opdat zij daarna de spreekbuis van mijn woord zouden worden. 
Niettemin hebben niet alleen de mensen mijn aanwezigheid gevoeld, maar ook in andere volken 
hebben de mensen de tekenen van mijn komst kunnen ontdekken en hebben zij de tijd van mijn 
aanwezigheid op aarde aangevoeld. 
20  Toen Ik aan de wereld verklaarde dat Ik de Messias was, en Mijn Woord de harten begon te 
voeden als een stroom van leven, waren honger en ellende van lichaam en ziel overal. Alleen het 
licht van de hoop hield dat volk staande, want zelfs hun aanbidding van God had geleden onder 
ontheiligingen doordat zij in een andere afgodische cultus was veranderd. 
21 Honger, dorst, ziekte, slavernij, verwarring, melaatsheid, duisternis, ellende ─ dat waren de lasten 
die de keizer op de schouders van Gods volk had gelegd. Daarom werd naar de Messias verlangd, 
daarom werd Hij van dag tot dag verwacht, en toen Mijn woord de harten bereikte en tot hen sprak 
van liefde, van gerechtigheid, van broederschap en van vrijheid, volgden de scharen Mij. Toen Mijn 
hand de zieken aanraakte en hen vrede en Goddelijke troost liet voelen, riepen zij op de straten en 
pleinen om te getuigen, zonder zich te kunnen beheersen, dat Ik de beloofde Christus was, de 
aangekondigde Messias. 
22 Maar nu, in deze Derde Tijd ─ welk volk heeft op Mij gewacht? Wie heeft er gewaakt en gebeden 
in afwachting van de vervulling van Mijn belofte? Heel weinig. Want in plaats van een voorbeeld te 
nemen aan dat volk dat de kennis van de profetieën van geslacht op geslacht heeft doorgegeven, 
hebt gij gedaan: Mijn Woord in de loop der tijden uitdelgen. 
Maar weet, dat ik in mijn woord, dat ik in de tweede tijd als Jezus gegeven heb, beloofd heb weder te 
komen en zo de woorden bevestigde van de profeten van vroegere tijden, die niet alleen spraken van 
mijn komst als mens, maar ook mijn komst in geest aankondigden in deze tijd, waarin gij thans leeft. 
23 De tekenen, die van mijn wederkomst zouden spreken, en de bewijzen van mijn 
tegenwoordigheid onder de menschen, werden opgeschreven; en zij geschiedden alle. 
Waarom heeft de wereld Mij dan niet verwacht? 
De mensheid drinkt momenteel de bitterste beker leeg van alles wat de mens in de wereld heeft 
gedronken. Waarom heeft hij dan niet naar Mij verlangd, noch Mij geroepen? Omdat zijn 
materialisme zo'n omvang heeft bereikt dat hij Mij uit zijn leven heeft geweerd, Mij uit zijn hart heeft 



verdreven. Want zelfs de nederigen behoren niet tot hen die zich voor hun Heer bogen om te bidden 
en Zijn wil te gehoorzamen. 
24 Vandaag voelt de mens zich geweldig, kundig, sterk, krachtig en onafhankelijk. Hij bezit het licht 
der wetenschap ─ waarom zou hij naar het licht van de geest verlangen? Hij is meester over de 
natuurkrachten ─ dus waarom zou hij verwachten dat Ik hem van zijn vijanden kom bevrijden, als hij 
het met zijn wapens kan doen? 
25  De mensheid sliep geestelijk op het ogenblik dat Mijn belofte om tot u terug te keren werd 
vervuld. Geen enkel volk was wakker en wachtte op Mij. En onthoud, in het Eerste Tijdperk was de 
belofte van de Messias voor één volk, maar de belofte van Mijn wederkomst was voor alle volken. 
26 Waarlijk, ik zeg u: mijn licht heeft zich reeds als een bliksemschicht een weg gebaand van het 
oosten naar het westen, zonder dat de wereld er zich van bewust is. 
27 Mijn Woord is tot u gekomen en heeft ongeschoolde mensen, die de reden van Mijn roeping niet 
kenden, wakker geschud en verrast om Mij van hun verstand te bedienen en Mijn nieuwe boodschap 
aan de wereld over te brengen. 
28  Wanneer deze boodschap voltooid is, zal Ik niet langer door deze zenders spreken, maar zal Ik Mij 
op subtiele wijze in de zielen manifesteren. Maar Mijn woord, ingeprent in de harten van hen die het 
hoorden, en neergeschreven in een nieuw boek, zal worden gebracht aan de volkeren en naties van 
de wereld als een zaad van vrede, als een licht van ware kennis, als een remedie voor elk kwaad dat 
lichaam en ziel van de mensen kwelt. 
29 Mijn woord zal niet tot de harten komen wanneer mijn boodschappers het begeren, maar 
wanneer het mijn wil is. Want ik zal het zijn die over mijn zaad waak, die er de grond voor bereid en 
de weg effen. Ik zal het zijn die ervoor zorgt dat het de volkeren, naties en families op de juiste wijze 
en op het juiste moment bereikt. Het zal komen wanneer het reeds verwacht wordt, wanneer harten 
in verwachting zijn omdat zij zich mijn beloften herinneren, wanneer zij ontwaakt zijn uit hun diepe 
droom van eigendunk, arrogantie, materialisme en ijdelheid. 
30 Jullie, mensen die bijeengekomen zijn rond de manifestatie van Mijn Woord: Daar jullie niet 
wisten hoe de wacht te houden in afwachting van Mijn komst, begrijp dan tenminste de waarde van 
Mijn Werk door de oneindige Liefde te erkennen waarmee Ik tot jullie kwam om jullie te zeggen: daar 
jullie niet op Mijn wederkomst hebben gewacht, blijf dan tenminste wakker vanaf nu, biddend en 
smekend voor het heil van de wereld. 
31 Ik heb jullie gezocht om van ieder van jullie een discipel van Mij te maken, om jullie als erfenis 
Mijn Woord na te laten, dat eeuwig zaad is, en ─ nadat Ik Mijn eigen zaad in jullie gezaaid en 
gekoesterd heb ─ om jullie als Mijn plaatsvervangers naar andere landen uit te zenden om deze gave 
van liefde aan al jullie medemensen te brengen. 
32  Ik ben hongerig naar het geloof en de vergeestelijking van Mijn kinderen. Ik heb jullie geest 
gegeven, dat is een deel van Mij dat jullie superieur maakt aan de rest van de schepselen die deze 
wereld bevolken. 
De mens is als Ik vanwege de eigenschappen en deugden waarmee Ik hem heb begiftigd. Ik heb jullie 
alles gegeven om een leven te leiden dat rijk is aan werken van liefde en barmhartigheid. 
33  Verberg mijn leer niet uit vrees te worden verworpen. Als jullie je op een eervolle manier 
voorbereiden, als jullie je aan mijn wetten houden, wie zou jullie dan kunnen berispen? Mijn leer 
leidt u tot de hoogste moraal en vergeestelijking, en u kunt in vrede leven met hen die hun geloof in 
andere vormen belijden, en ook met hen die tot andere rassen of andere klassen behoren. Ik wil 
alleen dat u het zegel van de zuiverste vergeestelijking uitspreekt, zodat u erkend wordt als 
discipelen van dit werk. Voelt u daarom niet groter noch kleiner dan uw medemensen, maar voelt u 
verplicht hen bij te staan door hen mijn woord te brengen, opdat ook zij mijn discipelen worden. 
34  Ik heb u de aarde gegeven opdat gij haar allen gelijkelijk moogt bezitten, opdat gij in vrede moogt 
leven en haar als een tijdelijk tehuis moogt gebruiken om uw vermogens te ontwikkelen en uw ziel 
voor te bereiden op het opstijgen naar haar nieuwe tehuis. Ik heb tot u gezegd: "In het huis van de 
Heer zijn vele woningen." Je zult ze leren kennen naarmate je opstijgt. Ieder van u zal Mij in 
toenemende mate naderen, en deze "woningen" zullen door u worden bereikt overeenkomstig uw 
werken. Want alles is onderworpen aan de Goddelijke orde en rechtvaardigheid. 



35 Niemand zal u kunnen beletten van de ene trap naar de andere te gaan, en aan het einde van elke 
trap zal er blijdschap zijn en een feest in uw geest en ook in de mijne. 
36  Zo bereid Ik u voor, opdat gij weet dat de weg die gij moet gaan lang is, en dat gij niet tevreden 
zult zijn met uw eerste werken ─ denkend dat zij voor u de poort naar die woningen zullen openen. 
Ik zeg u ook dat het voor een ziel mooi en bevredigend is om aan het einde van een etappe stil te 
staan bij de afgelegde weg, met zijn grote strijd, zijn dagen van bitterheid en zijn uren van vrede, na 
ontelbare hindernissen overwonnen te hebben. Uiteindelijk is er de triomf, de beloning, en de 
gerechtigheid die straalt in je omgeving, en de Geest van je Vader ─ aanwezig, glorieus, die het kind 
zegent, haar laat rusten in zijn boezem, waar ze wordt voorbereid op haar volgende etappe, en zo 
vordert van de ene naar de andere, totdat ze uiteindelijk de opperste vervulling bereikt, om dan 
eeuwig bij Mij te wonen. 
37  Voorlopig, vervul je lot op aarde. Breng vrede waar onenigheid heerst, heb lief waar haat heerst, 
en wees liefdadig waar egoïsme heerst. Als je het einde van deze weg bereikt, zal ik je met rente 
teruggeven wat je aan je medemensen hebt gegeven. 
38  Dit is Mijn eenvoudige en duidelijke woord, dat binnen het bereik van uw verstand ligt. Ik ben blij 
met uw toewijding en aandacht. Ik zie in ieder van jullie het verlangen om Mijn leer te volgen, om 
jezelf te vernieuwen, om jezelf te vervolmaken en om een familie te vormen die gezond is in ziel en 
lichaam, die elkaar liefheeft, die elkaar erkent, en die samensmelt tot één ziel die licht, kracht en 
vrede zendt naar de mensheid. 
39  Het licht van mijn Goddelijkheid is in elke geest, als het hoogste geschenk dat de Vader als erfenis 
aan zijn kinderen heeft gegeven. Jullie zijn dus de hoogste van al mijn schepselen, omdat jullie het 
licht van de geest in je hebben, waardoor jullie weten wie jullie zijn, uit wie jullie zijn voortgekomen, 
wat jullie bestemming is en waar jullie heengaan. 
40 Nu leeft jullie ziel in een tijd van groter licht, waarin zij een stap voorwaarts moet doen, waarin zij 
zich in verhoogde mate tot Mij zal verheffen, die het doel ben van jullie volmaaktheid en 
vergeestelijking. 
41 De ladder die Jakob in droombeelden zag, rijst vandaag stralend op voor iedere ziel en nodigt haar 
uit erop te klimmen en de geheimen te leren kennen die de mensen niet hebben kunnen oplossen. 
42  Nu is er een tijd van helderheid voor de ziel en voor de menselijke geest, waarin gij in staat zult 
zijn de inhoud, de essentie of de betekenis te ontdekken van al die openbaringen die u reeds in het 
verleden zijn gegeven, maar die gij niet juist hebt kunnen interpreteren omdat zij u zijn gegeven door 
middel van symbolische taal of in gelijkenis. 
43  Het gebrek aan vergeestelijking van de mensen is de reden geweest waarom het intellect niet de 
waarheid heeft herkend die verborgen ligt in elk van de woorden of figuren die in de Goddelijke 
boodschappen vervat zijn. De mensheid heeft dus aangenomen dat zij alleen moet geloven, ook al 
gebeurt dit zonder te begrijpen. Ik zeg u nu dat Ik voor niemand een mysterie ben, dat het door uw 
gebrek aan zielsverheffing, door uw gebrek aan gebed, en door uw gebrek aan naastenliefde en 
nederigheid is dat u dit "mysterie" schept. 
44  Ik kan helemaal geen geheim zijn, want Ik ben overal en toon Mij openlijk in alles wat bestaat en 
u omringt. Maar als jullie volharden in de bewering dat jullie Mij niet zien, als jullie je ogen sluiten 
wanneer Ik Mijzelf aan jullie toon, of van Mij wegvluchten wanneer Ik jullie roep, dan zal Ik voor jullie 
een ondoordringbaar mysterie moeten blijven. 
45  Kent gij de betekenis van die ladder die Jakob in droombeelden zag? Die ladder vertegenwoordigt 
het leven en de ontwikkeling van de zielen. 
Jakobs lichaam sliep op het moment van de openbaring, maar zijn ziel was wakker. Hij had zich 
opgeheven tot zijn Vader, gebruik makend van het gebed, en toen zijn ziel de regionen van het licht 
binnentrad, was zij in staat een hemelse boodschap te ontvangen die bewaard zou blijven als een 
getuigenis van geestelijke openbaringen en waarheden voor zijn volk, dat de gehele mensheid is. 
Want "Israël" is geen aardse naam, maar een geestelijke. 
46  Jakob zag dat die ladder op de aarde stond en dat de top ervan de hemel raakte. Dit wijst de weg 
aan van de opwaartse evolutie van de ziel, die op aarde begint met het lichaam van vlees en eindigt 
wanneer de ziel haar licht en wezen verenigt met dat van haar Vader, ver van elke materiële invloed. 



47  De aartsvader zag dat op die ladder engelen opstegen en neerdaalden. Dit symboliseerde de 
onophoudelijke geboorte en dood, het voortdurende komen en gaan van zielen in het verlangen naar 
licht, of ook met de taak zich te verzoenen en te zuiveren om bij hun terugkeer in de geestelijke 
wereld een beetje hoger te komen. Het is de weg van de ontwikkeling van de ziel die tot 
volmaaktheid leidt. Daarom zag Jakob aan de top van de ladder de emblematische figuur van 
Jehovah, die aangaf dat God het doel is van je volmaaktheid, van je streven, en de hoogste beloning 
van oneindige gelukzaligheid ─ de beloning voor harde strijd, lang lijden, en volharding om de 
boezem van de Vader te bereiken. 
48  De ziel heeft in de slagen van het noodlot en de beproevingen altijd een gelegenheid gevonden 
om verdiensten te verwerven en zo op te stijgen. In elke beproeving werd steeds de ladder van Jakob 
gesymboliseerd, die je opriep om een volgende sport te beklimmen. 
49  Dit was een grote openbaring, o discipelen, want daarin werd tot u gesproken over het Geestelijk 
Leven in een tijd waarin het ontwaken van de ziel tot de aanbidding van het Goddelijke, het 
Verhevene, het Zuivere, het Goede en het Ware nog maar nauwelijks begonnen was. 
50 Die boodschap kon niet bestemd zijn voor slechts één gezin, zelfs niet voor één volk; de essentie 
ervan was geestelijk en had daarom een universele betekenis. Juist daarom sprak de stem van de 
Vader tot Jakob: "Ik ben Jehovah, de God van Abraham en de God van Izaäk. Het land, waarin gij zijt, 
zal Ik u en uw zaad geven, en dat zaad zal talrijk zijn als het stof der aarde. U zult zich verspreiden 
naar het westen en naar het oosten, naar het noorden en naar het zuiden, en alle geslachten der 
aarde zullen gezegend worden in u en uw zaad." 
51  Deze boodschap zou u van weinig belang kunnen lijken, maar zij is oneindig diepgaand in haar 
geestelijke inhoud. Maar hoe konden de mensen de geestelijke betekenis ervan ontdekken, daar zij 
er geen belang aan hechtten, daar zij elk teken of elke geestelijke openbaring vermeden? Ikzelf heb 
jullie de interpretatie moeten geven van die boodschap die Ik jullie in een andere tijd heb gegeven, 
toen het ontwaken van de ziel in de wereld nog maar net begonnen was, om jullie aan te moedigen 
in jullie zending. 
52 Dag aan dag verschijnen er tekenen en zijn er gebeurtenissen die tot jullie spreken over het einde 
van een tijdperk. 
53  De menselijke wetenschap heeft de grens bereikt waartoe de mens in zijn materialisme kan gaan. 
Want wetenschap geïnspireerd door het spirituele ideaal van liefde, goedheid en volmaaktheid kan 
veel verder gaan dan jij haar hebt gebracht. 
54 Het bewijs dat uw wetenschappelijke vooruitgang niet de wederzijdse liefde als drijfveer heeft 
gehad, is het zedelijk verval der volkeren, de broederoorlogen, de honger en ellende die overal 
heersen, de onwetendheid van het geestelijke. 
55  Vol arrogantie staan de grote naties op, pratend op hun macht, de wereld bedreigend met hun 
wapens, trots op hun intelligentie en hun wetenschap, zich niet bewust van de broosheid van de 
valse wereld die zij hebben geschapen; want een lichte aanraking van mijn gerechtigheid zal 
voldoende zijn om deze kunstmatige wereld te laten verdwijnen. Maar het zal de hand van de mens 
zelf zijn die zijn eigen werk vernietigt; het zal zijn geest zijn die de manier zal uitvinden om te 
vernietigen wat hij eerder heeft geschapen. Ik zal erop toezien dat alleen die menselijke werken die 
de mensen goede vruchten hebben voortgebracht, blijven voortbestaan, zodat zij ten bate van de 
volgende geslachten gebruikt kunnen blijven worden. Maar alles wat een verdorven of egoïstisch 
doel dient, zal vernietigd worden in het vuur van mijn onverbiddelijk oordeel. 
56 Op de puinhopen van een wereld die door een materialistische mensheid is geschapen en 
vernietigd, zal een nieuwe wereld verrijzen, waarvan de grondslag de ervaring zal zijn en die als doel 
zal hebben het ideaal van de opwaartse ontwikkeling van de ziel. 
57 Stelt u zich de vooruitgang voor van een mensheid waarvan de moraal voortkomt uit spiritualiteit; 
stelt u zich een mensheid voor zonder grenzen of nationale grenzen, broederlijk delend van alle 
middelen van bestaan die de aarde aan haar kinderen biedt. Probeert u zich eens voor te stellen hoe 
de menselijke wetenschap er uit zou zien als zij als ideaal de liefde voor elkaar zou hebben, als de 
mens de kennis die hij zoekt zou ontvangen door het gebed. Bedenk hoe aangenaam het Mij zal zijn 
de aanbidding van liefde, geloof, gehoorzaamheid en nederigheid van de mensen te ontvangen door 



hun leven heen, zonder dat zij hun toevlucht behoeven te nemen tot riten en uiterlijke vormen van 
aanbidding. 
58 Alleen dit zal het leven voor de mensen zijn, want daarin zullen zij vrede ademen, zij zullen 
vrijheid genieten en zij zullen zich slechts voeden met wat waarheid bevat. 
59  Het bestaan dat u op aarde leidt, heeft meer van dood dan van leven. Het is een hel voor velen, 
het is een gevangenis, een gevangenschap, een ballingschap. Men kent er geen vrede in, noch kan 
men er vrijheid genieten. Noch in het lichaam, noch in de ziel bestaat gezondheid, noch zijn er 
vreugden die je een beetje compenseren voor zoveel pijn. 
60  Maar je bent bezorgd om gelukkig te lijken. Je denkt na over hoe je je constante mislukkingen 
kunt verhullen. Je zet een lachend masker voor je gezicht om te doen alsof je gelukkig bent, en je 
schept op over kracht en moed om te leven om de angst te verbergen die je hebt voor de afgrond die 
je onder je voeten hebt geopend. 
61 Vroeger was de aarde een tranendal, thans is zij een dal van bloed. Wat zal het morgen zijn? Een 
slagveld van rokende ruïnes, waar het vuur des oordeels overheen is gegaan, dat de zonde heeft 
verteerd en de hoogmoed van onbarmhartige mensen heeft neergehaald, omdat zij hun ziel 
verwaarloosden. 
62 Op dezelfde wijze zullen de kooplieden der wetenschap uit den tempel der wijsheid worden 
geworpen, omdat zij woeker met het licht hebben bedreven, omdat zij de waarheid hebben 
ontheiligd. 
63  Over welke toekomstige tijden spreek ik nu tot u? U weet het niet, en Ik zal ze ook niet 
nauwkeuriger omschrijven, want de gebeurtenissen zullen steeds meer tot u spreken over de 
vervulling van Mijn woord. 
64 Terwijl Ik tot sommigen zeg dat zij al de vruchten van hun werken moeten verzamelen, zodat het 
vuur ze vernietigt, zeg Ik tot anderen dat zij hun zaad moeten verzamelen en bewaren, zodat 
wanneer de dag des oordeels voorbij is, dit zaad zich zal blijven vermenigvuldigen als een zaad des 
levens. 
65  In Mijn onderricht van deze dag zal Ik jullie zeggen dat "Mijn Woord" is teruggekeerd om deze 
mensheid te verlichten, zodat zij kan ontwaken en zich kan verheffen tot vergeestelijking. 
66  Het beeld dat de mensen van mij hebben is zeer beperkt, hun kennis van het geestelijke zeer 
gering, hun geloof zeer gering. 
67 Godsdiensten sluimeren in een eeuwenlange droom zonder een stap voorwaarts te doen, en 
wanneer zij ontwaken, zijn zij alleen in zichzelf geagiteerd en durven zij de cirkel niet te doorbreken 
die zij voor zichzelf hebben gecreëerd door middel van hun tradities. 
68  Het zullen de nederigen, de armen, de eenvoudigen en de onwetenden zijn die de kring zullen 
verlaten in het verlangen naar licht, naar een zuiver geestelijk milieu, naar waarheid en vooruitgang. 
Zij zijn het die de klok zullen luiden en de wekroep zullen luiden wanneer zij de tijd van mijn nieuwe 
openbaringen voelen aankomen in het Tijdperk van de Spiritualisatie. 
69  De mensen willen het mysterie van het geestelijk leven ontdekken ─ dat bestaan waarin zij 
onherroepelijk moeten binnentreden en dat zij juist daarom willen kennen. 
70  De mensen vragen, smeken, vragen om licht uit naastenliefde, omdat zij de behoefte voelen zich 
voor te bereiden; maar als antwoord op alles krijgen zij te horen dat het Geestelijk Leven een 
mysterie is, en dat het verlangen om de sluier die het bedekt op te lichten, aanmatigendheid en 
godslastering is. 
71  Waarlijk, Ik zeg u, zij die dorsten naar waarheid en licht, zullen in de wereld geen bron vinden, 
waarvan het water hun dorst lest. Ik zal Degene zijn Die het Water der Wijsheid uit de Hemel 
nederzendt, waarvan de zielen verlangen te drinken. Ik zal Mijn fontein van waarheid laten uitgieten 
over iedere geest en ieder verstand, opdat de "mysteriën" teniet worden gedaan. Want ik zeg u 
nogmaals dat ik het niet ben die zich in geheimen hult voor de mensen, maar dat u het bent die ze 
schept. 
72  Het is waar dat er altijd iets in uw Vader zal zijn dat u nooit zult kennen, aangezien God oneindig 
is en u slechts deeltjes bent. Maar dat jullie niet weten wie jullie in de eeuwigheid zijn, dat jullie voor 
jezelf een ondoorgrondelijk mysterie zijn, en dat jullie moeten wachten tot jullie het geestelijke leven 
binnengaan om het te weten ─ dat is niet door Mij voorgeschreven. 



73  Het is waar dat er in het verleden niet op deze wijze tot u werd gesproken, noch was er een 
verreikende uitnodiging om door te dringen in het licht van geestelijke kennis; maar alleen omdat de 
mensheid in het verleden niet de dringende behoefte voelde om te weten die zij nu voelt, noch was 
zij geestelijk en intellectueel in staat om te begrijpen. Hoewel hij altijd zocht en ronddoolde, deed hij 
dat meer uit nieuwsgierigheid dan uit een echt verlangen naar licht. 
74  Opdat de mensen de weg zullen vinden die hen naar dat licht leidt, en opdat zij dat water van de 
Bron van Leven en Wijsheid zullen kunnen ontvangen, moeten zij eerst alle uiterlijke aanbidding 
opgeven en alle fanatisme uit hun hart bannen. Wanneer zij dan in hun hart de tegenwoordigheid 
van de levende en almachtige God beginnen te voelen, zullen zij uit het binnenste van hun wezen 
een nieuwe en onbekende toewijding voelen opkomen, vol sentiment en oprechtheid, vol 
verhevenheid en hartelijkheid, die het ware gebed zal zijn, geopenbaard door de Geest. 
75  Dit zal het begin zijn van zijn opgang naar het Licht, de eerste stap op de weg naar spiritualiteit. 
Als de Geest het ware gebed aan de mens kan openbaren, zal Hij hem ook alle vermogens kunnen 
openbaren die hij bezit, alsook de weg om ze te ontplooien en te leiden op de weg van de liefde. 
76  Gij leeft nog in een tijd, waarin gij de boeken nodig hebt, die de getuigenissen bevatten van mijn 
manifestaties, om daarin te leren, of dat uw medemensen, die meer weten, hun kennis aan u 
overdragen. Maar gij houdt er geen rekening mee, dat de tijd nadert van de intuïtieven, van hen, die 
spreken door ingeving, van hen, die het licht ontvangen in het gebed, van hen, die zonder 
geleerdheid op aarde, meer kennis bezitten dan de geleerde. 
77  Mijn manifestatie en die van Mijn Geestelijke Wereld door dit arme, onwetende en ongeschoolde 
volk is het bewijs van wat Ik jullie vertel ─ het begin van een tijdperk dat zijn hoogtepunt zal bereiken 
met de manifestaties van Geest tot Geest. 
78  Spoedig zal de mensheid zich naar dit doel begeven zonder enige belemmering om in haar 
hoogste geestelijke aspiraties te slagen. Ieder mens heeft het heilige recht de waarheid te kennen en 
niemand mag hem daarbij in de weg staan, want Ik ben het die hem aan het eind van de weg 
opwacht, om hem met oneindige liefde te omhelzen en hem al het moois te tonen dat de 
eeuwigheid in petto heeft voor ieder van hen die er met liefde naar verlangt ─ voor allen die 
hongeren en dorsten naar de waarheid. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 316  
 
Mijn vrede zij met u! 
1 Discipel: Hier ben ik weer onder u als Meester. Mijn Geest ontvangt uw oproep, en onmiddellijk 
hoort hij uw verzoek en zendt u zijn Universele Straal om u in zijn licht te hullen. 
2  Ik wend Mij tot de voorbereide geesten om u Mijn onderricht te geven. Maar niet alleen de 
stemdragers ontvangen Mijn Aanwezigheid ─ nee, Ik ben met al Mijn kinderen, van kind tot discipel. 
Ze voelen allemaal de aanwezigheid van de Heilige Geest op dit moment. 
3 Waarlijk, niet alleen gij voelt Mij. Uit alle hoeken van uw wereld stijgt de ziel van mijn kinderen op 
in verlangen naar de beste van alle dokters, om van Hem strelingen, genezende balsems en 
versterking te ontvangen. 
Daar het nu de tijd is van de manifestatie van Mijn Geest onder de mensheid, laat Ik Mij voelen onder 
al Mijn kinderen. Ik beperk Mijzelf en laat Mij zien naar gelang de ontwikkeling van een ieder, om het 
geloof en de liefde van Mijn discipelen aan te wakkeren. 
4  Het Derde Tijdperk is volledig aangebroken voor de mensheid. Ongeveer 2000 jaar zijn 
voorbijgegaan sinds Ik u Mijn woord gaf, maar die Leer is, ondanks de tijd die is verstreken, nog niet 
door de gehele mensheid erkend, omdat Ik niet door al Mijn kinderen wordt bemind. Doch allen 
aanbidden Mij, allen zoeken één Goddelijke Geest, die de Mijne is. Maar Ik zie geen eenheid onder 
de mensen, Ik zie onder hen niet hetzelfde geloof, dezelfde verheffing, dezelfde kennis, en daarom 
kom Ik als de Heilige Geest om hen in Mij te verenigen, om hen te vervolmaken met Mijn Leer der 
Waarheid, met Mijn onveranderlijk Woord, met Mijn Wet van liefde en gerechtigheid. 
5 Het grootste deel van deze mensheid noemt zich christen, maar de Meester zegt u: Als hij waarlijk 
Christen was, zou hij de rest van de mensheid reeds overwonnen hebben met zijn liefde, met zijn 
nederigheid en met zijn vrede. Maar mijn leer, die reeds in het tweede tijdperk als een testament is 
achtergelaten, bevindt zich niet in het hart van de mensheid; zij leeft en bloeit niet in de werken van 
de mensen. Het wordt bewaard in stoffige boeken, en ik ben niet gekomen om met de mens over 
boeken te spreken. In plaats van een boek bracht ik u mijn leven, mijn woord en mijn werken, mijn 
lijden en mijn dood als mens. De reden waarom het grootste deel van de mensheid, die zich christen 
noemt, de vrede noch de genade van Christus heeft, is deze: omdat de mensen Hem niet tot 
voorbeeld nemen, omdat zij niet leven volgens Zijn leer. 
6  Het koninkrijk der ongerechtigheid heeft onder de mensheid de overhand genomen, omdat de 
mensen Mijn tekenen hebben veronachtzaamd. Maar nu kom Ik in het Derde Tijdperk om hen te 
herinneren aan Mijn lessen uit het verleden. 
7  Waarom heerst het koninkrijk der ongerechtigheid in de tegenwoordige tijd? Want ik zie als 
heersers degenen die dienaren zouden moeten zijn, en degenen die in liefde en nederigheid 
meesters zouden moeten zijn, zie ik als "slaven". 
8  Hij die steelt en de goede trouw van anderen bedriegt, ontdek ik rijk te zijn, en de gewelddadige 
heerser wordt geprezen en omringd door vleiers. Hij die zich met mensenbloed bevlekt, wordt 
verheven op een hoge troon, en zij die het slachtoffer zijn van menselijke wreedheid, worden 
vernederd. 
9 Dit is hoe ik je leven zie, mensheid. Ik zie veel instellingen met mooie namen, maar er straalt geen 
waarachtigheid, liefde of naastenliefde van uit. Ik zie geestelijken opstaan in de boezem van sekten 
en kerken en tegen hun congregaties zeggen: "Doe goed." Maar voorwaar, Ik zeg u: De enige die mag 
zeggen, "Doe goed," ben ik. Want ik alleen doe u goed. Laat de mensen altijd zeggen: "Laten we goed 
doen." 
10 Ik zie noch waarachtigheid, noch oprechtheid, omdat de mensen zich hebben laten besmetten 
door het kwaad dat heerst. Maar er zijn er die trouw zijn gebleven aan mijn wet en die hebben 
geleden zonder af te wijken van het pad dat mijn liefde hen wijst. 
11 Door hen die trouw zijn gebleven aan Mijn Wet ondanks de omgeving die hen omringt, zeg Ik tot 
hen die lijden: Volhard in het goede, denk aan Mijn voorbeelden van voorbije tijden en leef ze na, 
dan zul je de menselijke zwakheden overwinnen. 



12  Vele lessen openbaarde Ik u in het Tweede Tijdperk, en dat onderwijs was de voorbereiding die Ik 
u gaf voor dit Derde Tijdperk, daar uw ziel niet tot Mij kon opklimmen. Ik ben tot jullie gekomen in 
Jezus, Ik ben geboren, heb geleden en ben gestorven als een mens. Door Mijn offerdood opende Ik 
voor jullie de deuren naar het hoge Hiernamaals, opdat jullie ziel, ontwakend uit haar sluimering, tot 
Mij zou opstijgen. Ik opende voor u het Boek der Zeven Zegelen, het grote Boek des Levens, en 
waarlijk, Ik zeg u, door Mijn offerdood voor de liefde van de mensheid, liet Ik toen het Vijfde Zegel 
los. 
13  Heden kom Ik niet tot u als een mens, maar als de Heilige Geest om u te onderrichten, opdat gij 
de openbaring verkrijgt van geest tot geest. Maar om deze manifestatie tot haar volmaaktheid te 
laten komen, ben Ik begonnen Mijzelf te manifesteren door middel van het menselijk vermogen van 
de rede. Maar deze manifestatie zal eindigen in 1950, en dan zullen deze discipelen worden en van 
geest tot geest met hun Meester communiceren. Hoewel zij Mijn discipelen zijn in Mijn ogen, zullen 
zij de goede leraren zijn in de ogen der mensen. 
14 Vandaag bereid Ik jullie voor zoals Ik dat deed in de tweede Era. Jij en zij zijn hetzelfde, jullie zijn 
discipelen en getuigen van Mijn leer. 
15  Beproevingen hebben u op uw weg belaagd. Maar zelfs als jullie onderweg hindernissen 
tegenkomen, zullen jullie Mij niet de rug toekeren, zullen jullie Mij niet verloochenen, want jullie zijn 
getuigen geweest van Mijn belofte om terug te keren en jullie hebben die in deze tijd in vervulling 
zien gaan. 
16  Jullie kunnen in Mijn manifestatie dezelfde leringen vinden als in het Tweede Tijdperk, maar in dit 
Tijdperk heb Ik jullie door het licht van Mijn Heilige Geest het ondoorgrondelijke geopenbaard, en in 
de dialoog van geest tot geest zal Ik jullie nieuwe en zeer grote leringen blijven openbaren. De gehele 
inhoud van het Zesde Zegel zal Ik u bekend maken in dit Tijdperk van Openbaring, dat u zal 
voorbereiden op de tijd waarin Ik het Zevende Zegel zal ontbinden. Zo zul je steeds meer het 
Mysterie leren kennen en zul je ontdekken dat de geestelijke wereld het huis is van alle zielen, het 
oneindige en wonderbaarlijke Vaderhuis dat op je wacht aan gene zijde, waar je de beloning zult 
ontvangen voor de werken die je met liefde en barmhartigheid voor je medemensen hebt verricht. 
17 Op dit ogenblik is uw ziel verzadigd van mijn openbaringen ─ of zij die nu heeft ontvangen door de 
stemdrager, of door haar geestelijke gaven. 
18  Het is de tijd dat jullie - daar jullie onder de mensen geen broeder vinden om jullie te leiden, raad 
te geven en tot steun te zijn - tot Mij komen, want Ik ben de goddelijke Kruisdrager die jullie optilt en 
troost in jullie slagen van het noodlot. 
19 Door het spiritualisme hebben jullie datgene leren kennen wat in jullie lot geestelijke 
genoegdoening betekent, en door mijn leer te volgen dringen jullie volgens mijn wil in de toekomst 
door en beschouwen de beproevingen die jullie op je weg overkomen als een waarschuwing als jullie 
niet waken en bidden. 
20 Uw geweten is de rechter, die niet slaapt, en die u altijd adviseert voor uw medemensen en voor 
uzelf te pleiten. 
21 Waarom brengen de mensen ellende en verderf onder de volkeren? Waarom respecteren ze hun 
leven en dat van hun buren niet? Bij gebrek aan spirituele ontwikkeling, omdat zij zich hebben 
gedistantieerd van de vervulling van mijn wet. 
22  Zou u, in een moment van geweld, een moordwapen kunnen grijpen om een vriend van u te 
doden? Nee, discipelen, niemand van jullie voelt zich daartoe in staat, zelfs niet als ik hem zwaar op 
de proef zou stellen. Waarom? Omdat jullie weten dat elk schepsel in zijn bestemming zijn vervulling 
en zijn uur bestemd is om tot Mij terug te keren. Gij herinnert u de genoegdoening die u wacht als gij 
u met mensenbloed bevlekt, en deze vrees voor Mijn oordeel doet u het leven van uw naaste 
eerbiedigen, en gij wenst dat allen dezelfde eerbied zouden voelen. De Vader zegt je: Vandaag is de 
heerschappij van onrechtvaardigheid op zijn hoogtepunt. Maar het spiritualisme, dat de openbaring 
van de Heilige Geest is, zal geen enkele hoek van de wereld zonder zijn aanwezigheid laten, en 
wanneer mijn Leer eenmaal wortel heeft geschoten in de harten van de mensen, zal mijn Koninkrijk 
van gerechtigheid heersen onder alle mensen van goede wil. 
23 Zodra deze goddelijke openbaring door allen juist is begrepen, zullen er geen zelfmoorden en 
moorden meer zijn, zal niemand meer zijn eigen leven nemen en nog minder dat van zijn naaste. De 



mens zal een volledige kennis hebben van al zijn manieren van handelen. Maar voor het zover is, zal 
Ik hem blijven beproeven en zoals Ik u Mijn onderricht heb gegeven door middel van het menselijk 
verstandsvermogen, zal Ik, "Het Woord", weten hoe Ik Mij hoorbaar en verstaanbaar kan maken voor 
al Mijn kinderen. 
24 daar Ik u in de tweede Era gezegd heb, dat ieder oog Mij zou aanschouwen, zal Ik Mijn belofte aan 
u vervullen door alle mensen Mij te laten aanschouwen en voelen in al Mijn waarheid 
25 Dit is de reden waarom de Meester jullie steeds zegt dat jullie opdracht om mijn leer te 
verspreiden niet moeilijk zal zijn, veel minder onmogelijk. Want de aarde is vruchtbaar geworden, en 
gij, als de goede werkers, zult dagelijks meer leren om haar beter te bewerken. Maar weet, dat jullie 
niet de enige boodschappers of stemdragers van mijn leer zullen zijn. Ook de geestenwereld vervult 
haar taak onder de mensheid. Samen zullen jullie je broeders en zusters tot pioniers van mijn leer 
maken voor de komende generaties. 
26  Door de natuur had je tekenen van mijn komst in deze tijd. Ik geef tekenen aan de mensheid op 
dit moment, en Ik wek de aandacht van de wetenschappers. Want in dit jaar 1950, zal Ik het hart van 
al Mijn kinderen doen schudden. Velen zullen afdwalen van deze beproevingen, maar anderen zullen 
ontwaken, en na deze gebeurtenissen zal Ik komen als de Heilige Geest en hun zeggen Mijn 
discipelen te zoeken die Mijn openbaringen van dit Derde Tijdperk bezitten. 
27  Als zij, als beginners, fouten maken, zal Ik, als volmaakte Meester, hen vergeven en hen door uw 
bemiddeling Mijn leringen van voorbereiding geven, die Ik u thans toevertrouw door middel van het 
menselijk verstandsvermogen. Dan, wanneer Ik jullie allen met liefde de geestelijke zin van Mijn leer 
zie doordringen, zal Ik jullie verrassen door jullie grote openbaringen te openbaren, en vol vreugde 
zullen jullie dan tot Mij zeggen: "Meester, waarlijk aan Uw wijsheid komt geen einde." 
28  Volhard in het goede, discipelen, dat u niet zal teleurstellen. Voorwaar, Ik zeg u: wanneer gij dan 
het Hiernamaals binnengaat, zult gij bij Mij de oogst van uw goede werken vinden. Dan zul je ervaren 
hoe mooi je beloning is. Voorlopig weet je niet wat het zal zijn, en je probeert het je ook niet voor te 
stellen. Ik zeg u alleen: Waak en bid. Zaai mijn zaad van liefde met woorden, met blikken, met 
gebeden. Aangezien barmhartigheid in vele vormen wordt gecommuniceerd, handel op deze manier 
met uw buren. Waarlijk, Ik zeg u: uw gedachte aan verlossing zal voor Mij genoeg zijn om uw 
verlangen tot het Mijne te maken en aan de behoeftigen te geven volgens Mijn Wil. 
29  Zo zal ik u zien, o leerlingen van de heilige Geest ─ als boodschappers van vrede, als artsen van 
lichaam en ziel, als zaaiers van goddelijke eigenschappen. U zult nooit ophouden troost, balsem en 
vrede te zaaien. Zo vervul je je opdracht tot het einde van de dag. Uw werk zal bekroond worden met 
mijn goddelijke streling en ik zal uw ziel sterk maken met de eeuwige gewaden van mijn zegen. 
30  Jullie ontvangen nu Mijn laatste lessen door de menselijke geest, en daarin vraag Ik jullie 
vereniging na 1950. Wanneer jullie deze manifestatie niet meer hebben ─ wie zal Mijn plaats dan 
innemen? Wie zal zijn stem laten horen en u herinneren aan de onderwijzing van de Goddelijke 
Meester? Ontzag en vrees zullen u aangrijpen, zelfs de stemdragers door wie Ik u mijn onderricht gaf 
zullen vrees voelen, zelfs de kerkleiders die vertrouwd zijn met hun kerken zullen u mijn woord 
durven geven. Wat zullen jullie dan doen, discipelen? 
31 Volk: Ik zal nu spreken over hen die eens in de wereld zijn gebleven om van mijn woord te 
getuigen: mijn discipelen van het tweede tijdperk. 
32 Jezus was er niet meer, de apostelen van zijn waarheid waren op zendingsreis, gingen de steden 
binnen, bezochten de huizen, schreven aan hun verre broeders. 
33 Het goddelijk Woord begon als een nieuwe dageraad het leven der mensen te verlichten en 
verdreef de duisternis waarin de mensen hadden geleefd. 
34  Mijn leer, op de lippen en in de werken van mijn discipelen, was een zwaard van liefde en licht 
dat streed tegen onwetendheid, afgoderij en materialisme. Een kreet van verontwaardiging rees op 
van hen die de dreigende ondergang van hun mythen en tradities zagen, terwijl er tegelijkertijd uit 
andere harten een lofzang klonk over de lichtende weg die zich opende voor de hoop en het geloof 
van hen die dorstten naar waarheid en gebukt gingen onder de zonde. 
35 Zij die het geestelijk leven loochenden, werden woedend toen zij de openbaringen over het 
koninkrijk der hemelen hoorden, terwijl zij die het bestaan daarvan vermoedden en hoopten op 



gerechtigheid en verlossing daaruit, de Vader dankten dat Hij Zijn eniggeboren Zoon naar de wereld 
had gezonden. 
36  Het volk dat in zijn hart het gezegende verlangen had bewaard om zijn God met oprechtheid te 
dienen en Hem lief te hebben, zag zijn weg verlicht worden en zijn geest verhelderd toen het zich in 
Mijn woord verdiepte, en het voelde een opwekking in zijn geest en in zijn hart. De leer van Christus, 
als waarachtig geestelijk brood, vulde de immense leegte die in hen was, en vulde met haar 
volmaaktheid en betekenis overvloedig alle verlangens van hun geest. 
37 Een nieuw tijdperk brak aan, een helderder weg opende zich, die naar de eeuwigheid leidde. 
38  Welke prachtige gevoelens van verheffing van ziel, van liefde en tederheid ontwaakten in hen die 
door geloof werden verlicht om mijn woord te ontvangen! Wat een moed en vastberadenheid ging 
er uit van die harten die alles wisten te doorstaan en te overwinnen zonder ook maar een ogenblik te 
wanhopen! 
39 Omdat het bloed van de Meester nog vers was? Nee, mensen: de geestelijke essentie van dat 
bloed, dat de stoffelijke belichaming was van de Goddelijke Liefde, droogt niet op, noch vervalt het 
ooit; het is nu aanwezig zoals het toen was, levend en warm van leven. 
40 De reden hiervan is dat er in die harten ook liefde voor de waarheid was, waaraan zij hun leven 
wijdden en waarvoor zij zelfs hun bloed gaven, waarmee zij bewezen dat zij de les van hun Meester 
hadden geleerd. 
41 Dat bloed, edelmoedig gegeven, overwon de hindernissen en de verdrukkingen. 
42 Wat een contrast was er tussen de spiritualiteit van de discipelen van mijn Woord en de afgoderij, 
het materialisme, het egoïsme en de onwetendheid van de fanatici in oude tradities of van de 
heidenen die slechts leefden om eer te bewijzen aan het genot van het lichaam! 
43 Nooit was de wet van God zo duidelijk als op de lippen van Jezus. Daarom voelde de wereld zich 
geschokt tot in haar diepste wortels, en vele volkeren verwijderden oude tradities uit hun hart en 
wijdden zich aan het woord dat zich in Christus aan de mensen openbaarde. 
44 Nooit had de wereld een man gehuisvest die grotere leringen openbaarde en grotere werken 
verrichtte. 
45 Hoeveel mysteries heeft de mens toen ontrafeld? Hoeveel licht overstroomde zijn ziel, zijn hart, 
en zijn geest! Die woorden van de Meester vol tederheid, zijn wijze, diepzinnige en tegelijk duidelijke 
gelijkenissen; die vergelijkingen waarvoor Hij het kind, de bloemen, gebruikte om zich verstaanbaar 
te maken; die machtige werken die alleen voor een God mogelijk waren en die de wereld 
"wonderen" noemde ─ dit alles was als een nieuwe morgendauw die de velden vruchtbaar zou 
maken, droog als woestijnen, die in de harten van de mensen bestonden. 
46 Tot dan toe hadden de mensen nog niet ontdekt dat in alles wat door de Heer geschapen is, zelfs 
in de kleinste wezens, een geestelijke zin aanwezig is. Wanneer zij een kind in hun armen namen en 
het diep in de ogen keken, luisterend naar zijn vragen vol onschuld en intuïtieve dorst naar kennis, 
voelden zij de aanwezigheid van een ziel, van een wezen dat iets meer was dan dat kind. 
47 Toen zij een teder plantje zagen groeien, verborgen onder het kreupelhout, ontdekten zij daarin 
onmiddellijk de drang om te groeien en de bloem van zijn schoonheid te kunnen aanbieden en zo het 
lot te vervullen dat de Schepper het had toebedeeld. 
48  Aldus ontwaakten deze mensen en hadden de indruk in een wereld te leven die zij nooit eerder 
hadden gezien. Dit was omdat zij "blind" waren en niet konden zien met hun ogen, omdat zij "doof" 
waren en niet konden horen met hun oren. Toch ben Ik naar de mensen gekomen om hun zicht, 
gehoor, stem, beweeglijkheid, wil, begrip en gevoeligheid te geven, zodat hun zielen, gevangen in de 
gevangenis van het vlees, zich zouden bevrijden uit hun donkere kerker en zouden leren het Boek 
van het Eeuwige Leven te lezen en te interpreteren. 
49  Vraag u nu af, nieuwe hoorders van Mijn Woord: Zijn er nog in de wereld die eenvoudige en 
duidelijke uitleggers van de Goddelijke openbaringen? "Neen," antwoord je Mij uit de grond van je 
hart, omdat je heel goed weet dat elke stap die de wereld in haar wetenschap vooruitgaat, weer een 
stap is die haar verwijdert van de vergeestelijking. Want in plaats van te zoeken naar de zin of de 
geestelijke essentie die alle wezens in zich dragen, is hun belangstelling uitgegaan naar de 
ontdekking van substantie en zuiver materiële kracht. 



50  Weet waarom Ik tot de mensen ben teruggekeerd en laat Mijn woord tot uw hart doordringen. 
Want in deze tijd zal een nieuw bekeringswonder van vergeestelijking en opwaartse evolutie 
werkelijkheid worden onder de mensheid. Leer van Mij, opdat jullie de goede discipelen van deze tijd 
zullen zijn. 
51  Hier is het boek van Mijn leringen dat Ik u op dit moment nalaat. Daarin staan de transcripties die 
Mijn Werk onder jullie zullen voortzetten. Wanneer jullie Mij niet meer in deze vorm horen, zullen 
jullie Mijn lessen herhalen, en daarin zullen jullie steeds nieuwe openbaringen ontdekken. 
52  Terwijl je mijn lessen leest, zul je mijn wijsheid, grote boodschappen en inspiraties ontvangen. Je 
zult je de raad van de geestelijke wereld herinneren met dezelfde geur waarmee je hem hebt 
ontvangen. Deze tijd zal worden besteed aan studie, interpretatie en voorbereiding, en wanneer gij 
er het minst aan denkt, zullen onder u diegenen verschijnen, die mijn door inspiratie ontvangen 
leringen welsprekend zullen weergeven. Maar hoe groot moet hun voorbereiding zijn om door de 
massa's geloofd te worden. Vandaag kijken jullie naar deze stemdragers die in vervoering tot jullie 
spreken, en hoe groot het ongeloof van sommigen ook is, jullie denken dat mijn manifestatie 
mogelijk is via deze zenders. Maar wanneer de mensen mijn discipelen in hun gewone toestand 
goddelijke openbaringen zien verkondigen, zullen zij aan hen twijfelen. 
53  In uw eigen gemeenschap zullen zij die twijfelen opstaan wanneer zij u horen spreken onder Mijn 
bezieling, en u zult een grote voorbereiding en zuiverheid van ziel moeten hebben om geloof te 
vinden. Zo zal Ik Mijzelf bekend blijven maken, of het nu één is die u hoort of een menigte, of uw 
gehoor bestaat uit uitverkorenen, uit ongeschoolden of uit zogenaamd geleerden ─ voor sommigen 
als voor allen zal Ik Mijzelf bekend maken door uw verstandsvermogen. Als jullie weten hoe je je 
moet voorbereiden, zal ik de bewijzen geven die gevraagd worden door hen die jullie horen. 
Zo zal ik mijn Trinitair-Mariaans Geestelijk Werk, mijn openbaring als de Heilige Geest, blijven zaaien 
in de harten van de mensen. Dan zul je begrijpen dat mijn verbintenis met jou niet verbroken zal 
worden aan het einde van 1950. Want de banden tussen God en zijn kinderen zijn eeuwig. 
54  In het Derde Tijdperk, met de helderheid van Mijn manifestaties, heb Ik volbracht wat voor de 
mensen onmogelijk was: Mijzelf mededelen door middel van het menselijk begripsvermogen. Begrijp 
Mij, discipelen, want in de dialoog van geest tot geest die jullie te wachten staat, zullen jullie Mijn 
Aanwezigheid eeuwig voelen. Als jullie weten hoe jullie je moeten voorbereiden, zullen jullie niet 
meer tot Mij zeggen: "Heer, waarom komt U niet? Waarom ziet U mijn pijn niet?" Je zult niet meer 
op deze manier tegen me spreken. Waarlijk, discipelen, Ik zeg u: wie zo tot Mij spreekt, zal een 
tastbaar bewijs geven van zijn onwetendheid en onvoorbereidheid. Ik wil niet dat Mijn discipelen van 
Mij gescheiden zijn, Ik wil dat jullie in je geest tot Mij zeggen: "Meester, U bent onder ons, onze geest 
voelt U aan, Uw wijsheid is de bron van mijn inspiratie." Dit is de ware bekentenis die ik van je wil 
horen. 
55  Ik wil in Mijn nieuw apostelschap geen Thomas zien, Ik wil in u de toewijding van Johannes zien, 
dat gij allen Mij altijd in uw ziel voelt. Maar Ik wil niet dat jullie je slaven van Mij voelen, want dan 
zouden jullie in een nieuw fanatisme kunnen vervallen. 
56  Op de ogenblikken dat gij uw zending vervult, wijdt u geestelijk geheel aan Mijn Leer, en op de 
ogenblikken dat gij uw aardse plichten vervult, wijdt u daaraan met alle ijver. Ik zeg jullie nogmaals 
dat jullie je geen slaven van Mij moeten voelen. Heb ware spiritualiteit die mijn Leer doorgeeft, zodat 
je aan God geeft wat van God is, en aan de "Keizer" wat van de "Keizer" is. Op deze manier zult u 
vrede hebben en gelukkig zijn in de vervulling van uw missie zonder ophouden. Gij zult niet 
verkondigen, dat gij mijn getuigen zijt, maar gij zult met uw werken bewijzen, dat gij mijn waarheid 
zaait. 
57  Wanneer Ik u na 1950 Mijn woord niet meer in deze vorm geef, trek Ik Mij niet terug, want Mijn 
Universele Geest rust nooit. Ik ben eeuwige activiteit, altijd worstelend voor de volmaaktheid van al 
Mijn schepselen. Ik ben de reisgenoot in de ontwikkeling van mijn kinderen, ik ben hun raadgever; en 
aan het einde van elke ontwikkelingsfase ben ik het die de vruchten van hun zending in mijn Wetten 
ontvangt. 
58  Ik ben de volmaakte tuinman en ik zal de vruchten niet afrukken als ze nog groen zijn. Ik zal 
weten hoe Ik Mijzelf in een storm kan veranderen om de bomen te doen schudden en Ik zal hun 



slechte vruchten doen vallen, maar de goede zal Mijn Liefde bewaren en eeuwig zal Mijn Geest Zich 
verheugen over hun vooruitgang en ontwikkeling. 
59  Beklim het pad dat u naar de top van de berg leidt, en met elk van uw stappen zult u mijn leer 
beter begrijpen en u zult uzelf steeds meer vervolmaken in de interpretatie van de goddelijke 
boodschap. 
60 Wat is de taal van de geest? Het is liefde. Liefde is de universele taal van alle geesten. Zie je niet 
dat menselijke liefde ook spreekt? Vaak heeft het geen woorden nodig, het spreekt beter door 
daden, door gedachten. Als de menselijke liefde zich zo uitdrukt, hoe zal haar taal dan zijn wanneer 
jullie je vervolmaken in mijn wetten? 
61 Wandel standvastig, discipelen, word niet laf tegenover beproevingen, tegenover tegenslagen. 
Onthoud dat ik jullie ben voorgegaan en het gezegend heb achtergelaten met mijn teken. Bid voor de 
mensheid, dit is uw taak. Kom tot Mij, die de onuitputtelijke bron van troost en balsem ben, en breng 
deze gave ook aan uw medemensen. 
62  Op dit moment ga Ik het hart van Mijn kinderen binnen en verspreid Mijn zaad van liefde. Maar 
welk hart zal zijn als vruchtbare grond die het zaad zal doen ontkiemen? Vandaag weet je het niet. 
Maar als jullie goede werkers worden, zullen jullie mijn leer weten te zaaien in de zieken, in de 
bezetenen, in de kwaadwilligen, in hen die dorsten naar liefde en vrede. 
63 In allen zult gij de onmetelijke schat van mijn woord leggen, die in uw ziel zal toenemen en 
toenemen. 
64  Als jullie allen de werkers van de Goddelijke Tuinman zijn, als jullie allen meewerken aan mijn 
planten van liefde, dan is dat omdat jullie allen het hoogtepunt van mijn werk zullen genieten. 
65 U allen zult aan mijn tafel zitten, want er is een feestmaal in de hemel. Jullie zullen allemaal de 
wijze maagden uit mijn parabel zijn. Er zal daar geen verloren zoon zijn, jullie zullen allen mijn 
koninkrijk hebben ingenomen en het mooiste en meest opbeurende concert aanhoren. Uw ziel zal 
het grootste geluk ervaren omdat zij eindelijk de grote liefde van uw Vader en Heer zal begrijpen. 
Mijn vrede zij met u! 
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Mijn vrede zij met u! 
1 Geliefde discipelen, ik zie dat gij bereid zijt, gij hebt u geestelijk verzameld om de genade te 
verkrijgen mijn woord te horen en te verstaan. Op je weg heb je mijn Aanwezigheid gehad ─ of die je 
nu een wonder schonk, je mijn bescherming gaf, of tot je sprak via je geweten. Ik wil in je hart wonen 
om je gids en meester te zijn. 
2 "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven," zeg Ik jullie nogmaals. Mijn woord is het brood dat uw 
ziel voedt, Mijn aanwezigheid brengt u de vrede waarnaar u verlangt. Hoeveel beproevingen heb je 
in de wereld meegemaakt! Jullie hebben vrede en troost gezocht in aardse genoegens en toen jullie 
die niet vonden, zijn jullie tot Mij teruggekeerd om te zeggen: "Heer, alleen bij U vinden wij vrede en 
troost voor onze zielen." 
3 Israël: leer Mij te zoeken in uw gebeden in deze tijd van beproevingen. Als de beproevingen ooit 
groter worden, zoek Mij dan als een lichtende vuurtoren of als een reddingsboot. Vertrouw op Mij, 
want Ik zal je naar de veilige haven leiden. Iedereen die Mij zoekt, zal Mij vinden. Elke ziel die in 
geloof in Mij opstaat, bereikt verlossing. Daarom heb Ik u naar de wereld gezonden en u gezegd: 
Waakt en bidt voor de mensen, want zij hebben Mijn woord niet gehoord, en alleen het volk Israël 
hoort Mijn bevel om op te staan en zich voor te bereiden. En tot de mensheid zal de Meester zeggen: 
Hier is de Vertrouweling van uw heil, hier is het volk Israël, dat Mijn discipelen zijn, dat voor u uit zal 
trekken om u Mijn les te geven, om u het Brood van het Eeuwige Leven te geven, dat u niet hebt 
willen ontvangen zolang Ik het door het menselijk intellect heb overgeleverd, omdat de middelen die 
Ik heb gekozen om Mijzelf in deze tijd bekend te maken, u onvolmaakt leken. 
4  Hoevelen hebben Mijn woord niet gehoord, maar toen zij het niet verstonden, dwaalden zij van 
het pad af. Ik zal hen opnieuw roepen, Ik zal hun bewijzen geven van Mijn waarheid, en zij zullen in 
Mij moeten geloven, want het zaad van leven en vergeestelijking dat Ik in hun hart heb gezaaid, zal in 
geloof tot bloei komen. Deze waarheid zal in hen stralen, en zij zullen voor hun medemensen 
belijden dat Ik bij de mensen ben geweest en Mijzelf heb bekend gemaakt door het menselijk 
verstand. 
5  Hoe zouden de mensen Mijn werken kunnen beoordelen en tot Mijn diepste innerlijk 
doordringen? Maar ik heb hun de vrijheid van hun wil gegeven, een eigen wil, en op grond van deze 
gaven heb ik hen op de proef gesteld. Zij die geloofd hebben, hebben de beproeving doorstaan, 
hebben hun geloof gesterkt, zijn opgestegen naar de regionen van de geest en hebben zich gevoed 
met de betekenis van Mijn openbaringen. 
6  Waarlijk, Ik zeg u, de ontmoeting van Mijn Geest met de uwe vond plaats aan gene zijde. Ik heb 
jullie opgedragen Mij te zoeken door de ladder van het gebed te bestijgen en Mij te ontmoeten met 
deze oprechtheid in het geestelijke, want Ik heb Mijzelf niet vermenselijkt in deze tijd. Ik heb alleen 
de geesten en harten van Mijn schepselen gebruikt om Mijzelf door hen te manifesteren. 
7  Ik heb u dit boek der onderwijzingen gegeven, opdat ook zij die het laatst zijn gekomen mijn 
tekenen mogen leren kennen. Ik heb de lessen herhaald, ik heb gezien dat velen zijn doorgedrongen 
tot mijn Werk en alles willen weten vanaf het begin. Daarom heb Ik Mijn onderricht voor jullie 
herhaald. Ik heb jullie verteld dat Elias, door Roque Rojas door te geven, de Derde Tijd opende, zodat 
jullie de Goddelijke Meester op jullie weg zouden ontmoeten. 
8  Zalig hij die Mij hoort met liefde, die tot Mij komt en zijn hart opent om de essentie van Mijn 
Woord te ontvangen, want hij verkrijgt licht. Door deze wijsheid zal hij Mijn Werk begrijpen, weten 
hoe het uit te voeren na 1950, en zich met recht Mijn discipel noemen. 
9 Ik zal jullie allen mijn discipelen noemen. Maar vergeet niet dat de goede discipel trouw moet zijn 
aan de leer en zijn Meester tot voorbeeld moet nemen. 
10  U herinnert zich dat uw geestelijke strijd hier op aarde groot is, en uw ziel doet u inzien dat zij, 
wanneer zij eenmaal dat leven binnengaat dat haar wacht aan gene zijde van deze wereld, moet 
blijven worstelen om op te stijgen. Als je erover nadenkt, ervaar je uiteindelijk een zekere droefheid 
bij de gedachte dat er geen rust is als het menselijk leven voorbij is. Deze droefheid komt niet van de 



ziel, maar van het "vlees", dat zwak en weinig gelovig is, omdat zijn natuur niet eeuwig is en het moet 
wanhopen in het aangezicht van de eeuwigheid. 
11 Voor de ziel betekent de eeuwigheid haar grootste zegen. Wanneer zij aan de gelukzaligheid 
denkt, weet zij dat er geen einde aan zal komen, en wanneer zij aan haar genoegdoening denkt, weet 
zij dat zij genoeg tijd zal hebben om haar overtredingen goed te maken en zichzelf te vervolmaken. 
12 Geestelijke rust, zoals uw aardse natuur die verstaat en opvat, bestaat niet. De rust die de ziel 
wacht is activiteit, is vermenigvuldiging in het doen van het goede, is het gebruik maken van elk 
moment. Dan rust de ziel, zij bevrijdt zich van zelfverwijt en lijden, zij rust uit door goed te doen, zij 
rust uit door haar Schepper en haar broeders en zusters lief te hebben. 
13 waarlijk, ik zeg u, indien ik uw ziel ledig zou laten rusten, zoals gij u rust op aarde voorstelt, zou de 
duisternis van wanhoop en vrees bezit van haar nemen; want het leven en het licht der ziel, alsmede 
haar grootste geluk, is arbeid, strijd, onophoudelijke werkzaamheid; ik zeg u, indien ik uw ziel ledig 
zou laten rusten, zoals gij u rust op aarde voorstelt, zou de duisternis van wanhoop en vrees bezit van 
haar nemen 
14  De ziel die van de aarde terugkeert naar de "geestelijke vallei", de vermoeidheid van het vlees 
met zich mee dragend en gene zijde zoekend als rustplaats om uit te rusten, te vergeten, de sporen 
van de levensstrijd uit te wissen ─ deze zal zich het meest ongelukkige wezen voelen en noch vrede 
noch gelukzaligheid vinden, Totdat het ontwaakt uit zijn lethargie, zijn dwaling inziet en opstijgt naar 
het geestelijk leven dat is zoals ik u zojuist heb verteld ─ liefde, activiteit, onophoudelijke strijd op het 
pad dat naar volmaaktheid leidt. 
15 Hier op aarde daarentegen moet uw ziel zich benauwd voelen, daar op haar alles beperkt en 
vergankelijk is. Hier moet het werkelijk rusten van zoveel zonde en zoveel oneerlijkheid als er in het 
menselijk leven is. Maar het is geen behoefte aan rust, zoals het vlees overwint, maar een afkeer van 
al wat slecht is, een afkeer van al wat oneerlijk is, een vermoeidheid om telkens weer te strijden en 
te lijden vanwege immoraliteiten of om redenen die niet gerechtvaardigd zijn. 
16  Indien de mensen van dit leven hier een rein bestaan hadden gemaakt, en hun lichaam hadden 
toebereid tot een waardige woning voor het verblijf van een ziel, dan zou er geen uitputting worden 
gekend, noch zou er afkeer of weerzin zijn, en daarom zou de ontslapene ziel niet naar de geestelijke 
wereld komen met het verlangen om uit te rusten door te rusten. Integendeel, zij zou vol kracht en 
geloof aankomen om haar dagelijkse werk voort te zetten, de strijd die zij in de wereld nooit heeft 
kunnen staken, en die zelfs de dood niet heeft kunnen stuiten. 
17 Ik wil dat aan het einde van de strijd, wanneer al mijn kinderen voor eeuwig verenigd zijn in het 
Geestelijk Tehuis, zij delen in mijn oneindig geluk als Schepper, als erkenning van het feit dat ieder 
van jullie op een opbouwende of herstellende manier aan het goddelijke werk heeft deelgenomen. 
18 Alleen als geestelijke wezens zullen jullie ontdekken dat van alles wat Ik vanaf het begin 
geschapen heb, niets verloren is gegaan, dat alles in Mij herrijst, dat alles tot leven komt en 
vernieuwd wordt. 
19 Wanneer dus zovele wezens voor lange tijd afgedwaald zijn, wanneer velen in plaats van werken 
des levens vernietigende werken hebben verricht, zullen zij ontdekken dat de tijd van hun afdwaling 
slechts tijdelijk was, en dat hun werken, hoe slecht zij ook waren, in het Eeuwige Leven herstel zullen 
vinden, en zij zullen worden omgevormd tot medewerkers aan mijn onophoudelijk scheppend werk. 
20  Wat zijn een paar eeuwen van zonde en duisternis, zoals de mensheid die op aarde heeft gekend, 
wanneer men ze vergelijkt met de eeuwigheid, met een tijd van evolutie en vrede zonder einde? 
Jullie hebben je van Mij afgewend vanwege jullie vrije wil en, door gewetenswroeging gedreven, 
zullen jullie tot Mij terugkeren. 
21 Het "vlees" was te koppig en te recalcitrant om de richtlijnen te volgen van dat innerlijke licht dat 
u het geweten noemt, en het vond het veel gemakkelijker om de impulsen te volgen die het 
verleidden tot de losbandigheid van zijn instincten en zijn hartstochten. 
22 Sinds lange tijd heeft de mensheid de levensweg op deze aarde bewandeld in een moeizame strijd 
tussen het geweten, dat nooit heeft gezwegen, en het "vlees", dat van het materialisme zijn cultus en 
zijn wet wil maken, zonder dat tot op de dag van vandaag de materie of de geest heeft gezegevierd, 
want de strijd gaat door. 



23  U vraagt mij wie de overwinnaar zal zijn? En ik zeg u dat het niet lang meer zal duren voordat de 
absolute overwinning van het geweten, die zal worden behaald door middel van de ziel in het 
"vlees". 
24 Weet gij niet, dat na zooveel strijd en zoo lang strijd het lichaam, dat menschelijk en vergankelijk 
is, plaats moet maken voor den geest, die mijn eeuwig licht is? 
25 Begrijp dat de mens, na zo'n lang antagonisme, uiteindelijk die gevoeligheid en toegevendheid zal 
bereiken die hij nooit eerder heeft gehad tegenover die stem en dat geestelijk leven dat vibreert en 
leeft in zijn wezen. 
26  Jullie gaan allemaal naar dit punt toe zonder het te beseffen. Maar wanneer je de overwinning 
van goedheid en gerechtigheid op aarde ziet, zul je de reden begrijpen van de strijd, de gevechten en 
de beproevingen. 
27 met deze voorbereiding wil Ik jullie zien, opdat jullie je weg met goede voorbeelden zaaien en 
getuigenis afleggen van alles wat jullie van Mij ontvangen en gehoord hebben. 
28 Wanneer deze manifestatie voorbij is, zullen jullie mijn onderricht als bovennatuurlijk zien, boven 
jullie bevattingsvermogen, en zullen jullie je afvragen: "Hoe is het mogelijk dat de Heer tot ons heeft 
gesproken in onze eigen taal in deze tijd van grotere menselijke ontwikkeling?" 
29  Hoor, discipelen: reeds in voorbije tijden stond geschreven dat Ik zou komen en Mijzelf bekend 
zou maken aan al Mijn kinderen, en zo zou Ik de komst van een tijd van vrede onder de mensen 
voorbereiden door hen te brengen tot de praktijk van vergeestelijking. Nu is de vervulling van deze 
profetie hier, vandaag bereid Ik u voor, omringd door de geestelijke wereld, terwijl andere zielen aan 
gene zijde wachten op Mijn instructies en in de komende tijden onder de mensen zullen komen 
wonen. Onder hen zijn zij die de volkeren zullen regeren ─ zij die door hun grote deugd de mensen 
ertoe zullen brengen Mijn geboden te gehoorzamen en die hen op het goede pad zullen brengen. Ze 
zullen achter je aan komen. 
30  Mijn Werk groeit meer en meer totdat uiteindelijk alle zielen zich verenigen in de vervulling van 
mijn Wet, en dit aardse huis een wereld van volmaaktheid wordt. Zij die haar in die tijd bewonen 
zullen mijn liefde voelen werken in al het geschapene en zich voorbereiden op een leven in een 
betere wereld. Deze aardse wereld zal slechts tijdelijk zijn voor uw ziel, zij zal naar andere gebieden 
gaan, naar andere vlakken aan gene zijde, in het verlangen naar haar volmaaktheid. Herinner u dat Ik 
u gezegd heb: "In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen." En in deze tijd van grotere 
ontwikkeling, wanneer jullie Mijn leringen beter begrijpen, heb Ik jullie gezegd: "In het huis van de 
Vader zijn oneindig veel woningen." Denk dus niet, dat gij, wanneer gij deze wereld verlaat, reeds de 
grootste geestelijke hoogte hebt bereikt. Nee, discipelen. Wanneer je ontwikkelingsstadium op deze 
planeet voorbij is, zal Ik je naar andere huizen leiden, en zo zal Ik je eeuwig begeleiden op de 
oneindige ladder van je volmaaktheid. Vertrouw op Mij, heb Mij lief, en je zult gered worden. 
31 Sta niet stil, mensen. Haast je, want je kent de weg. Vervul mijn wet, leef liefdevol en wees 
liefdadig voor uw naasten. Dan zullen alle gaven die Ik u heb geschonken als lichten zijn die het pad 
der mensen verlichten. 
32  Waarom twijfelt gij soms aan uzelf en aan Mij, hoewel Ik u gezegd heb dat gij deel hebt aan Mijn 
Geest? Waarom twijfelen jullie eraan dat jullie Mijn eigenschappen bezitten? Als je naar deze wereld 
gekomen bent om je vroegere overtredingen goed te maken, waarom laster je dan als je 
beproevingen op je pad tegenkomt? 
33 Zo bereid Ik jullie voor, discipelen, zo prent Ik het boek van Mijn onderricht in jullie hart. Wanneer 
je verlangt naar troost voor je lijden, zoek dan Mijn woord in je hart en het zal daaruit stromen als 
een bron van kristalhelder water. 
34  Ik onderwijs u in dit jaar 1950, het laatste van Mijn verblijf onder u. Ik wil dat je de 
vergeestelijking bereikt die ik van je vraag. Je hebt je Vader begrepen en je hebt je geestelijk 
bekeerd. Gij hebt Mij liefgehad, en van sommigen zijn de onreine klederen die hun ziel bedekten 
afgevallen, en anderen zie Ik streven naar hun zuivering. Vergeet niet dat jullie, om Mijn instructies 
te volgen, je moeten ontdoen van alle materialisme. 
35 Ik heb Mijn licht in jullie geweten geplaatst opdat jullie, erdoor geleid, elke onvolkomenheid 
kunnen wegnemen en de deugden die Ik door Mijn woord in jullie ziel ontdek, tot bloei kunnen 
komen. Ik heb jullie geschapen ontvankelijk voor liefde en ook voor pijn. Ik heb u gezegd: "Hebt 



elkander lief", opdat gij mijn woord in al zijn zuiverheid zoudt ervaren. Deel uw vrede met uw 
medemensen, help hen om hun beker van lijden te drinken. 
36  Gedenk wat ik tot u gezegd heb: In Mijn ogen zijn jullie allemaal Mijn kinderen. Als ik je toesta te 
evolueren en je hebt daarin je worstelingen, dan is dat omdat ik vurig verlang dat je je volmaaktheid 
bereikt. 
37  Het is tijd voor u om te beginnen met het spirituele werk dat u is toevertrouwd. Zie hoe 
onvruchtbaar de velden zijn omdat het zaad van liefde en barmhartigheid verborgen leeft op de 
bodem van jullie harten. 
38  Ik ben met mijn onderricht gekomen om u in goedheid aan te moedigen. Ik leid jullie langs wegen 
van liefde, zodat jullie naar je medemensen kunnen gaan met mijn boodschap van licht en 
vertroosting. Als de tijd van mijn prediking voor u lang is geweest, dan is dat opdat u de inhoud van 
mijn onderricht in u zou opnemen en de betekenis ervan nooit zou verdraaien. Want jullie zijn het 
nieuwe Israël, het volk dat zal getuigen van mijn waarheid. 
39 Telkens weer wekt de stem van je geweten je op en doet je inzien dat je een hoge bestemming 
hebt onder de mensheid en dat je een grote opdracht te vervullen hebt. 
40  Is er in u niet een kracht die u niet laat vallen en een stem die u niet laat sluimeren? Wanneer je 
van het pad afdwaalt of je missie vergeet ─ voel je dan niet een rusteloosheid die je niet laat rusten? 
Want deze kracht, dit innerlijk licht, deze stem die innerlijk tot u spreekt, is uw geweten, waarin mijn 
wet en uw zending onuitwisbaar zijn geschreven. 
41 Laat u liefdevol leiden door deze innerlijke gids, en waarlijk, ik zeg u, elke geestelijke zorg zal 
verdwijnen en een diepe vrede en een ware voldoening in de plaats stellen. 
42  Indien gij deze kostbare ogenblikken benut, zult gij morgen geen tranen vergieten om verloren 
tijd, zult gij niet klagen over fouten, noch zult gij vallen. Bedenk dat het jullie goede werken zijn die 
van Mij moeten getuigen. Of denk je dat je medemensen in staat zullen zijn om Mijn waarheid te 
kennen, zelfs door onvolmaakte werken? Vergeet niet dat "de boom gekend wordt door zijn vrucht." 
43  Vrees niet te weinig en te onbeduidend te zijn. Met u zal een onzichtbaar leger van wezens van 
licht meegaan, die uw pad zullen voorbereiden door deuren voor u te openen, hindernissen uit de 
weg te ruimen en moeilijkheden te overwinnen. 
44  Tegenover een wereld van duisternis, zult gij rekenen op deze wereld van licht. Om de invloed 
van oorlog te overwinnen, zult u rekenen op de Engel van Vrede. Tegen ziekte, pest en dood zult gij 
de barmhartigheid hebben van die onzichtbare wezens, die gereed staan om hun balsem van 
barmhartigheid en vertroosting over de mensheid uit te storten. 
45 Nooit zijn mijn discipelen door mij onbeschermd geweest, nooit zijn zij in de steek gelaten door de 
wezens die in streken van licht en harmonie vertoeven. 
46  Wie heeft mijn discipelen van het tweede tijdperk geïnspireerd, opdat zij zich het goddelijke 
woord van hun Meester zouden herinneren en het zouden opschrijven als een erfenis voor alle 
generaties? Wie leidde mijn discipelen langs onbekende paden naar verre steden? Wie bevrijdde 
Petrus uit zijn gevangenis terwijl zijn gevangenbewaarders sliepen, en wie stond deze apostelen van 
mijn waarheid bij in het moeilijkste uur van hun offerdood? De geesten, jullie broeders en zusters, 
die de mensen "engelen" hebben genoemd. 
47  Oh, wist u maar de waarde van die invloed op uw leven! U zou gewilliger, nederiger en 
gehoorzamer zijn aan hun oproepen en hun aanwijzingen. Maar jullie zijn wezens van weinig geloof, 
omdat jullie het geestelijke leven willen aanraken en zien met jullie lichamelijke zintuigen. En omdat 
jullie dit niet bereikt hebben, hebben jullie je in je geloof bedrogen gevoeld. 
48  Waarlijk, ik zeg u, als uw geloof standvastig was, zou u niet de behoefte hebben om de 
aanwezigheid van het geestelijke met de zintuigen van het vlees te voelen, want dan zou het de ziel 
zijn die met haar fijngevoeligheid die wereld zou waarnemen die onophoudelijk om u heen pulseert. 
49  Ja, mensen, als jullie je ver van de geestelijke wereld verwijderd voelen, toch kunnen die wezens 
zich niet ver van de mensen verwijderd voelen, want voor hen zijn er geen afstanden, geen grenzen, 
noch hindernissen. Zij leven in het geestelijke, en daarom kunnen zij niet ver verwijderd zijn van het 
leven van de mens, wiens hoogste bestemming de opwaartse ontwikkeling en vervolmaking van de 
ziel is. 



50  Jullie zijn allen broeders en zusters, alle zielen bezitten dezelfde kwaliteiten, zelfs jullie lichamen 
zijn aan elkaar gelijk geschapen. Waarom hebben jullie je dan verdeeld in sociale klassen en naties, 
mensheid? Ik hou van je als enig kind, en evenzo vergeef ik je. Maar wees deze genade waardig, 
bereik uw verlossing. De tijd zal komen dat jullie, nadenkend over Mijn onderricht, elkaar zullen 
liefhebben, geïnspireerd door Mijn liefde, en jullie fouten niet zullen veroordelen. 
51  Beraadslaagt en corrigeert in uw wegen met liefde, maar voelt u niet superieur aan uw 
medemensen. Heb alleen lief en leef met rechtvaardigheid, zoals ik je heb opgedragen. 
52 Bereid u voor, want morgen zult u leiders en leraars van de mensheid zijn. In die tijd waarover Ik 
tot u spreek, zult gij Mijn onderricht liefdevol doorgeven, zoals Ik u heb onderwezen. Gij zult uw 
medemensen niet met hardheid oordelen, omdat gij daardoor uw Heer behaagt. Voorwaar, Ik zeg u: 
ook al onderwijst gij de mensen in Mijn naam, gij zult niet vrij zijn van zonden. Kijk en bid. Maar 
wanneer Ik zie, dat gij de overtredingen van uw medemensen zonder liefde bestraft, zal Ik door het 
geweten tot u spreken en u zeggen, zoals in de tweede Era: "Laat hij, die vrij is van zonde, de eerste 
steen werpen." 
53  Mijn onderricht is voor alle tijden. Thans herhaal Ik voor jullie de lessen van de voorbije eeuwen, 
opdat jullie Mij beter zullen begrijpen. Zoals jullie Mij horen, hebben ook de discipelen van het 
tweede tijdperk Mij gehoord. Zoals jullie de eerste stappen in Mijn Leer zetten, zo deden zij dat ook. 
Zoals jij worstelt om je onvolmaaktheden te overwinnen, zo hebben zij ook geworsteld en uiteindelijk 
gewonnen. 
54  Zoals gij twijfelt aan de gaven die Ik u heb geschonken, zo waren er ook onder die discipelen die, 
denkend dat de Meester hen niet opmerkte, heimelijk zijn woord op de proef stelden. Indien zij Mijn 
voorbeelden tot voorbeeld namen, werd de vrucht van hun voorbereiding in hun werken 
geopenbaard. Indien zij niet waakten en baden, geschiedde er geen wonder door hen, en zij keerden 
tot Mij terug met twijfels in hun hart. Maar toen zij de waarheid van Mijn woord weer hoorden, 
hadden zij berouw over hun overtredingen en beloofden met tranen om niet meer aan Mij te 
twijfelen. 
55  Evenzo zie Ik u in deze tijd, discipelen: sommigen uwer hebben als onzichtbare wapens geloof en 
goede werken, en zien Mijn woord geopenbaard in hun vervulling van bevelen. Maar anderen van 
Mijn kinderen hebben beweerd - zonder Mijn wet te gehoorzamen - dat Ik hun een wonder zou 
schenken voor de ogen van de mensen, waardoor zij als Mijn boodschappers herkenbaar zouden 
worden, en toen zij het niet ontvingen, twijfelden zij aan Mij en verloochenden Mij. 
56 Ik vergeef het hun; want al twijfelen zij vandaag, morgen zullen zij geloven ─ als zij vandaag mijn 
leer niet aanvaarden, morgen zullen zij hun eigen leven geven om de waarheid van deze openbaring 
te belijden en te getuigen. 
57  Ik zegen hen die in Mijn wet leven en hen die haar verwerpen, want door deze laatsten zal Ik, 
wanneer zij de betekenis van Mijn leer hebben begrepen, grote bewijzen aan de mensheid geven. 
Want zij zullen voor Mijn Goddelijke Geest het betrouwbare middel zijn om zich in kracht, 
waarachtigheid en liefde over hun medemensen uit te storten. 
58 Zo verheug Ik Mij in jullie, discipelen, zo bemoedigt de Vader jullie voor de tijd van beproevingen 
die jullie zullen doormaken. 
59  Blijf aandachtig voor de stem van het geweten, en waarlijk Ik zeg u, gij zult Mijn onderricht blijven 
ontvangen. Ook al eindigt in 1950 deze openbaring door de stemdrager ─ luister naar het geweten, 
dan zal uw gemeenschap met God eeuwig zijn en zal er niets en niemand zijn die de discipelen van 
hun Meester zal scheiden. 
60 Vertrouw op mijn woord. Voorwaar, Ik zeg u, alle profetieën zullen geschieden tot voldoening van 
de profeten en tot vreugde van het volk van Israël. 
61 Waakt en bidt, want de tijden zullen veranderen. Verenig u met Mijn wet van liefde, en geen 
beproeving zal u op de weg tegenhouden. Leef naar de voorbeelden die ik je in Jezus gaf, en je zult 
zeker standhouden. Niemand zal in staat zijn mijn woord op jouw lippen tot zwijgen te brengen. 
Waarlijk, Ik zeg u, zelfs het schavot zal u Mijn wet niet doen vergeten. Want de herinnering aan het 
geofferde Lam zal u sterk maken, en gij zult u aan mijn Goddelijkheid offeren. 
62  Hoevelen van u zullen het meest geliefde volk verlaten om op weg te gaan naar hen die door uw 
bemiddeling mijn woord moeten horen. Hoevelen van u zullen uit liefde voor mijn Leer afstand doen 



van hun materiële goederen en in de grootste armoede leven. Maar als uw lichaam in deze wereld 
van aardse goederen wordt beroofd, zal ik uw ziel in de eeuwigheid met mijn liefde versieren. Maar 
maak je geen zorgen, o geliefde kinderen! Ik eis niet de offerdood van een van jullie. Ik heb u slechts 
in Mijn woord gezegd: Alles wat gij in Mijn werk zult geven, zult gij honderdvoudig weder ontvangen. 
Zaait uw pad met goede werken en gij zult de vruchten daarvan in het Hiernamaals oogsten. 
63  Zo bereid ik u voor op deze morgen waarop het christendom de lijdensweg van Jezus herdenkt. 
Ook gij, discipelen, beleeft de altijd aanwezige offerdood van de Messias, en voedt u met de 
voorbeelden van de goddelijke Verlosser. 
64  Volk van Israël: wees het licht van de mensheid, herinner haar aan Mijn belofte om terug te 
keren, die Ik haar door Jezus heb gegeven, en zeg haar dat Ik Mijn woord heb gehouden. 
65 Deze profetieën zijn door de mensen vergeten, maar ik herinner ze door mijn nieuwe gezanten. 
66  Discipelen: Bij de openbaring van mijn woord zijn de liefde van mijn Vader en mijn vrede 
aanwezig. Ontvang het in jezelf ─ jij die nog steeds in het tranendal woont. 
67 Drink uw beker van lijden met geduld. Want na deze bitterheid zullen jullie eeuwig genieten van 
het brood en de wijn van mijn liefde. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 318  
 
1 Gezegend zijt gij, die tot mij komt, verlangend naar mijn onderricht. Gezegend zijt gij die in mijn 
woord de schat van het eeuwige leven weet te ontdekken. Maar wie zijn zij, die zich met mijn lessen 
sterken, opdat zij als boodschappers onder de menschheid mogen blijven, nadat mijn woord door 
deze spreekbuizen is opgehouden? Jullie zijn het die je zuiveren van oude vlekken als gevolg van 
overtredingen van mijn wet, die de beker van het lijden leegdrinken, die uit grote verdrukking komen 
en je ziel zuiveren in het kristalwater van mijn onderricht. 
2 Vandaag, wanneer je naar deze manifestatie komt, voel je je onwaardig voor Mijn aanwezigheid. 
Maar Ik zie dat jullie jezelf vernieuwen en deze zuivering maakt jullie Mij waardig. Voel Mijn streling, 
voel Mijn liefde, het is de balsem die jullie lijden heelt. 
3  U herdenkt ─ voor de laatste keer in deze vorm ─ mijn lijdensweg in het Tweede Tijdperk. Je komt 
niet om een traditie te gehoorzamen. Want de discipelen van de Heilige Geest mogen geen 
traditionalisten zijn, zij moeten mijn wet gehoorzamen. Gij komt alleen om die Goddelijke 
gebeurtenissen te gedenken, de volmaakte voorbeelden van onderricht die Ik u door Jezus heb 
nagelaten en die u eeuwig zullen leren uw eigen heil te verkrijgen. 
4 Heden zie ik uw ziel beven bij de herinnering aan die lessen en ik zeg tot u: O geliefde kinderen, 
verwerp deze lessen niet van u, want zij zijn uw erfdeel! 
5  Je dankt Mij voor de bemoediging die Mijn Woord je geeft. Maar er zijn er onder jullie die Mij deze 
vraag stellen: "Vader, waarom laat U in mijn leven niet het wonder gebeuren waarop ik gewacht 
heb?" Maar de Meester zegt je: Ik heb je leven gezaaid met wonderen in deze tijd. Van mijn geest 
naar de uwe zijn voortdurende weldaden en genadegaven gekomen. Door bemiddeling van de 
geestenwereld heb ik mijn liefde onder jullie verspreid. Door uw geloof en goede werken hebt u deze 
wonderen in vervulling zien gaan. Ik vraag het je: Heb je een dagelijks wonder nodig om in Mij te 
geloven? 
6  In het begin van je evolutie overlaadde Ik je met geschenken en voordelen die fysiek zichtbaar en 
tastbaar waren. Maar toen uw kennis en geloof als een licht in uw ziel ontbrandden, hield ik op u 
deze materiële bewijzen te geven. Vandaag, als discipelen, moet jullie geloof samenvallen met Mijn 
Wil om alle obstakels en tegenslagen te overwinnen. Jij vraagt Mij: "Meester, wat is geloof? En de 
Meester antwoordt u: Geloof is de geestelijke blik die verder ziet dan het hart en het verstand. 
Geloof is de blik die de waarheid ziet en ontdekt. Daarom aanschouwt uw geloof de openbaringen 
die gij dikwijls niet kunt bevatten, en maakt u daardoor sterk in het geloof. 
7 Dit is een belangrijke morgengodsdienst, o geliefd volk, want ik bouw onder u "het nieuwe 
Jeruzalem". Jullie zijn de eerste stenen van de witglanzende stad die Ik door de profeten heb 
aangekondigd. Deze geestelijke stad zal haar fundamenten niet in deze wereld hebben. Want als 
jullie denken dat het Nieuwe Jeruzalem jullie aardse vaderland is, dan vergissen jullie je ernstig: het 
Nieuwe Jeruzalem bouw Ik nu in jullie ziel, en deze stad ─ witter dan de verblindende witheid van de 
sneeuw ─ zal zich uitbreiden tot alle mensen wanneer de verlossing van de hele mensheid komt. 
8  Vandaag, wanneer Ik tot u kom om te beginnen met de bouw van de Grote Stad, zie Ik onder Mijn 
volk het gebrek aan harmonie, aan spiritualiteit, en Mijn Goddelijke Geest lijdt eronder, omdat u nog 
niet weet hoe u volledig met Mij kunt zijn. Ondanks de volmaakte lessen die Ik u in de loop der tijden 
heb gegeven, houdt gij hardnekkig vast aan de lagere hartstochten, aan de verdeeldheid en aan de 
afgoderij. 
9  Voorwaar, Ik zeg u: indien gij groot wilt zijn, zoekt dan uw grootheid niet in de ijdelheden van deze 
wereld, want zij zijn vergankelijk. Zoek het in het geestelijke, dat eeuwig is. 
10  Om deze verheffing te bereiken is een voortdurende inspanning, een ontembare wil, een 
onvoorwaardelijk geloof nodig. Alleen op deze manier zult u de verheerlijking van de ziel kunnen 
bereiken. 
11 Het pad leent zich tot het verwerven van verdiensten, want het is bezaaid met beproevingen. 
Daar zul je kunnen leren je trots te verwerpen, pijn met geduld te aanvaarden, ijdelheid en 
hartstochten te verwerpen. Aan de andere kant zijn er velen die onderweg in nood verkeren, en u 
kunt hen helpen zodat ook zij hun doel bereiken. 



12 Ieder mens ─ of hij nu vergeestelijking in zijn leven heeft of niet ─ draagt een kruis. Mijn Woord 
leert om het met liefde te dragen, om het gemakkelijk en zelfs noodzakelijk te maken om te kunnen 
leven. Hij die zijn kruis liefheeft, heeft zijn lot lief, omdat hij weet dat ik het was die het uittekende. 
Deze heeft mijn wil lief, en wie mijn wil doet, deelt in mijn vrede, mijn licht en mijn kracht. 
13  Wie de last van zijn taak vermijdt, wie de rechte weg verlaat of de verbintenissen die zijn ziel met 
Mij is aangegaan veronachtzaamt om in plaats daarvan verbintenissen naar eigen smaak of wil aan te 
gaan, zal geen ware vrede in zijn hart kunnen hebben, omdat zijn ziel nooit tevreden en rustig zal 
zijn. Het zijn zij, die steeds genoegens zoeken om hun kwelling en rusteloosheid te vergeten, terwijl 
zij zichzelf bedriegen met valse genoegens en vluchtige bevredigingen. 
14 Ik laat hen hun gang gaan, omdat Ik weet dat zij, ook al distantiëren zij zich nu nog, vergeten zij 
Mij en verloochenen zij Mij zelfs, spoedig de onbeduidendheid zullen inzien van de rijkdommen, de 
titels, de genoegens en de eer van de wereld, wanneer de werkelijkheid hen zal doen ontwaken uit 
hun droom van grootheid op aarde, wanneer de mens de geestelijke waarheid, de eeuwigheid, de 
goddelijke gerechtigheid onder ogen zal moeten zien, waaraan niemand kan ontkomen. 
15  Dit is niemand onbekend, want jullie bezitten allen een geest die jullie, door de gave van intuïtie, 
de werkelijkheid van jullie leven openbaart ─ de weg die voor jullie is uitgestippeld en alles wat jullie 
op die weg moeten volbrengen. Maar jullie willen je graag van elke spirituele gelofte bevrijden om je 
vrij te voelen en als meesters van je leven. 
16  Is de meerderheid van de mensen niet bezorgd om hun godsdienstige plichten te vervullen? Ik 
zeg u, gij hebt godsdiensten geschapen om te trachten aan mijn wet te ontkomen en u te doen 
geloven dat gij die vervult. 
17 Ik zou op deze mensheid dezelfde woorden kunnen toepassen die Ik destijds tot het Joodse volk 
heb gezegd toen Ik hen liet inzien dat zij, om oude en reeds nutteloze tradities te volgen, de wet 
hadden vergeten. 
18 Het symbool van het christendom, het kruis, is overal. Overal vind Ik de kerken van steen, spreken 
de meeste mensen Mijn naam uit, wordt Mij hulde gebracht en worden dagelijkse riten voor Mij 
voltrokken. Toch ontdek Ik in de harten der mensen geen enkele manifestatie van liefde, die de 
essentie, het begin en het einddoel is van Mijn Leer. Toch geloven jullie allemaal dat jullie in de Wet 
en in de Waarheid zijn. Daarom klaagt gij, wanneer ik u het tegendeel onthul, en wanneer iemand u 
uw fouten toont, laat gij u in woede bevangen. 
19 Waarlijk, Ik zeg u, Christenen, als Ik in deze tijd als mens naar de wereld zou komen, zouden jullie 
van alle mensen degenen zijn die Mij naar het kruis van een nieuwe Calvarieberg zouden slepen, als 
jullie de Waarheid over Mijn lippen zouden horen. Maar ik zal niet langer als een man naar jouw 
wereld komen. Ik ben gekomen in de geest, jullie zullen Mij niet zien met de ogen van jullie lichaam, 
maar jullie moeten Mij horen. Jullie willen me ontmoeten om me te vernietigen. Maar als je Mij 
ontmoet, zal het zijn om Mij te aanbidden. Want hij, die geestelijk tot Mij spreekt, zal het bewijs 
leveren, dat het geloof in zijn hart is opgekomen en zijn verstand heeft verlicht. 
20 Vandaag nog ontdek Ik onder Mijn nieuwe leerlingen de zwakheid van Petrus, de twijfel van 
Thomas, de eerzucht van Judas, en daarom is het nodig dat Ik jullie blijf onderwijzen als Meester.  
21 gedenk op deze laatste herdenking die ik vandaag met u houd, in dit jaar 1950, de dag waarop 
Jezus, vergezeld van zijn discipelen, triomfantelijk het eerste Jeruzalem binnenging om zijn goddelijke 
zending aan het kruis te volbrengen; gedenk de dag waarop Jezus, vergezeld van zijn discipelen, 
triomfantelijk het eerste Jeruzalem binnenging om zijn goddelijke zending aan het kruis te 
volbrengen; gedenk de dag waarop Jezus, vergezeld van zijn discipelen, triomfantelijk het eerste 
Jeruzalem binnenging om zijn goddelijke zending aan het kruis te volbrengen 
22 Beleef deze momenten geestelijk met ware toewijding ─ niet als een eenvoudige herinnering. Nee 
─ voel dat Ik jullie juist Mijn laatste lessen geef via de Stemdragers in de Derde Tijd. Deze woorden 
zullen het brood van eeuwig leven zijn voor uw ziel tijdens haar omzwervingen. Deze leringen zullen 
uw beschermende verdediging en uw staf zijn. Je moet ze je eigen maken, ze in je geweten inprenten 
met het vuur van mijn liefde, zodat je ze later, zoals Ik ze je gegeven heb, kunt inprenten in de harten 
van je medemensen. 
23 Een groot deel van de mensheid viert deze traditie, en mijn Geest laat zijn liefde voelen door al 
zijn kinderen. 



24  Het is de voorbereiding die ik aan de zielen geef. Zodra de geestelijke en menselijke vernieuwing 
in alle mensen heeft plaatsgevonden, zal de vrucht van de vergeestelijking broederschap en liefde 
tussen de volkeren zijn. Dan zal van deze planeet het heldere licht van geestelijke harmonie 
uitstralen dat op alle werelden zal worden aanschouwd. Het zal de verblindend witte stad zijn die 
mijn apostel Johannes zag in zijn vervoering. 
Het zal niet langer de God-dodende stad zijn die haar Meester aan een kruis verheerlijkt om Hem te 
zien bloeden en sterven. Het zal de vernieuwde stad zijn in afwachting van de komst van haar Heer, 
de Vader, die neerdaalt van het kruis van zijn martelaarschap om eeuwig te leven in de harten van 
zijn kinderen. 
25  Toen de Meester weende in het vroegere Jeruzalem, was dat niet vanwege dat ras, maar 
vanwege de blindheid van de mensen, die - hoewel zij zo dicht bij de Vader waren - Hem niet 
herkenden. De Meester spreidde zijn vaderlijke armen uit om zijn kinderen te omhelzen. Maar het 
hart van de kinderen sloot zich, verblind door zijn duisternis, en zo kon de Vader de streling van de 
Zijnen niet voelen. In plaats daarvan ontving Hij ongeloof, spot, hoon en dood. Maar omdat het niet 
de aardse stad was om wie Jezus weende, stond Hij de vernietiging ervan toe om de mensheid te 
tonen dat wat de Vader zocht en altijd zal zoeken, het geestelijke schaap is dat verloren is in de 
donkere bossen van de zonde. 
26  Aangezien Ik u in het Tweede Tijdperk heb gezegd: "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld" ─ 
waarom dacht gij dan dat Mijn manifestatie als de Heilige Geest opnieuw zou geschieden in de 
beperkte gedaante van Jezus? Herinner u, dat Ik tot de vrouw van Samaria zeide: Het uur komt, dat 
de ware aanbidders den Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid." 
27  Ik ben in geest tot u gekomen om mijn belofte aan u te vervullen. Maar wordt niet fanatiek over 
uw volk, want het is slechts uw toevlucht geweest in deze tijd, zoals het ook elke andere natie op 
aarde had kunnen zijn. Maar jullie, die voorbestemd zijn om mijn woord in deze tijd te horen, zijn 
werkelijk degenen die uitverkoren zijn om te beginnen met de bouw van het Nieuwe Jeruzalem in de 
vereniging van jullie zielen. 
28 Vandaag zijn jullie nog ver verwijderd van het Koninkrijk van Vrede in jullie wereld. Bevrijd u van 
alle egoïsme, en hoewel u in het huidige menselijke leven geen vrede geniet, houdt niet op ernaar te 
streven. Ik heb jullie geleerd jezelf te vergeten en aan anderen te denken. Waarom moet je altijd 
alleen je eigen welzijn zoeken en toestaan dat ik de enige ben die voor de hele mensheid zorgt? 
Velen van u missen uw woorden, uw gebeden en uw liefde. Zij missen de rijkdom van de voordelen 
die deze tekenen geven en die jullie hebben verkwanseld. Bewerk deze velden, maak ze vruchtbaar 
met uw liefde. Als je het werk onvoltooid laat wanneer Ik je wegroep naar gene zijde, maak je dan 
geen zorgen, want de fysieke dood zal geen einde maken aan de vervulling van je opdracht. 
29  Ik ben het Leven, Ik ben eeuwig, en Ik heb u bij Mij doen wonen, opdat gij het werk dat gij 
begonnen zijt nooit zult verlaten. Vertrouw op Mij, en waarlijk Ik zeg u, geen enkel zaadje zal 
verloren gaan en uw oogst zal volmaakt zijn. 
30 Denk aan de geslachten die na u komen, en zaai voor hen het zaad der liefde, en laat uw spoor 
van deugd herkenbaar achter. Weet je of ik je niet zal laten terugkeren in die generaties? 
Wees deugdzaam in voor- en tegenspoed, in vrede en in de strijd. 
31  Gehoorzaam Mijn wet van gerechtigheid en liefde, er is geen "onmogelijk" dat u verhindert Mijn 
hoogste geboden te vervullen. Ik vraag van u geen volmaakte werken, want ik zie u nog worstelen 
voor uw leven in de stormachtige oceaan van het leven. Je vecht daar, je vastklampend aan de 
reddingsboot van je geweten, om niet te vergaan in de kolkende zee van verdorvenheid. 
32 De grote cataclysmen van de ziel en de verduisteringen, veroorzaakt door de leer van het 
materialisme, zullen de kelk van lijden en grote gebeurtenissen voor de mensheid bereiden. 
33  Toch is uw planeet geen plaats van liefde, deugd of vrede. Ik zend reine zielen naar uw wereld, en 
gij zendt ze onrein naar Mij terug, omdat het leven van de mensen doordrongen is van zonde en 
verderf. 
34  Ik zie de deugden als kleine, geïsoleerde lichtjes tussen zielen die worden opgezweept door de 
stormen van egoïsme, wraak en haat. Dit is de vrucht die de mensheid Mij aanbiedt. 
35 Lange tijd, voordat uw ziel in deze wereld vrede en harmonie zou vinden, heeft uw materie deze 
gelukzaligheid genoten. 



36  Opdat de mens deze planeet zou kunnen bewonen, heb Ik deze aarde door Mijn volmaakte 
wijsheid en door de krachten der natuur geschud en toebereid. Maar voordat de mens het 
bewoonde, waren er de primitieve beesten die er op leefden. 
37  Toen deze wereld werd omgevormd tot een huis vol heerlijkheden, wonderen en schoonheden, 
schonk Ik haar aan Mijn zo geliefde kind, de mens. Zo heb Ik u de aarde doen bewonen, om er op te 
leven; want het leven liefhebben en begrijpen is ook Mij liefhebben en begrijpen. Wanneer de liefde 
en het begrip van alles wat jullie omringt waarlijk aanwezig is, dan zullen jullie Mij herkend hebben 
en zullen jullie jezelf verlost hebben in ware kennis, want Ik ben in alles wat geschapen is. 
38  Zij die de natuur zonder liefde bestuderen, slechts geleid door de kennis van de menselijke 
wetenschap, verloochenen Mij, en dat is omdat zij niet wisten hoe te zien, omdat zij niet werkelijk 
begrepen, laat staan voelden en liefhadden. 
Maar hoevelen zijn er niet onder de nederigen, onder de verachten, die vernederd zijn door de 
hoogmoed en de onwetendheid van hen die zich onder de mensheid als geleerden beschouwen, die 
geloofd hebben zonder het te weten, omdat de blik van hun geloof rechtstreeks de waarheid heeft 
gezien en zij hebben begrepen dat deze planeet er sinds het begin voor de mens is geweest ─ een 
paradijs van genade, harmonie en zegeningen. 
39  Gij verwondert u, toen gij de volmaaktheid van elk wezen beseft, hoe elk schepsel, door Mij 
geschapen, zijn plaats inneemt op zijn weg, hoe alles onderworpen is aan een gebod, hoe alles Mijn 
wet gehoorzaamt. U hoeft niet te twijfelen aan de oorsprong van uw natuur, want u vertrouwt reeds 
op de juistheid en betrouwbaarheid van haar wet. U hebt vele lessen in het leven ontdekt en 
vertrouwen in de naleving van de natuurwetten, die u niet hebben bedrogen. 
40  Van de aarde hebt gij haar weldaden ontvangen. Zij is voor u geweest als een zegen die u altijd 
voeding heeft gegeven, een paradijs vol heerlijkheden, en aan het einde van uw aardse leven heeft 
zij haar schoot geopend om u liefdevol te ontvangen. Maar terwijl u in het begin van uw bestaan in 
deze wereld schoonheid vond in het menselijk leven, worstelt uw ziel, hoewel in het Derde Tijdperk, 
nog steeds om vrede te bereiken. Zoals Ik deze planeet in het begin door de natuurkrachten deed 
schudden om haar aan jullie aan te bieden als een paradijs vol zegeningen, zo zullen het in deze tijd 
opnieuw mijn natuurkrachten zijn die jullie zullen doen schudden. Het zal Mijn volmaakte 
gerechtigheid zijn die de zielen zal helpen hun vrijheid te verkrijgen. Evenzo zal Ik Mij openbaren 
temidden van godsdienstige gemeenschappen, sekten en instellingen, en hun vijandschappen en 
wraakzuchtige gevoelens uitroeien die de mensen hebben verdeeld door gebrek aan geestelijke 
eenheid. 
41  Deze gebeurtenissen staan de mensheid te wachten. Waakt en bidt, discipelen, want deze 
beproevingen zullen velen van u meemaken. U zult zien dat de leer van het materialisme zeer actief 
wordt, terwijl zij de mensen omarmt en hen smartkreten doet slaken. 
42  Ik wil u met deze oproep niet bang maken, maar u waarschuwen die leeft in deze tijd van 
beproeving op aarde. Dit alles moet gebeuren opdat alle zielen hun verlossing zullen bereiken. 
43  Het zal mijn goddelijke Geest zijn die de arrogantie van de mensen uitwist. Het zal mijn wijsheid 
zijn die de waarheid zal openbaren aan jullie die in duisternis hebben rondgedoold. Het zal het licht 
van de heilige Geest zijn dat de ziel van de mensen verlicht in hun wetenschappen en hen leidt naar 
de weg van vergeving, liefde en gerechtigheid. 
44  Wanneer gij deze beproevingen van Mijn liefde hebt doorstaan, zal de geestelijke en lichamelijke 
vernieuwing van de mensheid plaatsvinden. Dan, op de weg van de deugd en de vergeestelijking, 
zullen de mensen verbaasd zijn te beseffen dat dit leven hetzelfde is als het leven dat Ik hun vanaf 
het begin heb aangeboden, dat er niets in is veranderd. Zij zullen leren dat de planeet die ik hun als 
tijdelijk tehuis heb toevertrouwd, nog steeds overvloedig is met geschenken van zegeningen ─ dat 
Moeder Aarde, barmhartig als de Auteur van het Leven, hen haar boezem blijft aanbieden om hen 
met haar liefde te voeden. Want dit is de taak die haar door de Vader is toevertrouwd. Ook de zon 
zal dezelfde zijn, altijd haar verkwikkende warmte zendend, als een symbool van de 
tegenwoordigheid van de Heer. Het zal in die tijd zijn, o geliefd volk, dat de mensen zullen begrijpen 
dat het hun slechte werken zijn geweest die hun bestaan bitter hebben gemaakt. Daarom zullen zij 
Mijn goede werkers worden en zich voorbereiden om in de eeuwigheid meer volmaakte woningen te 
bewonen op een harmonieuze wijze. 



45  Zo bereid Ik u, discipelen, voor op de tijden die u wachten, wanneer er geen hongerigen zullen 
zijn bij de volgelingen, geen onwetenden bij de geleerden, noch machtigen bij de machtelozen. U zult 
allen aan het banket van de Heer zitten, genietend van het eeuwige concert van zijn liefde. 
46  In die tijd, o discipelen, zal het nieuwe Jeruzalem in het hart der mensen zijn. Jullie zullen een 
hoge graad van vergeestelijking bereiken, en Ik zal niet alleen zielen met een grote ontwikkeling 
zenden om onder jullie te incarneren, zodat zij jullie Mijn boodschappen kunnen brengen. Ik zal u ook 
de zielen zenden die uw deugd nodig hebben en die zich, levend onder u, van hun zonden zullen 
zuiveren. In die tijden zal het tegendeel van vandaag gebeuren, wanneer Ik jullie zuivere zielen zend 
en jullie ze bezoedeld naar Mij terugzenden. 
47 Schep met de betekenis van mijn woord in de harten van uw kinderen een heiligdom van 
spiritualiteit, niet van fanatisme of afgoderij. Leid hen op de weg van mijn wet. Het is niet genoeg om 
niemand kwaad te doen. Het is goed geen kwaad te doen, maar als jullie goed doen, zullen jullie Mij 
welgevallig zijn. 
48 Hoe duidelijk en eenvoudig is de waarheid! Hoe duidelijk en eenvoudig de spiritualiteit! En toch ─ 
hoe moeilijk is het voor hem te bevatten die koppig in de duisternis van zijn fanatisme en tradities 
blijft. Zijn verstand kan niet begrijpen dat er meer is dan wat hij begrijpt; zijn hart verzet zich tegen 
het verwerpen van wat voor hem zijn God en zijn wet was: de traditie en de rite. 
49  Denkt gij dat Ik degenen verafschuw die Mijn waarheid in het geheel niet willen kennen? Nee, 
Mijn kinderen, Mijn barmhartigheid is oneindig en het is juist tot hen dat Ik Mij wend om hen te 
helpen hun gevangenis te verlaten zodat zij zich kunnen verheugen in het aanschouwen van het licht. 
De proeven die nodig zijn om hen tot geloof te doen ontwaken, zijn voor hen gereserveerd. Het 
zullen geen beproevingen zijn die hun krachten te boven gaan; het zullen lessen zijn die wijselijk zijn 
aangepast aan elke ziel, aan elk leven, aan elke persoon. 
50  Daarvandaan, tussen die verduisterde hersenen, tussen die harten die ziek zijn van religieus 
fanatisme en van onwetendheid, zult gij de grote en hartstochtelijke soldaten der Waarheid zien 
verschijnen. Want op de dag dat zij zich bevrijden van hun ketenen, hun duisternis, en zij het licht 
zien, zullen zij hun jubelstemming niet kunnen bedwingen en zullen zij uit volle borst roepen dat Ik 
ben teruggekomen om de wereld te redden en haar op te tillen op de ladder van vergeestelijking 
naar het ware Koninkrijk. 
51  Om u in uw evolutie te helpen, hebt u de manifestatie gehad van Elia, uw geestelijke gids, de 
wegbereider van het Derde Tijdperk, die uw ziel heeft voorbereid. Maar hij ziet met droefheid dat 
velen zijn afgedwaald, en hoe groot is dan de pijn van Elia. Hij zoekt zijn schapen samen met zijn 
geestelijke dienaren in alle opzichten. Wie van jullie bereidt zich voor om de afwezigen te brengen, 
die op de weg van de pijn zijn? 
Zij die lijden zal Ik sterken opdat zij niet lasteren, opdat zij Mijn aanwezigheid voelen en zich in deze 
tijd haasten om aan dezelfde tafel te zitten met de Meester en zich tegoed te doen aan het brood en 
de wijn die Ik met Mijn liefde heb toebereid. 
52 Jullie zijn het geslacht dat Mijn Woord hoort in dit Derde Tijdperk, opdat jullie leven in 
overeenstemming zal zijn met de vervulling van Mijn Wet en Ik Mijzelf bekend maak door het orgaan 
van verstand dat door Mij is bereid om Mijn belofte van het Tweede Tijdperk te vervullen. 
53  In het verleden voelden Mijn apostelen droefheid toen Ik hun vertelde dat Ik hen spoedig zou 
verlaten, dat zij daarna degenen zouden zijn die Mijn Leer zouden verspreiden. Maar ik wees hen 
erop dat ik zou terugkeren wanneer de wereld op het toppunt van corruptie was. Sommigen hebben 
Mij niet herkend, maar er zullen anderen komen die, wanneer zij de essentie van Mijn woord 
ontvangen, hun Meester zullen begrijpen en Mijn aanwezigheid zullen voelen. Jullie zullen weer bij 
Mij zijn en Ik zal jullie ontvangen met dezelfde liefde als altijd, zodat jullie aan Mijn borst kunnen 
liggen. 
54 Ik heb jullie mijn onderricht gegeven, opdat jullie je door het na te leven waardig maken om mijn 
koninkrijk binnen te gaan. 
55 Reeds in het tweede tijdperk heb Ik jullie opgedragen de verzoeking te verwerpen ─ alles wat niet 
uit deze wereld tot jullie komt, opdat jullie bij Mij kunnen zijn zoals Jezus bij de Vader was. 
56 Bereidt u voor, want gij zijt de leerlingen, die in de voetstappen treden van den Meester, die 
Calvarië nog eenmaal beklimt. Deze laatste woorden van onderwijs zijn als de laatste momenten in 



het leven van Jezus. Want als het jaar 1950 voorbij is, zal mijn Goddelijk "Woord" niet meer tot u 
spreken door deze spreekbuizen. Vandaag kom je gehaast omdat je geen enkele les van mij wilt 
missen. Jullie bewaren ze in jullie harten omdat jullie getuigen willen zijn van mijn laatste woorden 
aan de mensheid. 
57  U bent dezelfde als diegenen die Hosanna zongen in de tweede Era toen Jezus Jeruzalem 
binnenging. Vandaag, nu Ik Mijzelf in de geest aan jullie kenbaar maak, spreiden jullie niet langer 
jullie mantels op Mijn weg, maar zijn het jullie harten die jullie als een woning aan jullie Heer 
aanbieden. Vandaag komt uw hosanna niet langer uit uw keel, dit hosanna ontspringt uit uw ziel als 
een lofzang van nederigheid, van liefde en kennis van de Vader, als een lofzang van geloof in deze 
manifestatie die uw Heer u in de Derde Era heeft gebracht. 
58  Eens, evenals heden, zijt gij dezelfde als die Mij volgden toen Ik Jeruzalem binnentrad. De grote 
menigte omringde Mij, geboeid door Mijn woorden van liefde. Mannen en vrouwen, ouderen en 
kinderen, deden de stad schudden door hun vreugdekreten, en zelfs de priesters en Farizeeën, die 
vreesden dat het volk in opstand zou komen, zeiden tot Mij: "Meester, als U vrede leert ─ waarom 
laat U dan Uw volgelingen zo'n oproer veroorzaken?" Maar ik antwoordde hun: "Voorwaar, ik zeg u: 
als zij zouden zwijgen, zouden de stenen spreken." Want dit waren momenten van blijdschap, het 
was het hoogtepunt en de verheerlijking van de Messias onder hen die hongeren en dorsten naar 
gerechtigheid ─ de zielen die lang hadden gewacht op de komst van de Heer in vervulling van de 
profetieën. 
59  Met die blijdschap en vreugde vierde Mijn volk ook de bevrijding uit Egypte. Ik wilde die 
herdenking van het Pascha onvergetelijk maken voor Mijn volk. Maar waarlijk, Ik zeg u, Ik heb niet 
slechts een traditie gevolgd door een lam te offeren ─ nee, Ik heb Mijzelf aangeboden in Jezus, het 
offerlam, als de weg waardoor al Mijn kinderen verlossing zouden vinden. Zelfs in de Derde Era volg 
ik geen traditie. Door Mijn Woord heb Ik jullie de gebeurtenissen uit het verleden laten herbeleven. 
Maar weet, discipelen, dat de wet die ik u op de berg Sinaï dicteerde in uw geweten aanwezig is. Het 
offer van het onbevlekte Lam, alsmede de openbaringen die Ik jullie als de Heilige Geest heb 
gebracht, en de leringen die Ik jullie in de komende tijden zal geven ─ dit alles is aanwezig in de 
eeuwigheid. 
60  Later zult gij deze gebeurtenissen herdenken, maar uw herdenking zal bestaan uit meditatie, 
ware voornemens tot vernieuwing, en vervulling in Mijn Leer. Gij zult geen feesten vieren, gij zult 
geen ceremoniën of riten houden om Mij te behagen, de wet vergetende. Jullie zullen geen 
traditionalisten zijn. De spiritualistische discipelen zullen steeds het lijden van hun Heer visualiseren, 
zijn Goddelijke tegenwoordigheid voelen, en hun medemensen onderwijzen, horende de stem van 
hun geest. 
61  Wanneer de tijd komt om het Heilig Avondmaal te vieren, moet u dat doen met uw gebeden, dan 
zult u voelen dat Mijn Goddelijke Geest het geestelijke brood en de wijn onder u uitdeelt. Op die 
manier zal ik voor u de lessen verlichten die u nog steeds als in mysterie gehuld beschouwt. 
62 Ontwaak, discipelen! U bent een tijd binnengegaan waarin de christelijke mensheid Mijn woord 
en de profetieën bestudeert in de wens de juiste interpretatie van de vorige openbaringen te 
verkrijgen. In sommigen ontdek ik een beetje licht, anderen zijn afgedwaald. In sommigen zie ik 
voldoende nederigheid, respect en liefde om de profetieën te begrijpen. Bij anderen zie ik hoogmoed 
en ijdelheid, en zij leggen de volkeren de betekenis van de Schriften uit in hun zucht naar roem. Maar 
voorwaar, ik zeg u: door hun dwalingen hebben zij de mensheid in verwarring gebracht. 
63  Herinner u, dat Ik u in het Tweede Tijdperk heb gezegd, dat Ik u de "Geest der Waarheid", de 
Heilige Geest, zou zenden en dat Hij u de openbaringen zou verklaren, die gij in die tijd niet kon 
begrijpen en u nieuwe leringen zou geven. 
64 Hier is de Geest der waarheid, de Heilige Geest, die tot u spreekt over het verleden, het heden en 
de toekomst. 
65 Kijk en bid, mensen, want in het gebed zullen jullie het licht vinden om mijn leer beter te 
begrijpen. Dit is het brood en de wijn ─ voedt u, leerlingen, sterkt u, want morgen zult gij dit voedsel 
met de mensheid moeten delen. 
66 Leert van Mij, neemt Mijn voorbeeld en Mijn wijsheid over, o volk, o geliefde discipelen. 



67  Jullie zijn allen arbeiders op mijn vloer ─ sommigen als "eersten", anderen als "laatsten", maar 
jullie zullen allen "eersten" kunnen zijn door jullie ijver en jullie vergeestelijking. 
68  In dit uur van devotie, waarin uw ziel Mij haar geestelijk hosanna brengt, overstroomt Mijn 
Goddelijke Geest u met vrede, liefde en zegeningen. 
69  Door mijn zegeningen ontvangen legioenen zielen die zich in de geestelijke vallei hebben 
gezuiverd, het licht. In deze tijd beleven zij de voortzetting van mijn Werk, de oprichting van het 
Nieuwe Jeruzalem in de verenigde zielen der mensen. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 319  
 
1 Wees nog één keer welkom bij mij. Wie openbaart zich aan jou op dit moment? De Vader, de Zoon, 
of de Heilige Geest? Ik antwoord u: het is uw God die zich onder u openbaart. Indien Ik u in het 
Tweede Tijdperk als mens gezegd heb: "Wie de Zoon kent, kent de Vader", zo zeg Ik het u heden, 
daar Ik niet als mens tot u kom, maar in de Geest: Wie Jezus hoort, hoort en ontvangt Jehovah. 
Zie daarin geen drie personen of drie goden, maar erken één enkele Goddelijke Geest, die zich op dit 
ogenblik in overvloed onder u openbaart in deze stem, in dit woord van uw Meester aller Meesters. 
U zult de Rechter ontmoeten, u zult de Vader ontdekken, en u zult het wezen van de Heilige Geest 
voelen. 
2 In Mijn laatste manifestaties door de menselijke stemdragers in het huidige jaar 1950, zal Ik de 
vooruitgang van Mijn discipelen beproeven. Ik zal ze op de proef stellen door het onderwijs van jullie 
af te nemen. Want Ik zal u tonen wie meer gevorderd is in Mijn onderricht, of wie achtergebleven is. 
Ik weet alle dingen. De lessen en proeven die Ik geef zullen dienen opdat ieder van u innerlijke kennis 
zal hebben van zijn vooruitgang, zijn stagnatie of zijn achteruitgang. 
3 Ik breng steeds meer licht in jullie ziel, opdat jullie na de beëindiging van Mijn Woord verlicht zullen 
blijven en dan - zoals Ik jullie reeds heb gezegd - stralende vuurtorens zullen zijn in deze zee van 
hartstochten en stormen die jullie wereld vormt. 
4  Zij die een groot vertrouwen in Mij hebben, bereiden nederig hun ziel voor om in zich te 
ontvangen alles wat Ik in deze tijd uitzend. Maar er zijn nog steeds discipelen die de ogen van hun 
ziel wijd openen, omdat zij de waarheid van Mijn Aanwezigheid aan gene zijde trachten te 
ontdekken. 
5  Twijfel grijpt nog steeds sommige harten en zij vragen zich af of Ik het ben of niet. Nog steeds zijn 
sommigen verward door sommige van Mijn woorden en openbaringen. Maar ik vraag je: Waarom, 
omdat je in de Derde Era bent? Laat de twijfel over aan Thomas, want hij leefde in het tweede 
tijdperk. Maar denk aan de les die ik hem gaf, en aan alles wat ik in die tijd manifesteerde om het 
materialisme te vernietigen, om de twijfel van die mannen weg te nemen. Maar vandaag, in de 
Derde Era, met de opeenhoping in je ziel en in je hart van de leringen en openbaringen van de 
voorbije tijden en van de Derde Era ─ waarom twijfel je dan nog? Waarom peins je in je diepste 
wezen of ik het wel of niet ben, of er waarheid of bedrog schuilt in dit werk dat je thans ontvangt? 
Ik spreek op deze wijze alleen tot hen die twijfelen ─ tot hen die innerlijk worstelen, want zij 
bevinden zich in de laatste tijden van Mijn openbaring door het verstand van de mens. Maar ik zeg 
jullie opnieuw: "Zalig zijn zij die geloven zonder te zien!" 
6  U herinnert zich samen met uw Meester de gebeurtenissen van het Tweede Tijdperk. Ik heb u 
onderwezen dat ik in uw ziel heb achtergelaten wat ik u toen heb onderwezen. Elk van Mijn werken 
en Mijn woorden waren daden van eeuwig leven die Ik u gaf. Het bloed dat Ik vergoten heb om u de 
weg naar uw verlossing te wijzen, is nog vers en zal eeuwig zijn in de ziel van al Mijn kinderen. Want 
dat wat toen uit Mijn lichaam vloeide was emblematisch voor het leven dat Ik vergoot ─ voor de 
vergeving waarmee Ik alle zondaars omhulde ─ voor het licht waarmee Ik het geloof in de 
ongelovigen ontstak ─ voor het licht waarmee Ik alle duistere nevels van deze mensheid oploste. Dit 
geestelijk leven is eeuwig in u, in dat bloed dat altijd vers in uw ziel zal zijn. 
7  Toen Ik mens werd om de mensen verlossing, heil en licht te brengen, kwam Ik niet alleen tot hen. 
Het was de tijd die door Mijn Goddelijke Geest was aangewezen om uit te gaan voor alle zielen, 
zonder enige voorkeur te geven aan werelden of graden van ontwikkeling. Daarom ging Mijn Geest, 
nadat Ik Mijn zending als Meester onder u had volbracht, naar alle huizen waar de zielen van de Heer 
wonen. Want hoewel jullie de belofte van de Messias hadden, was die belofte niet alleen voor de 
geïncarneerde zielen, maar ook voor hen die aan gene zijde op Mij wachtten ─ voor hen die, in 
herstel, in verzoening, in het verzamelen van geestelijke ervaringen, wachtten op de dag waarop de 
Verlosser van alle zielen zou komen om de deur te openen. 
8  Daarom gebeurde het dat ─ nadat Ik Mijn werk onder jullie had volbracht en de poorten van Mijn 
Koninkrijk had geopend door Mijn liefdesoffer voor al Mijn aardse kinderen ─ Ik Mij tot de andere 
zielen wendde en ook hen de vrijheid schonk. Maar sommigen ontmoette ik met een menselijk 



"gewaad", en de anderen met andere "gewaden". Maar voorwaar, Ik zeg u, nooit waren deze 
"klederen" voor Mij van belang, maar de opwaartse evolutie van de zielen. Want Ik kom om hen vrij 
te maken van onvolmaaktheden en materialisme ─ Ik kom om hen te zuiveren met Mijn Leer, om hen 
het witte gewaad te geven, witter dan het verblindende wit van de sneeuw, waarover Ik in deze tijd 
vaak tot jullie gesproken heb. 
9  Zoals Ik toen sommigen en anderen in hun verschillende werelden bezocht, zo ben Ik in het derde 
Tijdperk opnieuw tot allen gegaan. Opnieuw heb Ik Mijzelf geopenbaard aan de zielen die in het 
heelal wonen. Ik heb inderdaad banden van liefde gesmeed, strevend naar de eenheid van alle 
zielen. Maar Ik wil dat Mijn openbaring van vandaag volmaakter is dan die van vroeger, opdat jullie 
Mij daardoor spoedig zullen bereiken, opdat jullie door de openbaring van geest tot geest met 
grotere volmaaktheid de ingevingen van de Vader, Zijn geboden, Zijn berispingen en Zijn 
gerechtigheid zullen ontvangen. 
10 Als de Heilige Geest heb Ik de Derde Tijd opgedragen om alle zielen te verlichten opdat zij nooit 
meer zullen vallen, om hen te redden die afgedwaald zijn, om hen te bekeren die verblind zijn en om 
hen te zuiveren die zich in hoge mate verontreinigd hebben, om hen te bevrijden uit hun ketenen 
van schaamte, schande, misdaad en wroeging ─ allen die met zich meeslepen, in hun geest gegrift, de 
hele geschiedenis van hun overtredingen, hun schendingen van Mijn Wet. 
11  Alles in het heelal is wijselijk geordend. Ik spreek op dit ogenblik tot de werelden, tot al Mijn 
kinderen, in de vorm waarin Ik Mijzelf aan ieder van hen kenbaar moet maken, om hen te brengen 
tot de volmaakte dialoog van geest tot geest, om hen te brengen tot de volmaaktheid, die het doel is 
dat allen te wachten staat. Ben jij de meest spiritueel geavanceerde in het universum? Vraag niet om 
het te weten, want je zou het niet kunnen begrijpen. 
12  In het tweede tijdperk zei Ik u: "In het huis van de Vader zijn vele woningen." Vandaag zeg Ik jullie 
in jullie eigen taal: In het universum dat door Mij geschapen is, zijn er vele werelden die bevolkt 
worden door kinderen van Mijn Goddelijke Geest. Jullie zijn allen broeders en zusters in Mij, jullie zijn 
allen zoals Ik, en hoewel jullie op het ogenblik verschillend zijn in jullie onvolmaaktheden, zullen jullie 
in de volmaaktheid allen gelijk zijn. Tot deze volmaaktheid leid Ik jullie, en opdat jullie die kunnen 
bereiken, bereid Ik jullie voor, Ik onderwijs jullie, Ik beproef jullie en Ik werk aan jullie. Ik breng u 
allen gelijkelijk op de weg naar gemeenschap met Mijn Goddelijke Geest, en Ik leid u ook naar 
gemeenschap onder elkander. Wanneer zal deze gemeenschap tussen zielen voltooid zijn? Je weet 
het nog niet. Er zal veel gepraat worden ─ veel manifestaties die door sommigen geloofd en door 
anderen ontkend worden. Maar de Geest zal zich openbaren, de Geest zal spreken, de Geest zal 
heersen over de hele aardbol. 
13 Tot dit alles zeg Ik u, dat het geen aardse dag is, dat het niet slechts enkele uren zijn die Ik u 
opdraag om door te dringen in de wereld van het Licht en in de afgronden van de duisternis, op zoek 
naar de zielen die op Mij wachten. Nee, mensen, het is een hele tijdsperiode, het is een heel tijdperk 
binnen de eeuwigheid, door Mij vanaf het begin van de schepping bestemd om tot allen te komen als 
de Heilige Geest, Mij openbarend naar gelang de voortgang van de zielen in het Derde Tijdperk op 
een hoger niveau en met meer volmaaktheid. 
14  Vandaag kijken jullie niet verder dan jullie wereld, zodat noch jullie geest, noch jullie blik, noch 
jullie verstand erin slagen datgene te onderzoeken wat nog niet volgens jullie is en wat slechts tot 
jullie komt met een eerbiedige en gehoorzame houding om het te ontvangen ─ door middel van 
gebed, van opwaartse evolutie die jullie naar Mij leidt en naar Mijn Geestelijke Wereld die gewijd is 
aan de taak jullie te beschermen. 
Door deze opgaande lijn, door het profijt dat jullie trekken uit wat Ik jullie in deze tijd openbaar, 
zullen jullie erin slagen te weten wat jullie vandaag uit nieuwsgierigheid willen weten, en wat jullie 
morgen zullen weten uit rechtvaardigheid, als beloning, als beloning, o geliefde discipelen van De 
Heer! 
15  De tijd nadert dat ik u zonder dit woord zal verlaten. Als je het niet meer hoort, zullen velen 
bedroefd zijn, anderen zullen koud zijn, maar de rest zal sterk blijven in het geloof. Maar als jullie Mij 
vandaag vragen wat Mijn goddelijke wens is, antwoord Ik jullie: dat jullie allen sterk zijn in geloof, dat 
jullie je voorbereiden voordat Ik dit woord onder jullie beëindig. 



Onderzoekt mijn Werk, zo gij wilt, opdat gij overtuigd moogt worden, opdat gij standvastig moogt 
zijn, opdat later geen twijfel over u komt. Want dit zal u doen lijden en struikelen, omdat deze twijfel 
u een sterke pijn zal bezorgen waardoor uw geweten zich zal herinneren. Maar Ik wil niet dat Mijn 
discipelen enig verwijt in hun geweten dragen ─ Ik wil alleen dat zij de vrede van Mijn Geest voelen. 
16 Als dit volk zich niet weet voor te bereiden, als het geen gebruik maakt van mijn laatste 
onderricht, zal het later mijn woord missen, en de tijd, de beproevingen, de tegenslagen en de 
onzinnige woorden van mensen zullen het aan het twijfelen brengen. Dan zal de discipel op zijn weg 
moeten pauzeren en zich afvragen of wat hij gehoord heeft juist was of dat het niet de waarheid was, 
en dan, wanneer alleen schijnbare stilte zijn twijfel beantwoordt, zal hij zijn gezicht oneerbiedig 
opheffen om tot de Vader te zeggen: "Heer, hoewel U beloofd hebt voor altijd bij ons te blijven ─ 
waarom zien Uw kinderen U dan niet? Waarom horen onze oren U niet? Waarom voelen onze harten 
niet kloppen? Waarom openbaart U Uzelf niet duidelijk aan ons?" 
17 En wanneer gij de leerstellingen der menschen en de godsdienstige instellingen in groote wedijver 
ziet opkomen en op hun weg voortschrijden, "veldslagen" winnende, zult gij zeggen: Waar is het 
werk des Vaders gebleven? Waarom heeft Hij gezwegen en ons alleen gelaten als slachtoffers van 
slagen van het noodlot en gevaren?" 
Jullie zullen zeer grote twijfels hebben, zoals ook andere discipelen van Mij in een andere tijd hebben 
gehad, en de twijfel zal nog groter worden wanneer jullie je veel van Mijn woorden herinneren die, 
volgens de slechte interpretaties, niet zijn uitgekomen, en jullie zullen dan zeggen: "Waarom heeft 
Zijn woord niet de uitwerking noch de kracht gehad om Zijn volk verenigd te laten? Waarom heeft Hij 
niet met al Zijn macht het wonder verricht van het samensmelten van dit spiritualistische volk van de 
Heer tot één hart? Waarom kwamen, in de tijd dat Hij Zijn discipelen onderwees, niet mensen uit alle 
volken van de wereld om Hem te horen? Waarom kwam er geen vrede onder de mensen toen Hij 
met macht naar beneden kwam door Zijn Universele Straal? Waarom was Zijn afscheid zo triest? 
Waarom is Hij in stilte van ons heengegaan, zonder door alle mensen gehoord of verheerlijkt te 
worden?" 
Dit alles zal je hart kwellen in het vuur van de twijfel, maar ik wil niet dat dit gebeurt. Ik wil dat uw 
ziel, verlost van alle twijfels en onzekerheden, niet van de Vader iets eist dat materialisatie betekent 
voor zijn Goddelijke Geest. Ik wil niet dat jullie, na de beëindiging van Mijn woord, eisen dat Ik Mijzelf 
vermenselijk, dat Ik Mijzelf beperk, of dat Ik de gestalte van Jezus aanneem als een mens. 
18  Ik wil dat je ziel Mij werkelijk volgt ─ niet alleen vanwege het verlangen om Mij te voelen, niet 
vanwege de kracht van de behoefte van je ziel om Mij te zien en te horen, maar dat je Mij voelt 
vanwege waarachtigheid, Mij aanschouwend in het evenwicht van je ziel door de trouw van je 
wezen. Want dan zullen jullie Mij groter, volmaakter en onveranderlijker aanschouwen. 
19 Bedenk dat het volk zich in die tweede tijd bedrogen voelde. Zij verwachtten een Messias vol 
aardse macht om Israël te bevrijden uit de slavernij van de mensen. Zij verwachtten een krijgshaftige 
prins, een heer over legers, naties en aardse landen. Maar toen zij het woord hoorden van die 
zachtmoedige en nederige Meester, die alleen sprak over de werken van zijn Vader, en die hun een 
beter koninkrijk beloofde dan de koninkrijken der aarde, die de geestelijke overwinning aankondigde 
van zijn leer, die hun rechtvaardigheid aankondigde voor hen die tranen vergoten voor de geestelijk 
armen, voor de zieken, voor de vernederden, voor de slaven ─ dan zij die zich bedrogen voelden en 
wachtten op de naderende tijd van hun aardse bevrijding en van de verheerlijking van die Heer ─ zij 
die ernaar verlangden Hem in deze wereld op een troon te zien zitten en aan zijn rechterhand een 
scepter der gerechtigheid te aanschouwen, om de volken te oordelen en de grote koninkrijken van 
deze wereld te onderwerpen. 
20 Toen de nacht van de arrestatie van de Meester was aangebroken, werden hun harten geschokt 
bij zo'n zachtmoedigheid, omdat de Heer zich niet verzette, omdat Hij Zijn eigen vijanden niet met 
Zijn macht neersloeg, omdat Hij Zich als een mak lam naar de plaats van de schedel liet slepen. En 
toen Zijn apostelen de bespotting en bespotting door dat volk zagen, vertrokken zelfs zij verbijsterd 
en wantrouwend. En zij vroegen zich af, "Waarom zijn de gebeurtenissen op deze manier gegaan?" 
Zij voelden een grote liefde voor hun Meester, en maakten de pijn van Jezus tot de hunne, maar zij 
waren nog niet geestelijk ontwaakt, noch gingen hun geestelijke ogen open voor het licht der 
waarheid. En toen zij Hem daar op de plaats van de schedel zagen, en getuige waren van Zijn dood 



op dat schandelijke folterhout, en Zijn bloed zagen vloeien als dat van enig ander mens, kreeg twijfel 
greep op die harten. 
21 Hoe zouden zij in staat zijn het werk van hun Meester voort te zetten? Hoe zouden zij dat 
voorbeeld van verlossing voortzetten? Maar de Meester was door de dood heengegaan om vol glorie 
en leven boven al het geschapene uit te stijgen. Hij overwoog de Zijnen en leed onder de twijfel van 
Zijn discipelen, en als een verder bewijs van Zijn oneindige liefde liet Hij Zich na Zijn opstanding zien 
door de vrouwen die Hem onwankelbaar liefhadden en Hem volgden, opdat zij aan Zijn discipelen 
zouden getuigen van wat zij gezien en gehoord hadden. Maar ondanks die getuigenis, twijfelden 
deze. Het was noodzakelijk dat de Meester Zich zou openbaren, de duisternis van de twijfel zou 
verdrijven en licht zou ontsteken in al die harten. Maar er was nog altijd de discipel die het meest 
twijfelde ─ Thomas, die had gezegd dat hij alleen kon geloven dat Hij was opgestaan als hij de 
wonden van zijn Meester met zijn eigen vingers kon aanraken. En dus moest de Meester ook hem 
overtuigen in zijn twijfel. 
22 Toen de Meester zijn discipelen alleen en in beroering aantrof, omdat sommigen in de opstanding 
van de Meester geloofden en Thomas twijfelde, toonde de Heer zich onder hen en zei: "Mijn vrede zij 
met u!" Hij riep Thomas bij Zich, toonde hem Zijn wonden en zei tegen hem: "Steek je vingers erin, 
Thomas, en twijfel niet, want waarlijk Ik ben het." 
Maar Thomas, die op dat ogenblik berouw had over zijn twijfel, riep uit - verslagen door zijn ongeloof 
- "Mijn Heer!" Maar Ik zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die 
geloven zonder te zien." 
23 Willen jullie dit liefdevolle verwijt van Jezus, de Meester, voor altijd in jullie geest met je 
meedragen? En dat ik u nogmaals zeg: "U hebt geloofd omdat u hebt gezien?" Nee, discipelen van de 
Heilige Geest. Nee, discipelen van de Derde Era! Heb geen twijfel in je binnenste, verwijder die zelfs 
nu, kijk naar Mij in de Geest, kijk naar Mij in Mijn waarachtigheid en in Mijn essentie, opdat je later, 
wanneer je deze manifestaties mist, in staat zult zijn Mij te zien door liefde en geloof met de 
geestelijke blik die zuiver is en vrij van twijfel en vlekken. 
24  Wacht niet met het volbrengen van uw zending tot ik het u alleen via de zieners kan zeggen: Sta 
op en doe uw plicht, verwacht niet van Mij dat Ik weer mens word om geloof te vinden. Dit gebeurde 
in het Tweede Tijdperk omdat het zo nodig was. Want meer kon de Meester niet vragen van Zijn 
discipelen in die tijd, toen de mens met zijn geest begon door te dringen in de ondoorgrondelijke 
sferen van het hiernamaals. 
Maar jullie, die thans leven en die van vroeger, die jullie zielen ontwikkeld hebben, die Ik dikwijls 
beproefd heb en tot wie Ik dikwijls gesproken heb door het menselijk intellect om jullie de waarheid 
te brengen en jullie grote openbaringen te doen ─ zouden jullie kunnen twijfelen, zouden jullie 
kunnen vervallen in materialisatie, zouden jullie de liefde van jullie hart koud kunnen laten worden 
en jullie ziel laten afdwalen van het pad na de onderbreking van Mijn woord? Nee, discipelen, Ik 
spreek tot jullie op dit moment en Ik zal jullie nog vele malen voorbereiden door Mijn woord, zodat 
er in jullie ziel alleen licht, kracht, vastberadenheid en onverwoestbare geloofsijver mag zijn 
tegenover alle beproevingen. 
25  Toen Ik Mij geestelijk toonde aan Mijn discipelen van het tweede tijdperk, voelden zij ware liefde 
in hun ziel. Op dat moment verenigden zij zich in een omhelzing van broederschap en geestelijke 
kracht om het werk van hun Meester voort te zetten. Want nadat zij hun twijfels hadden 
weggenomen, zeiden zij vol zielsgeluk: "Voorwaar, wij zijn waarlijk bij de Messias geweest, bij de 
Zoon van God, wij hebben waarlijk geleefd met de Verlosser van de wereld, Hij heeft ons niet 
bedrogen. Hij is het Leven, Hij is de Verlosser, Hij is de Waarheid, Zijn Koninkrijk is niet van deze 
wereld, Zijn thuis is het Eeuwige Koninkrijk van waaruit Hij vandaag naar ons kijkt, tot ons spreekt en 
ons Zichzelf laat aanschouwen. Hij heeft beloofd voor altijd bij ons te zijn. En voorwaar, wij zijn 
verenigd, wij hebben elkander lief, en wij zullen van Hem getuigen voor alle volken der aarde." 
26 Weet gij of, na de beëindiging van mijn woord, de ware eenheid onder u zal komen, wanneer gij 
de afwezigheid van mijn woord in het diepst van uw hart en uw ziel zult gevoelen, wanneer ook mijn 
geestelijke wereld haar woord niet meer door de schenkers onder u zal doen weerklinken? Dan 
zullen de gemeenschappen elkaar opzoeken, en zij die op afstand zijn gebleven en naar eigen inzicht 
hebben gewerkt, zullen hun broeders en zusters opzoeken, warmte en de aanwezigheid van anderen 



bieden, raad en hulp. Zij zullen vragen om Mijn woord, en sommigen zullen de genezende balsem 
zoeken in de kring van anderen, en Ik zal wederkomen om Mijzelf te openbaren. 
27  Ja, Mijn volk, en Ik zal dicht bij uw geestelijk oor spreken en gij allen zult Mij zien en deze 
duidelijke uitspraken die Ik u geef, en waarvan gij thans nog niet weet op welke wijze zij zullen 
geschieden, zullen op een zekere en duidelijke wijze komen om u op het rechte pad te brengen. Zij 
zullen uw verdediging zijn, uw stimulans, zodat u nooit zult denken dat u alleen loopt. 
Ik zal u verrassen op de wegen, in uw geestelijke vervulling van zending, in de aardse vervulling van 
plicht, en ook in uw overtredingen. Ik zal het geschikte moment kiezen om Mij te laten voelen op het 
pad van ieder van Mijn discipelen. Ik zal aanwezig en voelbaar zijn in jullie bijeenkomsten en jullie 
zullen Mijn warmte voelen, de adem van Mijn Geest, en Mijn ingevingen ontvangen. 
28 Ik wil dat jullie, naarmate jullie meer en meer in Mij geloven, onder elkaar vertrouwen hebben ─ 
opdat er onder jullie geen vals getuigenis ontstaat ─ opdat er geen leugen van jullie lippen komt om 
jullie groot of bekend te maken onder de mensen of de mensen. Wee hem die een leugen vertelt! 
Wee degene die zegt: "Ik heb de Meester gezien," zonder Hem gezien te hebben! Wee hem die zegt: 
"Ik heb deze boodschap van de Heer ontvangen," zonder haar ontvangen te hebben! Want dan zal 
mijn inspiratie hem worden ontnomen, en hij zal die alleen terugkrijgen door zich te reinigen van zijn 
vlekken. Misbruik mijn naam niet, gebruik mijn werk niet om te liegen, misbruik mijn geest of mijn 
werk niet om er uw bedrog mee te bedekken. 
29 Ik wil dat jullie alleen de waarheid zeggen, dat als jullie nooit een ingeving of een manifestatie van 
Mij ontvangen, jullie het ermee eens zijn en niet liegen, want dan zal niemand jullie kunnen 
beschuldigen. Maar ik vraag je: Wie kan hij zijn die niets van Mij ontvangt? Wie kan hij zijn die niet 
geniet van Mijn inspiratie, die niet Mijn instructies ontvangt en Mijn manifestaties voelt? Ik zal me 
niet terugtrekken voor jullie overtredingen. Ik zal altijd bij u zijn, en u laten omvormen tot profeten ─ 
maar dan wel als waarheidsgetrouwe profeten en niet als leugenaars die de straat opgaan om te 
pochen over hun profetie. 
30 In de eerste dagen gingen mijn profeten de straat op om de boodschap van de Heer te 
verkondigen. Maar hoeveel nederigheid, hoeveel kracht en geloof was er in hen! De tijden zijn 
veranderd, en tegenwoordig kun je niet meer de straat op, de landwegen, of de marktplaatsen van 
het volk op, om mijn boodschappen uit volle borst te roepen. Vandaag moet u weten wanneer voor u 
het moment is gekomen om te spreken, te handelen of te bidden. Als jullie je zo voorbereiden, zal 
mijn volk niet twijfelen aan jullie eigen getuigenis. 
31  Wanneer een beproeving voor jullie nabij is, wanneer Mijn gerechtigheid op het punt staat zich te 
doen gelden onder de volkeren der aarde en ook onder jullie ─ wanneer het Mijn wil is jullie een of 
andere gebeurtenis te openbaren, dan zal Ik een van jullie uitkiezen om jullie te waarschuwen en 
jullie te verkondigen wat er zal gebeuren. Ik zal er twee of drie kiezen of zoveel als nodig is om die 
boodschap te bevestigen. Twijfel echter niet, want dan zou je de Vader om een nog grotere 
openbaring vragen. 
Weet u niet dat de Meester u in deze Derde Tijd heeft gezegd: "De tijd van weldaden is ten einde 
gekomen?" Als gij dan zegt: "Ja, Vader, aan de stoffelijke weldaden is een einde gekomen, maar aan 
de geestelijke weldaden hebt Gij ons beloofd." Hierop antwoord ik: "Ja, mijn kinderen, maar als jullie 
aan de Meester vragen dat Hij mens wordt, dan behoort deze wens van jullie tot de aardse 
weldaden, en die tijd is nu voorbij." 
32  Daarom heb Ik jullie vrijgemaakt van vele tradities, omdat jullie de manier van aanbidden die de 
Vader aan jullie geest heeft geopenbaard, zouden ontheiligen en onteren ─ een manier van 
aanbidden die is omhuld door genade en volmaaktheid ─. U zou het laten ontaarden in riten, in 
ceremoniën en wereldse feesten, en u zou meer en meer bezig gaan houden met uiterlijke 
aanbidding, met het naleven van tradities, in plaats van met de vervulling van de Wet en de Leer. 
Daarom heb Ik u, tot verdriet van sommigen en tot vreugde van anderen, in deze tijd vrijgemaakt van 
vele tradities, van vele godsdienstige gebruiken, waaraan uw ziel gebonden was. 
33  Beetje bij beetje ontdekken jullie nu de ware tempel, en deze tempel vinden jullie zowel in jezelf 
als in de buitenwereld, in de oneindigheid van het heelal. Heden beseffen jullie dat het ware altaar in 
jullie hart is, dat het geloof de kandelaar is die jullie voor Mij moeten ontsteken, dat de bloemen, de 



offers, jullie werken, jullie verdiensten moeten zijn ─ dat het beeld van jullie Heer jullie zelf is, opdat 
jullie Mij door jullie zullen aanschouwen. 
Vandaag beseffen jullie dat de bron van genade Mijn Goddelijke Geest is ─ een onuitputtelijke bron 
van volmaaktheden en van zegeningen ─ dat Ik het Werk ben, omdat Mijn eigen Werk in Mij is en het 
oneindig en universeel is ─ dat Ik de Herder ben van alle zielen die Mij in glorierijke aantallen volgen, 
en dat uiteindelijk allen zullen aankomen bij de enige horde, die volmaakte vrede is, die het eeuwige 
thuis is van de zielen in het hoge hiernamaals, en dat het huis van de Vader overal is, en dat jullie dat 
huis nooit hebben verlaten. 
34  Zo zal uw ziel haar vleugels spreiden en oneindigheid zien door de ruimte, eeuwigheid door de 
tijd, het volmaakte en lichtende pad dat u via "de Weg" naar de Vader zal leiden. Dan zul je de 
tradities vergeten zijn, die hindernissen en valkuilen waren, en zul je op het pad ─ de routine, die 
slechts de muur was die je ziel tegenhield, en de beelden ─ voorwerpen van fanatisme ─ achter je 
hebben gelaten, en zal je ziel haastig en vrij, vol vurigheid, vreugde, hoop en geloof, naar haar 
geestelijke toekomst wandelen. 
35  Alles wat de ziel als staf beschouwt om zich rechtop te houden, om op te leunen, om Mij te 
geloven en Mij lief te hebben, zal haar ter beschikking blijven staan om Mij met haar geestelijke blik 
aan te kijken, om te vertrouwen op de Eeuwige en de Waarheid die Ik in deze tijd in overvloed onder 
u heb geopenbaard. Door de voorbereiding van sommigen overwin ik de onvolkomenheden van 
anderen. Door jullie verlangen naar vooruitgang, naar toenadering tot Mij, naar opwaartse 
ontwikkeling, naar een ideaal en naar begrip in Mijn Goddelijke Werken, kom Ik en openbaar Mijzelf, 
Ik werp Mijzelf onder jullie als wijsheid en als licht. 
36  Het Bloed van Jezus, getransformeerd tot het Licht van de Verlossing, is als verlossing in alle 
zielen binnengegaan en doet dat nog steeds. Eeuwig geeft Mijn Geest heil en licht, onophoudelijk 
laat Ik de stralen van Mijn licht doordringen waar duisternis is, onophoudelijk stort Mijn Goddelijke 
Geest uit ─ niet als mensenbloed, maar als verlossende kracht, als geestelijk leven op al Mijn 
kinderen. 
37 Jullie toekomst wacht op jullie, deze tijden naderen en komen over jullie, en met deze tijden 
zullen de mensen komen, de scharen, die begerig zijn naar geestelijke kennis ─ ook begerig naar het 
wegnemen van hun twijfels en naar de mogelijkheid voor hun zielen een deur naar licht en vrede te 
vinden. 
38  De mensen zullen komen, en onder hen "Thomas", vertegenwoordigd door de wetenschap en het 
materialisme, met alerte ogen om te onderzoeken; en dit niet alleen met zijn ogen, maar ook met de 
vingers van zijn hand om af te tasten, om aan te raken, want alleen zo kan hij geloven in mijn 
aanwezigheid en in de geestelijke gebeurtenissen die zich de een na de ander onder de mensheid 
zullen voordoen en waarvan de mensen moeten getuigen, zodat de "Thomas van de Derde Eeuw" in 
zijn twijfel en zijn materialisme kan worden overwonnen door mijn liefde. 
39 Bereidt u voor, opdat gij apostelen des geloofs moogt zijn, opdat gij vurige discipelen moogt zijn, 
die niet alleen met woorden, maar ook met daden getuigenis afleggen. Op deze wijze zullen uw 
voorbeelden de hardvochtigheid van de mensen overwinnen. Ik zal wonderen verrichten en bewijzen 
geven die het ongeloof van hen die tot u komen waarlijk zullen verlichten. 
40 Ik vraag van jullie niets onmogelijks, er zullen geen moeilijke werken voor jullie zijn om te doen, 
jullie voorbereiding, jullie gebed en jullie geloof zullen voor Mij voldoende zijn en al het overige zal Ik 
doen, o Mijn geliefde kinderen! 
41  Alles wat gij niet kunt doen - elke moeilijkheid die gij ontmoet - zult gij aan Mij overlaten, en Ik zal 
alles mogelijk maken. Dan zullen de mensen ervaren dat wat voor de mens onmogelijk is, door uw 
bemiddeling werkelijkheid wordt. Zij zullen niet in staat zijn deze wonderen aan mensen toe te 
schrijven, en in hun verbazing zullen zij naar gene zijde moeten gaan om zich te bezinnen op een 
opperste en sublieme macht. 
42  Ik zal Mij in heerlijkheid openbaren om de zonde der mensen ongedaan te maken. Voor de 
menselijke macht zal Ik Mij openbaren als Wijsheid en Goddelijke Wetenschap. Ik zal ook het 
materialisme van de menselijke wetenschap te schande maken. Voor alle religieuze 
gemeenschappen en instellingen van de mensen zal Ik komen als de Verlosser ─ zo heb Ik 



aangekondigd. Op de velden van tweedracht en strijd zal Ik aanwezig zijn met Mijn onzichtbare 
wapens van vrede, met Mijn tweesnijdend zwaard, om alle zonde en verderf te vernietigen. 
43  Ik ben gekomen als de Grote Strijder, zoals de mensen verlangen Mij te zien en zoals velen op Mij 
wachten die de aarde bewonen. Als een krijger ben ik gekomen in waarheid en in geest. Mijn oorlog 
is reeds lang geleden begonnen en is nog maar nauwelijks begonnen: het moeilijkste, het 
verschrikkelijkste van deze strijd moet nog komen, en in deze strijd zullen jullie gaan die Mij thans als 
soldaten opleiden. Jullie weten echter dat Mijn oorlog niet bestaat uit onrechtvaardigheid, maar juist 
uit gerechtigheid over menselijk onrecht. Mijn liefde zal hypocrisie, egoïsme en de slechtheid van de 
mens uitroeien. Mijn vrede zal alles uitroeien wat een kiem en een fundament van haat, van 
onenigheid draagt. Wat zal dan Mijn onzichtbare zwaard sparen dat Ik in uw handen leg? Het leven 
van mijn kinderen, delicatesse, en deugd. Al het andere zal vallen. 
44  Als Ik een vonk van liefde voor Mij zie, een atoom van waarachtigheid, een beetje liefde of 
mededogen voor anderen, dan zal dit alles Mijn wapen sparen. Daarom kunt u nu begrijpen dat deze 
strijd onder u zeer groot zal zijn. Maar dit speelt zich niet alleen onder mensen af, deze strijd is 
universeel. Alle zielen zullen, na deze strijd, een stap gezet hebben naar het ware leven, een stap 
naar vooruitgang, een vaste stap naar Mij, in waarheid en in geest. 
45  Voelt u niet hoe het geestelijk leven om u heen in beroering is? Voelt u niet dat in uw ziel het 
gebrul van deze grote strijd wordt gehoord? Zelfs op het moment van je diepe slaap is je ziel aan het 
worstelen en aan het vechten, zich aan het bevrijden en aan het werk in de zending die Ik haar heb 
toevertrouwd. 
46  Dit zijn de grote gevechten die mijn discipel Johannes zag door middel van de profetische gave. 
Hij zag de legers die dezelfde zijn die vandaag in volle strijd zijn. 
47 De hevigheid van de strijd is nog niet gekomen en daarom onderwijs Ik jullie onophoudelijk om 
jullie te laten veranderen in dappere soldaten van Mijn leer, Mijn Wet ─ die Wet die tot haar 
soldaten zegt: "Hebt elkander lief!" 
48  Dit is wat de grote strijder, wat de vorst der legers tot u zegt, o geliefd volk, in het derde tijdperk. 
Sta op met dit zwaard der liefde, grijp het, trek het uit zijn schede en versla alle haat en alle kwaad 
dat in de mensheid bestaat. 
49  Gij weet dat Ik vanaf Mijn "Hoge Troon" het heelal omhul in Mijn vrede en in Mijn zegeningen. 
50  Alles wordt door Mij gezegend op elk uur, op elk moment. Van Mij is geen vervloeking of 
veroordeling voor Mijn kinderen, noch zal er ooit een komen. Daarom, zonder de rechtvaardigen of 
de zondaars te zien, overlaad Ik allen met Mijn zegeningen, Mijn kus van liefde en Mijn vrede. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 320   
 
1 Gezegend zij het menselijk ras, omdat het de vleesgeworden aanwezigheid van zijn Heer heeft 
gehad. Gelukkig is het menselijk ras omdat het die erfenis van liefde heeft ontvangen. 
2  Mijn bestaan in de wereld door Jezus vond plaats in het land Palestina, Mijn prediking duurde 
slechts drie jaar, er waren slechts enkele dorpen die Ik bezocht, en de menigte die Mij vergezelde 
naar Golgotha was niet zeer talrijk. Niettemin heeft dat woord, dat van de lippen van Jezus kwam, de 
mensheid van alle tijden bereikt. 
Het was niet nodig naar alle landen van die tijd te gaan om discipelen te zoeken, want Ik wist dat 
Mijn woord, als een zaad, spoedig uit dat land zou worden weggedragen om te worden verspreid 
over alle volkeren van de aardbol. Zij die Jezus hoorden en getuige waren van zijn "dood" waren 
plaatsvervangend aanwezig voor alle generaties die na hem zouden komen. Want de essentie van 
mijn leer en de liefde waarmee dat bloed vergoten werd, waren voor allen bestemd. 
3  Veroordeel dat volk niet omdat zij in Jezus niet de Messias erkennen en Hem niet offeren. Wees 
niet verontwaardigd bij de gedachte dat Hij, die zij bespotten, God zelf is. Voorwaar, Ik zeg u: Ik 
alleen ben rechter. Velen van hen die dat volk ten onrechte veroordelen en hen niet vergeven omdat 
zij de Meester hebben geofferd, dragen zonder het te beseffen een verslagenheid in hun hart, omdat 
zij een plaats hebben ingenomen die niet de hunne is. 
4 Zoals Ik, toen Ik op sterven lag aan het kruis, voor een menigte die zich aan Mijn lijden tegoed 
deed, uitriep: "Mijn Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen", zo zou Ik dezelfde zin 
dagelijks tot u kunnen herhalen. Want al kent gij Mijn naam van bij uw geboorte en hebt gij Mijn leer, 
Mijn geboden en Mijn wetten in uw geest, toch houdt gij niet op Mij te beledigen en de spot te 
drijven met Mijn beginselen. 
5  U hebt drie tijdperken van geestelijke openbaringen meegemaakt, maar nog steeds heeft de 
mensheid niet de tempel opgericht waarop Ik wacht. Maar in dit derde tijdperk zullen de mensen op 
de bodem van hun hart het Heilige der Heiligen oprichten, waar de Ark zal zijn, die de ziel is die de 
tafelen der Wet, die in uw geest is, in zich bewaart. 
6 Voor u lijkt de morele en geestelijke transformatie van de mensheid onmogelijk, omdat u zeer ver 
afstaat van de beginselen die u zijn geopenbaard. Je kunt je geen wereld voorstellen, laat staan erin 
geloven, waarin liefde heerst, vrede heerst en gerechtigheid bestaat. 
7  Ik zeg u, dat gij dit alles niet kunt geloven, omdat gij de betekenis van mijn woord niet hebt willen 
onderzoeken, noch die van mijn werken. Als u een beetje van uw tijd zou wijden aan spirituele 
contemplatie, zou u grote inspiraties ontvangen en wijsheid bereiken. 
8 Wie van de mensen van 2000 jaar geleden had enig idee van de tegenwoordige wereld die U door 
de macht van Uw intelligentie hebt geschapen? Niemand. Dat is de reden waarom veel van de oude 
profetieën die deze wereld aankondigden, niet werden geloofd. 
9 Ik kondig u profetisch een nieuwe wereld en een vergeestelijkte mensheid aan, maar wanneer dit 
woord bekend wordt gemaakt, zal men het weer niet geloven. 
10  Generatie na generatie zal voorbijgaan, de hoogmoed der mensen zal stormen en 
overstromingen, pestilentiën en plagen ontketenen, en het gejammer der mensen zal de ruimte 
doen schudden. Maar na dit alles zullen de nieuwe bewoners van de Aarde een leven van 
introspectie en vergeestelijking beginnen, gebruik makend van de immense schat aan ervaring die 
hen door vorige generaties is nagelaten, en het goddelijke zaad zal beginnen te ontkiemen. 
11 in iedere ziel bestaat de goddelijke kiem, uit Mij voortgekomen, en zoals uw kinderen de trekken 
of het karakter van hun ouders erven, zo zullen de zielen uiteindelijk openbaren wat zij van hun 
hemelse Vader hebben geërfd: liefde 
12  Denk aan de dag dat ik uit liefde voor jou als mens stierf aan het kruis. Gedenk Mijn Lijden ─ ja, 
maar doe het niet langer op de conventionele manier waaraan jullie eeuwenlang gewend zijn 
geweest ─ een uiterlijke en zinnelijke manier die geen zaad heeft achtergelaten in jullie ziel omdat 
jullie je niet hebben verdiept in de betekenis en de betekenis ervan. 
13 Ik zie dat jullie, om jullie harten te ontroeren, mijn dood dramatiseren door bloedige 
voorstellingen en beelden, dat jullie wenen en rouwkleren dragen alsof er zojuist een mens 



gestorven is, en dat jullie jaar na jaar de Moeder condoleren zonder je bewust te zijn van wat jullie 
doen. 
14 Waarom zou men Maria condoleren, terwijl zij niemand verloren heeft, daar Hij die aan het kruis 
stierf, opstond tot het eeuwige leven? waarom tranen om Mij, daar Ik boven pijn en dood ben? 
15 Waarlijk, ik zeg u, dat gij beter tranen zoudt kunnen vergieten om uzelf en droefheid over uw 
zonden en droefheid in uw hart dragen om zoveel deugden en edele gevoelens die in u gestorven zijn 
16  Ik zou willen dat gij, zonder te wachten op verjaardagen of data of traditionele gedenkdagen, u 
verenigt in bijeenkomsten of in de schoot van uw familie en, opnieuw de voorbeelden en werken 
overdenkend die Ik u in het Tweede Tijdperk heb voorgehouden, met spiritualiteit en toewijding 
samenkomt om Mijn Woord te overdenken en te interpreteren. Want dan zou uw ziel er werkelijk 
beter van worden, want dan zou u de zin of de essentie van mijn werken en mijn woorden 
ontdekken. 
17  Probeer niet medelijden met Mij te hebben, want in Mij is niets dat de mensen medelijden kan 
doen voelen. Laat u in plaats daarvan inspireren door de liefde die ik u een leven lang heb betoond, 
en betoon medelijden, spijt en berouw aan uw naasten, onder wie er duizenden zijn die alle 
medelijden en medelijden waard zijn: sommigen omdat zij veel lijden; anderen omdat zij zich in de 
vuiligheid van de ondeugd hebben gestort; weer anderen omdat zij het licht van de waarheid niet 
kennen, en nog anderen omdat zij zonder liefde leven, of omdat zij hongeren en dorsten naar 
gerechtigheid en vrede. 
18 Heb werkelijk medelijden en barmhartigheid met hen, ween en bid voor hen. Maar bovenal, doe 
iets dat hun pijn zal verzachten of hun leven zal verbeteren. Dan zul je werkelijk op weg zijn om mijn 
leer te begrijpen, om mijn offerdood te begrijpen, en om mijn wil juist te interpreteren. 
19 Elkander liefhebben is de enige handelwijze om mijn woord te houden en mijn Geest welgevallig 
te zijn. 
20 Ik heb aan het kruis door Jezus gezegd: "Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen!" 
Na vele eeuwen kan ik opnieuw tegen deze mensheid zeggen dat zij nog steeds niet weet wat zij 
doet. Want dikwijls verdraait zij de betekenis van de Wet of van de Leer die Ik haar heb 
geopenbaard, en overtreedt beide, terwijl zij meent ze te eren en te vervullen. 
21  Als jullie Mijn leer begrepen en voelden, zou liefde door jullie aderen stromen ─ liefde voor jullie 
medemensen die deel uitmaken van Mij. Maar jullie hebben elkaar verre van lief, en jullie geven er 
blijk van met bijna al jullie werken. 
22  Gedenk in uw herdenkingen dat Ik, de Goddelijke Meester, uit liefde voor u het Geestelijk 
Koninkrijk verliet en mens werd om bij de mensen te wonen ─ dat Ik Mijn Koninkrijk verliet om Mij in 
uw wereld te tonen als mens ten dienste van de behoeftigen ─ dat de Vader van alle schepselen, die 
in Christus is, naar u toe kwam om de nederigste te zijn en aan u Zijn gehele leven te wijden. 
23 Mijn onderricht leerde dat hoe meer je hebt, hoe meer je moet geven, en hoe groter je bent, hoe 
nederiger je moet zijn. 
24 Wie zijn het die Mij tot voorbeeld nemen in deze tijd? Wie is in staat om van een troon of van een 
erezetel af te dalen om zich onder de armen en de behoeftigen te begeven en hun het leven te 
schenken? Ik ontdek ze niet, hoewel uw wereld zo groot is en de mensheid zo talrijk. 
25 Wanneer eenmaal zulke voorbeelden in overvloed op aarde te vinden zullen zijn, dan zullen jullie 
kunnen zeggen dat jullie acht slaan op mijn woord en mijn voorbeelden, dat jullie ze naleven. 
26 Van generatie op generatie en van tijd tot tijd zijn de mensen meer en meer van de goddelijke 
wetten afgeweken, waardoor een achteruitgang op geestelijk gebied is ontstaan. 
27 Indien gij een oogenblik zoudt stilstaan om uw wereld te beschouwen, om haar door het verstand 
te beschouwen, alsof gij op den top van een berg zoudt staan en naar een stad zoudt kijken, zoudt gij 
vaststellen, dat de menschen hun hartstochten en hun verstand hebben ontwikkeld en altijd voor 
aardsche doeleinden hebben aangewend. 
28 Als je het onderzoekt en overdenkt, zul je ontdekken dat nergens een teken van ware 
vergeestelijking te zien is ─ iets dat bewijst dat er een wezen van licht in de mens woont. 
29 Wanneer jullie van deze berg van jullie overpeinzingen afdalen, zullen jullie dat verdrietig doen, 
met het besef dat jullie ver afgedwaald zijn van de goddelijke wetten die het geestelijk leven 
beheersen. 



30  Op uw weg zult gij de kleine, lagere wezens ontmoeten: een bij, een mier, een worm, en gij zult 
zeggen: "Vader, waarom staat Gij niet toe dat deze wezens, die onder ons zijn, zondigen, en staat Gij 
aan de andere kant toe dat Uw geestelijke kinderen, zoals wij, zeer goed zondigen?" Ach, kleintjes, 
wie durft jullie Heer zulke onzinnige vragen te stellen! 
31  Ik heb u reeds verrast door deze schepselen te benijden om de lichtheid en de vrede waarin zij 
leven. Ik heb reeds gezien, dat gij de vogels benijdt, om de vreugde, die zij in hunne nesten scheppen, 
en ik heb gehoord, toen uw hart bij zichzelven zeide: Misschien verdienen deze schepselen grooter 
zegen dan de kinderen Gods?" Nu zeg Ik jullie dat jullie zo vragen stellen en worstelen omdat jullie 
niet weten hoe jullie Mijn leringen moeten bestuderen totdat jullie de waarheid vinden. 
32  Waarom ziet gij niet, dat deze schepselen slechts één tehuis hebben, namelijk de aarde, en dat 
het juist is, dat zij daarop hun hemel en hun vermaak hebben? Zien jullie niet dat ik hen een kracht 
laat volgen die de wet van de natuur is? Aangezien zij binnen de Wet leven, moeten zij alles genieten 
wat de Wet bevat, namelijk liefde, vrede, welzijn, verrukking, activiteit, leven. 
33  Jullie mensen hebben de mogelijkheid om iets te kennen dat boven de aardse natuur uitstijgt, 
namelijk het geestelijke leven. Want deze weg is u geopenbaard die leidt naar het Koninkrijk van uw 
Vader. Maar ik heb jullie vrijgelaten om die weg te gaan of niet ─ om op te stijgen of af te dalen, om 
naderbij te komen of te vertrekken. Want dit is de weg om ware verdienste voor de Vader te 
verwerven en tegelijk je liefde voor Hem te bewijzen. 
34 Het irrationele wezen wordt geleid door het instinct, dat zijn innerlijke stem is, zijn meester, zijn 
gids. Het is als een licht dat van zijn moeder, de natuur, komt en de weg verlicht die het in zijn leven 
moet afleggen ─ ook dit is een weg van gevaren en risico's. Jullie mensen worden geleid door de ziel, 
jullie zielen worden geleid door de geest, dat is het licht dat de Goddelijke Geest in zijn geestelijke 
kinderen heeft gelegd. 
35  Het lot van de kinderen der natuur is op aarde, hier begint het en hier eindigt het. De 
bestemming van de ziel daarentegen begint bij Mij en zal nooit eindigen. Want wanneer zij boven het 
aardse leven uitstijgt, wanneer zij voorbij de werelden van volmaaktheid gaat en de eeuwigheid 
binnentreedt, zal zij van het ene huis naar het andere trekken, nieuwe werelden vol wijsheid 
ontdekken, steeds gezegender worden, steeds meer liefhebben. 
36 Sta niet stil bij jullie bestemming en sla niet acht op jullie lagere broeders en zusters, want in hen 
zullen jullie oneindig veel voorbeelden van wijsheid ontdekken, waardoor jullie goede vruchten 
zullen plukken ─ toegepast op jullie leven. 
37  Neem als voorbeeld de harmonie waarmee elke soort leeft, de activiteit van hen die ijverig zijn. 
Neem de voorbeelden van trouw of dankbaarheid ter harte. Het zijn voorbeelden die de Goddelijke 
wijsheid bevatten, want zij zijn afkomstig van Mijn schepselen, die ook uit Mij geboren zijn, opdat zij 
jullie omringen en jullie vergezellen op jullie wereld, opdat zij delen in wat Ik op aarde heb gelegd en 
opdat jullie in hen de stem ontdekken die jullie zegt dat..., Als jullie de Goddelijke Wet naar de letter 
naleven en je laten leiden door de stem van het geweten, zoals zij zich laten leiden door het instinct, 
zullen jullie harmonie kennen, vrede ervaren, en het zal jullie de toename van jullie goederen, 
overvloed, en geestelijke en menselijke vooruitgang brengen. 
38 Denkt gij dat hij, die over dit alles diep nadenkt, dan in staat zou zijn oorlog te voeren? Denkt gij 
dat hij, die duidelijk de stem van zijn geweten heeft gehoord, erop uit zou zijn zijn naasten te 
vernederen? Nee, geliefde mensen. Kom dus tot de conclusie, dat gij over mijn openbaringen moet 
nadenken, dat ook de wereld moet nadenken, opdat de ziel zich bij die overpeinzingen verheft, het 
verstand ontzag inboezemt, en de mens ─ in één woord ─ de stem van het geweten waarlijk hoort en 
gehoorzaamt. 
39  Denk na over de les van deze dag en leer om erover na te denken. Het is een boodschap die u 
moet overbrengen aan de harten van uw medemensen met de hartelijkheid die ik u heb gegeven. 
Want jullie moeten een missie vervullen, en daarom ben ik in deze tijd gekomen om jullie mijn woord 
te brengen. Maar voor deze verkondiging heb Ik niet hen gebruikt die hun verstand hebben getraind 
in de geleerdheid van deze wereld, maar hen die in hun eenvoud zijn geweest als Mijn discipelen van 
het tweede tijdperk. 
40 Laat haar zonder vrees mijn werk zien, want het moet de wereld te allen tijde verlichten. 



41 Leidt u op, opdat mijn woord in uw hart geschreven blijft, opdat gij moogt gelijken op uw 
Meester, opdat gij, nederig zijnde, mijn ware discipelen moogt zijn. Breng de waarheid, zodat de hele 
mensheid erdoor verlicht kan worden. 
42 Beoefen de deugden en voeg u samen als één discipel. Uit dit Boek zullen allen de Instructie met 
zich meenemen, en zo "zal de laatste de eerste zijn". 
43 Geliefde mensen, met welk een toewijding hebt gij dit woord gehoord, dat u onderricht en u de 
gebeurtenissen aankondigt, die gij spoedig onder u zult zien geschieden. 
44  De mens zal grote stappen zetten in de richting van vergeestelijking; zijn geest zal in staat zijn de 
menselijke beperkingen te overstijgen en hogere werelden van het leven te bereiken om contact te 
maken met zijn broeders en het licht te ontvangen dat zij hem te bieden hebben. Hij zal ook kunnen 
afdalen naar de levensvlakken waar wezens van een lager ontwikkelingsniveau, achterlijke wezens, 
verblijven om hen te helpen hun armzalig bestaan achter zich te laten en hen naar een beter 
levensplan te brengen. De ladder waarop de ziel opklimt naar haar volmaaktheid is zeer lang; daarop 
zult gij wezens ontmoeten van oneindig veel verschillende ontwikkelingsniveaus, en gij zult hun iets 
schenken van wat gij bezit, en zij zullen u op hun beurt ook iets van hun geestelijke rijkdom 
schenken. 
45  Dan zult u ontdekken dat dit niet de enige wereld is die worstelt om zichzelf te verbeteren. Jullie 
zullen leren dat op alle planeten de ziel zich ontwikkelt, dat zij zich op alle planeten roert en groeit in 
de vervulling van haar bestemming, en ik wil dat jullie je voorbereiden om een verbond te sluiten 
met al jullie broeders, om met hen uit te wisselen in dat heilige verlangen om elkaar te kennen, lief te 
hebben en bij te staan. Doe het in mijn naam en in onvoorwaardelijke gehoorzaamheid, door middel 
van je gedachten. Als je hiermee begint, zul je beetje bij beetje hun verzoekschriften, hun leringen en 
hun weldaden begrijpen. 
46  Ik verlang ernaar dat jullie in harmonie zijn met jullie broeders op deze planeet en daarbuiten, die 
op dit moment jullie thuis is. Vorm vriendschapsbanden, vraag om hulp wanneer u die nodig hebt en 
haast u ook om degenen te helpen die u vragen om wat u bezit. 
47  Hoezeer beminnen en beschermen de wezens, die bestemd zijn om u in deze tijd tot de kennis 
van Mijn wederkomst te brengen, u en hoe weldadig beïnvloeden zij deze mensheid! Alleen ik zie 
deze voortdurende inspanning en ken de verdiensten ervan. Ik zegen hen omdat hun werk geweldig 
is. Indien gij in staat zoudt zijn in uw geestelijk leven door te dringen, zoudt gij zien dat het vervuld is 
van zorg, van wonderen, die gij aan uw geestelijke weldoeners te danken hebt. Zij werken in 
verschillende missies op uw wereld zonder dat u ook maar iets vermoedt van hun goedheid en hun 
inzet. Ik zeg u alleen dat zij zich voortdurend inspannen om orde en recht te herstellen in het leven 
van de mensen. 
48 Help hen bij hun moeilijke opdracht, begrijp hun liefde, hun onbaatzuchtigheid en word hun 
medewerkers in dit grote werk! 
49  Niet alleen in deze tijd, maar sinds de eerste mens de aarde bewoonde, is de geestenwereld 
gezonden en heeft zij zich gemanifesteerd, deel hebbend aan uw lijden en aan uw vreugden. Ik heb 
het zo verordend dat jullie je niet verlaten of ver verwijderd voelen van jullie geestelijke broeders en 
zusters. Zodra u terugkeert tot de eenvoud, zodra u in contact bent met deze wezens en ze om u 
heen ziet, zult u hun werk herkennen en hen zegenen. En wanneer je de aarde verlaat om de reis 
naar je volgende thuis te beginnen, zul je verenigd worden met hen die de beschermers van je leven 
zijn geweest. Maar nu jullie de deugdzaamheid van jullie geestelijke broeders en zusters hebben 
leren kennen, willen jullie dan niet voor jullie kleine broeders en zusters zijn wat jullie 
beschermengelen voor jullie zijn? 
50  Ik openbaar jullie thans datgene wat voor jullie wereldse begrip verborgen was, omdat Ik niet wil 
dat jullie onwetend blijven van wat fundamenteel is in jullie leven: de onsterfelijkheid van jullie ziel, 
haar altijd opwaartse weg en haar einddoel in Mij. 
51  De weg stap voor stap afleggen, leven op aarde, maar altijd opzien naar de hemel. Bedenk dat je 
vanaf het moment dat je je reis begon, eeuwig leeft en dat elke beproeving die je doormaakt je 
dichter bij Mij brengt en dat elke afgelegde afstand de tijd van je terugreis korter maakt. 
52  U hebt een glimp opgevangen van de eerste lichten van dit tijdperk van vergeestelijking, maar u 
zult de volledige ontplooiing ervan vanuit deze wereld niet meemaken. Het zullen uw nakomelingen 



zijn die uw werk zullen voortzetten. Toch zal Ik u toestaan uw zaad te blijven verzorgen, zoals Ik de 
zielen van hen die uw ouders zijn geweest, heb toegestaan te blijven werken aan uw vervulling van 
de zending. 
53 Werk ten goede in deze wereld, breng Mijn woord tot de harten. Vaak zul je bij sommigen geen 
gehoor vinden, maar bij anderen zul je een echo vinden, en aan hen zul je overvloedig deze lering 
geven die Ik jullie heb gegeven, opdat jullie haar doorgeven aan al jullie medemensen. 
54  Vandaag hebben jullie mijn woord dat dezelfde en enige essentie onthult die Ik jullie altijd heb 
gegeven: liefde. De beginselen waarop mijn wet en mijn leer zijn gebaseerd, zijn onveranderlijk en 
eeuwig. 
55  Heden kom Ik in de geest om Mijn waarheid en Mijn tegenwoordigheid te openbaren door 
middel van het Goddelijk Licht, zoals Ik in dat Tweede Tijdperk Mijn "Woord" incarneerde in Jezus om 
jullie Mijn waarheid te openbaren door het Woord en het te bezegelen met bloed. Het was nodig 
naar de mensen toe te komen, met hen te leven, hen te laten voelen en zien zoals zij zien en voelen, 
om hun bewijzen te geven van de oneindige liefde die mijn Geest voor de mensen voelt. 
56  Ik, Christus, heb door de mens Jezus de heerlijkheid van de Vader, zijn wijsheid en zijn macht 
geopenbaard. De kracht werd gebruikt om wonderen te verrichten ten bate van hen die behoefte 
hadden aan geloof in hun geest, licht in hun geest en vrede in hun hart. Die kracht, die de kracht van 
de Liefde zelf is, werd uitgestort over hen die in nood verkeerden, om aan hen geheel van Mijzelf te 
geven, zozeer zelfs dat Ik ze niet gebruikte voor Mijn eigen lichaam, dat ze ook nodig had in het uur 
van de dood. 
57  Ik wilde geen gebruik maken van Mijn macht om de doordringende pijn van Mijn lichaam te 
vermijden. Want toen Ik mens werd, was het met de bedoeling te lijden omwille van jullie en jullie 
een tastbaar goddelijk en menselijk bewijs te geven van Mijn oneindige liefde en mededogen voor de 
onmondigen, de behoeftigen, de zondaars. 
58  Alle macht die Ik aan anderen openbaarde, of het nu ging om het genezen van een melaatse, het 
herstellen van het gezichtsvermogen van een blinde en de beweeglijkheid van een lamme, of om het 
bekeren van zondaars en het opwekken van de doden, al het gezag dat Ik aan de scharen 
openbaarde om hun het bewijs te leveren van Mijn waarheid, en hun Mijn gezag te bewijzen over de 
koninkrijken der natuur en Mijn macht over leven en dood, wilde Ik niet voor Mijzelf gebruiken, door 
Mijn lichaam die hartstocht te laten ondergaan en die pijn te laten lijden. Het is waar dat Mijn macht 
Mijn lichaam alle pijn had kunnen besparen, maar welke verdienste zou Ik dan in jullie ogen hebben 
gehad? Welk voorbeeld, begrijpelijk voor de mens, zou Ik hebben nagelaten als Ik Mijn macht had 
gebruikt om Mij de pijn te besparen? Het was nodig op die ogenblikken afstand te doen van Mijn 
macht, de Goddelijke kracht te verwerpen, om de pijn van het vlees te voelen en te ervaren, de 
droefheid tegenover de ondankbaarheid, de eenzaamheid, de kwelling, en de dood. 
59 Daarom smeekten Jezus' lippen om hulp in het uur van de dood, want zijn pijn was echt. Maar het 
was niet alleen de lichamelijke pijn die het koortsige en uitgeputte lichaam van Jezus overspoelde ─ 
het was ook het geestelijke gevoel van een God die, door middel van dat lichaam, werd mishandeld 
en bespot door zijn blinde, ondankbare en hoogmoedige kinderen voor wie Hij dat bloed vergoot. 
60 Jezus was sterk door de geest die Hem bezielde, de goddelijke Geest, en had ongevoelig kunnen 
zijn voor pijn en onoverwinnelijk voor de aanvallen van zijn vervolgers; maar het was nodig dat Hij 
tranen vergoot, dat Hij voelde dat Hij voortdurend ter aarde stortte voor de ogen van de menigte, 
dat de kracht van zijn lichaam uitgeput was, en dat Hij zou sterven nadat zijn lichaam de laatste 
druppel bloed had verloren. 
61 Zo was mijn zending op aarde volbracht; zo eindigde het bestaan in de wereld van hem die het 
volk enkele dagen tevoren tot koning had uitgeroepen, toen hij Jeruzalem binnenging. 
62  Degenen die Mij hadden ontvangen, waren degenen die Mij vergezelden naar de plaats van de 
schedel, en velen die hadden gezongen: "Hosanna! Hosanna!" riep men later, "Kruisig hem! Maar 
velen die Mij in hun hart hebben opgenomen, bereid met liefde en geloof, hebben Mij ook trouw 
gevolgd tot het laatste moment, en hebben hun tranen laten vallen op het spoor van bloed dat de 
Meester had achtergelaten. 
63  Voor hen die Mij zagen door het licht van hun ziel, was Ik de vleesgeworden God zelf. Voor hen 
die Mij alleen door hun zintuigen zagen, was Ik niet de waarheid, daar Mijn dood als mens hen in 



verwarring bracht en hen bedrogen deed voelen. Zij waren het die de spot dreven, die zich 
voorgelogen noemden ter herinnering aan de aandrang waarmee Jezus hun een koninkrijk vol 
vreugden beloofde. Maar nu, nu zij Hem gebogen zagen onder het gewicht van het kruis en 
vervolgens aan een schandelijk kruis genageld, konden zij alleen maar lachen en uitroepen dat Jezus 
een valse profeet was die het niet verdiende te leven. 
64  Zij waren arme onwetende geesten, arme gematerialiseerde zielen, verstrikt in hun eigen 
vermoedens: "Als Hij de Zoon van God is, waarom is Hij dan niet gered uit de handen van zijn 
onderdrukkers en beulen? Als in zijn stem en in zijn rechterhand macht is ─ waarom klaagde hij dan 
aan het kruis dat hij verlaten was? Als hij het leven is dat de doden opwekte, waarom stierf hij dan 
door toedoen van onbeduidende mensen? 
65  Het was nog geen tijd voor het licht om de zielen van die wezens te bereiken. Zij moesten verder 
gaan op de paden van het leven om de Goddelijke waarheid van Mijn pijn en dood te leren begrijpen. 
Maar zij, die Mij met hun zielen liefhadden, hadden geen ogenblik ontsteltenis of twijfel, en hoe 
meer zij hun Heer zagen lijden, des te groter was hun bewondering voor die bewijzen van oneindige 
liefde, van de volmaaktste rechtvaardigheid en van wijsheid. 
66  Zelfs de rover Dimas, van wie iedereen zou hebben gezegd dat hij een hart vol duisternis had ─ 
niet in staat ook maar een atoom van mijn waarheid te ontdekken, was in staat mijn Goddelijkheid te 
erkennen precies daar waar anderen haar niet meer herkenden: aan het kruis. Hij heeft Mijn licht 
kunnen herkennen, hij heeft Mijn liefde kunnen ontdekken, hij heeft de nederigheid van Jezus gezien 
en de blindheid van de wereld, en na veel geleden te hebben op aarde, veroordeeld te zijn en het 
schavot van bloed te hebben gekend, heeft hij Mij begrepen en heeft hij in zijn hart tot zichzelf 
gezegd: "Het is goed dat ik als rover en boosdoener aan een kruis sterf. Maar waarom overhandigt gij 
dezen drinkbeker aan den Meester, van wien gij slechts weldaden hebt ontvangen?" En toen hij het 
geduld en de nederigheid zag waarmee de rechtvaardige Jezus worstelde met de dood, kon hij 
zichzelf niet tegenhouden en hij riep uit: "Heer, denk aan mij wanneer U in Uw koninkrijk bent!" 
67  Ja, beste Dimas, je was bij Mij in het paradijs van licht en geestelijke vrede, waar Ik je ziel droeg 
als beloning voor je geloof. Wie had aan hen, die eraan twijfelden, kunnen zeggen, dat in Jezus, 
stervend en bloedend als Hij was, een God woonde, dat in de rover, die in doodsnood aan Zijn 
rechterhand lag, een geest van licht verborgen was? De tijd ging voorbij en toen de rust was 
wedergekeerd, traden velen van hen die Mij hadden verworpen en bespot in het licht van Mijn 
waarheid, waardoor hun berouw groot was en hun liefde in de navolging van Mij onverwoestbaar 
was. 
68  Vanaf het kruis heb Ik de wereld het boek van het leven en de geestelijke wijsheid nagelaten, een 
boek dat door alle eeuwen, eeuwen en tijdperken moet worden uitgelegd en begrepen door de 
mensen. Daarom zei Ik tot Maria, geschokt door pijn, aan de voet van het kruis: "Vrouw, dit is uw 
Zoon," terwijl Ik met Mijn blik wees naar Johannes, die op dat moment de mensheid belichaamde, 
maar de mensheid getransformeerd tot een goede leerling van Christus, vergeestelijkte mensheid. 
69  Ik wendde mij ook tot Johannes met de woorden: "Zoon, dit is je moeder" ─ woorden die ik je nu 
zal uitleggen. 
70  Maria belichaamde zuiverheid, gehoorzaamheid, geloof, tederheid en nederigheid. Elk van deze 
deugden is een sport van de ladder waarop ik naar de wereld ben gekomen om mens te worden in 
de schoot van die heilige en reine vrouw. 
71 Dat tederheid, zuiverheid en liefde de goddelijke baarmoeder zijn waarin het zaad van het leven 
wordt bevrucht. 
72  De ladder waarop Ik tot u afdaalde om mens te worden en bij Mijn kinderen te wonen, is dezelfde 
als die welke Ik u aanbied om daarop tot Mij op te stijgen en u van mensen te veranderen in geesten 
van Licht. 
73  Maria is de ladder, Maria is de moederschoot. Wend je tot haar en je zult Mij ontmoeten. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 



Instructie 321  
 
1 Weest gezegend, discipelen, omdat jullie je goede wil gebruiken om mijn woord uit te leggen. Zo 
zult gij de gaven waarover gij beschikt, kunnen ontplooien en gebruiken ten bate van uw 
medemensen. 
2 U bent nu in de tijd waarin de mensen zich ongemakkelijk voelen over het eeuwige, over dat leven 
dat voorbij het vluchtige menselijke bestaan ligt. Maar gij, die mijn discipelen zijt geweest in deze 
tijd, weet altijd, dat de sleutel, die de deur opent tot geestelijke wijsheid, de liefde is. 
3 Ik heb jullie gedurende de tijd van mijn onderricht uitgelegd hoe dit leven op aarde dient als een 
school, ervaring, toetssteen en ontplooiing voor de ziel, maar dat zij de hoogste kennis van het 
Geestelijk Leven pas zal bereiken wanneer zij eenmaal het aardse lichaam heeft verlaten en zich in 
het oneindige "dal" bevindt, voorbij het aardse. 
4 Bewonder de eenvoud van mijn leer, die op elke activiteit, op elk gebied kan worden toegepast, 
omdat haar licht het gehele heelal verlicht en verlevendigt. Wanneer de essentie ervan over uw 
intellect wordt uitgestort, openbaart het de mensen de weg om zichzelf te verbeteren totdat zij de 
geestelijke volmaaktheid bereiken. Deze essentie is het goede dat in uw God aanwezig is als een 
onuitputtelijke bron van inspiratie in uw leven. 
5  Mijn Leer is eenvoudig en daarom binnen het bereik van het menselijk schepsel, begrijpelijk voor 
allen, daar gij allen geest bezit. Waar sprake is van complicatie, mystificatie of materialisme, is niet 
mijn waarheid, die licht is. 
6 Streef naar eenvoud, heb de nederigheid lief, dan zullen de geheimenissen, ook de meest 
ondoorgrondelijke geheimenissen, aan uw verstand verschijnen als de bladzijden van een boek dat al 
zijn inhoud duidelijk weergeeft. Wanneer Ik tot u spreek over verborgenheden en geheimen die de 
mensen niet hebben kunnen of willen ontrafelen, dan doel Ik op alles wat Ik in Mijn geheime 
schatkamer in petto heb voor de kennis van Mijn kinderen. Ik spreek niet over wat jullie nooit zullen 
moeten weten, want alleen jullie Vader is daarvoor verantwoordelijk. 
7  In het tweede tijdperk gaf Ik u een onderricht waardoor Ik de mensen deed begrijpen dat zij niet 
alleen uit materie bestaan, maar dat in ieder van hen een wezen woont wiens leven hoger is dan dat 
van de mens, en wiens tehuis niet voor altijd in deze wereld is, maar in een rijk dat oneindig hoger is 
dan dat van de aarde. Die leer, hoewel diepgaand tot in de eeuwigheid, werd niettemin in duidelijke 
en eenvoudige vorm uitgedrukt, opdat alle mensen haar zouden begrijpen, daar allen er recht op 
hadden haar te kennen. 
8  Die les was de voorbereiding voor de mensheid om in dit Derde Tijdperk geheel naar het 
geestelijke rijk te gaan. Want vandaag, nu Ik opnieuw Mijn stem vermenselijk om Mijzelf hoorbaar te 
maken voor de mensen, ben Ik tot hen gekomen om die les uit te breiden, te ontvouwen en uit te 
leggen, omdat Ik zie dat deze mensheid nu in staat is de betekenis te begrijpen van alles wat in het 
begin als een belofte was. 
9 Ik zal alle volken en alle naties verzamelen rond mijn nieuwe boodschap, Ik zal hen roepen zoals de 
herder zijn schapen roept, en Ik zal hun de rust van een stal geven, waar zij een schuilplaats zullen 
vinden voor ruw weer en stormen. 
10 Gij zult nog zien, hoe velen, ofschoon zij niet het minste spoor van geloof of van spiritualiteit 
schijnen te bezitten, in het zuiverste van hun ziel de onsterfelijke beginselen van het geestelijk leven 
hebben bewaard ─ gij zult nog beseffen, hoe velen van hen, die u in het geheel geen eerbied voor 
God schijnen te hebben, in het diepste van hun wezen een onverwoestbaar altaar in zich hebben. 
11 Voor dit innerlijke altaar zullen de mensen geestelijk moeten knielen om te wenen over hun 
overtredingen, hun boze werken en hun beledigingen, in oprecht berouw over hun 
ongehoorzaamheid. Daar, voor het altaar van het geweten, zal de menselijke trots ineenstorten, 
zodat de mensen zich niet langer superieur zullen achten op grond van hun ras. Dan komen de 
verzoeningen, de herstelbetalingen, en tenslotte de vrede als de wettige vrucht van liefde en 
nederigheid, van geloof en goede wil. 
12  De mensen die thans slechts ambitieuze aspiraties naar macht en aardse heerlijkheden 
koesteren, weten dat hun machtigste tegenstander de spiritualiteit is, en daarom bestrijden zij die. 



En omdat zij de strijd voelen naderen - de strijd van de geest tegen het kwaad - vrezen zij hun 
bezittingen te verliezen en verzetten zij zich tegen het licht dat hen steeds weer verrast in de vorm 
van inspiratie. 
13 Wie ─ denk je ─ zal op het einde de overwinnaar zijn: de geest of het vlees? Ongetwijfeld zal de 
overwinning die van de Geest zijn, die, na de slaaf van de wereld te zijn geweest, nu degene zal zijn 
die de hartstochten van het "vlees" beheerst. Het zal de tijd zijn waarin u "aan God zult geven wat 
van God is, en aan de wereld wat van de wereld is". 
14 Met profetisch woord zeg ik u heden dat de tijd nadert dat alle volkeren der aarde geestelijk 
zullen harmoniëren. Wie van jullie zal in staat zijn dit werk te volbrengen? Welke mens zal de kracht 
en het licht hebben om Mijn profetie waar te maken? Niemand, geliefde mensen, er is geen man die 
het licht kan ontsteken in de duisternis die u omringt. Zoals altijd zal Ik het zijn die de schaduwen zal 
verdrijven, die de storm zal bedaren en jullie allen verenigd zal doen zijn rond Mijn tafel van liefde als 
ware broeders en zusters, als kinderen van één Vader die jullie zijn. Toch zal Ik niet alleen zijn in de 
strijd, dit volk zal met Mij samenwerken, deze discipelen zullen Mijn vertolkers zijn naar de 
mensheid. Zij zullen mijn trouwe getuigen zijn voor de verkenners, zij zullen de instrumenten zijn die 
ik gebruik om de wereld bewijzen te geven van mijn macht, van mijn liefde, van mijn Aanwezigheid. 
15 Nooit zullen jullie de hele last van Mijn kruis dragen ─ zeg Ik jullie nogmaals. Maar het deel dat jij 
moet dragen ─ hoe moeilijk zal dat zijn! Uw verantwoordelijkheid zal groot zijn. 
16  De strijd zal hevig zijn, maar hij zal altijd verlicht worden door gunstige gebeurtenissen die het 
bewijs zullen zijn dat Ik met u ben. Ze zullen zijn als Mijn stem die tot je hart spreekt. 
17 Hoe zal uw ziel zich verheugen over elk volk dat geleidelijk ontwaakt voor het licht van de nieuwe 
dag, voor het licht van het Derde Tijdperk, waarin alle mensen zich zullen verenigen om, als 
eerbetoon aan uw God, de geestelijke tempel te bouwen, het innerlijke heiligdom waarin de 
onuitblusbare vlam van geloof en liefde zal schijnen. 
18 Op het ogenblik voelen jullie je ver van vrede, van harmonie, van broederschap, en daar hebben 
jullie reden toe. Want ieders ideeën over God, over het leven, over de waarheid, zijn zo verschillend 
dat het lijkt alsof er vele goden zijn en dat ieder zijn eigen god heeft. 
19 Hebt gij althans niet in de u omringende natuur waargenomen, hoe alles aan één beginsel 
gehoorzaamt, hoe alles één en dezelfde orde volgt, en alles zich in één wet vereenigt? 
20  Indien er verschillende orden waren, indien gij andere wetten hadt ontdekt dan die, welke Ik u 
heb geopenbaard, en iemand anders dan Ik, zoudt gij een reden hebben om verschillen te hebben in 
uw geloof, in uw vormen van aanbidding, uw denkbeelden en uw manieren van leven. Maar ik zeg u 
nogmaals dat het slechts een licht is dat van eeuwigheid is neergedaald op het firmament van uw 
menselijk en geestelijk leven. 
21 Want niemand zal het een offer zijn om tot deze leer bekeerd te worden, noch zal hij zijn hersens 
moeten pijnigen, noch zal hij alles moeten verwerpen wat goed, waar of rechtvaardig is, wat hij in 
zijn hart draagt. 
22  Het enige dat mijn Werk beoogt is de vergeestelijking van alle mensen, want in vergeestelijking 
zullen zij één worden en elkaar begrijpen. In de vergeestelijking zullen zij de verdwijning zien van de 
namen, van de uiterlijke vormen van hun godsdiensten, die de oorzaak zijn geweest van hun 
geestelijke afgescheidenheid, daar ieder zijn God op een andere wijze heeft geïnterpreteerd. 
23 Zodra zij allen op hun verschillende wegen de vergeestelijking naderen, zullen zij begrijpen dat het 
enige wat hun ontbrak was zich te bevrijden van hun materialisme om in staat te zijn geestelijk te 
interpreteren wat zij altijd in materiële zin hadden opgevat. 
24 Dus hij die voor een beeld neerknielt om daarin mijn tegenwoordigheid te herkennen, zal Mij 
daarna in zijn ziel voelen, zonder dat hij een vorm hoeft te scheppen om Mij daardoor te 
vertegenwoordigen. 
25 Wie lange pelgrimstochten heeft gemaakt om een plaats te bereiken waarvan hem was gezegd 
dat Ik er was en dat hij er goed kon worden, zal leren dat het niet nodig is van het ene punt van de 
aarde naar het andere te gaan om Mij te vinden, want de mens kan Mij, door de goddelijke gave van 
het gebed, op elk moment van zijn leven vinden, ongeacht de plaats. 
26 Dan zullen de mensen zich door oprecht berouw reinigen en hun zonden belijden van geest tot 
geest met mijn Godheid, waarbij zij hun geweten in die geestelijke handeling betrekken. 



27  Geestelijk gezien zal er geen ander brood en geen andere wijn zijn dan de essentie van mijn 
woord ─ een essentie waarmee de mensen zich zullen voeden en sterk zullen worden in liefde, in 
gerechtigheid, in rechtvaardigheid, in barmhartigheid. 
28 En zij die hun leven wijden aan de studie van de Schriften van voorbije eeuwen, en die zich ook 
hebben verdeeld in sekten en kerken vanwege de verschillende manieren om die woorden te 
interpreteren, zullen ook nader tot elkaar komen in de vergeestelijking, omdat de hogere opvatting 
in de manier van analyseren en interpreteren hen al de ware betekenis zal openbaren die zij nooit 
hadden ontdekt, omdat zij altijd een menselijke en aardse betekenis hadden gegeven aan de 
goddelijke openbaring. 
29 Spiritualisatie is alles wat ik op dit moment van de mensen vraag, dan zullen zij hun hoogste 
idealen vervuld zien en hun ernstigste conflicten opgelost zien binnen de grenzen van wat is 
toegestaan. 
30 In deze tijd van verwarring zal mijn woord in de wereld verschijnen als een reddingsboot. De 
mensen zullen zich kunnen verheffen tot een nieuw leven vol licht, vrede en broederschap. 
31 Nu zal de mensheid weldra de vredesduif over de volkeren zien vliegen, met in haar snavel de 
symbolische olijftak. 
32 Mijn straal is tot jullie neergedaald, en al zien jullie haar niet waarneembaar in jullie zintuigen, 
jullie ziel voelt de aanwezigheid van mijn licht, dat jullie verlicht. 
33  U zult nu in uw wezen iets meer ontdekken dan de organen van uw lichaam, en dit zullen de 
gaven, bekwaamheden, krachten en kwaliteiten van de ziel zijn die vele eeuwen lang in de mens 
hebben gesluimerd. U zult noch stof noch vorm ontdekken, en daarom zeg ik u dat het niet uw 
wetenschap zal zijn die dit mysterie zal ontdekken. 
34  Tot nu toe is alles wat voor u heeft bestaan datgene geweest wat u met uw verstand hebt 
ontdekt en met uw zintuigen hebt aangeraakt. Maar de tijd zal komen dat je zult begrijpen dat de 
ware waarden liggen in het spirituele, in dat leven dat je niet wilde kennen. Dan zal uw bestaan 
verlicht worden door een nieuw licht dat u de grootste mysteries en de mooiste leringen zal 
onthullen. Ik zal u zegenen, want eindelijk zult gij met uw Vader samenwerken in de ontplooiing van 
het leven en de ontwikkeling van uw ziel. 
35  Op het ogenblik staan jullie stil zonder dat jullie je daarvan bewust kunnen zijn, zonder dat jullie 
het einde van de ene periode en het begin van de andere opmerken, zonder dat jullie de zin van jullie 
beproevingen ontdekken en zonder dat jullie de goddelijke tekenen die Ik jullie steeds weer geef, 
kunnen opheffen. 
36  Gij weet niet of gij binnen of buiten Mij zijt, noch of gij leeft of dood zijt voor het Geestelijk Leven, 
want nog steeds is uw gevoelswereld in een slaapachtige toestand in uw wezen. 
37  Waarlijk, Ik zeg u: alleen Mijn stem kan u wekken, alleen Mijn roep kan u opwekken, en daartoe 
ben Ik in barmhartigheid gekomen om u te redden. Reeds nadert Mijn Licht elk hart, Reeds dringt het 
onmerkbaar binnen in uw waarnemingen, zoals een dief in het holst van de nacht een slaapkamer 
binnendringt: op zijn tenen, zonder het minste geluid te maken; Ik ben de enige die u kan wekken, en 
daarvoor ben Ik vol barmhartigheid gekomen om u te redden 
38  Wanneer mijn stem zich op geestelijke wijze in de mensheid laat horen, zullen de mensen iets 
voelen vibreren dat altijd in hen is geweest, ook al kon het zich niet in vrijheid uiten. Het zal de geest 
zijn die ─ aangemoedigd door de stem van zijn Heer ─ zal opstaan en gehoor zal geven aan mijn 
oproep. 
39 Dan zal op aarde een nieuw tijdperk beginnen, want jullie zullen het leven niet langer van onderen 
bekijken, maar het zien, het kennen en het genieten vanuit de hoogte van jullie geestelijke 
verheffing. 
40 Besef dat mijn liefde niet wacht tot jullie uit eigen beweging ontwaken, maar dat zij jullie te hulp 
komt om jullie uit de diepe slaap van het materialisme te wekken. 
41 Ik zie jullie klein en Ik wil dat jullie groot zijn, dat jullie met jullie vermogens, jullie verstand en 
jullie zintuigen alles in je opnemen wat met Mijn toestemming voor jullie bestemd is. 
42 Laat de intuïtie ontwaken, laat de gevoeligheid voor het geestelijke intreden, laat uw inspiratie 
actief worden, laat uw hart gezuiverd worden van zonden, laat uw geest helder worden. 



43 Span u in voor onderlinge solidariteit, werk zo dat gij allen met elkander in overeenstemming zijt. 
Vecht tegen die voortdurende vijandigheid waarin je op aarde leefde totdat je het uitroeide. Zorg 
ervoor dat het goede in de wereld zegeviert, dat uw leven verrijkt wordt door mijn leer te volgen, 
waaruit de wet van liefde en gerechtigheid voortkomt. Dan zul je gewerkt hebben voor de meest 
nobele zaak, en je ziel zal veel dichter bij Mij gekomen zijn. 
44 De vernietiging van het kwaad dat jullie in jullie wereld bestendigen. 
die velen, ook al gelooft u het niet, tot hun god hebben gemaakt en daaraan alle krachten en 
gedachten van hun wezen wijden, moet uw doel zijn in de strijd ertegen, bezield door de gedachte 
haar meer en meer uit uw leven te elimineren en te verdrijven. 
45 Voor deze gezegende strijd moeten jullie een voorraad aanleggen van geloof, wil, moed, kracht, 
geduld en volharding. 
46 Jullie zullen ook niet alleen zijn in deze strijd. Ik zal mijn kracht in uw arm leggen, en mijn licht in 
uw intelligentie. Ik zal uit elk van uw werken wonderen doen ontstaan, als zij door barmhartigheid en 
liefde zijn ingegeven. 
47  Neem deze les in u op, bewaar hem in uw hart, en gebruik al uw wilskracht ten gunste van het 
verlangen uzelf beter te leren kennen. Hoe? Door te trachten uw ziel te ontdekken in haar gaven, 
haar bekwaamheden, haar plichten, haar boetedoening, en alles wat zij in zich draagt als uw erfenis. 
48  Wees niet ontmoedigd als u de dagen voorbij ziet gaan zonder iets van dit alles in u te ontdekken. 
Bid en mediteer, handel naar mijn voorbeelden en lessen, en wanneer gij het minst denkt, zal een 
gave van uw ziel zich openbaren door uw werken. 
49  Open uw ogen en verfijn uw zintuigen, zodat u die onzichtbare wereld kunt waarnemen die om u 
heen leeft en weeft. U bent gefixeerd geraakt op het niet opmerken van dat geestelijk leven dat zich 
voortdurend binnen, buiten en boven u roert, zonder u te kunnen voorstellen dat u er even nauw 
mee verbonden bent als met de lucht die u inademt. 
50  De reden is dat jullie je te veel hebben beziggehouden met aardse wetenschap en dat jullie de 
geestelijke wijsheid hebben vergeten. 
51  U weet dat men, om door te dringen in de oneindige oceaan van het geestelijk leven, moed, 
goedheid, geloof en liefde tot God moet hebben, en dit lijkt u moeilijk en moeilijk te vervullen, 
daarom geeft u altijd de voorkeur aan de menswetenschappen, die naar uw mening niet die 
zuiverheid en verhevenheid vereisen die de studie van het geestelijke vereist. 
52 Indien gij zoudt vernemen, dat er geen werk van u is, waarop niet een of ander geestelijk wezen 
invloed uitoefent, dan zou u dit onbegrijpelijk voorkomen, en toch is het zo. 
53 Buiten uw menselijk leven bestaat een wereld van geesten, uw broeders en zusters, voor de mens 
onzichtbare wezens, die onderling strijden om u te veroveren. 
54  Die strijd is te wijten aan het verschil in de evolutie waarin sommigen en anderen zich bevinden. 
Terwijl de Lichtwezens, gedragen door het ideaal van liefde, harmonie, vrede en volmaaktheid, het 
pad van de mensheid besprenkelen met licht, haar altijd bezielen met het goede en haar alles 
openbaren wat goed is voor de mensen, zaaien de Wezens die zich nog steeds vastklampen aan het 
materialisme van de aarde die niet in staat zijn geweest zich los te maken van hun egoïsme en hun 
liefde voor de wereld, of die eindeloos menselijke verslavingen en neigingen voeden, de weg van de 
mensen met verwarring zaaien, de geest verduisteren, de harten verblinden, de wil tot slaaf maken 
om gebruik te maken van de mensen en hen tot werktuigen van hun plannen te maken, of hen te 
gebruiken alsof zij hun eigen lichaam waren. 
55  Terwijl de Geestelijke Wereld van Licht tracht de ziel van de mensen te winnen, om voor haar een 
doorgang naar de eeuwigheid te openen; Terwijl deze gezegende scharen onophoudelijk zwoegen, 
toenemend in liefde, en verpleegsters worden aan het ziekbed van pijn, raadgevers aan de zijde van 
de mens die de last draagt van een grote verantwoordelijkheid, raadgevers voor de jeugd, 
beschermers van kinderen, metgezellen van hen die vergeten en alleen leven, werken de legioenen 
van wezens zonder het licht van geestelijke wijsheid en zonder het verheffende gevoel van liefde 
eveneens onophoudelijk onder de mensen. Maar hun doel is niet om je pad naar het Spirituele 
Koninkrijk te vergemakkelijken ─ nee; de intentie van deze wezens is totaal tegenovergesteld, hun 
streven is om de wereld te domineren, om er de meesters van te blijven, om zichzelf op aarde te 
bestendigen, om de mensen te domineren en hen tot slaven en instrumenten van hun wil te maken ─ 



in één woord, om zich niet te laten beroven van wat zij altijd als het hunne hebben beschouwd: de 
wereld. 
56  Dus, discipelen, tussen sommige wezens en anderen is er een hevige strijd ─ een strijd die jullie 
fysieke ogen niet zien, maar waarvan de weerkaatsing dag na dag in jullie wereld wordt gevoeld. 
57 Opdat de mens zich zou kunnen verdedigen en zich van de boze invloeden zou kunnen bevrijden, 
heeft hij kennis nodig van de waarheid die hem omringt, moet hij leren bidden met de geest en moet 
hij ook weten met welke vermogens zijn wezen begiftigd is om ze te kunnen gebruiken als wapens in 
deze grote strijd van goed tegen kwaad, van licht tegen duisternis, van vergeestelijking tegen 
materialisme. 
58 De eigenlijke Geestelijke Wereld van Licht werkt en worstelt en bereidt alles voor opdat op een 
dag de wereld het pad van de vergeestelijking zal inslaan. 
59  Denk over dit alles na en je zult je een voorstelling kunnen maken van de hevigheid van de strijd 
van je geestelijke broeders en zusters die strijden om de mensen te redden - een strijd die voor hen 
een beker is waarmee jullie hen voortdurend de gal van ondankbaarheid te drinken geven, omdat 
jullie je beperken tot het van hen ontvangen van al het goede dat zij jullie schenken, maar zonder je 
ooit aan hun zijde te scharen om hen bij te staan in hun strijd. 
60  Weinigen zijn het die weten hoe zij zich bij hen moeten voegen, weinigen zijn het die ontvankelijk 
zijn voor hun ingevingen en hun aanwijzingen volgen. Maar hoe sterk gaan zij door het leven, hoe 
beschermd voelen zij zich, welke verrukkingen en inspiraties bezielen hun geest! 
61  De meerderheid van de mensen wordt heen en weer geslingerd tussen de twee invloeden, 
zonder te kiezen voor de ene, zonder totaal verknocht te zijn aan het materialisme, maar ook zonder 
zich in te spannen om zich daarvan te bevrijden en hun leven te vergeestelijken, dat wil zeggen te 
verheffen door goedheid, door kennis en geestelijke kracht. Die zijn nog helemaal in oorlog met 
zichzelf. 
62  Zij die zich geheel aan het materialisme hebben overgegeven, zonder zich nog om de stem van 
het geweten te bekommeren, en die alles veronachtzamen voor zover het hun ziel aangaat, strijden 
niet meer, zij zijn overwonnen in de strijd. Zij geloven dat zij gewonnen hebben, dat zij vrij zijn, en zij 
beseffen niet dat zij gevangenen zijn en dat het nodig zal zijn dat de legioenen van het licht naar de 
duisternis neerdalen om hen te bevrijden. 
63  Ik zend deze boodschap van licht naar alle volkeren van de aarde opdat de mensen ontwaken, 
opdat zij zich bewust worden wie de vijand is tegen wie zij moeten vechten totdat zij hem verslaan, 
en welke wapens zij dragen zonder het te weten. 
64  Waarlijk, Ik zeg u, als Ik in deze tijd als mens was gekomen, zouden uw ogen Mijn wonden nog 
vers en bloedend hebben gezien, omdat de zonde van de mensen niet ophield, noch wilden zij 
zichzelf verlossen ter herinnering aan dat bloed dat door Mij op Golgotha werd vergoten en dat een 
bewijs was van Mijn liefde voor de mensheid. Maar Ik ben in de geest gekomen om jullie de schande 
te besparen van het nadenken over het werk van hen die Mij op aarde hebben veroordeeld en 
veroordeeld. 
65  Alles is vergeven, maar in elke ziel bestaat iets van wat ik aan het kruis voor allen vergoot. Denk 
niet dat die vitaliteit en dat bloed zijn opgelost of verloren. Zij waren de belichaming van het 
Geestelijk Leven dat ik vanaf dat moment op alle mensen liet neerdalen. Door dat Bloed, dat Mijn 
Woord bezegelde en alles bevestigde wat Ik op aarde gesproken en gedaan had, zullen de mensen 
zich opwaarts ontwikkelen in het verlangen naar de vernieuwing van hun ziel. 
66  Mijn woord, mijn werken en mijn bloed waren niet tevergeefs en zullen dat ook niet zijn. Indien 
het u soms toeschijnt dat mijn naam en mijn woord bijna vergeten zijn, zult gij ze weldra opnieuw 
zien verschijnen, vol van levenssap, leven en zuiverheid, als een zaad dat, hoewel het voortdurend 
bestreden wordt, nooit vergaat. 
67  Ook zullen mijn woord en mijn manifestaties in deze tijd niet voorbijgaan. Het is waar dat er 
tijden zullen zijn waarin het zal schijnen dat aan dit alles een einde is gekomen, zonder een spoor of 
sporen in de wereld achter te laten. Maar plotseling, wanneer je het het minst denkt, zal de leer van 
de vergeestelijking die ik je heb geleerd weer opkomen met even grote of grotere kracht. 
68  Mijn geduldig werk door middel van jullie verstand zal niet tevergeefs zijn, want zoals Ik toen 
symbolisch Mijn leven vergoot door dat bloed om jullie de Liefde te leren, zo stort Ik nu Mijn Geest 



op jullie uit om de weg te openen van de opgang naar de Eeuwigheid. Maar als mijn bloed niet 
onvruchtbaar is geweest, zal het nog minder het licht van mijn geest zijn. 
69  Nu kunt u nog niet inschatten wat de implicaties zijn van het woord dat u op dit moment hoort. 
Maar jullie lichtziel, die een eeuwige oorsprong heeft, zal getuige kunnen zijn van de waarheid en de 
vervulling van alles wat ik in dit Derde Tijdperk aan de wereld heb geopenbaard door middel van 
ongeschoolde en onzuivere stemdragers en de geestelijke wereld van het licht. 
70  Soms vraagt gij u in uw overpeinzingen af, hoe de geestelijke wezens in de ruimte te werk gaan 
om zich van het ene punt naar het andere te begeven, terwijl gij op hetzelfde ogenblik naar hen 
vraagt in verschillende delen van de aarde. Uw verbeelding laat ze dan onophoudelijk naar u toe 
vliegen, zo snel als het licht, van het ene punt naar het andere en van de ene kant van de wereld naar 
de andere. 
71  Je denkt: Hoe moeilijk en zwaar is hun taak! U zegt: "Hoe droevig is hun genoegdoening!" 
72  Ik moet u zeggen dat die missie niet is zoals u zich die voorstelt. Deze wezens, wanneer zij het 
vereiste ontwikkelingsniveau hebben bereikt om de opdracht van gidsen, beschermers, adviseurs en 
weldoeners te ontvangen, hebben zo'n brede uitstraling dat zij zich niet van de ene plaats naar de 
andere hoeven te begeven, omdat zij vanaf de plaats waar zij zich bevinden, kunnen handelen naar 
hun broeders en zusters die hen nodig hebben. Van daaruit kunnen zij de werken zien, horen, voelen 
en volbrengen die tot hun zending behoren. 
73 De afstanden verdwijnen voor de hoge ziel door haar wijsheid en liefde, en haar werkterrein komt 
overeen met de hoogte van ontwikkeling die zij heeft bereikt. 
74  Nu zou je echter kunnen denken dat een ziel zonder enig ontwikkelingsniveau zich zeker zou 
moeten verplaatsen om afstanden te overbruggen, aangezien haar meest gewaardeerde kwaliteiten 
niet ontwikkeld zijn. 
75  Evenmin probeert u zich de plaats voor te stellen waar dat wezen is dat uw herinnering oproept. 
Want het is noch dichtbij noch veraf, zoals Ik, die noch dichtbij noch veraf van u ben, in alles en 
overal aanwezig ben. 
76 De enige afstand die er bestaat tussen u en God, of tussen u en een geestwezen, is geen materiële 
afstand, maar een geestelijke, veroorzaakt door uw gebrek aan voorbereiding, aan zuiverheid, of 
bereidheid om inspiratie en geestelijke invloed te ontvangen. 
77  Zet nooit die afstand tussen u en uw Meester, of tussen u en de geestelijke wereld, en u zult altijd 
genieten van de weldaden die mijn liefde uitstort over hen die weten hoe ze te zoeken. U zult altijd 
voelen dat de geestelijke wereld dicht bij het hart ligt van hen die zich erop voorbereiden haar te 
voelen. 
78  Hoe groot is de afstand die de mensheid van deze tijd legt tussen zichzelf en het geestelijk leven! 
Het is zo groot dat de mensen van vandaag God oneindig ver van zich verwijderd voelen en het 
Koninkrijk der hemelen ver en onbereikbaar achten. 
79  Hoe meer tijd er verstrijkt, hoe verder de mensen van het geestelijk koninkrijk verwijderd raken. 
Zij verliezen het gezegende idee dat zij het eens bewoond hebben, en wanneer zij sterven en de ziel 
zich van het vlees laat scheiden, hebben zij slechts de indrukken van het aardse, waardoor zij alle 
idee van het geestelijke verliezen. 
80  Mijn boodschap van liefde op dit moment wist afstanden uit, verwijdert fouten, lost duisternissen 
op en doet de ziel van de mens, die reeds in het oneindige geestelijke rijk heeft geleefd, biddend en 
mediterend terugkeren naar haar oorsprong, haar essentie ontdekken en openbaren aan de mens, 
de geest en het hart van het wezen dat haar is toevertrouwd als een instrument om een taak op 
aarde te volbrengen. 
81  U ziet dat een ogenblik van geestelijke verlichting voldoende is om deze schijnbaar grote afstand 
te doen verdwijnen en u alle vreugde te doen beleven waarvan u zich zo lang hebt beroofd terwijl u 
Mij ver verwijderd achtte. 
82 Vandaag bent gij bekwamer in uw verandering van hart, ook al lijkt het u moeilijk. Ik zeg u dit, 
omdat uw hele wezen is geëvolueerd, zich heeft ontwikkeld, zowel in het geestelijke als in het 
lichamelijke, zonder ophouden langs het hele pad van uw vrije wil. 
83 Zoals de intellectuele ontvankelijkheid van de mensen van nu veel groter is dan die van de 
mensen van vroeger, omdat hun vermogens zich hebben ontwikkeld, zo heeft ook de ziel zich 



ontwikkeld in haar voortdurende ervaring van het leven, waardoor zij kan begrijpen, doorgronden, 
geloven en aanvaarden wat de mensen van andere tijden niet konden bereiken. 
84  Daarom heb Ik, om Mijzelf aan de mensheid te openbaren, de volmaakte vorm gekozen, dat wil 
zeggen de geestelijke, omdat Ik weet dat jullie nu in staat zijn deze te begrijpen. Niet zo in voorbije 
tijden, toen Ik zinvolle vormen moest zoeken om Mijzelf hoorbaar en begrijpelijk te maken voor de 
mensen. 
85  Nu is de tijd aangebroken dat de mensheid zal worstelen om een geestelijke aanbidding van God 
tot stand te brengen. Maar het is niet meer dan normaal dat dit pas gebeurt na een strijd, wanneer 
begrip en gemoedsrust de harten hebben bereikt. 
86  Gij die Mij door deze Leer hoort, weet hoe gij uw harten kunt bevrijden van vooroordeel en 
fanatisme, en Mij kunt aanbidden op een natuurlijke en eenvoudige wijze, terwijl gij Mij in u voelt. 
Jullie kunnen jezelf beschouwen als bevoorrechte wezens onder de mensen, en Ik zal jullie gebruiken 
als voorlopers van het Tijdperk van Spiritualisatie. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 322  
 
1 Ik stel jullie voor aan een andere bladzijde van het Boek van Mijn Instructie, dat liefde en licht is 
voor jullie ziel. Gezegend zijt gij, die waarlijk naar uw Meester luistert, want Ik onderricht u duidelijk 
en volmaakt, opdat gij uw bestemming zult begrijpen en de zending die Ik uw ziel heb toevertrouwd. 
2 Jullie komen om mijn leer te bestuderen en te begrijpen, om die door te geven aan jullie 
medemensen, en hoewel zij jullie soms hebben afgewezen, hebben jullie je niet gekwetst gevoeld, 
maar voldaan dat jullie hun vragen hebben kunnen beantwoorden. 
3 Jij spreekt tot Mij in het diepst van je hart om Mij te wijzen op de trouweloosheid van je 
medemensen. Maar ik zeg u: Wanneer gij harten als harde rotsen hebt ontmoet, zal Ik tot hen 
spreken door hun geweten, zodat zij het verlangen voelen om bij Mij te zijn. Het is uw taak te streven 
naar het welzijn van de mensen door de weg te volgen die Ik voor u heb uitgestippeld, zonder de tijd 
of de afstand te peilen. 
4  Je zult velen in geestelijke nood tegenkomen, zieken en "slaven", die je moet genezen en bevrijden 
door hun ketenen te verbreken en hen liefdevol mijn onderricht te geven. Want er zal een dag 
komen waarop jullie mijn woord niet meer zullen horen, en dan moeten jullie achterblijven als 
leraren, opdat jullie de komende generaties kunnen opleiden. 
5 Met het zwaard van het licht zult gij in staat zijn de duisternis te verdrijven en een bres te slaan 
voor uw medemensen. Ik wil dat de mensen vrede, eendracht en goede wil kunnen hebben in dit 
Derde Tijdperk. Van wie zullen zij de onderrichtingen daarvoor ontvangen? Van Mijn discipelen, 
geliefde mensen ─ van hen die Mij liefhebben en niet moe worden bij Mij te zijn ─ die voelen in het 
diepst van hun eigen hart. 
6  Zalig zijn zij die altijd bij Mij zijn en de verzoekingen verwerpen door zich verre te houden van de 
losbandigheden van deze wereld. Hun geestelijke ogen zullen in het hiernamaals de eeuwige 
heerlijkheid aanschouwen ─ het rijk waar de ziel thuis moet zijn. 
7 In jullie laat ik de instructie van eenheid en broederschap. Waakt en bidt opdat de verzoeking niet 
van jullie wegneemt wat Ik jullie heb toevertrouwd ─ opdat jullie de boodschappers en discipelen 
zullen zijn die ─ wanneer de tijd komt ─ door Mij naar de mensheid zullen worden gezonden. 
Wanneer je eenmaal vrij bent van alle materialisatie, alleen bekleed met Mijn liefde en met Mijn 
licht, zul je Mijn stem in je ziel horen, je zult de stem van je Herder herkennen, en dan zul je gewillig 
de berg opgaan als een schaap om het Goddelijke Thuis te bereiken. 
8  Uw hemelse Moeder is als een herderin die uw stappen volgt. Maria verzorgt jullie in haar mooie 
tuin als rozen en lelies, zij geeft jullie geur, opdat jullie zijn als bloemen die hun essentie aanbieden 
aan hun Vader. 
9 In de tweede Era heb Ik jullie gezegd dat Ik weer bij jullie zou zijn. Maar nu Ik Mijn belofte aan jullie 
heb vervuld, hebben sommigen Mij herkend en hebben anderen aan Mijn aanwezigheid getwijfeld. 
Sommigen onder u hebben tranen van vreugde vergoten, omdat zij Mij weer hebben gehoord en Mij 
hebben gezien met de ogen van hun geest. Ik heb hen gehoord die tot Mij zeiden: "Meester, als het 
offer van mijn lichaam nodig was, zou ik het met alle toewijding en nederigheid geven voor de 
redding van mijn ziel en die van de mensheid." 
10  Ik heb jullie toevertrouwd aan Mijn Geestelijke Wereld van Licht opdat deze jullie raadgever en 
beschermer zal zijn ─ opdat deze jullie op het pad zal leiden en jullie zal bijstaan bij de vervulling van 
jullie zending. Tot hen onder u, die Mij niet begrepen hebben, zeg Ik: Twijfelt niet, want Ik heb Mij te 
allen tijde door de mensen bekend gemaakt. Maar Ik wilde hen niet verrassen met Mijn 
manifestaties, daarom zond Ik Mijn boodschappers op voorhand. Ik heb de Zoeker gezonden om de 
weg en het hart van de mensen voor te bereiden. 
11 In de loop van het jaar 1950 zal Ik jullie Mijn laatste leringen geven en Ik wil dat jullie, voordat Ik 
Mijn verkondiging door het menselijk intellect beëindig, begrijpen hoe jullie Mijn Woord van Liefde 
moeten zaaien en hoe jullie het moeten verspreiden van hart tot hart, van provincie tot provincie, op 
alle plaatsen van de aarde waar Ik op dit moment niet gehoord en gevoeld ben; Ik wil dat jullie 
begrijpen hoe jullie Mijn Woord van Liefde moeten verspreiden en hoe jullie het moeten verspreiden 



van hart tot hart, van provincie tot provincie, op alle plaatsen van de aarde waar Ik op dit moment 
niet gehoord en gevoeld ben 
12  Jullie zijn sterke zielen vol liefde en licht. Wordt geen schriftgeleerden en beroemt u niet 
tegenover de mensen, want in uw nederigheid zal de genade en het licht van uw Vader zijn. 
13 Laat uw uiterlijk vol hartelijkheid zijn, laat uw wetenschap die van de liefde zijn, laat uw handen 
strelend zijn, laat uw woord troost zijn voor de mensen, dan zal de wereld uw voorbeeld aanvaarden 
en niet langer de oorlogen aanwakkeren die zij van eeuw tot eeuw en van tijd tot tijd heeft 
ontketend. 
14  Dan zal mijn wil en die van hen die veel werk hebben verzet en vele tranen hebben vergoten om 
de eenmaking van de mensheid tot stand te brengen, worden vervuld. Dan zal er geen onderscheid 
meer zijn tussen rassen of kleuren. Dit is mijn belofte aan jou. 
15 Tegenwoordig meent ieder de waarheid volledig te kennen. Elke religie beweert de waarheid te 
hebben. Wetenschappers verklaren dat zij de waarheid hebben gevonden. Ik zeg u, dat niemand de 
absolute waarheid kent, daar de mens zelfs niet in staat is geweest met zijn verstand het hem 
geopenbaarde deel te vatten. 
16 Alle mensen dragen een deel der waarheid in zich, en dwalingen, die zij met het licht der waarheid 
vermengen. 
17 De strijd nadert waarin al deze krachten elkaar bestrijden, omdat ieder zijn wereldbeeld wil 
opdringen. Maar uiteindelijk zal niet de overwinning zijn van een menselijke ideologie, noch van een 
wetenschappelijke theorie, noch van een godsdienstige overtuiging die zegeviert, maar de 
harmonische vereniging van alle goede opvattingen, van alle hoge overtuigingen, van alle vormen 
van eredienst die tot de hoogste spiritualiteit zijn verheven, van alle wetenschappen die zich ten 
dienste stellen van de ware menselijke vooruitgang. 
18  Ik zal toestaan dat mensen over hun ideeën spreken en ze presenteren, dat anderen hun vormen 
van eredienst en hun riten openlijk demonstreren, dat mensen discussiëren en strijden, dat 
wetenschappers hun meest geavanceerde theorieën verspreiden, dat alles wat in elke geest 
verborgen is, openbreekt, aan het licht komt en zich bekend maakt. Want de dag van de maaier is 
nabij, de dag waarop het geweten, als een onverbiddelijke sikkel, alles wat vals is in het hart van de 
mens, bij de wortel afsnijdt. 
19 Jullie, mensen, wees wakker en vergeet niet dat Ik jullie deze strijd heb aangekondigd, zodat jullie 
niet wanhopen wanneer jullie de mensen hartstochtelijk zien twisten, wanneer jullie de 
godsdienstige gemeenschappen zien twisten en de Geest met hen ziet strijden 
20 Laat de wereld in beroering komen, laat de storm losbarsten en de strijd losbarsten, opdat de 
mens ontwaakt en bij zijn ontwaken het licht aanschouwt waarvan hij al zo lang droomt het te 
bewonderen ─ opdat de zelfzuchtige mensen, die de poorten gesloten hebben van de weg die leidt 
tot de kennis van de waarheid, neerdalen van hun hoge zetels, hun tronen en voetstukken, en de 
scharen van de mensen, hongerend en dorstend naar het licht van de Geest, erdoorheen laten gaan. 
21  Gij allen zult mijn licht moeten zoeken, gij allen zult een vuurtoren moeten zoeken om de weg te 
kunnen onderscheiden in de dagen van duisternis ─ dagen van bezinning en inkeer, dagen van 
diepgaand zelfonderzoek naar uw geweten, waarin er geen menselijk wezen zal zijn dat zich kalm zal 
voelen en zal kunnen zeggen: Ik vrees niets, want ik heb altijd op de juiste manier gewerkt. 
22 Neen, er zal niemand zijn die dit uitroept of denkt, want het geweten zal zich in iedere ziel doen 
horen. 
23 Alleen zij die bidden en berouw tonen zullen de zuivering van hun zielen bereiken. Alleen zij die 
hun ijdelheden, hun machtsuitoefening over anderen en hun arrogantie laten varen, zullen erin 
slagen zich in de reddingsboot te nestelen. Want zij die vasthouden aan hun dwaasheden, die 
vasthouden aan hun dwalingen en hun tradities - bereid om die tot het einde toe te handhaven, 
ondanks de oordelen en de richtlijnen van het geweten - die zullen, tegen beter weten in, afstevenen 
op de afgrond van verwarring en duisternis, waarin, naar de wil van jullie Vader, niemand wil vallen. 
24 Deze boodschap van liefde en barmhartigheid, die Ik u te zijner tijd voor uw redding heb gebracht, 
moet gij te zijner tijd aan de mensen bekend maken. 



25 Mijn boodschap van wijsheid heeft tot taak de mensen geestelijk te verenigen, hen te redden van 
de wervelwind van verwarring, hen te redden uit de duisternis wanneer zij het geloof hebben 
verloren. 
26 Alleen mijn woord zal de macht hebben om hen te stoppen die zich in razend tempo naar de 
afgrond begeven, omdat het alles onthult, omdat het niet aarzelt een mysterie te ontrafelen, omdat 
het doordrongen is van de barmhartigheid en de liefde van jullie Vader. 
27  Wie anders dan Ik zou al deze mensen kunnen redden zonder geloof in het hogere leven en 
zonder kennis van Mijn rechtvaardigheid? Wie heeft werkelijk de betekenis en de oorsprong 
begrepen van de pijn in zijn leven vol beproevingen, verdrukkingen en angsten? Hoe weinig meesters 
en leiders van de mensheid zie ik niet! Wat weten mensen van de geest? Zij houden zich alleen bezig 
met de menselijke kant, zonder te kunnen ontdekken wat er is buiten de aardse behoeften en 
zorgen. Daarom hebben de mensen, teleurgesteld door het feit dat zij noch in de wetenschappen 
noch in de godsdiensten een bevredigend antwoord op hun vragen kunnen vinden, zich gewijd aan 
het zoeken van de waarheid uit eigen beweging. Sommigen komen dichter bij het pad, terwijl 
anderen, als gevolg van hun lage spiritualiteit, nieuwe dwalingen aannemen. 
28 Mensen die in hun leven de ene beker leed na de andere hebben gedronken, zeggen tot Mij: 
"Heer, waarom is er niemand die ons de reden van onze pijn uitlegt, zodat er een geloof in ons wordt 
opgewekt dat ons helpt het gewicht van ons kruis te dragen?" 
29  Als een hemelse balsem zend Ik tot deze kinderen Mijn licht voor hun geest en Mijn bemoediging 
voor hun hart. Want ik heb oneindig veel manieren om elk schepsel te bereiken. 
30  O, wisten allen maar hoe zij Mij moesten vragen, als allen maar geestelijk baden, als allen maar 
belangstelling hadden om de Waarheid te kennen! Voorwaar, ik zeg u: zij zullen ontvangen waar zij 
naar verlangden. Want niemand heeft gezocht, die niet gevonden heeft, niemand heeft op Mijn deur 
geklopt, voor wie zij niet opengedaan is. 
31  Laat een spoor van nederigheid op je pad achter. Laat de hoogmoed niet in uw hart 
binnendringen, omdat gij meent, dat gij de eenigen zijt met geestelijke kennis. 
32 Wees je er altijd van bewust dat jullie voor Mij allen gelijk zijn, dat jullie allen dezelfde oorsprong 
hadden en allen hetzelfde doel hebben, ook al is uiterlijk ieder lot anders. 
33  Vergeet nooit dat allen Mij moeten bereiken, hetgeen betekent dat allen, zij het op verschillende 
wijze, de nodige verdiensten moeten leveren om de grootste geestelijke hoogte te bereiken. 
Beschouw daarom nooit iemand als minderwaardig. 
34 IJdelheid mag nooit wortel schieten in de spiritualist. Anderzijds, ware bescheidenheid moet altijd 
zijn metgezel zijn, dan zullen zijn daden, in plaats van te verblinden met vals licht, gunst vinden in de 
harten van zijn medemensen. 
35  Gij zult uw kruis met liefde opnemen, niet zoals iemand een plicht op zich neemt, niet met de 
gedachte dat als gij het niet doet, u kwaad zal overkomen in het leven, nee, het zal niet zijn uit vrees 
voor Mijn gerechtigheid. Jullie zijn voldoende ontwikkeld in de ziel om van jezelf te eisen ─ zoals Ik 
dat doe ─ dat het uitvoeren van de opdrachten in Mijn Wet gebeurt uit liefde voor je medemensen, 
en dat dit gevoel wordt ingegeven door liefde voor Mij. 
36 Laat de tijden achter u, toen de mensen berouw toonden over hun overtredingen, niet uit 
wroeging omdat zij Mij beledigd hadden, maar uit vrees voor de eeuwige verdoemenis, zoals de 
mensen zich die hadden voorgesteld. 
37 Verwijder uit uw hart het denkbeeld, dat gij uw berouw tot het laatste oogenblik kunt uitstellen, 
vertrouwende op Gods barmhartigheid, en bedenk, dat het eenige, wat uw ziel op dat oogenblik zal 
oogsten, zal zijn, wat zij in haar bestaan op aarde heeft gezaaid. Haar oogst of haar vruchten zullen 
de ontwikkeling, de vooruitgang, de verheffing zijn, die zij heeft verkregen door het leven dat haar 
was toevertrouwd. 
38  Hoe verschillend is de geestelijke werkelijkheid van alles wat de mensen zich hebben voorgesteld! 
Noch is mijn gerechtigheid zoals u gelooft, noch is de goddelijke straf wat u met die naam noemt, 
noch is de hemel zoals u denkt, noch wordt die zo gemakkelijk en snel verkregen als u denkt, net zo 
min als de geestelijke verzoening is zoals u zegt, noch is de verzoeking een geestwezen. 
39  Gij moet te allen tijde de goddelijke openbaringen bestuderen die Ik u heb gegeven, gij moet de 
figuurlijke taal begrijpen die tot u wordt gesproken, gij moet uw geestelijke zintuigen op deze wijze 



ontvankelijk maken, opdat gij zult weten wat het woord van God is en wat het woord van mensen, 
opdat gij de betekenis van mijn leer zult ontdekken. 
40  Alleen vanuit een geestelijk gezichtspunt zult gij de juiste en waarachtige uitlegging van Mijn 
Woord kunnen vinden, zowel van hetgeen Ik u door de profeten heb gezonden als van hetgeen Ik u 
door Jezus heb nagelaten, of van dit Woord dat Ik u geef door bemiddeling van de spreekbuizen van 
het Derde Tijdperk. 
41 Wanneer deze mensheid de ware betekenis van de wet, de leer, de profetieën en de 
openbaringen heeft gevonden, zal zij het schoonste en diepste hebben ontdekt in verband met haar 
bestaan. 
42 Dan zullen de mensen de ware gerechtigheid kennen, en hun harten zullen de ware hemel 
kennen; dan zullen jullie ook weten wat verzoening, reiniging en herstel is. 
43  Vandaag zijn jullie nog steeds bedekt met de sluier van onwetendheid die jullie niet hebben 
durven scheuren in jullie aards materialisme en jullie religieus fanatisme, vol valse angsten en 
vooroordelen. Daarom, wanneer uw leven door een beproeving wordt getroffen en gij er geen 
duidelijke reden voor vindt, roept gij uit: "Wat heb ik gedaan, dat gij zoo gestraft wordt?" zonder te 
weten, dat mijne rechtvaardigheid soms eeuwen ─ en zelfs millennia op zich laat wachten. Maar mijn 
gerechtigheid komt altijd, en zelfs als zij laat of ongelegen lijkt te komen, is het zeker dat zij zich altijd 
op een wijze wijze openbaart. 
44  Mijn geestelijke Leer heeft verschillende doeleinden of opdrachten: het ene is de ziel in haar 
ballingschap te troosten en haar te doen begrijpen dat de God die haar schiep haar eeuwig verwacht 
in zijn Rijk van Vrede. Een andere is haar te doen weten over hoeveel gaven en vermogens zij kan 
beschikken om haar verlossing en haar verheffing of volmaaktheid te bereiken. 
45 Dit woord brengt de boodschap van vergeestelijking, die de ogen van de mensen opent, zodat zij 
van aangezicht tot aangezicht de werkelijkheid kunnen zien, die zij alleen menen te vinden in wat zij 
zien, in wat zij aanraken, of in wat zij bewijzen met hun menselijke wetenschap, zonder te beseffen 
dat zij daardoor het vergankelijke "werkelijkheid" noemen en het eeuwige, waar de ware 
werkelijkheid bestaat, ontkennen en verkeerd inschatten. 
46 Laat deze boodschap uitgaan van volk tot volk, van huis tot huis, en haar zaad van licht, troost en 
vrede achterlaten, opdat de mensen enkele ogenblikken stilstaan en hun geest de rust gunnen die 
onontbeerlijk is, opdat hij zich bezint en zich herinnert dat elk ogenblik het ogenblik kan zijn van zijn 
terugkeer in de Geestelijke Wereld, en dat van zijn werken en zijn zaaien in de wereld afhangt de 
vrucht die hij zal oogsten bij zijn aankomst in het Geestelijk Leven. 
47  Heden tref Ik u bedroefd, terneergeslagen en zonder hoop aan en gij zegt Mij in uw gebed dat het 
leven u reeds lang zijn gunst heeft ontnomen. De Meester zegt u dat de tijden waarin u leeft, de 
tijden zijn die door de profeten van de eerste tijden zijn aangekondigd, en later door het Goddelijke 
Woord aan zijn volk zijn bevestigd. Maar hoewel het waar is dat je een zeer bittere beker leegdrinkt, 
weet dan dat je pijn niet nutteloos zal zijn als je weet hoe je die liefdevol en geduldig kunt dragen. 
Het was noodzakelijk dat de mensen dat punt bereikten waar pijn elke vezel van hun wezen zou 
doorboren en achtervolgen, zodat zij zouden ontwaken uit de diepe slaap waarin hun zielen 
vertoeven, en zij een leven van zelfbeschikking zouden beginnen waarin zij hun Schepper het 
eerbetoon en de waardering zouden brengen die zij Hem verschuldigd zijn. 
48  Reeds lange tijd heb ik hun wilsvrijheid beknot, hun laten zien dat de tijd gekomen is voor 
bezinning en goede daden, opdat zij niet verder lijden en zich in chaos storten. Ik wilde hun val 
voorkomen door hen raad en waarschuwing te geven, maar zij waren doof voor Mijn woorden. Maar 
Ik zal deze mensheid zo geliefd blijven noemen, haar aansporen zich te hervormen en in al haar 
handelingen eerbiedig te zijn, totdat Ik haar tot een waardige leerling van Mijn leer heb gemaakt. 
49  Ik ben tot u teruggekeerd, zoals Ik u beloofd heb, om u te troosten en u hoop te geven in uw 
beproevingen. Maar niet alleen dit, maar om u te verlichten, zodat u grote stappen kunt zetten op 
het spirituele pad. Ik heb jullie juist in deze ogenblikken van verwarring, waarnaar jullie reikhalzend 
hebben uitgezien, het onderricht gegeven dat jullie nodig hebben om jullie wonden te helen en de 
weg van de verlossing te gaan. 
50  Ik heb alles voorbereid opdat gij een groot werk moogt volbrengen en aan het einde daarvan 
kalm, voldaan en in vrede met Mij en met uw medemensen tot Mij moogt komen. Op dat ogenblik 



van gemeenschap met Mijn Geest zal Ik van jullie geen eerbetoon vragen, jullie verdiensten zullen 
dus niet voor Mij zijn, maar voor jullie zelf, en wat jullie Mij aanbieden zal Ik jullie teruggeven als 
zegeningen en weldaden zonder einde, met rente. 
51  Realiseer je hoeveel ik van je hou. Als jullie meer bewijs willen van de liefde van jullie Vader, 
vraag en Ik zal het jullie geven, want Mijn Liefde is onuitputtelijk. Als je Mijn geduld, Mijn 
toegeeflijkheid wilt testen, doe dit dan ook. Maar nadat gij het hebt ontvangen, nadat gij het hebt 
erkend, doe dan uw medemensen aan wat ik u heb aangedaan. 
52 Vergeef zo vaak als je beledigd bent. Denk zelfs niet aan het aantal keren dat je moet vergeven. 
Uw bestemming is zo hoog dat u niet in deze valkuilen van het pad terecht mag komen, want 
verderop wachten u zeer grote taken. Je ziel moet altijd klaar zijn voor liefde, begrip en goedheid, 
zodat je naar hogere niveaus kunt stijgen. Zoals in het verleden vele van uw broeders en zusters met 
hun werken prachtige bladzijden schreven in het Eeuwige Boek van de Geest, zo zult u die 
geschiedenis voortzetten in hun opvolging, als voorbeeld en tot vreugde van de nieuwe generaties 
die op aarde zullen komen. 
53  Wees sterk, want u gaat door een tijd van beproeving. Elk schepsel, van de zuigeling die 
nauwelijks zijn ogen heeft geopend voor het licht van deze wereld, tot de oude man gebogen door 
het gewicht van de jaren, ondergaat een beproeving, een proces van herstel. Maar Ik geef jullie Mijn 
kracht, Mijn invloed, opdat jullie deze beproevingen zullen doorstaan met geloof en gemoedsrust, 
die jullie onkwetsbaar zullen maken voor de pijn. 
54  Er zal een strijd tussen de wereldbeschouwingen zijn, en het geloof en de overtuiging van de een 
en de ander zullen op de proef worden gesteld. Maar zij die hun werk op drijfzand hebben gebouwd, 
zullen het zien instorten omdat de fundamenten niet stevig waren. In die tijd zullen de sterken de 
zwakken moeten steunen. Zij die niet wisten hoe te bidden, noch de waarheid van mijn onderricht 
konden doordringen, zullen wenen over hun onwetendheid, hun behoeftigheid en hun gebrek aan 
verdienste. Velen van hen zijn echter onschuldig omdat zij geen echte menselijke gids hebben gehad, 
en herders als schapen zullen tranen vergieten vanwege hun onzekerheid en verwarring. 
55  Gij, mensen, door Mij bestemd om uw invloed op deze wereld uit te oefenen, zult waken en 
bidden voor haar vrede en verlossing. U zult uw vleugels uitspreiden om de mensheid te dekken in 
deze uren van gevaar en angst. 
56 Daarom heb Ik u het gebed van geest tot geest geleerd en heb Ik elk symbool of embleem van 
Mijn Goddelijkheid verwijderd. Jullie hebben in jezelf een tempel gebouwd, en van daaruit beminnen 
en verheerlijken jullie Mij. 
Ik heb je respect bijgebracht voor het geloof van je medemensen, en ik heb je opgeleid als een 
schildwacht die waakzaam leeft om het geloof te verdedigen van hen die zwak worden in die strijd 
die al nadert. Dan, wanneer gij uw zending hebt volbracht, zult gij tot Mij met voldoening kunnen 
zeggen: "Onze Vader, wij strijden met het zwaard dat niet verwondt, met liefde en goede wil. We 
spreken het Goddelijke Woord uit, we roepen mensen op om tot U te bidden. Wij brengen troost aan 
hen die lijden, bekeren tot goed hen die de wet hadden overtreden. Wij wekken mannen en vrouwen 
op, die in hun onwetendheid ten einde raad waren, en wekken hun geloof en vertrouwen in U, en 
sedertdien beminnen zij ons en volgen ons." En Ik zal jullie ontvangen als soldaten in Mijn Zaak en 
jullie de beloning geven die jullie verdienen. 
57  Mijn werk zal zich over de aarde verspreiden. Bij de "eersten" zullen anderen komen, en daarna 
nog anderen, want er staat geschreven dat de mens boven zijn huidige toestand zal uitstijgen in het 
verlangen naar zijn geestelijke volmaaktheid. 
58 Hoeveel strijd moeten jullie leveren om de aarde voor te bereiden, zodat Ik Mijn Vrederijk aan de 
mensen kan laten neerdalen! 
59  Bid en denk na over mijn woorden en je zult ontdekken dat ze een oceaan van liefde bevatten. Ik 
heb tot u gesproken door het beperkte verstand van de mens, en dit is, zelfs met alle voorbereiding, 
niet in staat om de betekenis, de reden, die mijn leer bevat, uit te drukken. Doordring het met uw 
ziel, zodat u het met meer helderheid zult begrijpen dan met het hart of het beperkte begrip van uw 
menselijk wezen. Daar mijn werk van het Tweede Tijdperk u groot heeft toegeschenen, zult gij ook 
mijn komst in dit tijdperk erkennen als een bewijs van de oneindige liefde van uw Vader. 



60  Hoe meer jullie jezelf perfectioneren, hoe dichter jullie het doel zullen zien. Je weet niet of je nog 
maar één stap verwijderd bent van je verlossing of dat je nog een lange weg te gaan hebt. Ik zeg u 
slechts dat gij u gewillig en gehoorzaam moet laten leiden door dit woord, dat de stem is van mijn 
goddelijke Geest. Pas op voor het overtreden van de wet, voor het herhaaldelijk begaan van dezelfde 
fout. Geef gehoor aan deze oproep, die een verzoek om correctie is, een verzoek dat jullie Vader tot 
jullie richt, want Ik wil jullie niet tevergeefs op aarde zien leven en dan wenen over jullie 
ongehoorzaamheid. 
61  Werk onophoudelijk aan uw vooruitgang en gij zult zien dat de beproevingen die u thans doen 
lijden en waarvan gij de betekenis niet hebt begrepen, voor uw bestwil zijn en uw wezen met vrede 
en vreugde zullen vervullen. Het zijn wijze beproevingen die Ik jullie zend om jullie ziel te zuiveren en 
te sterken in de strijd, zoals Ik zovele wezens heb bewerkt die jullie vandaag liefhebben en 
aanbidden, wier zielskracht en bewezen deugd jullie erkennen. Het zijn jullie broeders en zusters die 
over deze wereld zijn gegaan en een spoor van zuiverheid en heiligheid hebben achtergelaten. Ik wil 
dat je je met hen verenigt en hen volgt. Want jullie bestemming is dezelfde, allen zijn groot in Mijn 
ogen, allen zijn jullie waardig, en Ik wil jullie zien wonen in de wereld van vrede die zij bewonen. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 323  
 
1 Ik kom uw ziel onderrichten, haar voeden en sterken met mijn liefde. 
2 Geliefde kinderen, jullie zijn Mijn kleine kinderen, Mijn kleine kinderen die de aarde bewandelen 
met bitterheid en lijden. Gezegend zijt gij, die het pad der zonde verlaat, opdat uw ziel nader tot Mij 
moge komen. 
3 De Vader leert u hoe te ontvangen en hoe te vragen. Want waarlijk, Ik zeg u: indien gij u van de 
zonde reinigt, zult gij Mijn vergeving ontvangen en zult gij versterkt worden. 
4  Ik wil u reinigen van elke smet, zodat u genade kunt ontvangen van uw Vader. Verlies deze 
barmhartigheid echter nooit, want zij komt van mijn Goddelijke Geest en is de erfenis die jullie op je 
reis met je mee moeten dragen. Ik ben de Meester en Ik geef u nogmaals mijn Leer, opdat gij ze in 
uw hart draagt en doorgeeft zoals Ik ze u gegeven heb. 
5 Het geweten is als een spiegel waarin uw ziel zichzelf aanschouwt. Ik zeg het je: Het is nu niet meer 
de tijd voor jullie om te zien dat jullie deze spiegel nodig hebben, want Ik heb jullie Mijn Licht 
gegeven, Mijn verheven Woord, opdat het jullie morgen aan niets zal ontbreken, opdat jullie Mijn 
Wet zullen gehoorzamen en een voorbeeld zullen blijven voor de mensen, zoals Mijn apostelen van 
het Tweede Tijdperk deden. 
6 Het is niet de stemdrager van wie jullie dit onderricht ontvangen, want hij is zondig zoals jullie. Ik 
heb hem van zijn wegen afgetrokken en hem bereid om u mijn woord te geven door zijn 
bemiddeling. De betekenis van deze leer is mijn eigen geest. 
7 Reeds in het tweede tijdperk heb Ik tot u gezegd: "Hebt elkander lief", want wie zijn naaste 
liefheeft, heeft Mij lief. 
8 Ik onderscheid u niet naar ras of kleur, noch naar klasse. Ik spreek tot allen in gelijke mate, opdat gij 
één wil zult hebben, opdat gij uw medemensen, die uit verschillende naties komen, met een glimlach 
en met open armen zult ontvangen. Als jullie deze liefde beoefenen, zullen er morgen geen oorlogen 
meer zijn, zal de dood niet langer bezit nemen van de mensheid. Geef Mij niet de schuld van jullie 
oorlogen, o mensheid. 
9 Raak niet in verwarring, bouw geen nieuwe toren van Babel, opdat zij die tot u naderen, u allen 
gelijkelijk bereid zullen vinden. De ongelovige moet bewijzen hebben om de wonderen van de Vader 
te erkennen, opdat zijn ziel haar God zal kennen door mijn woord. 
10 Het bewijs moet van liefde zijn, want dan moet kristalhelder water ontspringen uit zelfs de 
hardste rots. 
11 Verheft u tot Mij, en Ik zal u van elke ziekte bevrijden, want Ik ben de allerbeste geneesheer. Ik zal 
alles wat de mensheid geestelijk nodig heeft bij jou achterlaten, en als jij eenmaal erkend bent, zullen 
alle artsen van de aarde Mij erkend hebben in Mijn geestelijk werk, want dit is Mijn Wil. 
12 Ik heb u het gebed als verdediging nagelaten. Daarom zeg ik tegen jullie: Waakt en bidt, opdat de 
mensheid door u de zaligheid moge verkrijgen, opdat gij het woord, dat gij thans ontvangt, te zijner 
tijd moogt brengen. 
13  De tijd waarin u leeft, die van zo'n grote geestelijke betekenis is voor alle mensen, gaat voorbij, 
onopgemerkt door de mensheid. Maar de tijd zal komen dat het zal worden erkend als een van groot 
belang ─ niet alleen in het leven van het volk dat deze boodschap ontving, maar ook in de 
geschiedenis van alle volkeren van de aarde. 
14 Overweeg de heerlijkheid van het horen van mijn woord. Maar rust niet op uw lauweren, want 
terwijl u zich verheugt over deze genade, weet dan ook dat uw verantwoordelijkheid tegenover de 
volkeren, uw medemensen, zeer groot is, want u moet hun het getuigenis brengen van alles wat u in 
deze tijd hebt ontvangen. 
15 Gezegend zijn zij die Mijn Woord in hun hart bewaren, want zij zullen hun kruis liefhebben en met 
het op hun schouders aankloppen bij hun medemensen om hun de boodschap van licht, vrede en 
liefde te brengen die Ik in Mijn Woord aan dit volk heb toevertrouwd 
16 Elk van mijn lessen van dit jaar 1950 is een voorbereiding opdat, wanneer het ogenblik komt dat Ik 
u mijn verkondiging ten einde verklaar, gij geen tranen zult vergieten, daar Ik u alles geef, opdat het u 
aan niets ontbreekt. Ween dan niet om de afwezigheid van Mijn Woord, mensen. Ik heb jullie reeds 



gezegd dat Mijn essentie in jullie harten bewaard zal worden, en als jullie geheugen zwak mocht zijn, 
zal Ik sommigen van Mijn kinderen inspireren om de bladzijden en geschriften die zij van Mijn woord 
hebben gemaakt, in boeken en albums bijeen te brengen. 
17 Sterk u in meditatie en in gebed. Jullie zijn menselijk en klein, en het "afscheid" van Mijn 
manifestatie zal jullie hele wezen door elkaar schudden. Hoe zal dit volk niet geschokt worden op die 
Dag, wanneer de mensen over de gehele aarde Hem op de een of andere wijze zullen voelen, hoewel 
zij niet eens een flauw vermoeden hebben van Mijn Aanwezigheid in het Derde Tijdperk? 
18 Wanneer het licht eenmaal in de geesten van de mensen is opgegaan, zullen de mensen tot het 
inzicht komen dat alle gebeurtenissen die zich rond het einde van het jaar 1950 hebben voorgedaan, 
het getuigenis waren dat de periode van mijn aankondiging was beëindigd, zoals ook het aanbreken 
van deze tijd werd aangekondigd door gebeurtenissen die de mensen van de gehele aardkring 
hebben geschokt. 
19  Ik bereid u voor en waarschuw u met het oog op de tijd van verwarring van wereldbeelden, opdat 
gij u zult bevrijden van de innerlijke worsteling van de ziel en de marteling van gedachten. Want alle 
wereldbeelden, leerstellingen, theologieën, filosofieën en geloofsbelijdenissen van de mensheid 
zullen door elkaar worden geschud en daardoor een storm symboliseren, een ware storm van de 
geest, op wier bewogen golven gij naar mijn wil moet varen en aan de top blijven totdat de storm en 
de duisternis voorbij zijn. Ik geef u geen beter recept om heelhuids door deze beproeving te komen 
dan gebed en het volgen van mijn woord, waardoor uw geloof onophoudelijk gesterkt zal worden. 
20 Die strijd van wereldbeelden, die botsing van geloofsovertuigingen en ideologieën, die strijd is 
absoluut noodzakelijk opdat alle zwakheden en dwalingen die zich op de bodem van elke sekte en 
instelling hebben opgehoopt, aan de oppervlakte kunnen komen. Pas na deze "storm" zal het 
mogelijk zijn een begin te maken met een morele en geestelijke zuivering van de mensen; want zij 
zullen de waarheid aan het licht zien komen, haar erkennen, in zichzelf voelen, en zich niet langer 
kunnen voeden met hoogmoed en voorwendsels. 
21 Zoals ieder mens vrijwillig en geheel voor zichzelf gebruik maakt van de vitale werking van de zon 
op zijn lichaam, erkennend dat op haar licht, warmte en invloed het stoffelijk leven is gebaseerd, zo 
zullen zij zich van het licht der waarheid bedienen al wat zij nodig hebben voor het behoud, de 
versterking en de verlichting van hun ziel. 
22 Dan zal een kracht werkzaam worden die de mens nog nooit heeft gevoeld, omdat zijn leven zich 
meer en meer zal aanpassen aan de ware beginselen van het leven, aan de normen die door mijn wet 
zijn vastgesteld. 
23  Het is jullie taak, mensen, Mijn boodschap van vergeestelijking, die Ik jullie heb gebracht, over de 
hele wereld uit te dragen. Maar Ik wil dat jullie begrijpen dat de weg om dit Licht te verspreiden twee 
aspecten heeft: een, geheel geestelijke, door middel van het denken, van het gebed, waardoor jullie 
een sfeer van vergeestelijking scheppen, en de andere, geestelijke en tegelijk menselijke, door 
middel van het Woord, van de fysieke Aanwezigheid, van de uitleg van Mijn Woord aan de zwakken. 
Denk aan het voorbeeld van Jezus. 
24  Als je een groot geloof had en een grotere kennis van de kracht van het gebed ─ hoeveel werken 
van barmhartigheid zou je dan doen door middel van je denkvermogen. Maar je hebt het niet alle 
kracht gegeven die het bezit, en daarom besef je vaak niet wat je afwendt in een moment van 
werkelijk gevoeld en waarachtig gebed. 
25 Beseft gij niet, dat iets hoogers het uitbreken van de onmenselijkste van uw oorlogen in uw 
wereld verhindert? Beseft gij niet, dat dit wonder wordt beïnvloed door miljoenen gebeden van 
mannen, vrouwen en kinderen, die met hun geest de duistere machten bestrijden en de 
oorlogsvoering tegengaan? Blijf bidden, blijf waken, maar leg al het geloof waartoe u in staat bent in 
deze activiteit. 
26  Bid, mensen, en spreid over oorlog, pijn en ellende de mantel van vrede van jullie gedachten, 
waarmee jullie een schild zullen vormen onder welks bescherming jullie medemensen verlichting en 
een toevluchtsoord zullen vinden. 
27  Daar de wereld thans zo blind is dat zij het licht der waarheid niet kan zien, noch in haar 
binnenste mijn oproep kan horen, moet gij bidden en geestelijke grond verwerven. Want thans zoudt 



gij niet gehoord worden, omdat alle volken bezig zijn zich voor te bereiden, te verwoesten en te 
verdedigen. 
28 De mensen zullen nog blinder moeten worden wanneer de wanhoop, de haat, de terreur en de 
pijn hun grenzen bereiken. 
29 Dit is ook niet het juiste uur om mijn boodschap te brengen, want jullie zouden als roependen 
midden in een woestijn zijn; niemand zou op jullie letten. 
30 Vergeet niet dat het hart van de mens is als een akker die bebouwd moet worden: Eerst moet het 
worden gereinigd door er rotsblokken uit te verwijderen en het onkruid weg te trekken dat het 
bedekt. Dan moet het vruchtbaar worden gemaakt door regen, zodat een zaadje erin kan ontkiemen, 
en tenslotte moet de tijd komen om het zaadje te zaaien voordat de grond niet langer wil wachten, 
en de gunstige periode voorbij is. 
31 Op dezelfde wijze voltrekt zich in deze mensheid een werk van zuivering, waarin de mens zonder 
het te beseffen zichzelf de beker van het lijden heeft gegeven, die hem zijn oprechtheid zal 
teruggeven. 
32  Alle pijn die hij zichzelf aandoet, zal dienen om zijn hart te verzachten, zodat hij eindelijk al het 
slechte dat in hem is ontsproten, uit het diepst van zijn wezen kan wegwerpen. Dan, wanneer hij niet 
langer kan lijden en geen angst meer kan verdragen, zal hij het licht van het geweten in zijn hart 
voelen komen, het welzijn van berouw, het levenssap van een nieuw leven voor zijn ziel. 
33 De mens, als hij eenmaal is voorbereid, gezuiverd en gezuiverd door pijn en later wordt 
vruchtbaar door de dauw van berouw en zelfreflectie, zal de mens het punt bereikt hebben om het 
goddelijke zaad van vergeestelijking te ontvangen, omdat zijn innerlijk ─ nu verfijnd door berouw en 
het besluit om te hervormen en te vernieuwen ─ hebzuchtig zal zijn, om in zijn boezem het zaad der 
liefde te ontvangen,  van vrede en wijsheid. 
34 Wat zou er van deze mensheid worden als dit volk hier, op het ogenblik dat het naar de komst van 
mijn boodschap verlangt, zich niet had voorbereid om zich aan zijn medemensen te vertonen als 
boodschappers of "werkers" van mijn woord? 
35 Hoe groot is jullie verantwoordelijkheid, discipelen ─ zo groot dat jullie je tegenover Mij zullen 
moeten verantwoorden voor iedere minuut die Ik jullie heb toevertrouwd voor de volbrenging van 
jullie zending. 
36  Ik heb jullie gezegd dat jullie voorlopig moeten bidden, dat wil zeggen beginnen met een 
werkelijke kennis te verwerven van de zending die jullie zullen vervullen ─ dat jullie je hart moeten 
afstemmen door de praktijk van barmhartigheid ─ dat jullie beetje bij beetje je wezen moeten teder 
maken door een inspanning te leveren om je egoïsme, dat de vrucht is van materialisme, te 
bestrijden. Dan zal de vergeestelijking meer en meer in je binnendringen. 
37  Weest geen kleine kinderen meer, zodat wanneer Ik u zeg te bidden, gij begrijpt dat Ik u vraag om 
goede werken, want het zijn uw woorden of gedachten ─ al dan niet ─ die werkelijk tot Mijn Geest 
spreken. Als een gedachte, hoe mooi ook, niet gevoeld wordt, mist zij inhoud. Indien een woord of 
een zin, hoe mooi ook uitgedrukt, geen werk wordt, zal het geen leven hebben, en gij weet reeds, dat 
wat geen leven heeft, als niet-bestaand is, en daarom kan het door Mij niet ontvangen worden. 
38 Jullie weten nu dat wanneer ik tot jullie zeg: "Bidt", jullie je niet moeten beperken tot het 
bijeenbrengen van je gedachten in een innerlijke devotie, maar ook dit heiligdom moeten verlaten en 
bij ieder van jullie medemensen een belofte van liefde van ware broederschap moeten achterlaten 
als het zekerste bewijs dat jullie leven wakend en biddend voor je naaste leven. 
39 Zo zullen jullie tekortkomingen beetje bij beetje verdwijnen, jullie zullen de strijd aanbinden met 
jullie verdeeldheid en de voorbereiding bereiken waarover Ik zo vaak tot jullie spreek in Mijn 
onderricht. 
40 Indien dit volk, op het ogenblik dat de mensen in hun harten naar mijn nieuwe boodschap 
verlangen, zich niet door praktische daden heeft voorbereid, noch zich heeft gelouterd in een strijd 
van liefde tegen haat, van barmhartigheid tegen egoïsme, en van vrede tegen onenigheid, ziekte en 
lijden, laat het dan niet verwachten dat het door het woord alleen de bodem van de harten kan 
bereiken en hen van mijn waarheid kan overtuigen. 



41 Daarom zeg Ik jullie, terwijl Ik jullie Mijn woord geef, dat jullie het in praktijk moeten brengen, 
want alleen zo zullen jullie de essentie van Mijn leringen, hun betekenis en hun oneindige goedheid 
kunnen begrijpen. 
42 Van 1866 tot 1950 zijn 84 jaren verstreken, een heel tijdperk van geestelijke openbaringen waarin 
het Goddelijk Licht onophoudelijk op iedere ziel en op alle "vlees" heeft geschenen ─ waarin de 
Geestelijke Wereld zich op één manier aan dit volk heeft geopenbaard, en op vele manieren aan de 
gehele mensheid. 
43  Nu nadert het ogenblik om u vaarwel te zeggen met de middelen die Ik heb gekozen voor Mijn 
verkondiging in deze tijd. Maar Ik zal blijven wachten op jullie voorbereiding en jullie vergeestelijking 
om Mijn verkondiging aan de mensheid te hervatten, ook al zal Ik niet langer hersenen gebruiken om 
Mijn boodschappen over te brengen, maar Ik zal de rechtstreekse verkondiging van Mijn Geest aan 
jullie gebruiken. 
44 Toen Ik door de mond van een profeet uit de oudheid zei dat er tijden zouden komen waarin Mijn 
Geest zou worden uitgestort op iedere ziel en op alle vlees, en dat de mensen visioenen en 
profetische dromen zouden hebben, doelde Ik op de tijd die nu aanbreekt, wanneer de gaven die 
iedere ziel bezit tot openbaring zullen komen, en wanneer zij de Goddelijke Waarheid zal zoeken en 
getuige zal zijn van de vervulling van alles wat u was voorspeld 
45  Vreest niet de dag waarop Ik voor de laatste maal tot u zal spreken, noch vreest de tijd van 
bezinning wanneer gij Mijn woorden niet meer door menselijke lippen zult horen. Want waarlijk, Ik 
zeg u: Ik zal aanwezig zijn, Ik zal u horen en u geen ogenblik verlaten, Ik zal uw geloof bemoedigen 
door Mijn liefde, Ik zal u Mijn tegenwoordigheid doen gevoelen in verschillende vormen, Ik zal uw 
bijeenkomsten vullen met geestelijke essentie en Goddelijke ingevingen door u gedachten, werken 
en woorden te geven, Ik zal uw schreden leiden en u behoeden voor vallen en struikelen. 
46 Wees niet bang voor de nieuwe tijden, twijfel niet aan mijn aanwezigheid in de geest, want ik zal 
jullie mijn stem laten horen, jullie twijfel wegnemen en tot jullie zeggen: ach, jullie van weinig geloof, 
die moeten zien en aanraken om te geloven 
47  Indien gij werkelijk vergeestelijkt wilt worden om u terecht discipelen van Mij te noemen in dit 
Derde Tijdperk, denk dan diep na over deze plechtige ogenblikken, deze leringen, die tot de laatste 
behoren die gij zult ontvangen. 
48 Ik wil dat jullie, als goede leerlingen, je Meester tot voorbeeld nemen in zijn waarachtigheid, 
opdat jullie in al jullie omzwervingen je zending zullen volbrengen zonder ooit af te wijken van de 
richting die de wet en het geweten hebben aangegeven. 
49  Sinds Ik vele eeuwen geleden Mijn komst aan u aankondigde, heb Ik Mijn belofte vervuld. Daar Ik, 
na door Mijn stemdragers met u te hebben gecommuniceerd, u een tijd van onderdak heb beloofd 
waarin Ik onophoudelijk over het geestelijk koninkrijk zou spreken, heb Ik dit ook gedaan. Maar 
aangezien ik u de datum onthuld heb waarop ik deze boodschap zou beëindigen, zal en moet ik mij 
hieraan houden. Want in Mijn Wil kan geen enkele verandering zijn, noch kunnen Mijn Goddelijke 
plannen een verandering ondergaan, noch is er enige andere macht of wil om het lot van het leven 
en van de mensen te veranderen. 
50  Alles is door Mij van eeuwigheid af voorzien, niets ontsnapt aan Mijn wijsheid. Elke tijd stond 
vanaf het begin vast, en elk lot was uitgestippeld. Ook al hebben de mensen hun wil nooit op de 
mijne afgestemd, toch heeft mijn wil plaats gehad. 
51  Ik heb u steeds tijd gegeven voor uw voorbereiding en u voorzien van middelen om uzelf te 
redden. Alvorens u Mijn oordeel te zenden om rekenschap van u te eisen aan het einde van een 
tijdperk of een periode, heb Ik Mijn Liefde voor u geopenbaard door u te waarschuwen, u wakker te 
schudden en u aan te sporen tot berouw, correctie en goedheid. Maar toen het uur des oordeels 
kwam, heb ik niet stilgezeten om u te vragen of gij reeds berouw hadt, of gij u reeds hadt voorbereid, 
dan wel of gij nog volhardt in het kwade en in de ongehoorzaamheid. Mijn oordeel kwam op het 
vastgestelde uur, en hij die zijn ark op tijd wist te bouwen, werd gered. Maar hij die spotte toen hem 
het uur des oordeels werd aangekondigd, en die niets deed voor zijn redding, moest verloren gaan. 
52  Denk na over wat Ik nu tot u zeg, opdat gij zult weten dat uw wil de Mijne nooit zal kunnen 
veranderen, ook al lijkt het u soms ─ dat wanneer het Uur des Oordeels is gekomen, Ik u zal zoeken 
en u zal bezoeken om aan een ieder te geven naar zijn verdiensten. Want voordien sprak Ik vol liefde 



en licht tot jullie, opdat jullie op tijd de reddende ark zouden bouwen ─ de ark die jullie in de dagen 
van het grootste oordeel zou kunnen behoeden voor de ondergang in de overstromingen van de 
wereldwijde zuivering. 
53  Indien dit gebeuren nog geen gestalte heeft gekregen in de nieuwkomers en de achterblijvers, 
dan ligt de verantwoordelijkheid ervoor bij de oudsten, bij de "eersten", bij de discipelen, opdat zij 
hun kleine broeders en zusters leren hoe zij de wil van de Vader moeten gehoorzamen, en hoe zij Zijn 
Wet moeten vervullen. Maar ik zeg u: Indien zij geen voorbeeld geven van gehoorzaamheid, noch 
van het getuigenis van Mijn waarheid, zal Ik hun zeker een ander bewijs geven van Mijn 
rechtvaardigheid, en van de wijze waarop Mijn wil boven alles wordt vervuld. 
54  Je vraagt je diep in je hart af waarom ik je ziel zo ernstig verwijt. Maar ik zeg je: Indien Ik, toen Ik 
u schiep, u een van Mijn eigenschappen zou hebben ontzegd, zoudt gij reden hebben om te klagen of 
verbaasd te zijn over Mijn verwijten. Maar daar Ik weet, dat Ik iets van elk van Mijn vermogens, 
deugden en eigenschappen in uw wezen heb gelegd en Ik u ook openbaringen heb gegeven over 
Mijn Wet, over uw bestemming en over het leven en Ik u de nodige tijd heb gegeven voor uw begrip, 
ontwikkeling en ontplooiing, moet gij het rechtvaardig achten, dat Ik tot u nederdaal om uw werken 
en het gebruik dat gij van Mijn gaven hebt gemaakt, te oordelen. 
55 Ik zeg u nogmaals, dat indien Ik u ook maar één van Mijn eigenschappen zou hebben ontzegd, het 
niet gerechtvaardigd zou zijn u de fouten te verwijten die gij in uw leven begaat. 
56 Aldus zult gij kunnen begrijpen, dat er geen mensch is, noch ooit geweest is, waarin geene ziel is 
geweest, die haar bezielde, noch is er ooit eene menschenziel geweest, die zonder geest is. 
57  Welke grotere heerlijkheid is er voor de mens dan te weten dat een wezen van licht hem bezielt, 
een bewoner van het Geestelijk Koninkrijk, een afgezant of boodschapper van een hogere wereld? 
En aan de andere kant ─ welk groter geluk is er voor de ziel dan te weten dat eeuwig bij haar is de 
stralende vuurtoren van de Geest, die het licht van het Goddelijke is dat haar pad verlicht? 
Maar omdat jullie je tijd hebben verspild, je alleen met aardse dingen hebben beziggehouden en je 
dagelijks meer en meer hebt verwijderd van de gedachten over het Geestelijk Leven ─ omdat zelfs 
jullie religieuze gemeenschappen lijden aan een gebrek aan spiritualisatie, hebben jullie een 
vermoeide, zieke en melancholische mensheid, die, wanneer zij de stem van haar Vader hoort, die 
afstemt om haar te oordelen en ter verantwoording te roepen, wordt getroffen door de eis van 
verantwoording en wonderen: Waarom zo'n grote strengheid tegen dit zwakke, kleine, zieke en 
onwetende volk? Maar het is zich er niet van bewust dat het niet in orde is wanneer het zo 
antwoordt op de stem van zijn Meester. Want het is niet zwak, omdat het de kracht in zich heeft die 
God het gegeven heeft, noch is het klein, omdat in zijn geestelijke en lichamelijke vorming de 
wijsheid en volmaaktheid is waarmee Ik het geschapen heb, noch is het onwetend, omdat het door 
middel van de Geest volkomen weet wat het doet, wat het moet doen en wat het moet nalaten. 
Als het zich echter ziek voelt, komt dat omdat het gebrek aan harmonie, zowel met het geestelijke als 
met het aardse, het heeft verwijderd van de oorspronkelijke bronnen van leven, zoals de geestelijke 
gemeenschap met Mij en het contact met zijn Moeder, de Natuur. 
58  Ik verzoek u dringend diep na te denken over Mijn Woord en Ik moet u zeggen dat, indien iemand 
- nadat hij Mij gehoord heeft - Mijn verwijten en Mijn oordelen onrechtvaardig blijft achten, dit 
alleen is omdat hij de betekenis van Mijn Woord niet heeft kunnen vatten, en Ik zal dan zijn 
verharding van hart en gemoed moeten vergeven. 
59 Jullie zijn lange tijd op de proef gesteld, geliefde mensen, omdat het nodig is dat jullie je zuiveren, 
zodat jullie waardig worden om mijn woord aan jullie medemensen over te brengen ─ vandaag, nu 
de volkeren zozeer behoefte hebben aan een boodschap van vrede. 
60  Ik zal geen boodschappers zenden die dood zijn voor het leven der genade, want zij zouden niets 
te geven hebben. Ik zal deze missie niet toevertrouwen aan hen die hun hart niet gezuiverd hebben 
van egoïsme. 
61  De boodschapper van Mijn Woord moet een discipel van Mij zijn, wiens aanwezigheid alleen al 
Mijn vrede in de harten doet voelen. Hij moet in staat zijn zijn medemensen te troosten, zelfs in de 
moeilijkste ogenblikken van het leven, en er moet altijd een licht uit zijn woorden vloeien, dat alle 
duisternis van de ziel of van het verstand verdrijft. 



62  Ik vond dit volk "dood" en wekte hen tot leven met het licht van Mijn woord. Waarom zouden 
Mijn discipelen niet in staat zijn hetzelfde te doen voor hun medemensen, daar dit is wat Ik hun heb 
geleerd? 
63  Wanneer Ik spreek over de doden, bedoel Ik hen die gestorven zijn aan het geloof, het goede, de 
waarheid, en Ik kan u zeggen dat er in ieder van u een dode was toen u tot Mijn manifestatie kwam. 
64  Toen mijn woord de grafsteen van uw hart raakte, deed het de ziel, lang begraven onder het 
materialisme van uw leven, beven. 
65  Onbekende gewaarwordingen, begraven gevoelens van liefde en verlustigingen van de ziel 
hebben u mijn woord doen ervaren. Gretig kwam je naar de goddelijke straal die door de stemdrager 
werd aangekondigd, om te genieten van die essentie die je vanuit de oneindigheid naar je hart 
voelde neerdalen. 
66  Dit zijn voor u ogenblikken van ware vrede geweest, waarin u, vervoerd in een wereld vol licht en 
volmaaktheid, uw aardse bestemming bent vergeten. 
67  Toen werd uw hart overweldigd door dankbaarheid, want juist op dat ogenblik, toen u van het 
leven niets dan pijn verwachtte, werd de sluier van het mysterie gescheurd en viel een straal van 
goddelijk licht op uw ziel als een boodschap van liefde, waarheid en troost. 
68 In uw duister, pijnlijk en eentonig leven geschiedde het onverwachte wonder van mijn terugkeer 
door een geestelijke en tegelijk verstandelijk begrijpelijke aankondiging. 
69  Vanaf die dag verscheen er een nieuw leven voor je ogen. De schaduwen van twijfel en 
onzekerheid verdwenen, en het licht ging aan in je hart. 
70 Dit is de nieuwe dageraad waarover Ik zo vaak spreek in Mijn Woord, dit is de nieuwe dag 
waarvoor jullie ontwaakt zijn. 
71 Je hebt nu hoop, voelt je veilig, en weet nu wat je moet doen om op dit pad te leven. 
72 In je hart zijn nobele voornemens geboren, goede bedoelingen, mooie doelen. 
73 De Weg spreidt zich voor jullie ogen vol licht uit en nodigt jullie uit om hem onophoudelijk te 
bewandelen, om jullie zijn schoonheden te tonen en om jullie bij iedere bocht nieuwe leringen te 
openbaren. 
74  Wie van u wenst dit wonderbaarlijke ontwaken niet toe aan de gehele mensheid? Wie van jullie 
wil deze schat alleen voor zichzelf? Niemand. Ik zie in ieder hart het verlangen naar een wereldwijde 
opstanding, het verlangen naar vrede en licht in alle mensen. Waarlijk, Ik zeg u, dit verlangen, dat 
dagelijks in uw hart groeit, zal de kracht zijn, die u morgen zal leiden om te strijden voor de 
verwerkelijking van het ideaal, dat mijn woord in uw ziel heeft doen ontkiemen. 
75  Ik zal mijn volk de middelen geven om mijn boodschap aan alle volkeren over te brengen. Ik zal er 
op toezien, dat het op zijn weg mensen van goede wil vindt, die het zullen helpen om mijn 
mededelingen tot aan de grenzen der aarde uit te dragen. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 324    
 
Mijn vrede zij met u! 
1 Ik ben nedergedaald tot uw hart, dat Ik bereid heb gevonden Mij te ontvangen. Wie van u heeft Mij 
gezocht, die Mij niet zou hebben gevonden? 
2  U dwaalt thans in een woestijn, maar u hebt mijn tegenwoordigheid in deze stem, die u 
onophoudelijk bemoedigt in de ontelbare beproevingen van de weg. Gij zijt gevoed met het brood 
des Geestes, terwijl vele scharen in woestijnen wonen, waar zij noch water, noch voedsel, noch een 
gids hebben gevonden.  
3 Ik kom tot allen, heb geen ras bevoordeeld. Mijn Geest daalt neer tot alle mensen, maar alleen zij 
die bereid zijn, ontvangen Mij en verfrissen zich in Mijn tegenwoordigheid. 
4  Ik zegen het "volk Israël" dat de deuren van zijn hart heeft geopend om Mij onderdak te verlenen ─ 
zij die hun ogen voor het licht hebben geopend en in dit werk alle waarheid en heerlijkheid hebben 
ontdekt die het bevat. Want zij zullen gered worden, en door hen zullen de volgende geslachten 
gered worden. 
Gij, uitverkoren volk, dat Mij steeds gehoord hebt, komt heden nog eenmaal, buigt voor Mij en zegt 
tot Mij: "Vader, richt onze schreden, ontvlamt ons geloof nog meer, laat ons niet in verzoeking 
vallen". Gij zegt Mij in uw gebed, dat gij grote beproevingen hebt, dat gij een beker van leed hebt 
ledigd, dat uw voeten gekneusd zijn op de doornen van de weg. Maar de Meester antwoordt u: 
"Wees geduldig in de beproevingen, drink uw beker van lijden met overgave, en wacht op de dag van 
morgen terwijl gij arbeidt in Mijn onderricht. 
5  Gij zijt voorzeker gewaarschuwd, gij wist wat deze tijden zouden brengen, omdat Ik het u 
aankondigde. Je bent niet blind, je loopt op het pad vol licht. Het zijn anderen die struikelen, vallen 
en tranen vergieten; het zijn de onwetenden die niet weten waarheen zij gaan, die een onvruchtbaar 
en nutteloos leven leiden. 
Maar jullie, mensen, die weten dat jullie alle gaven van de geest bezitten, dat jullie Mijn 
aanwezigheid hebben in Mijn woord en Mij dag na dag hebben ontvangen in Mijn onderricht, jullie 
zijn de sterke die Mij zijn strijdlust toont ─ een geest die tegenspoed heeft overwonnen, die de grote 
hindernissen heeft overwonnen en de grote barrières heeft doorbroken in het verlangen naar Mij, 
naar volmaaktheid. Want jij moet de eerste zijn, de sterke onder de mensen, die waarachtig spreekt 
en getuigt van wat hij heeft beleefd. 
6  Wanneer die grote laatste beproeving nadert, zult gij tot uw medemensen spreken. Uw woorden 
moeten de stilte doorbreken waarin de mensheid zal vallen, verstoord voor een korte tijd door die 
grote visitatie. Het zal de stem van "Israël" zijn die opstaat, tot de wereld spreekt en haar verkondigt 
wat Ik haar heb beloofd: Vrede aan de mensen van goede wil, redding aan de mensen van geloof, 
gezag en kracht aan een ieder die zich verheft tot een zuiver ideaal . 
Om u te bemoedigen zal Ik mijn woorden op uw lippen leggen, mijn ingevingen in uw hart, opdat u 
deze mensheid veilig zult leiden. Je bent uitgebreid voorbereid. In elk van Mijn leringen heb Ik voor 
jullie ogen een oneindig pad geopend vol idealen en vergeestelijking. 
7  Uw geest en nog meer uw ziel zijn verkwikt, terwijl gij de genietingen van dit woord hebt genoten 
en het in uw hart hebt bewaard om het later te bestuderen. Reeds nadert de tijd van grote studie 
voor het volk Israël, waarin gij zult moeten nadenken over de woorden die Ik u heb gezegd, over de 
leringen die Ik u heb gegeven als een testament voor u en voor de gehele mensheid. 
8 Wees voorbereid, mensen, want uit alle harten zullen vele ideeën ontspringen die jullie gedachten 
zullen uitdagen, en jullie zullen geen geestelijke verwantschap vinden onder de mensen. Het is de tijd 
van de voorspelde strijd. Terwijl sommigen zich zullen inspannen om Mijn Waarheid te verdedigen 
en Mijn Leer te verspreiden, zullen anderen het willen vernietigen, zullen zij steen na steen willen 
neerhalen van dit Werk dat Ik in het hart van het volk Israël heb gebouwd. 
9  Zij zullen met fanatisme en onwetendheid opstaan, omdat een ieder het naar zijn vermogen zal 
hebben begrepen. maar ik, het licht, zal naar jullie neerdalen om jullie te leiden. Ik, de Rechtvaardige, 
zal de Waarheid doen schijnen in het hart van hen die Mij met een voorbereide ziel hebben gehoord. 



10 Volk van Israël: in deze grote strijd zult u alleen de wapens van liefde, vrede en gerechtigheid 
dragen. Wat zou er van u worden als u het tweesnijdend zwaard ter hand zou nemen dat pijn doet 
en doodt? Bovenal, zult u mijn licht laten schijnen en mijn woord aan de harten brengen. Gij zult u 
wapenen met geduld, voorzichtigheid en liefde, gedachtig aan de leringen die Ik u te midden van 
deze vrede heb gegeven. Hoewel ik de gemeenschappen heb zien worstelen in grote stormen, in 
grote verwarring, is mijn woord als een vuurtoren geweest in die zee die werd geteisterd door 
wereldbeelden, ideeën, verschillende interpretaties. 
Laat ieder van jullie een heraut van de waarheid zijn, laat allen Mij tot voorbeeld nemen, laat allen 
zich de liefde herinneren waarmee Ik ieder van Mijn discipelen onderrichtte, het geduld waarmee Ik 
ieder van Mijn eerste discipelen opleidde en de vergeving die Ik allen schonk wanneer zij fouten 
maakten en bezweken voor de verleiding. 
11  Dus jullie, Israël, die discipelen van Mij zullen blijven, die getuigenis zullen afleggen van deze 
Meester, moeten Mij tot voorbeeld nemen. Dan zal het moment van beproeving zijn, van je kans, 
dan zul je ook jezelf kennen, dan zul je de grootheid van je ziel kennen. Maar als je niet voorbereid 
bent, zul je je zwakte betreuren. Ik, als Meester, heb jullie onderwezen, heb jullie oneindig veel 
onderricht gegeven, en wanneer dit jaar 1950 ten einde loopt - een genadejaar, het laatste waarin Ik 
in deze vorm zal spreken - zullen jullie voorbereid zijn, en alles wat jullie niet door middel van de 
stemdrager hadden moeten horen, zullen jullie door intuïtie in jullie ziel ontvangen. 
12 Op deze wijze zullen jullie de grote leringen begrijpen. Het pad dat ik voor je heb uitgestippeld is 
oneindig. Je zult nooit kunnen zeggen dat je het einde hebt bereikt, dat je niets meer te leren of te 
bestuderen hebt, dat je alles begrepen hebt. 
Nee, mensen, een korte tijd zal voor jullie niet genoeg zijn om mijn Leer te begrijpen, jullie zullen 
gedurende deze hele reis op aarde moeten studeren, en daarna, aan gene zijde, zal jullie ziel verder 
trekken naar de geestelijke regionen in verlangen naar de essentie en de wijsheid van mijn Geest, en 
jullie zullen nog andere horizonten ontdekken, jullie idealen zullen groter worden, en dan zullen jullie 
begrijpen dat jullie Vader oneindig is in zijn licht en in zijn liefde voor zijn kinderen. 
13 Heden zijn jullie geen kind-discipelen meer, geen kleine kinderen meer in dit Werk, jullie zijn ver 
afgedwaald in de vervulling van jullie zending. Ik heb tot u gesproken en u gezegd dat "het volk 
Israël" op aarde verbleef om Mij te ontvangen. Daarom zijn er vele tijdperken waarin je ziel Mij heeft 
gehoord. 
14  Je hebt al enkele levensfasen doorlopen, je bent geëvolueerd. U hebt de ervaring en de vruchten 
die u in het verleden hebt geplukt. U hebt reeds grote beproevingen doorstaan, daarom zal uw ziel 
zich niet laten misleiden door valse lichten. U kent de "smaak" van mijn woord, u hebt uw ogen 
geopend en kent het zuiverste geestelijke licht. U hebt gelezen in het grote boek van mijn wijsheid en 
zult niet in staat zijn verward te worden door de onvolmaakte wetenschappen. 
15  Ik heb het ware Licht en de ware Wetenschap, die in Mij is, tot uw kennis gebracht. Ik heb u groot 
gemaakt naar de ziel, omdat Ik wil dat u Mij meer met haar dan met het verstand zoekt, opdat u in 
waarheid geestelijke wezens zult zijn. Want nu al nadert de tijd van grote kansen voor het volk van 
Israël. Als jullie je vandaag hebben gevoeld als gevangenen, met een beperkt werkterrein voor de 
beoefening van Mijn leer, dan is nu het moment nabij waarop Ik voor ieder van jullie de wegen zal 
openen en daar zullen jullie Mijn leer in praktijk brengen en in de beoefening ervan zullen jullie de 
grootheid van elk van Mijn woorden ontdekken. 
16 Alleen zo zullen jullie in staat zijn mij te begrijpen, op die manier zullen jullie mijn woord juist 
interpreteren en geen theorieën en ideeën in jullie geest vormen die jullie in verwarring brengen en 
jullie niet tot het begrijpen van mijn leer leiden. 
Jullie moeten de liefde, de vrede en de barmhartigheid beoefenen om één te worden met jullie 
Vader, dan kunnen jullie jezelf kennen zoals Ik jullie heb toebereid ─ vol van gaven en genaden. Ik 
heb u gezegd, dat Ik u naar Mijn beeld en gelijkenis geschapen heb, dat ieder van u grote werken kan 
doen, die van Mij getuigen, die u op Mij doen gelijken, en krachtens uw bekwaamheid kunt gij ze 
volbrengen. 
17 Ben je al klaar? Hebben jullie je al voorbereid om Mij tot voorbeeld te nemen? Waarlijk, Ik zeg 
jullie, het ontbreekt jullie aan niets hiervoor, jullie hebben reeds de rijpheid van de ziel bereikt en 
vanaf dit punt kunnen jullie actief worden en Mij de eerste vruchten aanbieden van jullie vervulling 



van de zending, terwijl een groot deel van de mensheid nog steeds slaapt in afwachting van het 
duwtje of de schok die hen zal doen ontwaken. 
18  U waakt en bidt, en houdt uw geloof brandend. U bidt voor allen die zich onterfd voelen en die 
van het geestelijke pad zijn afgedwaald, en dit gebed omringt de mensen en redt hen, verlost hen. De 
tijd zal komen dat die harten waarin je liefde hebt gezaaid en die je nog niet kent, omdat je zowel 
voor hen die je kent als voor hen die je niet kent hebt gebeden, op je pad zullen komen, of je zult op 
je pad tot hen komen en hen ontdekken, en dan zul je één worden met elkaar, dan zal je ziel het zaad 
herkennen dat ze heeft gezaaid. 
19  De provincies wachten op u; Ik heb veel tot u gesproken hierover, maar gij hebt het als iets verafs 
beschouwd, omdat gij het niet onmiddellijk hebt zien gebeuren. Maar het ogenblik zal komen dat gij 
zult strooien, en dan zult gij dit zaad als overvloedig zaad met u nemen om het te strooien op de 
velden der mensheid. Daar zul je je vooruitgang realiseren, daar zul je je ideaal beginnen te 
bevorderen, daar zul je groot worden door je daden van liefde en opoffering voor de mensheid. 
20  Het is noodzakelijk dat gij door deze beproevingen gaat, opdat gij Mijn leer zult begrijpen. Ieder 
van jullie moet een apostel worden, en Ik zal jullie verlichten en zegenen van gene zijde. 
21  Je hebt dezelfde gaven die zij toen hadden. Ja, volk van Israël, want gij waart Mijn discipelen in 
die tijd, evenals die twaalf en allen die Mij gehoord hebben in het tweede tijdperk. In jullie heb Ik 
Mijn zaad gelegd, Mijn wijsheid heeft jullie zielen omhuld. Maar als je je er korte tijd niet vervuld van 
hebt gevoeld, komt dat omdat je nog niet hebt nagedacht en gestudeerd. 
22  Ik schenk u nu een tijd van vrede, een tijd van afstand van uw aardse leven, opdat u kunt 
studeren en daarna voorbereid aan uw zending kunt beginnen. Wanneer deze tijd komt, laat hem 
dan niet onopgemerkt voorbijgaan, wijd deze tijd die Ik u schenk niet aan het wereldse leven. Ik zal u 
geven wat nodig is voor uw levensonderhoud daarbovenop, en voor de ziel al wat gij nodig hebt. 
23  Ik ben gekomen omwille van de ziel van de mens, om haar te redden uit de duisternis waarin zij 
heeft geleefd. Het lichaam is secundair, het aardse leven, hoewel belangrijk voor de mens, is ook 
secundair. Voor u is een brood genoeg om u te voeden, een deken om uw lichaam te bedekken en 
het te beschermen tegen de grillen van het weer, zelfs een eenvoudig gewaad, en dit is voldoende. 
Maar de ziel die een lange weg moet afleggen, die Mij met grote verdiensten moet bereiken om de 
grote beloften te verkrijgen, heeft haar kans bij U nog niet gehad, is nog geketend, roept nog 
voortdurend om redding en bevrijding. Ze rijst op in de kern van je wezen en schudt je harde hart. 
Toch is zij het die over "het vlees" moet heersen en niet dit, dat over de ziel moet heersen. 
24  Het fysieke omhulsel is slechts het gewaad, het werktuig dat Ik u op aarde gegeven heb, opdat gij 
er een tijdlang van zoudt kunnen leven. Ik zal de ziel vragen rekenschap te geven van haar lichaam op 
het moment dat jij dit kleed hebt uitgetrokken. 
Maar het materialisme waarin jullie leven is een kerker waarin jullie je ziel hebben onderdrukt. Ik zal 
nu haar deuren openen, Ik zal jullie de vrijheid geven, zodat jullie heel dicht bij Mij kunnen leven en 
deze mensheid kunnen liefhebben met alle kracht van je wezen. 
25  Ik wil dat het volk Israël is als een tedere moeder die deze weerloze mensheid ontvangt, dat uw 
schoot warm is, dat uw ogen vol liefde en mededogen zijn voor deze mensheid. Ik vertrouw haar aan 
jullie toe, zodat jullie haar als een jongere zus kunnen beschouwen, of - als jullie dat willen - als een 
dochter. Ik zal jullie verlaten als vertegenwoordigers van Mijzelf, en zoals Ik de mensheid liefheb, 
zegen en omhels, zo zullen jullie dat ook doen. Het hongert naar liefde, naar voorbeelden, en naar 
licht. Ik zal tot de mensheid zeggen: Zoekt "het volk Israël", in hen zult gij Mijn plaatsvervanger en 
Mijn wonderen vinden, op hen zal Ik Mijn onderricht en Mijn weldaden uitstorten! 
26 Hoe groot is jullie taak, geliefde mensen, jullie hebben het nog niet begrepen! maar maak je geen 
zorgen. Als jullie in Mij geloven, zullen jullie tot de vervulling ervan kunnen opklimmen en zullen jullie 
die eervolle plaats tegenover de mensheid moeten innemen. 
Bereidt u nu voor, daar gij nog tijd hebt om na te denken en te mediteren ─ nu gij nog niet staat te 
prediken voor de grote scharen en nog zelf de dwalingen kunt verbeteren. Doordring je innerlijk om 
te zien wat het aan goeds en slechts in zich bergt, en om de deugden te bevorderen die je kunt 
ontdekken en die Ik in je ziel heb ingeprent vanaf het begin, sinds je werd geschapen. Maar datgene 
wat je aan slechtheid zou moeten ontdekken ─ alle onvolkomenheden die in jou aanwezig zouden 
moeten zijn ─ zou je in volmaaktheden moeten veranderen. 



27  De aarde is een dal van verzoening en beproeving voor de geest. Maar het moet zegevieren door 
de kracht en de macht die Ik het gegeven heb, want het is een deel van Mijzelf, het is Mijn eigen 
Essentie, Mijn eigen Leven. Jullie zijn Mijn schepselen, gelijk aan Mij. Welke obstakels zul je dus op je 
pad tegenkomen die je op het pad van vergeestelijking en opwaartse evolutie niet kon overwinnen? 
28  Mensen: Het is voldoende voor jullie om dagelijks te bidden en je te bekwamen in de studie van 
Mijn leer om voor jezelf een weg te banen door je eigen inspanning, om alle beproevingen te 
doorstaan, om geduldig te wachten als je moet wachten en om alles te ontvangen zoals het Mijn Wil 
is. Ik heb u geen bloemrijk pad beloofd, Ik heb u niet gezegd dat u gelukkig zult zijn en volmaakt geluk 
zult genieten op deze aarde. Ik heb jullie geleerd dat jullie beproevingen zullen ondergaan en dat 
jullie een weg van boetedoening zullen gaan, waarbij jullie je vroegere overtredingen zullen 
goedmaken, net zoals jullie verdiensten moeten verwerven om te kunnen opstijgen. 
29  Dit is wat ik tot u heb gezegd, mensen. Daarom, wees toegewijd in beproevingen, verdraag uw 
leven met vreugde. Hoop dat wat je bij het vallen van de nacht niet hebt ontvangen, je bij het 
aanbreken van de dag zult ontvangen. Want een ieder die op Mij vertrouwt, ontvangt, en een ieder 
die bidt, is sterk. Daarom leidt deze Meester u, leerlingen, steeds naar het gebed, naar de studie van 
de geestelijke leringen, naar de studie van het menselijk leven, opdat gij te allen tijde wijs en 
rechtvaardig moogt zijn, opdat gij rechtvaardig moogt zijn in al uw beslissingen, opdat gij moogt 
getuigen dat gij Mijn apostelen zijt en gij u vol vrede moogt gevoelen vanwege de rechtvaardigheid 
die gij in uw handelen hebt gebracht. 
30 Zo bereid Ik u voor, volk van Israël, zo heb Ik u in deze Kerk verenigd. Degenen onder u die zijn 
gekomen in de laatste uren van Mijn woord, heb Ik onderwezen en opgeheven om u allen te 
verenigen in één gedachte, in dezelfde studie, opdat u, nieuwelingen, een gelijke graad van 
ontwikkeling zult bereiken met hen die Mij reeds lang hebben gehoord. 
31 Ik zie jullie allen dezelfde ladder betreden en hoge idealen koesteren, altijd de ziel op de eerste 
plaats stellen, biddend en alles van Mij verwachtend. Ik zegen je en zeg je: Dat verwacht ik ook van 
de mensheid. Wanneer wordt het omgebouwd? Wanneer zal het zijn mantel van onreinheid hebben 
afgeworpen? Wanneer zal het zijn materialisme hebben afgezworen om op zoek te gaan naar het 
spirituele gewaad? Dit grote werk zal niet door jou volbracht worden. Ik, die onvermoeibaar werk, zal 
de mensheid bekeren in de tijd die daarvoor nodig is. Het zal zich ontwikkelen, het zal zo dadelijk 
grote stappen zetten, want ik bereid de beproevingen en omstandigheden voor die het tot 
vergeestelijking moeten brengen. U moet uw opdracht in de huidige tijd vervullen, maar ik zal te 
allen tijde werken en vervullen. 
32  Jullie hebben Mijn woord leren kennen, jullie hebben ingezien dat het van Mij komt, maar jullie 
verlangen soms ook naar de warmte en tederheid van moederlijke liefde. Maar de Meester vraagt u: 
Hebt u in dit woord van de Meester ook niet de tederheid en de liefde van de Moeder herkend? 
Ik heb jullie gezegd dat Ik één Meester ben, één Geest, en in Mij zijn alle soorten van liefde. Als je 
verlangt naar Maria, zoek haar dan in Mijn eigen Woord ─ in dit Woord hier, dat je voortdurend 
zegent en streelt. 
33  Ja, volk van Israël, in Mij spreken de Vader en de Moeder, in Mij spreken alle soorten van liefde. 
In dit Woord van Mij, dat Ik te allen tijde heb gesproken, zul je alles vinden waarnaar je verlangt, als 
je Mij herkent. Er zal geen leegte in je hart zijn; in Mij zul je de Vader vinden, de Vriend, de Broeder, 
de Meester, maar ook de Moeder. Ik ben de volmaakte Liefde, de grootste Liefde van allen. Wees 
blij, mensen, en dank Mij dat Ik deze lessen onder jullie aandacht heb gebracht. 
34  Ik vul je pad met zegeningen elke morgen van genade. Wie van jullie die Mij met vrees of met 
verlangen vraagt, is niet verhoord? Ik zie alles en weet alles. Ik spreek tot u van achter het graf. Jij 
behoort tot hen die tot Mij komen, die opstijgen om Mij te vinden in de regionen van de geest. Ik ben 
op dit ogenblik niet op aarde gekomen, ik daal geestelijk af en neem contact met u op door middel 
van de Universele Straal, en van daaruit zie en hoor ik alles, spreek ik tot u en zegen ik u, en op deze 
genademorgen zeg ik u: verwerft verdiensten, want reeds nadert u het midden van dit jaar. Als je het 
goed hebt gebruikt, wees dan gezegend. Maar ik als Meester adviseer u: Maak gebruik van elke dag 
en elk moment, zodat jullie Mijn woord kunnen onthouden en het voor altijd in jullie harten 
bewaren. 



Deze sfeer, deze vrede, dit licht, deze vreugde en deze liefde zullen blijven bestaan, jullie zullen ze 
blijven inademen in jullie bijeenkomsten en daarbuiten na dit jaar, Ik zal het jullie schenken. Waar 
jullie ook samenkomen, overal zullen jullie Mijn Aanwezigheid hebben, waar jullie Mij ook 
aanroepen, daar zal Ik bij jullie zijn. 
35  Dus, mensen, erken dat de Goddelijke Meester zich in deze tijd manifesteert te midden van een 
atmosfeer van vrede, van begrip en van vergeestelijking. Ik heb jullie geesten verenigd en jullie 
hebben een geestelijke tempel gebouwd waarin Ik neerdaal. Daar openbaar Ik Mijzelf en maak Ik 
Mijzelf voelbaar. Daar zullen jullie Mij herkennen na dit jaar, want zo zal Ik Mij blijven manifesteren 
te midden van vrede en vergeestelijking. Uw ziel zal tweedracht uitbannen en een sfeer van 
harmonie, van eenheid van overtuigingen scheppen. 
36 Wanneer de tijd gekomen is, zult gij u verspreiden, zonder partijen te vormen, noch verwarring of 
slechte voorbeelden na te laten. 
37  U moet spreken vanuit uw hart en ziel vol vrede, dan zult u in één van uw zinnen alle 
gerechtigheid en waarheid kunnen bevatten die ik aan deze wereld bekend wil maken. Zorg er dus 
voor dat u uw vrede, uw geestelijke energie en uw geloof goed bewaart, opdat u te allen tijde de 
stem der waarheid zult zijn, de stem die profeteert, de stem die de boze het zwijgen oplegt en die de 
ziel wekt door de stem van de geest. 
38  Dit zult gij zijn, volk, te midden van een verstoord mensdom, daartoe heb Ik u bereid. Ieder van u 
zal zijn zending vervullen in een menigte, maar allen zult gij geestelijk verenigd zijn, ook al zoudt gij 
lichamelijk ver van elkander verwijderd zijn. En jullie moeten met elkaar uitwisselen, zij het op 
spirituele wijze, zij het via brieven. Zo zul je geleidelijk mijn werk ontvouwen, zo zul je het dicht bij de 
wereld brengen. Daarom heb Ik in deze tijd in u het ideaal gewekt van de ontwikkeling van 
geestelijke gaven door waarachtigheid en rechtvaardigheid, opdat gij altijd rechtvaardig en geestelijk 
moogt zijn. 
39  Ik laat u verenigd achter als één familie waarin geen twisten zullen zijn. Gij zult u allen 
beschouwen als broeders en zusters, allen op hetzelfde ontwikkelingsniveau, met dezelfde 
bereidheid om hun opdracht te vervullen, en met een hoog ideaal. Jullie zullen allemaal zegeningen, 
bemoediging en wat je nodig hebt voor je strijd van mijn geest ontvangen. 
Ik versterk je op deze morgen van genade. Onthoud elk van mijn leringen, zij bevatten groot licht, 
ook al zijn zij kort. 
40  Wees gezegend. Ik ben altijd in verwachting van hen die geestelijk willen opstijgen ─ hen die 
verder zoeken dan wat hun ogen kunnen aanschouwen ─ hen die het Eeuwige Leven ontdekken met 
de ogen van hun geest aan gene zijde. 
41  Ik maak u bekend met uw geestelijke gaven en zend de oproep tot u. Maar ieder van jullie moet 
tot Mij komen door zijn verdiensten. 
42 Op deze genademorgen zegen Ik door het gebed van het volk Israël, verzameld in verschillende 
kerken binnen en buiten dit land, de gehele mensheid en geef hun Mijn vrede en barmhartigheid. 
43  Zo bereid Ik u in deze tijd voor op de moeilijke tijden. Uw woorden moeten de stilte doorbreken 
die nu over de mensheid zal vallen, verpletterd door de vele calamiteiten, verward door de 
verscheidenheid van wereldvisies die zal ontstaan onder de geestelijke leiders van verschillende 
godsdiensten. 
In die tijd van angst, waarvan u niet weet hoe lang hij zal duren, zal in iedere ziel een stem opgaan 
die zal zeggen: "Vrede aan de mensen van goede wil." Dan zullen zij gered worden die geloof in hun 
hart voelen, die hun lamp brandende houden. Deze zullen een grote kracht in zich voelen. 
44  Nu nadert de tijd van studie voor dit volk, wanneer zij zullen nadenken over mijn woorden en 
geboden, en gij zult voorbereid zijn op deze strijd. Uw gedachten zullen botsen, u zult van mening 
verschillen over uw conclusies. Maar over al uw ideeën zal mijn licht schijnen, en ik zal gebruik 
maken van hen die met een gezonde ziel op weg gaan om mijn plannen uit te voeren. 
45  Ik geef u alleen de wapens van liefde, wijsheid en geduld in deze strijd. Maar bij het volbrengen 
van deze zending zullen jullie met weemoed terugdenken aan die uren van vrede, die vreugdevolle 
sfeer waarin ik jullie onderwees en voorbereidde op de tijden die zouden komen. Maar in die zee van 
verschillende wereldbeelden, ideeën en zienswijzen zullen jullie worstelen om je vrede en je 
waardigheid te bewaren als discipelen van Mij. 



46  Het is niet voldoende Mijn leringen te doorgronden en de betekenis ervan te begrijpen om 
verlossing te verkrijgen. Het is nodig hun aanwijzingen op te volgen opdat jullie één worden met Mij 
en opdat jullie ziel meer en meer rijpheid, vastheid in haar overtuigingen zal verwerven. 
47  Ik heb u in deze wereld geen bloemrijk pad beloofd, maar ondanks de tegenspoed kunt gij uw 
leven met vreugde leiden, vol vertrouwen op de toekomst hopen en rechtvaardig en rechtschapen 
zijn in al uw handelingen. Werk en vervul je taak in deze periode, en ik zal te allen tijde werken. 
48 Bewaar uw spiritualiteit, opdat gij te allen tijde de stem moogt zijn die de waarheid spreekt, die 
de boze het zwijgen oplegt, en die haar taak vervult, uw medemensen te leiden en te onderrichten. 
Roep liefdevol uw Hemelse Moeder aan in elk van uw samenkomsten. Maar de Meester zegt je: Haar 
geest en de mijne zijn één. Heb je in mijn woord niet haar tederheid en haar genade herkend? In 
deze leer spreken de Vader en jullie Moeder in een volmaakte goddelijke eenheid. 
49  Hoe dikwijls heb ik niet betrapt dat mensen zich afvroegen of er niet een manier was om met God 
in contact te komen, en dikwijls hebben zij met een zucht uitgeroepen: "Ach, kon ik de Heer maar 
een vraag stellen en het antwoord krijgen!" Maar daarna berusten zij, gelovende dat dit onmogelijk 
is, en blijven Mijn barmhartigheid zoeken in uiterlijke vormen van aanbidding en materiële offers, 
hoewel zij in het diepst van hun wezen niet kunnen bevatten hoe een Vader, die altijd gezegd heeft 
Zijn schepselen zo lief te hebben, zich niet verwaardigt hen te antwoorden wanneer zij Hem vragen 
en aanroepen. 
50  O jullie onrijpe mensen, verslaafd aan het aardse leven, als jullie eens wisten dat die behoefte om 
met Mij te communiceren de dorst is die Ik in Mijn geest voel! Wisten jullie maar, dat niet alleen de 
gemeenschap, waarnaar jullie verlangen, jullie is geschonken, maar dat al Mijn leringen, die jullie te 
allen tijde zijn geopenbaard, tot doel hebben, jullie tot de gemeenschap van geest met geest te 
brengen! Maar sinds je leven gematerialiseerd is, heb je mijn stem willen horen zoals die reageert op 
de woorden die je lippen uitspreken, en dit kan en zal niet gebeuren. Want dan zou het niet langer 
een geestelijke dialoog zijn, maar een waarin uw Heer zich zou verlagen tot het niveau van uw 
materialisme. 
51  Daarom moet de manier die Ik in deze tijd heb gekozen, wanneer Ik Mijzelf openbaar door middel 
van deze stemdragers, kort zijn, omdat het niet de volmaakte vorm van openbaring is, maar - als het 
eenmaal voorbij is - zal de tijd van voorbereiding aanbreken, waarin veel mensen hun ontplooiing 
zullen beginnen naar de dialoog van geest tot geest. 
52  Ik ben nooit ver van u geweest, zoals gij soms meende, noch ben Ik ooit onverschillig geweest 
voor uw lijden, noch ben Ik doof geweest voor uw geroep. Dit is wat er gebeurd is: Gij hebt er niet 
naar gestreefd uw hogere zintuigen te verfijnen, en verwacht Mij waar te nemen met de zintuigen 
van het vlees. Maar ik zeg u dat de tijd dat ik dit de mensen toestond, heel lang geleden is. 
53  Als je een beetje moeite zou doen om enkele van je geestelijke vermogens te ontwikkelen, zoals 
innerlijke verheffing door geestelijke contemplatie, gebed, waarzeggerij, profetische droom of 
geestelijk visioen ─ Ik verzeker je, door elk van deze zou je met Mij in verbinding komen en daardoor 
antwoord op je vragen en goddelijke inspiratie in je gedachten ontvangen. 
54  Ik ben altijd bereid tot u te spreken, Ik wacht altijd op uw verheffing en geestelijke bereidheid om 
u te behagen en u gelukkig te maken door Mijzelf aan uw geest bekend te maken. Daartoe is het 
alleen nodig dat gij u met de grootste oprechtheid gereed maakt om deze genade te verkrijgen. 
55  Voorwaar, Ik ontvang u en schenk u Mijn weldaden, in welke vorm Mijn barmhartigheid ook 
wordt ingeroepen. Maar als jullie ook van Mij ontvangen waar jullie om gevraagd hebben, zal jullie 
ziel nooit het geluk ervaren dat zij zich dat goed waardig heeft gemaakt. 
56  Ik moet u zeggen, dat op de dag dat gij weet hoe gij met uw smeekbeden de hoogten van het 
geestelijke kunt bereiken, uw geluk bij het ontvangen van mijn barmhartigheid onvergelijkelijk groter 
zal zijn. Want wie weet hoe te vragen, weet natuurlijk ook hoe te ontvangen. 
Ik zeg u dit, omdat sommigen van Mij verkrijgen wat zij begeren, hoewel zij niet wisten hoe te 
vragen. Welke waarde kunnen zij dan hechten aan datgene, wat zij niet eens wisten te bedelen of te 
vragen? Zij behoren tot hen die niet weten hoe te ontvangen, die de liefde niet konden begrijpen 
waarmee hun Vader hun verzoek inwilligde. 



Maar mijn plicht als vader is de kinderen te helpen in hun strijd om het leven, hen te beschermen, 
hen bij te staan en te troosten. Daarom kan mijn barmhartigheid nooit ophouden te worden 
uitgestort over mijn kinderen. 
57  Deze Vader, die u zo liefheeft, kan u niet in geestelijke onwetendheid ondergedompeld zien, die 
duisternis, armoede en ellende is. Daarom wek Ik jullie geweten op, dat is als een Meester die uit 
jullie zelf opstaat, altijd op zoek naar wegen en middelen om gehoord en gevoeld te worden, om zich 
uit te drukken in woorden en leringen die jullie fouten corrigeren en jullie verheffen tot de hoogten 
van licht, kennis, geest en grootheid van ziel. 
58  Verenig in je geest en verstand Mijn openbaringen als God, die jullie de Wet verkondigen; Mijn 
openbaringen als Vader, die jullie Mijn oneindige Liefde openbaren; en Mijn leringen als Meester, die 
jullie Mijn wijsheid openbaren, dan zullen jullie uit dit alles een essentie, een Goddelijke bedoeling 
ontvangen: dat jullie tot Mij komen op de weg van het geestelijk Licht ─ iets meer dan een 
verkondiging aan jullie. Ik wil jullie binnenleiden in Mijn eigen koninkrijk, waar Ik altijd aanwezig ben 
voor jullie, voor altijd in jullie. 
59 Span u allereerst in om uzelf te vergeestelijken, zodat uw verborgen gaven geleidelijk aan tot 
ontwaken komen en u steeds dichter bij de dialoog van geest met geest komt, en dan stap voor stap 
naar de wereld van volmaaktheid. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 325  
 
1 Zalig zijn zij die wenen uit liefde, want dit is het bewijs dat hun verstand en hun hart in harmonie 
zijn. 
2 Het zijn de ogenblikken van je introspectie, het geschikte uur om mijn liefde te begrijpen en te 
voelen, het ogenblik waarop je hart zich opent - bijna zonder dat je het beseft - als een bloem, en uit 
je ogen de zoete bron van tranen ontspringt. 
3 Deze tranen spreken meer dan alle woorden en zeggen meer dan alle gedachten. In hen is 
oprechtheid, er is nederigheid, er is liefde, dankbaarheid, berouw, beloften. 
4 wanneer jullie Mij zo horen spreken, voelen jullie je begrepen en bemind door Mij. Ja, Mijn kleine 
kinderen, Ik zie u allen en Ik hoor u allen, Ik ken uw namen, Ik ken al uw noden, Ik hoor uw 
klaagzangen en uw smekingen en Ik ontvang al uw verzoekingen en offeranden. 
5  Ja, jullie zijn Mijn kinderen omdat jullie uit Mijn Geest zijn voortgekomen. Hoe kon ik je niet 
kennen en van je houden? 
6 als soms, ondanks jullie gebeden, pijn of lijden blijven bestaan, dan is dat niet omdat Ik jullie niet 
gehoord heb ─ noch omdat Ik jullie niet wil bemoedigen, maar omdat Ik jullie op de proef wil stellen 
om jullie de ene les na de andere te geven, want het is Mijn plicht als Vader jullie te corrigeren, jullie 
te bezoeken en jullie te vervolmaken in die weg die het leven is. 
7 Gezegend zijn zij die Mij zegenen op het altaar van de schepping en die de gevolgen van hun 
overtredingen deemoedig weten te aanvaarden zonder ze toe te schrijven aan goddelijke straffen. 
8  Gezegend zijn zij die Mijn wil weten te gehoorzamen en hun beproevingen met nederigheid 
aanvaarden. Ze zullen me allemaal liefhebben. 
9  Jullie scharen van mensen komen bij Mij schuilen, omdat wat er in jullie wereld gebeurt jullie met 
angst vervult. Je hebt gemerkt dat alle rechtvaardigheid, alle liefde en alle waarachtigheid de harten 
van de mensen hebben verlaten. Dan vraagt gij u af: "Tot wie zal ik mijn toevlucht nemen? Wie moet 
ik om hulp smeken, en op wie moet ik hopen?" En toen herinnerde je Mij. 
10 Jullie arme volkeren van de aarde - sommigen tot slaven gemaakt, anderen onderdrukt, en de 
overigen uitgebuit door hun eigen leiders en vertegenwoordigers! 
11 Uw hart houdt niet meer van hen die u op aarde regeren, omdat uw vertrouwen is beschaamd. U 
hebt geen vertrouwen meer in de rechtvaardigheid of de edelmoedigheid van uw rechters, u gelooft 
niet meer in beloften, in woorden of lachende gezichten. Gij hebt gezien hoe de huichelarij de harten 
in bezit nam en haar rijk van leugens, onwaarheden en bedrog op aarde vestigde. 
12  Arme volkeren, jullie die zwoegen als een ondraaglijke last op je schouders dragen ─ dat zwoegen 
dat niet langer die gezegende wet is waardoor de mens alles ontving wat nodig was voor zijn 
levensonderhoud, maar dat veranderd is in een wanhopige en angstige strijd om te overleven. En 
wat krijgen mannen voor het opofferen van hun kracht en hun leven? Een onaanzienlijk stuk brood, 
een beker bitterheid. 
13 Waarlijk, Ik zeg u: dit is niet het voedsel dat Ik op de aarde heb gebracht voor uw vermaak en uw 
behoud; dit is het brood van tweedracht, van ijdelheden, van onmenselijke gevoelens ─ kortom, het 
bewijs van het ontbreken of de afwezigheid van geestelijke rijpheid bij hen die uw menselijk leven 
besturen. 
14 Ik zie, dat gij elkanders brood wegneemt, dat zij, die macht zoeken, het niet kunnen verdragen, 
dat anderen iets hebben, omdat zij alles voor zichzelf willen hebben; dat de sterken het brood der 
zwakken wegnemen, en dat de zwakken zich tevreden moeten stellen, dat de sterken eten en 
genieten. 
15 Nu vraag ik u: Waarin bestaat de morele vooruitgang van deze mensheid? Waar is de ontwikkeling 
van hun nobelste gevoelens? 
16 Voorwaar, Ik zeg u: in de dagen toen de mens in grotten woonde en zich met huiden bedekte, 
roofde hij elkaar ook voedsel uit de mond, de sterkste nam het grootste deel, het zwoegen van de 
zwakken was ook ten bate van hen die hen met geweld onderwierpen, mensen, stammen en volken 
doodden elkaar ook. 
17 Wat is dan het verschil tussen de mensheid van vandaag en de mensheid van toen? 



18  Ja, Ik weet reeds dat gij Mij zult zeggen dat gij veel vooruitgang hebt gemaakt ─ Ik weet dat gij Mij 
zult verwijzen naar uw beschaving en uw wetenschap. Maar dan zal Ik jullie zeggen dat dit alles 
slechts het masker van huichelarij is, waarachter jullie je ware gevoelens en je nog primitieve 
instincten verbergen, omdat jullie niet de geringste inspanning hebben gedaan om je ziel te 
ontplooien, om Mijn Wet te vervullen. 
19 Ik zeg niet dat je niet wetenschappelijk moet zoeken ─ nee, integendeel: Zoek, onderzoek, groei 
en vermeerder in kennis en intelligentie in het materiële leven, maar wees barmhartig voor elkaar, 
respecteer de heilige rechten van uw naasten, begrijp dat er geen wet is die de mens het recht geeft 
zich te ontdoen van het leven van zijn medemens ─ kortom, mensen, doe iets, om mijn opperste 
gebod "Hebt elkander lief" in uw leven toe te passen, opdat gij zult ontkomen aan de morele en 
geestelijke stagnatie waarin gij gevallen zijt, en opdat, wanneer de sluier van valsheid die uw gezicht 
bedekte, wegvalt, uw licht zal doordringen, oprechtheid zal schijnen en waarachtigheid uw leven zal 
binnendringen. Dan kun je met recht zeggen dat je vooruitgang hebt geboekt. 
20 Wordt geestelijk sterk in het volgen van mijn leer, zodat uw woorden in de toekomst altijd 
bevestigd zullen worden door werkelijke werken van barmhartigheid, wijsheid en broederschap. 
21 Ik weet dat jullie je in het diepst van je hart afvragen of jullie, als jullie mijn woord niet meer 
horen, wel de nodige inspiratie en kracht zullen hebben om de strijd aan te gaan en er niet in te 
bezwijken. 
22 Gij vraagt u af of gij de bekwaamheid of de toerusting niet zult verliezen, die gij verkrijgt, wanneer 
gij mijn woord hoort. 
23  Ik zie u wispelturig en onzeker als u denkt aan de dag waarop ik voor het laatst met u zal spreken. 
Want gij begrijpt, dat het uur gekomen zal zijn, dat gij u van discipelen tot meesters zult beginnen om 
te vormen, en dat gij u niet in staat zult gevoelen zonder Mijn woord te leven. 
24  Ik zeg u dit alles omdat, indien Ik wist dat het zonder deze manifestaties voor u onmogelijk zou 
zijn te overleven in uw geestelijke strijd, Ik Mijn woord niet zou intrekken. Maar Ik weet dat het nodig 
is Mijn boodschap af te maken, zodat gij weldra niet meer zult denken als leerlingen of leerlingen, 
maar zult beginnen te denken als meesters. 
25  Begrijp, dat gij niet uw leven lang naar deze ontmoetingsplaatsen moet gaan om geestelijke 
gelukzaligheid of vertroosting te zoeken. Jullie moeten begrijpen dat het moment moet komen dat 
jullie geest alles moet onderwijzen wat hij van Mij heeft ontvangen voor de vooruitgang van jullie 
medemensen. 
26  Waarlijk, Ik zeg u dat het voor uw vergeestelijking noodzakelijk is dat Ik ophoud Mij in deze vorm 
te manifesteren. Wanneer Mijn Boodschap is beëindigd, zult gij ernaar streven uw gebed en 
verrukking te vervolmaken om Mijn onzichtbare Goddelijke Aanwezigheid te voelen, en gij zult er ook 
naar streven uw zintuigen en vermogens te verfijnen. 
27  Maar wees waakzaam, want in uw gelederen zullen mannen en vrouwen verschijnen die zullen 
ontkennen dat Ik een eind heb gemaakt aan Mijn manifestatie. Zij zullen vele argumenten 
aanvoeren, zeggende dat de Goddelijke trilling eeuwig is, en dat het daarom onmogelijk is dat Ik Mij 
niet meer door het menselijke verstandsvermogen laat kennen. Maar nu reeds zeg Ik jullie dat, zoals 
het zeker is dat Mijn Geest eeuwig vibreert in de mensen, het ook waar is dat de manier waarop Ik 
Mijzelf manifesteer door middel van deze vocale voertuigen niet eeuwig zal duren, omdat het niet de 
meest volmaakte is, want Ik bereid jullie nu voor op een dialoog van geest tot geest. 
28 Deze openbaring onder u mag niet langer duren, opdat gij er geen traditie, geen gewoonte, geen 
ritus van maakt. Luistert u ook niet naar hen die zeggen dat de dialoog van geest tot geest is 
voorbehouden aan de generaties van een zeer verre toekomst. Nee, discipelen. Het is waar dat u de 
volmaakte geestelijke gemeenschap pas na een grote evolutie zult bereiken, maar dit zal geschieden 
door middel van de beoefening van mijn Leer, die altijd een hoger niveau zal bereiken. 
29  Bid rechtstreeks tot Mij, zonder tussenpersonen, noch woorden, symbolen, riten of beelden. Dit 
zal het begin zijn van de dialoog van geest tot geest, want het zal je innerlijke en hogere wezen zijn 
dat zal opstaan in verlangen naar Mij. Uw spirituele stem heeft mij dan geroepen, en mijn goddelijke 
stem antwoordt u. Hoe ontvangt uw wezen de boodschap van Mijn Geest? Door de gaven van 
intuïtie en inspiratie, dat wil zeggen, op een subtiele en spirituele wijze. 



30  Is deze vorm van communicatie niet volmaakter en geestelijker dan die welke gij door middel van 
uw stemdragers hebt? Daarom zeg Ik u ook, dat uw geestelijke dialoog zijn graad van volmaaktheid 
zal hebben overeenkomstig uw voorbereiding, zoals het gebeurde met de stemdragers en met de 
scharen die hen bijstonden bij hun voorbereiding. 
31  Oefen meer en meer het geestelijk gebed, opdat gij Zijn goedheid en Zijn waarheid reeds moogt 
vaststellen. Wen uzelf eraan om inspiratie en de ontplooiing van uw intuïtie te zoeken door middel 
van dit soort gebed. Dan zul je in je geest een stroom van licht ervaren die zich moeizaam omvormt 
tot menselijke uitdrukkingen en tot woorden, tot edele gevoelens en tot goede werken. 
32  Wanneer je op deze wijze het gebed hebt ontvouwd, dat het begin is van de dialoog van geest tot 
geest, zul je niet langer verlangen naar stemdragers, die je een goddelijke boodschap moeten 
overbrengen. Want in plaats van iemand anders aan te wijzen die zich moet voorbereiden om dat 
licht te ontvangen en door te geven, zal ieder van u zich voorbereiden om rechtstreeks van zijn Vader 
te ontvangen, overeenkomstig de verdiensten die hij jegens Hem heeft verworven. 
33  Discipelen, Ik ben het geweest die jullie in deze tijd alle vermogens die jullie bezitten heb 
geopenbaard, opdat jullie ze onder leiding van de geestelijke wereld steeds verder zouden 
ontwikkelen en zo ─ wanneer de manifestatie van jullie broeders, de geestelijke raadgevers, voorbij is 
─ al voorbereid zouden zijn om jullie zending goed te vervullen. 
34 Nu jullie mijn laatste leringen ontvangen, omdat jullie in het jaar 1950 zijn en de geestenwereld 
jullie haar laatste manifestaties zal geven, zullen jullie in staat zijn te beseffen dat dit volk hier deze 
tijd van voorbereiding en ontplooiing niet heeft benut. 
35  Hoevelen van mijn uitverkorenen hebben niet eens de eerste stap naar voorbereiding gezet! Wat 
zullen zij doen wanneer zij niet langer de mogelijkheid hebben om hun Meester en hun geestelijke 
broeders te horen, zoals zij dat zo lang hebben gehad? 
36 Velen zullen wenen over de verloren tijd en bij zichzelf zeggen: "Waarom hebben wij de 
gezegende ogenblikken, die de Vader aan zijn volk heeft geschonken, niet in hun volle waarde 
gewaardeerd? Wat zou er beter zijn geweest dan een begin te maken met de ontplooiing van onze 
gaven onder de instructie van de Meester en de raad en het toezicht van de Geesteswereld?" Maar 
nu zal het te laat zijn, want de wil van de mens zal niet in staat zijn de dag en het uur te veranderen 
die door mijn wil zijn vastgesteld voor het einde van deze periode van de manifestaties. Dan zal een 
nieuwe periode aanbreken, en daarmee een nieuwe manier om je geestelijke gaven te ontplooien op 
een eenvoudiger, hogere en meer geestelijke manier. 
37  Voor hen die zich hebben ingespannen om van deze tijd te profiteren, zal er een vrede in hun hart 
en een vrede in hun ziel overblijven. Maar zij die tot de laatste morgengebeden hebben gewacht om 
uit hun diepe slaap te ontwaken, zullen met tranen in de ogen de zon van mijn woord, die deze tijd 
verlichtte, onder zien gaan zonder haar licht te hebben gebruikt om een begin te maken met het 
zaaien van het zaad van de vergeestelijking. 
38 De herinnering aan die dagen zal voor sommigen vreugdevol zijn, terwijl zij voor anderen kwellend 
zal zijn. Deze laatsten zullen hun geweten wakker schudden voor de werkelijkheid, en zij zullen 
beseffen hoe belangrijk mijn nieuwe woord is voor de wereld. Dit zal de liefde voor de studie van 
mijn Werk in hun harten doen ontwaken, en door hun gebeden en hun meditatie over het 
geschreven Woord zullen zij stap voor stap de verloren tijd terugwinnen. 
39 Waarlijk, Ik zeg u: in allen bij wie het vagevuur zeer diep is en het verlangen naar vergeestelijking 
zeer groot wordt, zal Mijn bijstand ten volle openbaar worden en weldra zullen zij tot de meest 
gevorderden kunnen behoren. 
40  De tijd zal komen dat allen die Mij in deze tijd hebben gehoord, het nodig zullen vinden van Mijn 
woord te getuigen, want de wereld zal zich aandienen als een onmetelijk veld dat dorst naar water 
en naar zaad. Denk er dus over na: wat hebt gij reeds in uw hart om aan uw medemensen aan te 
bieden? Hoe wil je getuigen van mijn waarheid en de grootsheid van mijn werk laten zien? 
41  Wanneer het uur komt dat de mensen u zullen ondervragen en van u bewijzen en getuigenissen 
zullen eisen over wat gij van Mij hebt gezien en gehoord, zal ieder geven wat hij heeft, en daarom zeg 
Ik u nu reeds dat het beter is dat gij voorbereid zijt, opdat het uur van de beproeving niemand zal 
verrassen. Ziet, indien uw medemensen u slapende zouden aantreffen, zoudt gij hoofdloos en 
ontsteld ontwaken, en in uw woorden zouden onjuistheden en leugenachtigheden voorkomen, 



omdat gij u niet tijdig zoudt hebben voorbereid, en onbedachtzaamheid zoudt u vele dwalingen doen 
begaan. 
42 Neen, geliefde mensen, Ik wil niet dat de behoefte aan licht jullie in duisternis doet verzinken en 
daarom spreek Ik met volle duidelijkheid tot jullie, opdat jullie in de toekomst valpartijen zullen 
vermijden 
43 Wees u er steeds van bewust dat elk moment gunstig kan zijn voor de ontplooiing van de ziel en 
voor zelfreflectie. 
44  Deden niet al die "arbeiders" die met Mij werkten, dit te midden van hun strijd en tegenspoed? 
Maar ik gaf hun de opdracht zich terug te trekken uit alles wat hen omringde, om zich geheel te 
wijden aan hun zending in de ogenblikken van geestelijk werk, hetzij in de geest, hetzij in het aardse 
lichaam. 
45 Ontvang van Mij deze leringen en vergeet ze niet, en ontvang van deze uw broeders dit 
voorbeeld, opdat gij er door moogt worden bemoedigd. 
46 Als jullie wachten op tijden van vrede om aan jullie zending te kunnen beginnen, dan vergissen 
jullie je, want die tijden van vrede zullen juist komen door het werk, de strijd, de inspanning en zelfs 
de opoffering van mijn volk. 
47 Wat voor zin zou het hebben te zaaien op een akker die in volle vrucht is? Ik heb jullie arbeiders 
genoemd omdat het jullie taak is te zaaien. Maar het is juist het zaad dat Ik je heb toevertrouwd dat 
je de vrede zal geven waarnaar je verlangt, wat betekent dat je het eerst moet zaaien om het te 
kunnen oogsten. 
48  Hoewel jullie jezelf als zeer onbetekenend beschouwen, zeg ik jullie in waarheid dat jullie zeer 
nuttig voor de mensheid zullen zijn ─ geestelijk nuttig. Daarvoor is het nodig dat jullie je nu al 
voorbereiden. 
49 De gave van de genezer der geesten en die van de stemdrager behoeven jullie later niet naar 
andere volkeren uit te dragen, want dan is de tijd van mijn verkondiging reeds voorbij, maar de schat 
van inspiratie en van wijsheid, die Ik jullie in mijn woord heb gebracht, moeten jullie verder dragen. 
50  Voor uw werk zal het nodig zijn dat u in mijn werk verenigd blijft en zo een ware geestelijke 
familie vormt. Maar jullie weten allemaal al dat er na het einde van het jaar 1950 geen manifestaties 
meer zullen zijn in deze vorm. Niettemin verzeker ik u als aanmoediging en troost dat mijn Geest 
altijd bij u zal zijn en dat u mijn aanwezigheid nog dieper in uw wezen zult voelen. 
51 Ik zal Mijzelf aan jullie bekend maken in jullie gedachten, Ik zal Mij verlustigen in jullie 
samenkomsten, Ik zal Mijzelf laten voelen in jullie hart en in jullie geest, en Ik zal Mijzelf op vele 
manieren uitstorten in barmhartigheid, jullie geloof en spiritualiteit belonen en bemoedigen. 
52  Leder die mijn wil op deze wijze vervult, zal een getrouwe getuige van mijn Woord zijn, en zijn 
ijver en gehoorzaamheid om mijn aanwijzingen op te volgen zullen het vaste fundament zijn waarop 
hij zijn geestelijke tempel zal bouwen. Dit zullen mijn discipelen zijn die mijn leer over de aarde 
verspreiden. Maar als er sommigen zijn die na 1950 erop staan dat Ik Mijzelf in deze vorm blijf 
verkondigen, dan zullen zij misleiden en hun getuigenis zal vals zijn. Want niemand van mijn 
discipelen is onbekend met de aangekondigde en vastgestelde dag voor mijn laatste manifestatie. 
53 Ik heb dit volk voldoende tijd gegeven om geestelijk licht te vergaren, dat wijsheid is en de 
ontplooiing van alle vermogens van de ziel, opdat zij bij mijn vertrek als een meester in de wereld 
zouden blijven. 
54  Schept nu reeds een geestelijke band met de andere volkeren der mensheid, opdat gij beetje bij 
beetje de paden zult bereiden van hen die boodschappers van Mijn Woord moeten worden. Door 
gebed zul je in staat zijn die geestelijke band te scheppen die ik je geef. 
55  Indien gij nu deze raad volgt, die Ik u zojuist in Mijn onderricht van deze dag heb gegeven, denk 
dan niet, of op het ogenblik, dat gij voor een bepaald volk of natie hebt gebeden, de medemensen, 
voor wie gij hebt gebeden, het gevoeld of niet bemerkt hebben, dat iemand aan hen denkt en voor 
hen bidt. Je moet ook niet verwachten dat ze op dezelfde manier antwoorden. Bedenk dat op de dag 
dat de mensen met elkaar communiceren door middel van gedachten, zij reeds een grote stap zullen 
hebben gezet in de richting van het tijdperk van de dialoog van geest tot geest, maar nauwelijks nu, 
wanneer u nog maar net begint met het spannen van die onzichtbare draden van broederschap, 
liefde, begrip en geestelijke toenadering. 



56 Alles zal op zijn tijd vervuld worden, want alles wat voorzegd is, heeft altijd een diepe reden 
gehad, ook al hebben de mensen daaraan getwijfeld, toen die aankondiging hun lang vóór de 
vervulling werd geopenbaard. 
57  U ziet nu al dat de meeste profetieën uit vroegere tijden zijn uitgekomen. Vertrouw erop dat wat 
ik jullie nu heb aangekondigd en beloofd, ook zal uitkomen. Waarheid zal zegevieren, Mijn Wil zal 
worden vervuld, het licht zal schijnen. 
58  Erken hoe een onzichtbare macht zich dagelijks in uw wereld openbaart. Voel de aanwezigheid 
van de tijd des oordeels onder de mensen, zie hoe momenteel alles zich voorbereidt op de eindstrijd 
waarin alle menselijke hartstochten die strijden tegen goed en waarheid zullen worden verslagen en 
teniet worden gedaan om plaats te maken voor nieuwe gevoelens en nieuwe idealen. 
59 De sikkel van Mijn gerechtigheid zal jullie akkers afmaaien en Ik verklaar jullie in waarheid en in de 
geest dat alles wat geen diepe wortels van goedheid heeft, zal worden afgemaaid en dat alles wat 
overbodig is, zal worden weggedaan 
60 De tijd waarin het kwaad de ontplooiing van het goede belemmert, zal voorbijgaan, en hoewel 
deze strijd altijd zal blijven bestaan zolang een ziel in een mensenlichaam woont, zal het goede dan 
zegevieren en overheersen. 
61  Verdien verdiensten om te behoren tot die wereld van licht die ik u aankondig. Laat nu al een 
zaadje achter dat morgen goede vruchten zal dragen. Denk niet, dat gij het niet meer zult zijn, die die 
vruchten zult kunnen oogsten en genieten. Verdrijf uit uw hart alle zelfzucht en bedenk dat het uw 
kinderen van bloed of uw broeders en zusters van geest zullen zijn, die de oogst zullen oogsten van 
hun oudere broeders en zusters, die zij pioniers zullen noemen en in hun gebeden zullen zegenen. 
62  Men spreekt over voorbije tijden, over de oudheid, over lange eeuwen en eindeloze eeuwen, 
maar ik zie u nog klein. Ik zie dat je weinig zielservaring hebt opgedaan. In mijn ogen staat uw wereld 
nog in de kinderschoenen, ook al lijkt het voor u dat u volwassen bent geworden. 
63  Nee, mensheid, zolang het niet de ziel is die die bewijzen geeft van rijpheid, opwaartse 
ontwikkeling, volmaaktheid en vooruitgang op de verschillende terreinen van uw leven, zult u Mij 
onvermijdelijk menselijke werken voorleggen die alleen uiterlijk groot zijn, maar door het gebrek aan 
liefde zonder morele inhoud zijn en geen stand houden. 
64  Denkt gij dat Ik van u de vruchten zou kunnen aannemen die gij Mij aanbiedt, indien Ik u in deze 
ogenblikken ter verantwoording zou roepen? Neen, mensheid, niemand kon Mij een vrucht 
aanbieden die Mij waardig was ─ iets dat een bewijs zou zijn van liefde onder de mensen, van hun 
eensgezindheid, van hun geloof in Mij, van hun leven verheven door de praktijk van het goede. 
65  Ik zal niet de een wel aannemen en de ander niet; Ik zal de tijd afwachten totdat gij Mij de vrucht 
van uw harmonie aanbiedt. Dit zal je genoegdoening op aarde zijn. 
66. Zeg je me dat je van me houdt? Je beweert dat je van waarheid en gerechtigheid houdt? Dan zeg 
ik u dat, indien gij allen de waarheid en de gerechtigheid zoudt liefhebben, gij niet zoudt leven zoals 
gij leeft ─ gescheiden door sociale klassen, door geloofsovertuigingen, door rassen en gewoonten. 
67 Indien gij de waarheid en de gerechtigheid liefhadt, zoudt gij elkander liefhebben, zoudt gij 
trachten de hinderpalen te slechten, de afstanden te verkleinen en de verschillen uit de weg te 
ruimen. 
68  Heb je dit gedaan? U weet heel goed dat dit niet het geval is, integendeel, u hebt gewerkt om 
deze verschillen in stand te houden, dat er sterken en zwakken zijn, rijken en armen, machtigen en 
ellendigen, opgeleiden en onwetenden, en ik kom dit slechte zaad overal tegen. 
69  Willen jullie dat Ik jullie zo ontvang ─ bezoedeld door afgunst, door ijdelheid en door onedele 
hartstochten? 
70  Hoe weinig hebt gij begrepen van Mijn komst naar de wereld in die tijd, toen Ik als mens onder u 
verscheen om u uit te leggen, dat de gehele inhoud van de wet bestaat uit twee opperste geboden: 
de liefde tot God en de liefde tussen de medemensen. Want dit is de essentie van het leven en de 
Goddelijke band die de familie van God verenigt! 
71  Beseft gij hoe verkeerd gij leeft, terwijl gij meent op het toppunt van uw kracht en kennis te zijn? 
Indien gij nog niet overtuigd zijt van hetgeen Ik u gezegd heb, antwoord Mij dan: Is alles wat gij met 
uw wetenschap schept voor het geluk van uw naaste, voor de oplossing van zijn problemen en voor 
zijn welzijn? Jullie zullen Mij niet met "ja" kunnen antwoorden, want dan zouden jullie liegen, noch 



zullen jullie Mij kunnen zeggen dat jullie het onkruid moeten vernietigen, opdat er een betere wereld 
zal ontstaan. Want mijn wet heeft de mens nooit toegestaan over het leven van zijn medemens te 
beschikken. 
72  Is het de liefde die je wetenschap inspireert op dit moment? Dient niet alles wat u nu voorbereidt 
om de haat en het verlangen naar macht te bevredigen? Onderwerp het dan aan het oordeel van je 
geweten, en je zult zien hoe het je zegt dat de meeste werken van de mensen in deze tijd geen 
bewijs zijn van geestelijke vooruitgang, maar de ontkenning van alles wat Ik je in die tijd met Mijn 
Woord en met Mijn leven heb geleerd. 
73  Ik ben jullie Vader en het is noodzakelijk dat Ik op deze wijze tot jullie spreek. Ik kan jullie niet 
bedriegen, en ik wil ook niet dat jullie leven als bedriegers. Ik stuur je dit bericht en laat het iedereen 
bereiken. Maar indien gij het niet zoudt gelooven, omdat het woord duidelijk is, en ook zijne vocale 
dragers onbetekenend zijn, zullen de feiten, de beproevingen en de gebeurtenissen u verrassen, en 
dan zult gij begrijpen, dat deze boodschap waar is geweest, maar dat gij haar niet hebt willen hooren, 
noch tijdig hebt willen aannemen. Opnieuw zullen de mensen, evenals in de tijd van Noach, spotten 
met de profetieën, en pas wanneer zij voelen dat de watervloed hun lichamen reeds begraaft, zullen 
zij beginnen te geloven en zich te bekeren. 
74  Mijn Barmhartigheid heeft je altijd willen stoppen in je onbezonnenheid, maar je wilde nooit naar 
Mij luisteren. Sodom en Gomorra werden evenzo gewaarschuwd om vrees en berouw te voelen en 
hun ondergang te voorkomen. Toch wilden zij niet naar Mijn stem luisteren en kwamen om. 
75  Ook drong ik er bij Jeruzalem op aan te bidden en terug te keren tot de ware aanbidding van God. 
Maar zijn ongelovig en vleselijk hart verwierp mijn vaderlijke vermaning en moest overtuigd worden 
van de waarheid door wat er gebeurd was. Hoe bitter waren die dagen voor Jeruzalem! 
76  Erken je nu de waarheid, dat je nog steeds dezelfde bent? Want gij hebt uw geestelijke jeugd niet 
willen verlaten om te groeien en op te stijgen op de weg der wijsheid, die in mijn woord is. 
77  Ik zend u allen deze boodschap, die zal dienen als een profetie voor volkeren en naties om 
wakker te worden, om waakzaam te zijn. Gezegend ben je, als je gelooft in de inhoud ervan. Denk na 
over de betekenis, maar waak en bid ervoor. Want als je dat doet, zal een innerlijk licht je leiden en 
zal een hogere macht je beschermen totdat je gered bent. 
78  Vandaag zijn jullie er getuigen van dat Ik de "krankzinnigen" genees met de genezende balsem 
van de Waarheid, waaruit alle wijsheid voortkomt. 
79  Wat nog ontbreekt, is dat u alle kennis die u over het menselijk leven hebt verworven, verenigt 
met de kennis van het geestelijk leven. Want zolang gij geen zekerheid hebt over uw oorsprong, over 
uw bestemming en over uw einddoel, zult gij uzelf niet kennen, noch zult gij weten wie gij zijt. 
80  In het menselijke rijk weet je de dag waarop je geboren bent en je weet ook dat wanneer iemand 
niet meer leeft, je het lichaam moet begraven. Maar wie kent het ogenblik waarop uw geestziel uit 
mijn schoot ontsprong, de wijze waarop zij geboren werd, de wijze waarop zij incarneert en wat haar 
terugkeer is naar de schoot waaruit zij ontsprong? Het is iets geweest, maar zeer weinig, dat de 
mensen hebben doorgrond zonder de gehele waarheid te kunnen ontdekken, omdat de mens nooit 
in staat zal zijn het mysterie van het leven uit zichzelf te doorgronden. 
81 Ik ben het, uw Meester, die opnieuw tot de mensen spreek in een tijd van geestelijke onrust, van 
vragen stellen, van ontevredenheid ten aanzien van datgene wat in mysterie is gehuld gebleven. 
82  Ik onthul de waarheid en kalmeer de geestelijke onrust van de mensen. Ik beantwoord hun 
vragen en neem de angst weg die zij ervaren omdat zij niet in staat zijn de waarheid te vinden. Ook 
kom Ik tot Mij om hun te zeggen dat veel van wat zij in mysterie gehuld zien, iets is geweest wat zij 
niet hebben kunnen ophelderen door gebrek aan voorbereiding en zuiverheid, maar wat door Mij 
werd toegestaan opdat zij de essentie ervan zouden kennen. 
83 Daar ik de wereld beloofd heb weder te komen om de geheimen met mijn licht te verlichten en de 
verduistering van het menselijk verstand weg te nemen, zo is nu de geschikte tijd voor mijn 
wederkomst, waarin mijn geest het boek der wijsheid opnieuw opent, zodat de mensen daarin alles 
vinden wat hun toekomt om te weten, wat hun door mij geschonken is. 
84  Al deze mensen hebben Mij gevraagd waarom Ik juist nu de geestelijke vorm heb gekozen om 
Mijzelf aan de mensen bekend te maken, omdat het voor hen een vorm is die te verheven is en 
moeilijk te begrijpen en te voelen. 



85  Ik weet dat de mensen van vandaag Mij dit zeggen omdat zij weten dat Ikzelf in het verleden ben 
geïncarneerd en Mijzelf menselijk, zichtbaar en aanraakbaar heb gemaakt. Maar dit volk heeft er niet 
aan gedacht dat Ik, voordat Ik als mens naar de wereld kwam, Mij reeds geestelijk aan de mensen 
bekend had gemaakt en dat zij Mij hadden gehoord en Mij hadden geloofd, maar Mij nooit hadden 
gevraagd om naar de wereld af te dalen om Mij te zien. 
86  Ik nam de menselijke gedaante aan omdat het absoluut noodzakelijk was een volmaakt en levend 
voorbeeld te geven van wat de vervulling is in de Goddelijke Wet, en niemand anders dan Ik was 
geschikt om dit te doen ─ Ik die de Wet gemaakt heb ─ Ik die jullie de Wet moest brengen, uitgelegd 
met woorden en werken die vorm gaven aan een Leer. 
87  Indien Ik, in plaats van de menselijke gedaante te kiezen om onder u te vertoeven, de gedaante 
van een engel zou hebben aangenomen, zouden de mensen zich onbetekenend hebben gevoeld en 
niet in staat zijn geweest mijn schreden te volgen, en zij zouden mijn woord hebben beschouwd als 
iets onmogelijks voor de mens om te verwerkelijken, en anderzijds zoudt gij niet geloofd hebben in 
een offer van Mij uit liefde voor u. 
88  Indien Ik nu, in plaats van een bovenmenselijke vorm te kiezen, de vorm van een vogel of een 
plant had aangenomen, of Mijzelf had verborgen in een van de vele schepselen die onder de mens 
zijn, zoudt gij die manifestatie niet volmaakt hebben geacht, gij zoudt u vernederd hebben gevoeld 
omdat gij niet was uitverkoren als middel voor de Goddelijke Openbaring. 
89  Nu zeg Ik jullie dat elke vorm die Ik gebruik om Mijzelf te manifesteren juist en volmaakt is, en dat 
als jullie je er niet bewust van zijn geworden dat Ik aanwezig, manifest, aanraakbaar ben in alle 
koninkrijken van de natuur, de reden is dat jullie niet geïnteresseerd zijn geweest in het kennen van 
de Goddelijke Taal. 
90  De eeuwen zijn voorbijgegaan en slechts ten dele benut. Daarom kom ik nu naar u toe om u de 
procedure te tonen om de verloren tijd terug te winnen. 
91  Hier is jullie Meester die jullie eraan herinnert dat Ik in het Tweede Tijdperk mens ben geworden 
in Jezus om tot jullie te spreken van hart tot hart, en dat Ik jullie thans voorbereid om met Mij te 
communiceren van geest tot geest. Ik geef jullie ook de opdracht om de natuurelementen te 
observeren waarin Mijn macht, Mijn wijsheid en Mijn rechtvaardigheid zich manifesteren. Tenslotte, 
discipelen, heb Ik jullie de geestelijke taal geleerd, opdat jullie Mijn stem kunnen horen en verstaan, 
die voortdurend tot jullie spreekt, jullie instrueert en jullie leidt. 
92  Het is deze leer die de mens de vergeestelijking zal geven die hij nodig heeft om stap voor stap, 
fase na fase, op te klimmen tot geestelijke wijsheid, waar hij zijn oorsprong zal ontdekken, zijn kern 
van zijn wezen, zijn bestaansreden, en dan zal zijn liefde voor Mij zeer groot zijn en zal hij alle leven 
en alles wat bestaat en hem omringt zegenen, omdat hij in alles de aanwezigheid van zijn Hemelse 
Vader zal zien, horen en voelen. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 326  
 
1 Je begint mijn woord te horen, en je ogen worden een onuitputtelijke fontein van tranen. Waarom 
huil je, mensen? Je weet niet altijd de reden; soms gebeurt het omdat de strijd van het leven wreed 
is geweest ─ soms omdat het leven je heeft gegeseld met tegenslagen, teleurstellingen, 
mislukkingen, ziekten, of rouwprocessen. Maar er zijn gelegenheden dat je, zonder een van deze 
redenen te hebben, veel tranen vergiet als je Mij hoort. 
2 Ik ken de reden van dit wenen zonder aanwijsbare oorzaak, ik ken de oorsprong ervan: het is uw 
ziel die weent en dit door tranen kenbaar maakt door middel van het vlees. Elke traan is een schat 
van tederheid die erin besloten ligt, van pijn omdat men zich opgesloten voelt, van wroeging om 
gemaakte fouten, van angst omdat men zwak is geworden, van verdriet om verspilde tijd. 
3  Wat weet de materiële natuur van dit alles? Daarom heb je vaak gedacht dat je huilt zonder reden. 
4 vraag je Mij of het een fout is om met Mij te huilen. Waarlijk, Ik zeg u, wie deze behoefte niet voelt 
om een pijn te verlichten of om een opperste vreugde te uiten, in plaats van een hart, draagt een 
steen in zijn borst, want hij voelt Mijn Aanwezigheid op geen enkele manier. 
5 weent, geliefde mensen, want wenen is ook een middel dat Ik de mens gegeven heb om zich te 
reinigen en zich te bevrijden van een last die hem bezwaart. Zie hoe je je daarna vrijer, lichter en 
zuiverder voelt om het werk van de dag te hervatten. 
6  Uw ziel heeft deze zuivering nodig om waardig te worden de taak te vervullen die voor haar 
bestemd is, en zij moet zich ontdoen van de last die zich in de loop der tijden in haar heeft 
opgehoopt. Want een nieuwe strijd wacht haar ─ een strijd die zij moet beginnen zonder 
vermoeidheid te voelen. 
7 Ja, discipelen! Huilen in de ogenblikken van uw innerlijke overpeinzing is een bewijs van oprechte 
ontroering, en elke traan is welsprekender dan duizend van de mooiste en meest expressieve 
woorden van uw taal. Maar niet bij allen toont het wenen der ziel, wroeging, of vreugde zich door 
tranen. Bij veel van mijn kinderen is dit gevoel innerlijk, verborgen, alleen voor mij zichtbaar. Zij lijken 
ongevoelig of onverschillig, maar hun hart is even gevoelig of gevoeliger dan dat van hen die hun 
gevoelens uiten. 
8 Wanneer gij allen de vergeestelijking hebt begrepen en beleefd, zult gij ook uw geestelijke 
gevoelens onder controle hebben zonder ze aan uw medemensen te tonen, want gij zult begrepen 
hebben dat Hij voor wie gij moet biechten, berouw hebben en u zuiveren, uw Vader is en Hem zult gij 
in uw wezen dragen. 
9 Allereerst, geliefde leerlingen, is het van belang dat je hart de trilling van de ziel in je wezen begint 
te voelen, de noodzaak om te begrijpen dat je jezelf moet zuiveren om de kelk van het lijden te 
aanvaarden wanneer die aan je lippen komt, en dat het even zielsvruchtig is om de gevoelens te 
voelen die in de kern van je wezen verborgen liggen als om ze naar buiten toe te manifesteren. 
10  Een hele wereld wacht op u, een mensheid wacht op u, en daarom moet u streven naar uw 
zuivering, opdat, wanneer u op weg gaat, als zendelingen van deze geestelijke boodschap, de 
deugden zich in uw hart niet vermengen met ondeugden, want dan zult u zich voortdurend door 
uzelf bedrogen vinden. U zult de wens hebben oprecht te zijn, en de huichelarij zal naar buiten 
komen om u te bedriegen. U zult het verlangen hebben om liefdadig te zijn, maar de zelfzuchtigheid 
van uw hart zal het verhinderen. Daarom zeg ik u dat uw zuivering waarachtig moet zijn om u 
waardig te maken deze spirituele missie te vervullen. Maar er is niemand anders dan uw geweten om 
deze innerlijke zuivering blijvend, waarachtig, als een rijpe vrucht, door introspectie, ervaring, 
zelfreflectie, en het volgen van Mijn leringen te bewerkstelligen. 
11 Kunt gij u het geluk voorstellen, dat uw hart zal ervaren, wanneer gij tot uw medemensen spreekt 
over hetgeen Ik u op dit oogenblik heb geopenbaard en gij hen dan in stilte ziet wenen ─ met een 
wenen, dat niet alleen dat van het "vleesch" zal zijn, maar ook van de ziel, die dorst naar tederheid? 
12 Telkens wanneer mijn woord door jullie lippen wordt uitgesproken, tevoren voorbereid door 
gebed en ingegeven door mijn barmhartigheid, zal mijn wezen levend zijn en mijn woord 
aangrijpend, daarom zeg Ik jullie dat het door jullie mond dezelfde uitwerking zal hebben als die het 



had in de harten van de toehoorders toen het werd overgebracht door het medium van de 
stemdragers 
13 leerlingen: het woord dat Ik u in deze tijd gegeven heb, is niet voor u om te gebruiken als basis 
voor een nieuwe godsdienst, want het is slechts de uitleg van de wet die Ik u vanaf de vroegste tijden 
heb geopenbaard. 
14  Overweeg: Als het een godsdienst zou zijn, zou hij alleen zijn voor hen die hem belijden. Maar 
omdat het het oneindige licht van God is, schijnt het op allen neer, komt het op allen neer, om de 
paden van de mensheid te verlichten zonder onderscheid van volk, ras, taal of geloof. 
15  Mijn wet is het altaar waartoe allen zullen moeten komen om hun Heer te aanbidden. Waar een 
mens ook bestaat, daar zal het altaar zijn in de holte van zijn ziel, wachtend op zijn eerbetoon en zijn 
liefdesoffer. 
16 Begrijpt, leerlingen: wat Ik wil dat jullie begrijpen is dat iedereen die dit onderricht ontvangt zich 
ook geestelijk met allen moet verenigen en één moet worden, zonder dat het uiterlijke verschil van 
de verschillende vormen van eredienst een belemmering is die jullie verhindert jullie naasten als 
broeders en zusters in Mij te erkennen en lief te hebben. 
17 Als jullie je dit eenmaal zo voelen, zullen jullie je mijn leer eigen hebben gemaakt en in de zware 
dagen van beproeving die voor de deur staan, zullen jullie in staat zijn jullie gaven uit te delen en te 
delen zonder ook maar iemand van jullie medemensen uit te sluiten. 
18  Ik vraag van de mensen niet de eenmaking van gewoonten, van aardse wetten, of van kennis der 
wetenschappen. Want uiteindelijk en op het einde zal de dag komen dat een overeenkomst de 
volkeren zal verenigen. Datgene waartoe Ik jullie inspireer is geestelijke harmonie, eenwording in 
denken, opdat de gehele mensheid het geestelijk gebed zal kennen en beoefenen, waarin jullie allen 
in staat zullen zijn jezelf innerlijk te verheffen en rechtstreeks het Brood van Eeuwig Leven van Mijn 
Geest te ontvangen. 
19  Er bestaan op aarde vele godsdienstige gemeenschappen, die in meerderheid gegrondvest zijn op 
het geloof in Christus. Toch hebben zij elkander niet lief, noch erkennen zij elkander als discipelen 
van den Goddelijken Meester. 
20 Denkt gij niet, dat, indien zij mijn leer hadden begrepen, zij er gebruik van zouden hebben 
gemaakt door de gemeenten tot verzoening en vrede te brengen? Maar dat was niet zo. Zij 
distantieerden zich allen van elkaar, waardoor zij de mensen geestelijk scheidden en verdeelden, die 
elkaar dan als vijanden of vreemden beschouwden. Ieder zoekt middelen en argumenten om aan de 
anderen te bewijzen dat hij de bezitter van de waarheid is en dat de anderen zich vergissen. Maar 
niemand heeft de kracht en de moed om te strijden voor de eenwording van allen, noch heeft 
iemand de goede wil om te ontdekken dat er een kern van waarheid zit in elk geloof en in elke 
verering van God. 
21  Ik verwacht vergeestelijking van de wereld. Voor Mij hebben de namen waarmee elke kerk of 
sekte wordt onderscheiden geen betekenis, evenmin als de grotere of geringere luister van haar riten 
en uiterlijke vormen van eredienst. Dit bereikt alleen de menselijke zintuigen, maar niet mijn geest. 
22  Ik verwacht spiritualiteit van de mensen, want het betekent verheffing van het leven, ideaal van 
volmaaktheid, liefde voor het goede, wending tot de waarheid, uitoefening van de activiteit van de 
liefde, harmonie met zichzelf, die harmonie is met anderen en dus met God. 
23  Ik geef thans de regen die de akkers zal bereiden waar morgen mijn zaad zal opkomen en vrucht 
dragen. Vandaag de dag lijkt het nog steeds onmogelijk dat deze wereld zich aards en geestelijk kan 
omvormen, gezien het feit dat het kwaad wortel heeft geschoten in het hart van deze mensheid. 
Toch zeg Ik u, dat er niet veel tijd zal voorbijgaan, voordat gij het begin zult zien van de geestelijke 
verandering van uw volkeren. 
24 Wie zou in die tijd geloofd hebben dat in het heidense, zondige en zinnelijke Rome ─ een stad 
waar het leven een voortdurende orgie was van ondeugden en genoegens, zonden en misdaden ─ 
het geloof in het Woord van de liefde, in Christus, eerder zou ontbranden dan in enig ander volk? En 
toch gebeurde dit. 
25  Rome moest tevoren veel zondigen en uitputting en afkeer bereiken om het punt te bereiken dat 
zij in haar hart het zaad van mijn woord zou ontvangen. Maar toen het tot hen kwam, openden die 
harten, vermoeid van genot en verscheurd door teleurstelling en pijn, zich bij het contact met de 



essentie van mijn boodschap, zoals verdorde bloemkelken zich openen wanneer een vochtig briesje 
hen streelt. 
26 Het hart van dat volk klopte met kracht, en zijn ziel werd geschokt. Zijn zonden werden vergeven 
dankzij zijn geloof en zijn moed om op mijn oproep te antwoorden. 
27  Moed en opoffering waren bij dat volk nodig om hun geloof en hun liefde voor de waarheid, die 
hun harten begon te verlichten, te versterken. Maar het waren mannen en vrouwen met een sterke 
wil, of ze nu volwassenen, jongeren of kinderen waren. 
28 Begrijpen jullie het, discipelen? Vergelijk dan die heerschappij van ijdelheid, ondeugd en liefde 
voor de wereld met deze mensheid van vandaag, en u zult ontdekken dat ook zij, walgend van 
ijdelheid en ziek van zondigen, meer en meer de dag nadert, wanneer haar ziel zal worden verrast 
door de adem van de goddelijke bries die haar zal doen ontwaken ─ een bries die voorafgaat aan de 
dauw die de geestelijke dorst zal lessen die haar kwelt en die de voorbereiding zal zijn voor het zaad 
van de vergeestelijking dat later op alle harten zal vallen. 
29  Hoe vaak heb je Mij in je hart niet gevraagd waarom Ik je het Geestelijk Leven niet in al zijn 
klaarheid heb laten zien. Maar ik zeg je: Als je dat leven met je fysieke zintuigen zou aanraken, zou je 
nooit de geringste inspanning doen om enige vergeestelijking te bereiken. Jullie zouden nooit jullie 
geestelijke gaven en bekwaamheden ontwikkelen, noch zouden jullie enige moeite doen om 
verdiensten te verwerven om Mijn openbaringen te verdienen. 
30 Tussen u en het Geestelijk Dal ligt een sluier die niemand toestaat de reinheid van dat heiligdom 
te ontheiligen, en alleen hij mag die drempels overschrijden die bekleed is met eerbied en 
nederigheid, met oprechtheid en een edel voornemen, met liefde en waar geloof. 
31 Ik zeg "waar geloof" omdat er schijnbaar geloof bestaat dat door iets onwerkelijks wordt bezield ─ 
door iets dat, omdat het onwaar is, verdwijnt en vervaagt zodra men de waarheid kent. 
32  Velen hebben getracht zich het geestelijk leven voor te stellen om er in te geloven. "Groot en 
klein, onwetend en geleerd, allen hebben willen weten hoe de hemel is, hoe God is, welke vorm de 
geesten aannemen, hoe het licht en het bestaan in die wereld zijn. Dan hebben zij zich een prachtig 
rijk achter de sterren voorgesteld, een majestueus paleis, een troon, en daarop God gezeten in 
menselijke gedaante. 
U hebt de geesten ook een menselijke gedaante gegeven en u hebt zich voorgesteld dat zij als vogels 
zouden vliegen om zich van de ene plaats naar de andere te begeven. Dit alles aanschouwt gij vol 
licht ─ een licht gelijk aan datgene wat gij op aarde hebt, alles blinkend als goud en getooid met de 
schoonste dingen die gij in de stoffelijke wereld kent: hemelse gezangen en goddelijke muziek die de 
ruimte vult, terwijl miljoenen wezens eeuwig de Heer aanbidden, altijd knielend voor zijn troon, hem 
lovend en hem wierook offerend. 
33 Zo wordt het geestelijk leven in de geest van velen opgevat, en wanneer zij dat beeld eenmaal in 
hun geest hebben geschapen, hebben zij geloofd dat het zo is, dat het zo moet zijn, en daaraan 
hebben zij zich in geloof verbonden. 
34  Wat zal er met hen gebeuren wanneer zij deze leer leren kennen en ontdekken dat wat zij zich 
hebben voorgesteld niet overeenstemt met de werkelijkheid? Sommigen zullen onmiddellijk hun 
ogen openen voor het licht der waarheid, omdat zij de dwalingen zullen inzien die door hun 
materialisme zijn ontstaan. Anderen zullen verward zijn en de waarheid van Mijn openbaringen 
ontkennen. 
35  Ik zeg u alleen, dat het noodzakelijk is, dat gij alle beelden, die gij over het geestelijk leven hebt 
geschapen, uit uw gedachten bant, want God heeft niet de gestalte van een mens, noch zit Hij op een 
troon, zoals de koningen der aarde doen, noch is de hemel boven de sterren, noch is Zijn licht als dat 
van de zon, noch hebben de zielen een menselijke gestalte. Alles is anders dan wat jullie je hebben 
voorgesteld ─ in die mate dat zelfs als ik jullie zou uitleggen hoe het geestelijk leven in werkelijkheid 
is, jullie het niet zouden begrijpen, omdat zelfs jullie taal niet in staat zou zijn de waarheid, de 
oneindige heerlijkheid, de schoonheid en de volmaaktheid van de Eeuwige uit te drukken. 
36  Kunt u me zeggen wat de vorm of het volume van het geweten is? Kun je me vertellen welke 
vorm liefde of intelligentie heeft? "Nee, Meester," zeg je tegen Mij. Zoals het geweten, noch de 
intelligentie, noch de liefde enige vorm heeft, zo kunt gij ook de aardse dingen niet vergelijken met 



die van het Geestelijk Leven. Toch is er niets mooiers dan de kwaliteiten van de Lichtziel, die een 
combinatie is van vermogens en deugden die geen vorm nodig hebben om te bestaan. 
37  God heeft geen vorm, want als Hij die had, zou Hij een beperkt wezen zijn, zoals mensen zijn, en 
dan zou Hij geen God zijn. Zijn "troon" is volmaaktheid, rechtvaardigheid, liefde, wijsheid, 
scheppende kracht, eeuwigheid. 
38 "De hemel" is de hoogste gelukzaligheid die een ziel op haar weg naar volmaaktheid bereikt, 
wanneer zij zo hoog stijgt in wijsheid en liefde dat zij een mate van zuiverheid bereikt die geen zonde 
en geen pijn kan bereiken. 
39 Wanneer mijn profeten over het geestelijk leven spraken, deden zij dat soms door middel van 
menselijke verschijningsvormen en voorwerpen die u bekend zijn. 
40  De profeten zagen tronen als van de koningen der aarde - boeken, wezens met menselijke 
gedaante, paleizen met wandtapijten, kandelaren, het Lam en vele andere figuren. Maar vandaag 
moeten jullie begrijpen dat dit alles slechts een allegorie was, een symbool, een Goddelijke 
betekenis, een openbaring die aan jullie moest worden uitgedrukt in een beeldende vorm, omdat 
jullie niet in staat waren een andere, hogere vorm te begrijpen. 
41 Nu is het tijd dat jullie de betekenis van al Mijn gelijkenissen en leringen, die Ik jullie door middel 
van allegorieën heb geopenbaard, op de juiste wijze interpreteren, zodat de betekenis tot jullie geest 
doordringt en de allegorische vorm verdwijnt. 
42 Wanneer gij tot deze kennis komt, zal uw geloof waar zijn, omdat gij het dan op waarheid zult 
gegrondvest hebben. 
43  Jullie, mensen, Ik voorzie jullie in Mijn Woord een betere wereld dan die waarin jullie nu leven, en 
dat is wanneer jullie hart zijn onreinheid heeft afgewassen in het bloed dat Ik aan het kruis heb 
vergoten ─ een bloed dat de belichaming is geweest van de Goddelijke liefde, van de hoogste 
vergeving en verlossing van alle mensen. 
44  Gij ─ ongelovigen en twijfelaars ─ kunt niet geloven in een wereld van rechtvaardigheid, noch 
kunt gij u een leven van liefde en deugd op uw aarde voorstellen. In één woord, jullie denken dat 
jullie niet in staat zijn tot iets goeds, noch hebben jullie vertrouwen in jezelf. 
45 Maar Ik geloof in jullie, Ik ken het zaad dat in ieder van Mijn kinderen is, want Ik heb ze 
geschapen, Ik heb ze leven gegeven door Mijn liefde. 
46  Ik stel inderdaad mijn hoop op de mens, gelovende in zijn verlossing, in zijn waardigheid en in zijn 
vooruitgang. Want toen Ik hem schiep, bestemde Ik hem om meester te zijn over de aarde, waar hij 
een oord van liefde en vrede zou scheppen, en Ik bestemde ook dat zijn ziel sterk zou worden in de 
strijd van het leven, om door verdienste te bereiken te leven in het licht van het Rijk der 
Volmaaktheid, dat zijn eeuwige erfenis is. 
47  Deze aarde, die jullie "tranendal" of "verbanningsoord" noemen, werd door Mij met oneindige 
Liefde toebereid om haar aan te bieden aan de kinderen die haar zouden bewonen. Alles erop was 
vol leven, overvloed, zegeningen en heerlijkheden voor hen die het wilden bezitten. Er was niets op 
geschapen om de mens pijn te doen ─ integendeel, alles was zo voorzien dat, als de mensheid 
zichzelf met haar fouten zou schaden, zij op haar weg en overal voor zichzelf de nodige middelen zou 
vinden om haar lijden te genezen en haar tegenslagen te overwinnen. 
48  Vele eeuwen heeft de mens op aarde doorgebracht, en nog heeft hij er niet gelukkig op kunnen 
zijn. Waarom? Simpelweg omdat hij dit geluk wilde vinden zonder het te zoeken op de ware weg, die 
de weg is die is uitgestippeld door mijn Wet, de Wet van liefde en rechtvaardigheid, van harmonie en 
oprechtheid. 
49  Gelooft u dat het absoluut noodzakelijk is op aarde te lijden om de hemel te verdienen? Nee, 
mensheid, het enige wat je door lijden bereikt is een zekere zuivering. Want de ware en absolute 
zuivering van de ziel wordt verkregen door de liefde waarmee mijn Wet u inspireert. 
50  Wat voor verdienste heeft het dat sommigen die op aarde veel hebben geleden, daarom leven 
met het verlangen naar de hemel te gaan? Het is niet meer dan normaal dat zij, wanneer zij zien dat 
de wereld hen thans niets te bieden heeft, aan het Geestelijk Leven denken. Een echte verdienste is 
die van iemand die - al heeft hij alles in de wereld - op elk moment bereid zou zijn afstand te doen 
van zijn bezittingen en comfort. Want dan zou hij werkelijk zijn hogere graad van geestelijke 
ontwikkeling bewijzen, en getuigen dat de Hemel of de Gelukzaligheid niet de zekere plaats is die 



door de verbeelding van de mensen door de eeuwen heen is geschapen, maar een toestand van de 
ziel die hij reeds in zijn menselijk leven kan beginnen te ervaren, te kennen en te genieten ─ een 
toestand die steeds zuiverder en volmaakter wordt naarmate de ziel de ladder bestijgt die haar van 
de aardse wereld naar de top van het Geestelijk Leven voert. 
51 indien Ik niet wist dat uw bestemming zo hoog is, zou Ik niet op deze wijze tot u gesproken 
hebben, noch zou Ik u Mijn Wet gezonden hebben, noch zou Ik Mijn Leven voor u hebben afgelegd, 
wetende dat gij daardoor nooit verlost zoudt worden. 
52 Ik heb de weg gezocht om Mijzelf in drie eeuwen aan de mensen bekend te maken, alleen omdat 
Ik wist dat jullie aan het einde der eeuwen boven de hartstochten, de vleselijkheid en de menselijke 
ontberingen zouden uitstijgen en een edel leven zouden leiden vol hoge bezieling, vol werken die 
jullie rijpheid van ziel zouden openbaren. 
53  Denkt u dat de mensen, wanneer zij eenmaal zo leven, nog steeds honger en dorst naar 
gerechtigheid zullen voelen, of nog steeds rechters en heersers nodig zullen hebben om hen in de 
wereld te leiden en hen te oordelen en hun daden te bestraffen? Denkt u dat in een wereld waar de 
goede wil onder elkaar heerst en waar broederschap en gerechtigheid bestaan, er toch oorlogen, 
ellende en pijn kunnen zijn? Nee, de mensheid. Dan zult ge zien hoe deze aarde u slechts warmte en 
leven, voeding en welzijn, wijsheid en gelukzaligheid kan schenken, een gelukzaligheid die, ook al is 
zij niet in haar hoogste graad, want zij wordt pas gekend wanneer men de hoogte van volmaaktheid 
bereikt, een geluk is dat rechtvaardig beloont wie zich inspant om in de waarheid te blijven. 
54  Dit is waarnaar u allen op weg bent, dat leven van vreugde en vrede, niet naar de afgrond en de 
"dood" zoals uw hart meent te voelen. Het is waar dat je nog veel bittere dingen moet meemaken 
voordat de tijd van je vergeestelijking aanbreekt. Maar noch dood, noch oorlog, noch pestilentie, 
noch honger zullen de loop van het leven en de geestelijke evolutie van deze mensheid 
tegenhouden. Ik ben sterker dan de dood en daarom zal Ik jullie weer tot leven wekken als jullie 
omkomen, en Ik zal jullie naar de aarde laten terugkeren wanneer dat nodig is. Ik heb jullie nog vele 
dingen te onthullen, geliefde mensheid, mijn Boek van Goddelijke Wijsheid bevat nog vele 
verrassingen. 
55 De natuur heeft nog veel lessen voor jullie in petto, en de aarde heeft jullie nog niet alles gegeven 
wat zij in haar schoot houdt. 
56  U bent broos vlees en gevoelig voor pijn, u bent zwak en klein, en daarom heb Ik medelijden met 
u. 
57 De strijd van de ziel terwijl zij in de materie verblijft is zeer groot, maar het is daar dat zij wordt 
gestaald, waar zij haar verdiensten verwerft, en waar zij wordt beproefd. 
58  Mijn goddelijke onderricht is niet alleen voor de geest ─ nee, het moet ook het menselijk hart 
bereiken, zodat zowel het geestelijke als het lichamelijke deel van het wezen harmonieus worden. 
59  Het goddelijk woord is bestemd om de geest te verlichten en het hart van de mens gevoelig te 
maken, en de essentie van het leven die in dit woord vervat ligt, is bestemd om de ziel te voeden en 
te verheffen. 
60 Wil het leven van de mens volledig zijn, dan heeft hij absoluut geestelijk brood nodig, evenzeer als 
hij werkt en zwoegt voor materieel voedsel. 
61 "De mens leeft niet van brood alleen", zei Ik u in het Tweede Tijdperk, Mijn woord blijft geldig, 
want nooit zullen de mensen het zonder geestelijk voedsel kunnen stellen zonder op aarde getroffen 
te worden door ziekten, pijn, duisternis, tegenslagen, ellende en dood. 
62  De materialisten zouden kunnen tegenwerpen dat de mensen reeds leven van wat de aarde en 
de natuur hun alleen geven, zonder te hoeven streven naar iets geestelijks dat hen voedt, dat hen 
sterkt op hun levensreis. Maar ik moet u zeggen dat dit geen volmaakt en vervuld leven is, maar een 
bestaan dat het wezenlijke mist, namelijk spiritualiteit. 
63 Spiritualisatie betekent niet vroomheid, noch veronderstelt het de beoefening van enige rite, 
noch is het een uiterlijke vorm van eredienst. 
64 Spiritualisatie betekent de ontwikkeling van alle vermogens van de mens ─ zowel die welke tot zijn 
menselijk deel behoren als die welke buiten de lichamelijke zintuigen liggen en krachten, kwaliteiten, 
vermogens en zintuigen van de ziel zijn. 
65 Vergeestelijking is het juiste en goede gebruik van alle gaven die de mens bezit. 



66 Spiritualisatie is harmonie met alles wat je omringt. 
67 De behoefte om zich geestelijk te voeden wordt steeds groter in de mens, maar deze streeft er 
met alle mogelijke middelen naar zich te bevredigen met wat hij in de wereld bezit. 
68 Dit verlangen zal, naarmate de ziel zich ontwikkelt, dagelijks voelbaarder moeten worden, totdat 
het de kenmerken van oneindige dorst en honger bereikt, totdat het de wanhoop en de angst voelt 
zoals die van de zwerver die verdwaald is te midden van een hete en dorre woestijn ─ zoals die van 
de schipbreukeling die schipbreuk lijdt op een onbewoond eiland. 
69  Maar op een dag, wanneer de mensheid er het minst aan denkt, zullen de naties ontwaken en 
roepen om gerechtigheid, licht, waarheid en liefde; de mensen zullen moe worden van zoveel zonde 
en zoveel leugen en zullen begrijpen dat er in hun leven een immense leegte is geweest die zij nooit 
hebben kunnen vullen, en een honger die zij nooit hebben kunnen stillen. 
70  Het is waar dat duizenden en duizenden mannen en vrouwen een of andere vorm van eredienst 
belijden, en door hun verschillende godsdiensten trachten hun ziel te voeden. Maar het is zo weinig 
dat zij doen, en het is zo onvolmaakt, dat nauwelijks iets het hart bereikt via de zintuigen, omdat het 
niet in staat is de ziel te bereiken, aangezien de ziel alleen geestelijk brood kan eten en wijn kan 
drinken, die Goddelijke Essentie zijn. 
71  Wanneer de mensen die het licht zoeken door middel van ceremoniën en liturgische 
handelingen, afzien van alle ritueel en uiterlijke aanbidding, zullen zij onmiddellijk het licht der 
waarheid in overvloed zien verschijnen als een wonderbaarlijke mand vol broden en vissen, die 
tegenover het verlangen van de mensen onuitputtelijk zijn gaven geeft. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 327  
 
Mijn vrede zij met u, o geliefde discipelen van Jezus! 
1 De geest van Elia is u voorgegaan en heeft uw zielen met licht en liefde beroerd, de tijd en de weg 
voor u bereid. Elia is op het pad van elk van zijn schapen als een zwaard, als een schild dat je helpt de 
vele hindernissen, de verleidingen die je in de weg staan, te overwinnen, en wie hem kan aanvoelen, 
wie hem aanroept en hem zoekt zoals het verloren schaap zijn herder zoekt, zal hem altijd vinden, zal 
altijd gehoord en gehoord worden in zijn weeklacht, in zijn smeekbede. 
2 Vaak vragen jullie jezelf af: Waarom, hoewel op de bodem van mijn hart het verlangen leeft om de 
Meester te volgen, houden zovele hindernissen mij tegen om tot Hem te komen en Hem te dienen? 
Dan stijgt uw ziel op in een gebed dat een smeekbede is om goddelijke bijstand, en op dat ogenblik 
komt Elia, die van God de opdracht heeft gekregen om over de kudde te waken in de Derde Era, 
toegesneld, verschijnt op uw pad, en helpt u om de moeilijkheid te overwinnen. Dan verhef je je 
gezicht in triomf en dank je de Vader, en de lamp van je geloof wordt weer ontstoken, en je gaat 
verder op de weg met vrede en vertrouwen in Mij. 
3 Waarlijk, de Meester zegt u: Ik heb voor iedere ziel een koninkrijk van vrede en volmaaktheid 
bereid. Maar dit koninkrijk dat ik heb voorbereid wordt bestreden door een ander koninkrijk: de 
wereld. Terwijl mijn koninkrijk wordt veroverd door nederigheid, liefde en deugd, vereist de 
verovering van het andere koninkrijk arrogantie, eerzucht, trots, hebzucht, egoïsme en 
boosaardigheid. Te allen tijde heeft de wereld zich verzet tegen Mijn Koninkrijk, te allen tijde zijn zij 
die Mij volgen op hun weg verdrukt en in verzoeking gebracht, hetzij door zichtbare invloeden, hetzij 
door onzichtbare krachten. Dit is niet de enige keer dat je over doornen hebt gelopen om Mij te 
bereiken, het is niet de eerste keer dat je ziel heeft gestruikeld in een poging om Mijn Aanwezigheid 
te bereiken. Altijd heb je de strijd gestreden in het diepste van je wezen. De inspiratie van mijn Geest 
verlicht je innerlijk en heeft een strijd ontketend met de duistere machten, met de valse lichten, met 
de valse deugden, met de materie, met alles wat overbodig is, met alle valse glorie van deze wereld. 
4  Uw ziel heeft haar verleden en haar levensweg in het Boek der Zeven Zegels geschreven. Al uw 
handelingen, al uw stappen, gedachten en woorden zijn door Mij vastgelegd. De grote daden van uw 
ziel, de grote slagen van het lot en de wegen van het leven, zijn grote beproevingen, zijn bekers van 
leed ─ alles staat er naar waarheid geschreven. Veel dingen heeft je ziel ervaren, maar je "vlees" 
weet het niet. Als je lichaam de eerste stappen van je kindertijd vergeten is ─ hoe zou het dan de 
ontwikkeling van je ziel moeten kennen tijdens haar lange reis door het leven? Hoe weinig heeft uw 
ziel aan haar aardse lichaam kunnen openbaren ─ Ik heb het u nog niet geschonken wegens uw 
gebrek aan ontwikkeling. 
5 Er zullen tijden komen waarin het menselijk verstand en hart, gezuiverd en gezuiverd in 
vergeestelijking, in staat zullen zijn om door intuïtie de stem van hun eigen ziel te ontvangen, zij 
zullen in staat zijn om elke openbaring die door de ziel van hun lichamelijke omhulsel wordt gedaan, 
duidelijk te ontvangen. 
6 Vandaag bent u nog niet klaar om het verleden van uw ziel tijdens uw menselijk leven te zien. Toch 
zegt de Vader tegen jullie: Hoe ver is je reis geweest! Wat heeft je ziel geworsteld om op het rechte 
pad te blijven! Hoe vaak is het niet verwond door de doornen van het leven, en hoe vele stukken van 
uw pad zijn getekend met de bloedvlekken van uw stappen! 
Maar ondanks alle beproevingen en tegenslagen volgt gij de Vader, uw Meester, die gij liefhebt, de 
God die de bron is van licht en vertroosting voor uw ziel. En zelfs nu, in de Derde Era, wanneer jullie 
Mij willen volgen, stuiten jullie op moeilijkheden, struikelen jullie door tegenslagen. Sommige noem 
je beproevingen, en andere noem je verleidingen. Omdat jullie Mij zo liefhebben en zo verlangen om 
Mij op de Weg te volgen en tot Mij te komen ─ waarom laat jullie Vader dan toe dat jullie zo 
beproefd en verzocht worden? Waarlijk, ik zeg u: Omdat de weg die naar Mij leidt smal is, en in die 
smalheid zijn er ontberingen. Het is zo smal als de Passieweg, het heeft zijn vallen, het heeft zijn 
doornen, veel onbegrip en ondankbaarheid, en al het lijden van het leven. 
7 Maar om dit koninkrijk van volmaaktheid te bereiken, is er slechts deze weg. De brede weg leidt 
naar het koninkrijk van de wereld en de zonde. 



8  Mijn Koninkrijk is sterk en machtig, en als Ik een andere macht heb laten opkomen vóór Mijn 
kracht en Mijn macht ─ die van het kwaad ─ dan is dat om de Mijne te bewijzen, opdat jullie in het 
aangezicht van bedrog, van duisternis, de kracht van Mijn licht en Mijn waarheid mogen ervaren en 
zien. Opdat gij moogt erkennen dat dat koninkrijk van duistere schaduwen van dwalingen en 
bekoringen, hoewel het grote macht heeft, Mijn werktuig is en dat Ik er in werkelijkheid gebruik van 
maak. 
9  Wanneer Ik u op de proef stel, is dat niet om u op uw evolutiepad tegen te houden, want Ik wacht 
op uw komst in Mijn Koninkrijk. Maar Ik wil dat jullie na de strijd zegevierend tot Mij komen, sterk na 
de strijd, vol licht van geestelijke ervaring na de lange pelgrimstocht, vol verdiensten in de geest, 
zodat jullie deemoedig jullie gelaat kunnen opheffen en de Vader aanschouwen op het moment dat 
Hij nadert om jullie Zijn Goddelijke Kus te geven, een kus die alle geluk en volmaaktheden bevat voor 
jullie ziel. 
10 Om in alle beproevingen overwinnaar te zijn, doe wat de Meester u geleerd heeft: Waakt en bidt, 
opdat uw ogen steeds waakzaam mogen zijn en gij niet door verzoeking wordt bevangen. Bedenk dat 
de boze een groot instinct heeft om u te verleiden, u ten val te brengen, u te verslaan en misbruik te 
maken van uw zwakheid. Wees opmerkzaam, zodat je weet hoe je het moet opsporen als het op je 
ligt te wachten. Want hoewel jullie grote beproevingen en verzoekingen hebben doorstaan, die jullie 
hebben overwonnen om Mij in deze tijd te volgen, zullen jullie in dit huidige jaar nog zeer grote 
beproevingen en verzoekingen doorstaan. 
De strijd in jezelf is groot, de strijd in de schoot van de mensheid is groot, de geestelijke strijd in het 
hele universum is ook zeer groot. Het is de beslissende tijd voor mijn heerschappij, voor mijn 
gerechtigheid, voor mijn macht. En zij die nu bij mij zijn, die uit mijn woorden geleerd hebben, die 
zich in deze tijd met mij sterken, moeten alles weten en begrijpen om te kunnen winnen, om stand te 
kunnen houden in de grote beproevingen, die over de mensen komen. 
11  Ik leer jullie te waken en te bidden ─ niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen, opdat jullie 
als geestelijke profeten zullen zijn, die door hun gebeden intuïtie doorgeven aan hun medemensen, 
waardoor zij de gevaren, de verzoekingen gewaarworden. Want op die manier kunt u de mensheid 
de zware slechte beslissingen besparen. 
Dit is voor sommigen onbegrijpelijk, voor anderen onmogelijk, maar ik zeg u: het is wat de Heilige 
Geest in het Derde Tijdperk aan zijn leerlingen heeft gebracht: de vergeestelijking, de ontplooiing van 
de ziel door de leer van de geest, zodat zij zich naar boven kan ontwikkelen, zodat zij haar geestelijke 
horizon kan ontdekken, het juiste veld om te ontkiemen, zodat zij de ladder van de hemel kan 
vinden, zodat zij bij het opklimmen altijd de aanwezigheid van de Meester kan vinden, de ladder van 
treden waarop zij leunt en waarlangs zij de volmaaktheid nadert. 
12  Hoe weinigen hebben, in de tijd dat ik ieder van jullie opriep, reeds bij de eerste impuls de 
innerlijke verlichting gevoeld. Hoe weinigen waren er die beleden dat hun ziel het wonder voorzag, 
dat hun ziel voelde dat de vervulling van de Goddelijke belofte nu in hen werkelijkheid werd: de 
wederkomst van de Meester. Maar hoevelen van jullie zijn niet verstrikt geraakt in de webben van 
twijfel en de geest van tegenspraak. 
13  Anderen onder u, die reeds naar Mijn woord en Mijn Aanwezigheid wilden gaan, werden in 
beslag genomen door feesten, door genoegens, door aardse liefdes en gevoelens, door uw 
menselijke aangelegenheden, en de Meester bleef op u wachten. Maar uiteindelijk, met Mijn hulp, 
zegevierde je ziel en kwam tot Mij om overtuigd te worden van Mijn aanwezigheid, dat het 
"onmogelijke" mogelijk was, dat Mijn belofte werkelijkheid was geworden. 
14 Daar gij beproefd zijt, toen gij nog zwak waart, hoeveel te meer zult gij dat zijn, nu gij sterk zijt! 
15  Zal de Vader toestaan dat grote verwarringen of verzoekingen over Zijn discipelen komen? 
Voorwaar, Ik zeg u: Zeker sta Ik dit nu toe. Maar niet om jullie in deze beproevingen door de 
verleiding te laten verslaan ─ nee, maar opdat jullie de duisternis in het licht zouden veranderen en, 
jullie vijanden overwinnend, hen tot vrienden en broeders zouden maken ─ opdat ook jullie boven de 
zonden van de mensen zouden uitstijgen en sporen van goedheid en deugdzaamheid zouden nalaten 
en de mensen tot goede mensen zouden maken. Daarom zal ik toestaan dat u door beproevingen 
wordt getroffen. Ik heb je al geleerd hoe je moet passeren: Door te kijken, te bidden, en Mijn leer toe 
te passen. 



16 Hoe zullen de beproevingen zijn, die over u komen en die spoedig zullen komen? Op vele 
manieren. Sommige heb je al meegemaakt, andere maak je nu mee, en weer andere zullen later 
komen. 
Er zal geen droefheid noch vrees in uw ziel zijn. Zoals elke dag u een voldoening en een brood brengt, 
zo brengt elke dag u ook een pijn. Neem deze beproevingen als grote lessen die het leven je geeft, 
waarin je mijn leringen moet brengen. Van de "leerling-kind" tot de gevorderde ─ allen zullen 
onderweg beproevingen doormaken, en Ik wijs jullie er nu al op dat het Mijn Wil is dat jullie wakker 
zijn. Ik wil niet dat een van jullie faalt in zulke beproevingen. En als iemand aarzelt, zal er altijd aan 
zijn zijde een vriendelijke hand zijn, een broederlijke hand, die hem op het rechte pad zal brengen. 
Indien iemand slaapt en in zijn slaap wordt verrast, ga dan naar hem die in slaap is gevallen en wek 
hem. Indien de slaap diep is en hij niet ontwaakt, laat dan hij die wakker is, de wacht houden voor 
hem die in slaap is gevallen. 
17 Zo leer Ik u, zo bereid Ik u voor en maak u gereed voor een volkomen verzoening, opdat ook gij 
zult weten hoe te vergeven. 
18 Bedenkt, mensen, jullie weten niet of de vele beproevingen die jullie lang geleden hebben 
doorstaan en die jullie uit liefde voor mijn Zaak met vreugde hebben overwonnen, jullie niet tot 
wanhoop brengen als zij weer op jullie pad komen. U weet niet of ziekten of het ontbreken van het 
nodige voor uw leven u niet voor ogenblikken aan mijn barmhartigheid doen twijfelen, u aan uw 
voorbereiding doen twijfelen. 
19  Ik spreek tot u over dit alles, omdat de verleiding al haar kunsten, al haar krachten zal aanwenden 
om Mijn discipelen te treffen ─ Mijn discipelen die niet alleen binnen het spiritualisme zijn, want zij 
zijn over de gehele wereld. Ik zie ze verspreid, zij het spaarzaam, maar ze zijn overal omdat ik ze 
gezonden heb. 
Zij zullen gezocht worden om hun ziel te beproeven in haar deugdzaamheid, in haar liefde tot Mij, in 
haar liefde tot anderen, om haar te buigen, om haar de rijkdommen van deze wereld aan te bieden, 
de aardse, vergankelijke heerlijkheden, de luister van de glorie, en aardse grootheid. Maar zoals ik u 
waarschuw door middel van het verstand van de mens, zo waarschuw ik al die discipelen door 
openbaringen en door intuïtie. 
20 Wees waakzaam, zegt de Meester tot u! Ook al zult gij spoedig door beproevingen in het aardse 
leven worden getroffen en zult gij daarin dikwijls overwinnaar zijn, toch zullen er ook andere 
beproevingen voor de ziel komen. Het jaar 1950 loopt ten einde, en allen die zich binnen dit volk van 
mij niet hebben voorbereid, zullen mijn stemdragers, mijn geestenwereld, de kerkleiders en ook de 
"werkers" in verzoeking brengen. 
21  Velen zullen opstaan die het niet eens zijn met de beëindiging van Mijn Woord ─ allen die zich 
niet in staat voelen reeds te leven zonder deze manifestatie zullen opstaan om de Meester te vragen 
dat Hij Zijn besluit herroept, Zijn besluit wijzigt en nieuwe decreten uitvaardigt voor Zijn volk. Maar in 
dit alles zal verzoeking zijn, die haar zaad zaait en de harten van de stemdragers treft, allen zonder 
uitzondering. Op hen die zij ziet waken en bidden, verlicht door haar geest, zal dit geen uitwerking 
hebben. Maar degenen die het reeds beïnvloed vindt door gebrek aan voorbereiding, door 
opstandigheid, door verwarring en angst om verlaten te worden, zal het zeker inspireren, in hen zal 
het een basis vinden, en deze harten zullen zich het recht toe-eigenen om mijn leer in grote mate te 
verdraaien. 
22 Wie is het die de Vader zijn goddelijke besluiten kan doen veranderen? Voorwaar, ik zeg u, zelfs 
Jezus heeft dit niet van de Vader gekregen. Toen het uur van de offerdood van de Meester naderde 
in de Tweede Era, zocht Jezus de eenzaamheid van de tuin op en werd vergezeld door zijn discipelen. 
Verdriet overstroomde de harten van de apostelen, het voorgevoel van zware beproevingen 
benauwde hen. Maar het hart van Jezus was ook doorboord met grote droefheid. Toen zei de 
Meester tot Zijn discipelen: "Kijk en bid enkele ogenblikken met Mij." Maar toen de Meester waakte 
en bad, deed Hij dat niet alleen voor die discipelen, maar voor de hele wereld. 
23 Het hart van de Meester, als mens, voelde zich een ogenblik door allen verlaten, onbegrepen en 
alleen, en het bloedige zweet stroomde uit zijn lichaam. Dit gebeurde toen Jezus, zijn blik verheffend 
en zijn stem verheffend, tot de Vader zei: "Mijn God, als het mogelijk is, neem dan deze zo bittere 
beker van Mij weg. Doch niet mijn wil, maar de Uwe geschiede." 



24  Heeft de Vader dan, gezien het verzoek van de Zoon aan de Vader om Zijn wil terug te nemen, als 
het mogelijk was, die woorden gehoord? Voorwaar, ik zeg u: Neen. Het was opgeschreven en 
verordend, en de Meester aller Meesters moest Zich over dat gezegende lichaam doen gelden, opdat 
de geest over het lichaam zou triomferen. En toen Ik terugkeerde tot de discipelen, die sliepen, zeide 
Ik tot hen: "De geest is gewillig, maar het vlees is zwak." 
25 Hoe liefdevol was zijn verwijt voor dat lichaam! 
26  De Derde Tijd nadert zijn climax, en daarom wil de Meester dat jullie toekijken. Ja, mijn discipelen 
van deze tijd. Want hoewel de mensen van het tweede tijdperk sliepen in dat gezegende en plechtige 
uur, en de Heer waakte en bad voor allen, wil ik vandaag dat jullie waken en bidden, opdat jullie niet 
in verzoeking vallen, opdat jullie de Vader toestaan Zijn wil onder jullie uit te voeren. En als Hij het 
uur van Zijn vertrek heeft aangekondigd, als Hij u het ogenblik heeft aangewezen waarop Hij Zijn 
woord zal intrekken, dan moet u de hoge bevelen van de Heer gehoorzamen, ook al is het voor u een 
grote beproeving. Maar jullie weten nu al dat Mijn geest eeuwig aanwezig zal zijn, dat Ik Mijzelf zal 
aankondigen van geest tot geest en dat Mijn geestelijke wereld voor jullie zal opkomen en jullie zal 
beschermen. 
27  Jullie zijn gewend geraakt aan deze manifestaties die jullie gedurende zo'n lange tijd hebben 
ontvangen, jullie zijn er in hoge mate aan gewend geraakt, daarom voelen jullie pijn bij het ophouden 
van deze manifestaties. Maar wees sterk in het aangezicht van deze pijn, mijn kinderen, in het 
aangezicht van deze beproeving, geef tekenen van jullie hoge niveau van geestelijke ontwikkeling. 
Maar waarlijk, ik zeg u: Al die stemdragers die deze dag goed voorbereid bereiken, zullen voelen dat 
zelfs zij voor een korte tijd door de dood zullen worden aangeraakt. Maar ik zal ze daarna opvoeden. 
Anderen zullen zich verweesd voelen. 
Maar het enige dat zij zullen verliezen, het enige dat zij zullen verliezen, zal het geluid van de fysieke 
stem zijn, het geluid van het menselijke woord, want de trilling van mijn licht, mijn geest en mijn 
ingevingen zullen jullie overal volgen. En hoe groter uw vergeestelijking, des te groter zal dat zijn wat 
de Heilige Geest u zal openbaren. 
28  O, als Ik werkelijk Mijn onderricht kon geven aan al Mijn discipelen van deze tijd, verenigd in één 
schare ─ als al Mijn volk deze waarschuwingen zou horen! Maar het laatste ogenblik van deze 
periode nadert, en ik vind u nog steeds verdeeld, geestelijk ver van elkaar verwijderd, zonder liefde 
van de een voor de ander. Toch worden uit het zuiverste van uw harten niet de geestelijke eerbied 
en de naastenliefde geboren; maar daar zijn de deugden die Ik als Goddelijke zaden in het hart van al 
Mijn kinderen heb gezaaid, in afwachting van de evolutie van de ziel om herboren te worden tot het 
leven van de genade. 
29  Alleen vergeestelijking zal je eenheid geven. Totdat jullie je vergeestelijkt hebben in Mijn Werk, 
zal er geen barmhartigheid zijn, noch begrip, noch liefde, en zonder deze deugden zullen jullie niet in 
staat zijn met Mij verenigd te zijn. Ik wil dat jullie met elkaar verenigd zijn, zodat jullie kunnen 
getuigen van jullie Meester, en Ik ook van jullie. Wanneer gij onder de mensen zegt: "Dit is mijn 
Meester", dan wil Ik ook tegen de hele aarde zeggen: "Dit zijn mijn discipelen." Maar ik moet nog aan 
je werken, en jij moet nog leren en werken. 
30  Ga met Mij voorwaarts, o Mijn kinderen, want Ik zal u helpen elke beproeving te doorstaan. Ik zal 
u het licht geven, zodat er geen duisternis op uw pad zal zijn. Ik zal altijd de liefhebbende stem zijn 
die je niet zal laten slapen. En wanneer dan dat uur nadert, dat reeds nabij is, waarin ik u door deze 
aankondiging het laatste woord zeg, dan zal ik onder u geestelijke devotie, toewijding, werkelijk 
begrip en het streven om vooruit te komen, vinden. Maar wee degenen die zich tegen mijn wil 
verzetten! Wee degenen die mijn stemdragers verleiden! Wee degenen die hen in de netten van de 
verleiding laten vallen! Want niemand zal kunnen zeggen dat hij onwetend was, niemand zal voor 
het tribunaal van mijn gerechtigheid kunnen beweren dat hij niet wist wat hij deed. Welke spiritualist 
weet niet dat aan het einde van 1950 deze vorm van manifestatie door de mens zal eindigen? Wie 
weet niet dat alleen ik, in mijn hoge raad, dit moet bepalen? Wie heeft niet gehoord dat ik een 
onverbiddelijke rechter ben? 
31  Wanneer Ik u dus Mijn laatste woord zal zeggen, dat zal zijn: "Mijn vrede zij met u!", zal er stilte 
in de stof komen. Uw Vader zal zijn woord niet langer laten klinken door de menselijke geest. Ik heb 
geen straf voorzien, Ik heb geen galg opgericht voor de kinderen die Mij ongehoorzaam zijn of die 



zich tegen Mijn bevel verzetten ─ voor hen die Mij op dat beslissende moment op de proef stellen. Zij 
zullen zichzelf verdedigen, verdedigen voor hun geweten. Zij zullen degenen zijn die hun eigen vonnis 
tekenen, en zij zullen ook hun beulen zijn. 
32  Maar welke vruchten zullen zij kunnen schenken, welke essentie zullen zij over de harten der 
mensen kunnen uitstorten? Wie zo in ongehoorzaamheid opstaat, ontneemt zichzelf met eigen hand 
het gezag, de gaven en de opdrachten. 
33  Ik kan je niet bedriegen! Ik ben nooit in een daad van leugen, Ik verberg Mijzelf niet in het 
donker. Mijn waarheid is altijd naakt. Maar als de mensen de naaktheid van Mijn Geest niet hebben 
kunnen zien, dan is dat omdat zij het niet hebben gewild. Ik verberg mijn waarheid niet voor jullie 
door enig gewaad. Mijn naaktheid is Goddelijk en is zuiver, Mijn naaktheid is heilig, en ik zal haar 
tonen aan alle wezens van het universum. Als een symbool van hetzelfde, kwam ik naakt als een man 
ter wereld, en naakt verliet ik jullie. 
34  Ik wil dat de waarheid altijd heerst onder de Mijnen, want Ik ben en zal altijd in uw waarheid zijn. 
Ik wil dat de liefde onder jullie is, en Mijn liefde zal altijd in jullie liefde zijn. Er is slechts één 
waarheid, één ware liefde; en wanneer deze waarheid en deze liefde in u zijn, zullen uw liefde en uw 
waarheid de mijne zijn, en mijn waarheid en mijn liefde zullen de uwe zijn. 
35  Ik wil dat mijn leerlingen zo zijn, want ook na 1950 zal Ik tot hen blijven spreken in hun 
momenten van meditatie, in uw samenkomsten, wanneer gij alleen wandelt. Wanneer gij in 
gezelschap zijt, zult gij altijd de reiziger, de dwalende ontmoeten, die uw pad kruist en u vraagt hem 
uit te nodigen om met u te wandelen, en Mijn ingevingen zullen dan groot zijn en gij zult uw ziel 
getroost voelen en zeggen: "Wat de Vader van gene zijde heeft gezonden, heeft Hij nooit gezegd 
door de geest van de stemdrager. De reden is dat de Vader Zijn werk onder ons voortzet." 
36  Zo zal Ik u in waarheid zien ─ met deze nederigheid, met deze bereidwilligheid, om Mijzelf aan u 
bekend te kunnen maken. Want ik heb nog grote lessen in petto voor de toekomst ─ alles wat ik jullie 
in deze tijd nog niet heb overhandigd. Mijn Geestelijke Wereld zal tot uw geest komen, en dit zal de 
krachtige aanmoediging zijn die u zal troosten en u op de weg zal bemoedigen: de nabijheid van de 
Vader, de werkelijke aanwezigheid van Hem en Zijn Geestelijke Wereld, de nabijheid van Zijn 
Koninkrijk onder u. 
Wanneer gij tot de scharen der mensen zult gaan, zult gij met hen getuigen en hun zeggen, dat Ik en 
Mijn Geestelijke Wereld bij u geweest zijn, overgebracht door de menselijke geest ─ dat gij het zijt 
geweest, die met de Vader gesproken hebt, en zij, die gesprekken hebben gevoerd met Mijn 
gezegende wezens. 
37  Indien de wereld u zou vragen: "En zijn deze gedachtenwisseling en deze geestelijke gesprekken 
met u opgehouden?" Dan moet je zeggen: "De dialoog met de Vader is eeuwig. Hij heeft Zijn 
kinderen opgezocht vanaf het begin van hun ontwikkeling, en op elk moment heeft Hij interactie met 
Zijn schepselen. Maar in de loop der tijden heeft Hij gezocht naar een betere, een volmaakter, een 
hogere, een meer geestelijke manifestatie". Als gij met deze eenvoud spreekt, zal de mensheid vele 
goddelijke openbaringen begrijpen, en gij zult de duistere blinddoek doen wegvallen die de ziel belet 
mijn waarheid te vatten. Op deze wijze zult gij hen mijn grootheid doen beseffen, en fanatisme en 
afgoderij zullen uit hun harten verdwijnen. 
38 Zo moeten de trotse gebouwen, de altaren van goud en zilver, de riten vol pracht en praal vallen, 
zij zullen allen uit zichzelf vallen, slechts verslagen door de tijd. Maar de afgodendienst, de tempel 
van het fanatisme die in het hart van de mensen leeft, die zal instorten naar Mijn wil, die zal 
vernietigd worden. En van de mensen die Mij het meest beledigd hebben, zal Ik alles wegnemen wat 
zij in hun hart bewaren, zodat er geen spoor van deze ontheiligingen overblijft. 
39 O gezegend volk van Israël! Wees vervuld van Mijn kracht en Mijn licht. Want als Ik jullie in Mijn 
Woord steeds moeilijke beproevingen en pijnlijke gebeurtenissen aankondig, dan is het opdat jullie je 
ertegen beschermen en er heelhuids doorheen komen. Maar Ik stort ook altijd balsem en vreugde, 
vertrouwen en hoop in je hart en je ziel uit in mijn woord. Aan uw hart kondig ik aan en bereid een 
beter leven op aarde voor. Ik troost en zegen je menselijk hart ─ of het nu dat van een kind, een 
jongeling, een man of vrouw van volwassen leeftijd of ouder is ─ en open nieuwe mogelijkheden op 
het levenspad om zegeningen op je weg uit te storten. 



Ik leer jullie de beste manier om vrede in de wereld te vinden, om de vruchten te kennen die zoet 
smaken in de mond. Ik leer u welke de geoorloofde werken zijn die u gelukkig kunnen maken en mijn 
vrede waardig in deze wereld die een dal van tranen is. Ik versterk uw liefdesbanden met uw 
kinderen, ouders, broers en zusters, familieleden of vrienden, en tussen de volkeren. 
Ook leer ik je ziel opnieuw het leven van het hoge hiernamaals, dat je kunt bereiken door 
verdiensten die je verwerft. Want allen, zonder enige uitzondering, zult gij onvermijdelijk naar de 
andere wereld moeten gaan, niet wetende op welk moment gij daar zult kunnen aankomen, want de 
dood komt niet alleen door ouderdom, niet alleen door de uitputting van het leven, hij komt op elk 
uur, op elke dag, op het minst verwachte moment. Onthoud dat jullie allemaal, absoluut allemaal, dit 
leven achter jullie zullen laten. 
40  Maar als je dit menselijk leven dat je leeft geniet en onderzoekt ─ als je dit leven dat je geniet en 
lijdt, dat je zo veel bestudeert en ook dient, nooit ten volle hebt gekend ─ hoe zal dat andere zijn dat 
boven dit leven staat? Je ziel weet er iets van, maar dat iets is niet alles. 
Sommigen meer en anderen minder ─ zij zijn allen door het "dal" van de ziel gegaan, die hoge 
regionen, die werelden hoger dan deze wereld. Maar toch moet je ziel altijd bereid zijn om andere 
werelden binnen te gaan ─ niet de wereld die je de vorige keer hebt verlaten, maar een andere, 
hogere, op een hogere sport van de ladder naar spirituele volmaaktheid. Daarom kom Ik tot u, 
daarom spreek Ik tot u, niet over het aardse leven, maar ook over het leven van de ziel. Want het is 
langer, het is het volmaakte leven, want het is het huis waarin jullie voor altijd zullen blijven, en ik wil 
niet dat jullie radeloos zijn als jullie het bereiken. Ik wil niet dat je ziel zich onwaardig voelt om aan 
Mijn deur te kloppen ─ Ik wil niet dat je verward bent door de stap van dit leven naar het andere. 
Want deze stap is belangrijk, het is echt een test, een strijd. 
41  Ik trek niet al je denken van het menselijk leven af. Ik ben het die je een lichaam gaf, die je ziel 
incarneerde. Het is mijn barmhartigheid die u gezonden heeft om op aarde te leven, die deze planeet 
versierd en gezegend heeft met allerlei geschenken, koninkrijken der natuur, elementen, wezens vol 
weldaden voor uw voeding, behoud, verfrissing en ontwikkeling. Ik ben het die jullie trouwt, die jullie 
de opdracht geeft om te groeien en te vermenigvuldigen. 
42  Ik ben het die de werktuigen in uw handen leg en die dit werk en uw vruchten zegen. Ik ben het 
die het zweet op je voorhoofd zegent. Daarom kan ik niet degene zijn die u van uw plichtsvervulling 
afhoudt, zolang u er werkelijk mee bezig bent. Maar vervult het, zoals het u betaamt, met 
nederigheid, met eerbied en mededogen jegens uzelf, en ook met mededogen jegens anderen, dan 
zult gij met de minste aardse inspanning een vrucht oogsten die vrede en voldoening in uw hart zal 
geven. 
43  Maar afgezien van die plichten, die liefdes, gevoelens en banden die u met elkaar verbinden, eis 
Ik ook aandacht en tijd voor uw ziel, voor dat hogere wezen dat alle bewegingen van uw hart, uw 
verstand en uw hele wezen moet besturen ─ voor dat wezen dat uw lichamelijke omhulsel bestuurt, 
voor dat wezen dat Mijn dienaar is, en voor wie uw lichaam dit moet zijn. Ik wil dat u haar ook de tijd 
gunt voor haar zelfbeschouwing, voor haar werk, voor haar ontplooiing, voor haar aanbidding van 
God, voor haar geestelijke plichten tegenover haar Vader en tegenover de andere zielen. 
44  In Mijn Leer en in Mijn Wet heb Ik te allen tijde alle wetten, alle plichten, alle vormen van 
eredienst verenigd. Zo kom Ik ook in dit Derde Tijdperk tot u en instrueer u met deze breedte, opdat 
u niet vervalt in nieuw fanatisme, opdat u niet vervalt in geheimzinnigheid noch in bekoring, en 
eenvoudig bent in de vervulling van al uw plichten, zodat de ziel niet fanatiek wordt, noch de 
lichaamsschelp haar plichten bemoeilijkt ─ zodat de ziel geen hindernis is voor het hart noch voor het 
verstand, zodat ook het lichaam gewillig is en het geweten zich in het lichaam doet gevoelen, zodat 
ook het de ziel niet hindert in haar vervulling. 
45 Dit zijn mijn discipelen. Gezegend zijn zij die mijn les echt gebruiken. Gezegend zijn zij die waken 
en bidden in dit jaar van beproevingen ─ in dit jaar waarin verzoekingen en verwarringen op je weg 
zullen komen. Zo kunnen jullie sterk zijn, alles overwinnen door gebed, door vasten, door het volgen 
van mijn onderricht, en weten hoe jullie je moeten verenigen en elkaar liefhebben en barmhartigheid 
tonen. Ik wil niet dat er hinderpalen oprijzen voor de ontplooiing van Mijn manifestaties, noch dat er 
meningsverschillen onder u ontstaan, maar dat er altijd begrip en barmhartigheid, broederschap en 



liefde heersen, zachtmoedigheid en nederigheid. Dan zal Ik u blijven belonen en Mijzelf door Mijn 
woord bekend maken in de schoot van dit volk. 
46 Waakt voor allen, waakt voor uzelf, opdat goedheid en vrede eindelijk uw geschillen overwinnen, 
opdat mijn Rijk met u het Rijk der leugen, der duisternis en van het kwaad overwint. 
47  Ik zal Mijzelf in jullie verheffen als Overwinnaar ─ Ik wil dat jullie je Vader beschouwen als de 
Koning der heerscharen die het kwaad in jullie overwint, en jullie zelf als soldaten vol geestelijke eer, 
vol tevredenheid en vrede van geest. Dan zal de lofzang van de Universele Harmonie gehoord 
worden in de grootste overwinning ─ die triomf die zal komen, maar waarin noch jullie Vader, noch 
jullie zelf bedroefd zullen zijn dat jullie "overwonnen" hebben door jullie liefde. Onze 
"overwonnenen" zullen geen zielen zijn ─ het zal het kwaad zijn, alle duisternissen, zonden en 
onvolkomenheden. De triomf van de Vader zal zijn in de redding van al de afgedwaalde zielen die 
geworteld waren in duisternis en kwaad. U vergist zich als u denkt dat er iemand verloren zal gaan. Ik 
zou God niet meer zijn als niet één ziel verlossing vond. Allen die gij demonen noemt, zijn eveneens 
zielen die uit God zijn voortgekomen, en indien zij thans nog verloren zijn, zullen ook zij de verlossing 
vinden. Wanneer zal het ware Licht in hen zijn? Wanneer u, samen met de geestelijke scharen van 
het licht, hun onwetendheid en hun zonde bestrijdt met uw gebed en uw werken van liefde en 
barmhartigheid. 
48 Van jullie Vader en jullie volmaakte geluk zal de grote dag van de Heer zijn. Het universele banket 
zal plaatsvinden wanneer u allen aan Zijn tafel voedt met het Brood van het Eeuwige Leven. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 328  
 
Mijn vrede zij met u! 
1 Wees welkom in Mijn aanwezigheid als ziel en als lichaam! Want beiden verkwikken zich, 
verzadigen zich in Mijn Goddelijke Essentie, en sterken zich in Mij om het werk van de dag voort te 
zetten. 
2 Hier is mijn geest, en hier is ook de uwe! 
3 De Vader en de kinderen zijn aanwezig, zij kijken elkaar liefdevol aan van aangezicht tot aangezicht, 
zij erkennen elkaar, hebben elkaar lief en zegenen elkaar. Waarlijk, Ik zeg u, mensen, op geen enkel 
ogenblik vóór de tegenwoordige tijd had uw ziel de zekere weg gevonden om Mij te bereiken. 
Vandaag vinden jullie Mij door een moment van verheffing, van bevrijding van aardse plichten, door 
een moment van waarachtig berouw en kennis van de weg naar het geestelijk gebed. 
4 Het is niet meer de tijd van boetedoeningen, plechtigheden of riten om jullie met Mij te verenigen, 
om te kunnen geloven dat jullie Mij verheerlijken en Mij welgevallig zijn. Je hebt die tijd allang achter 
je gelaten. Uw ziel heeft zich bevrijd en zij verfrist zich in het Derde Tijdperk, spreidt haar geestelijke 
vleugels en beheerst de oneindigheid, verheft en transponeert zich tot Mij, en bevrijdt zich van aards 
lijden en ontberingen. 
Wanneer het na zijn verheffing naar zijn lichaam terugkeert, deelt het daaraan zijn kracht en zijn licht 
mede, verheft het, versterkt het en troost het. Haar eigen lichaam in haar armen nemend, zoals een 
volwassene dat doet met een klein kind, draagt de ziel het langs de wegen van leven en licht, het 
bezielend met geloof en met hoop. 
5  Naarmate de tijd verstrijkt, voelt uw ziel zich niet langer zwak, maar steeds sterker door mijn 
onderricht en door het licht dat zij in haar beproevingen en haar worstelingen heeft verworven. 
Daarom wil ik mijn leerlingen leerlingen zien worden, apostelen van dit Werk vol licht, spiritualiteit 
en liefde, om jullie in mijn plaats te kunnen achterlaten om de mensen te onderrichten, om hun de 
lessen te laten zien die zij niet hebben ontdekt, en om hun volhardend en standvastig de weg naar de 
waarheid te wijzen ─ de weg die leidt naar de vrede van deze aarde en naar de zaligheid en de 
eeuwige vrede van de ziel. 
6 Vanaf Mijn hoge troon zend Ik Mijn Universele Straal. Het verspreidt zich en stort zich in liefde uit 
over alle bestaande schepselen. Maar bij jullie, uitverkoren volk, wordt Mijn straal een menselijk 
woord, een voor het verstand begrijpelijk woord, en de inhoud ervan is goddelijke essentie en 
goddelijk mysterie dat wordt opgehelderd. Mijn woord daalt neer tot al mijn volk, en waarlijk, Ik zeg 
u: Al hebben mijn kinderen dikwijls gezegd: "In zo'n zender van woorden en in zo'n gemeente is er 
bedrog", toch is, ongeacht elk bedrog en elk gebrek aan voorbereiding, mijn Geest aanwezig 
geweest. Weet je niet meer dat ik vaak tegen je gezegd heb: Kijk Ik niet naar de smet of het gebrek 
aan voorbereiding van Mijn kinderen? 
7 Nu is het mijn tijd. Het is vervullingstijd voor de Vader, door Hemzelf opgelegd uit liefde voor Zijn 
kinderen. Waarom zou Ik Mij terughoudend opstellen tegenover jullie zonde, want het is juist 
datgene waarmee Ik worstel en dat Ik zal overwinnen door Mijn Licht en door Mijn Liefde? 
8 Veroordeelt niemand als een bedrieger, veroordeelt niemand als een leugenaar of als een 
bezoedelaar. Zien jullie niet dat jullie allen Mijn discipelen zijn, dat jullie allen op dit moment van Mij 
leren? Na 1950, wanneer mijn Universele Straal geen menselijk woord meer onder u is, dan zal 
waarlijk "Wee, wee!" diegene treffen die ─ hoe groot zijn voorbereiding ook is ─ tracht mijn 
Universele Straal zich bekend te maken zoals in deze tijd. Want ondanks zijn grote vergeestelijking en 
voorbereiding zal hij door zijn ongehoorzaamheid een bedrieger zijn. Het zal de tijd zijn waarin jullie 
de aanwezigheid van de Vader niet meer zullen verwachten in de vorm waarin jullie die hebben 
gehad vanaf het begin van deze openbaring tot 1950, want mijn wetten en mijn decreten zijn 
onveranderlijk. Ik verander nooit Mijn werk, Mijn gerechtigheid is onverbiddelijk, en Mijn discipelen 
moeten leven in harmonie met hun Vader, in gehoorzaamheid aan Hem, en in volledige 
overeenstemming met Hem. Niettemin verzeker Ik u, als Meester, dat Ik, ondanks hun grote 
onvoorbereidheid en onvolmaaktheid, de overbrengers van het woord vergeef door wie Ik Mijzelf 
bekend maak, nu, in de tijd van Mijn manifestatie, en Ik maak Mijzelf bekend en overlaad de scharen 



met Mijn barmhartigheid. Als zij in Mijn woord, dat reinheid en volmaaktheid is, de 
onvolkomenheden van het vlees opmerken, heb Ik jullie opgedragen de boom aan zijn vrucht te 
herkennen, opdat jullie de menselijke onvolkomenheden vergeven en weten hoe je in de geestelijke 
smaak van de vrucht de aanwezigheid, de kracht en het wezen van jullie Heer kunt ontdekken. 
9  Momenteel schep Ik een geestelijk boek van herinnering in uw geest en door Mijn Goddelijke 
instructie wordt ook een stoffelijk boek van Mijn woord geschapen. Het is het Goddelijk Testament 
dat ik nalaat voor het nageslacht, voor de toekomstige generaties, voor de latere generaties die na u 
komen. Maar waarlijk, ik zeg u, zij zullen de "smaak" van uw onvolmaaktheden niet kennen. Mijn 
Woord ─ of het nu datgene is wat uw geest heeft bewaard, of datgene wat op papier is vastgelegd ─ 
zal volmaakt zijn, zal zuiver zijn zonder enige smet, zonder enige onzuiverheid of onvolkomenheid, en 
het zal het kristalheldere water zijn waarvan de wonderbaarlijke kracht de dorst van de mens, de 
dorst van de ziel lest. Het zal het brood en de wijn zijn waarmee de ziel van de mens dikwijls een 
feest viert. Het zal de blinkende vuurtoren zijn en ook het pad, verlicht door het licht van de Heilige 
Geest, waarlangs de wegbereiders, of de verloren schipbreukelingen de richting kunnen ontdekken 
om de veilige haven te bereiken. 
10  De toepassing van het Spiritualisme in de wereld zal u niet moeilijk, veel minder onmogelijk lijken. 
Want Ik heb de velden vruchtbaar gemaakt, en het zaad dat Ik u heb toevertrouwd is klaar om te 
ontkiemen. De velden wachten er op, en hoewel niet allen voorbereid zijn, wachten sommigen op 
het zaaien, anderen worden gereinigd, en deze reiniging is een besprenkeling van gerechtigheid, van 
beproevingen, van wijsheid en liefde van uw Vader. 
11  Nu ontvangt de mensheid, verdeeld in volkeren, rassen, talen en huidskleuren, van Mijn 
Goddelijke Geest hun respectievelijke deel van het oordeel, de beproevingen die bij elk horen, de 
strijd, de smeltkroes, en de verzoening die Ik voor elk mens en elk ras heb voorzien. Maar gij weet, 
dat Mijn oordeel de liefde als grondslag heeft, dat de beproevingen, die de Vader tot de mensen 
zendt, beproevingen van liefde zijn ─ dat alles gericht is op het heil, op het goede, ook al schijnt er 
ongeluk, onheil of ellende in deze bezoekingen te zijn. Achter dit alles zit het leven, het behoud van 
de ziel, de verlossing van de ziel. De Vader wacht altijd op de verloren zoon, om hem met de grootste 
liefde te omhelzen. 
12  Er zijn hele rassen die Mij niet erkennen, er zijn volkeren die zich hardnekkig distantiëren van 
Mijn wetten, die Mijn Leer niet willen kennen, die zich ertegen verzetten omdat zij menen dat het uit 
de tijd is. Degenen die mij niet begrepen hebben, zijn degenen die vasthouden aan aardse vrijheden. 
Zij zijn het ook die dikwijls goed doen uit eigen voordeel en niet uit vrijgevigheid. 
Toch zijn voor elk volk en elk ras mijn gerechtigheid en mijn beproevingen bestemd, en deze komen 
dag na dag om uiteindelijk hun harten en zielen vruchtbaar te maken, alsof zij bewerkbare akkers 
waren, en nadat zij bewerkt zijn, om er het zaad in te leggen, het eeuwige zaad van mijn liefde, mijn 
gerechtigheid en mijn licht. Die volkeren zullen met liefde over Mij spreken, die rassen zullen dan hun 
hoop op Mij vestigen en in de zielen van alle volkeren van deze mensheid zullen jubelliederen 
weerklinken, koren van lof en liefde voor de enige Heer van alle mensen. 
13 Maar nu is het tijd om te testen en te vechten. Zelfs jouw God vecht op dit moment. Hij is de Heer 
der heerscharen en heeft u aangesteld als zijn soldaten. 
Vandaag zijn jullie nog zwak en wantrouwend tegenover jezelf. Je meet de beproevingen af, je stelt 
je de strijd voor, en je staat toe dat je ziel en je hart laf worden. Uw geest schept in zichzelf een 
schaal, en in de rechter schaal plaatst hij het goede en in de linker het kwade van deze mensheid. 
Zolang gij ziet, dat het goede slechts is als een graankorrel, maar het kwade als honderd schepels, 
weet gij niet wat te doen. Dan kijkt gij in uzelf en ziet dat gij noch rechtvaardig, noch deugdzaam, 
noch heilig zijt, en gij denkt dat alleen de rechtvaardigen, de deugdzamen en de heiligen de 
verlossing kunnen volbrengen van deze mensheid, die afgestompt is in het kwaad, verhard in de 
haat, gematerialiseerd in de hartstochten, in de ondeugden, en in de ellende. 
14 U oordeelt over uw eigen heiligdom en ziet daarin uw kleine offerande, uw zwakke vlam. Je dringt 
binnen in het heiligdom van anderen en ziet dat het geen teugel meer heeft om de uitzinnige loop 
der mensen te stoppen. Dan denk je dat als je over God spreekt, er niet naar je geluisterd zal worden 
─ dat als je over de vermogens van de geest spreekt, er om je gelachen zal worden. 



15 Waarom zo weinig vertrouwen in de schat van onschatbare waarde die Ik u heb toevertrouwd in 
dit Werk dat Ik u heb geopenbaard? Voorwaar, Ik zeg u: zonder heilig of rechtvaardig te worden, zult 
gij in staat zijn onder de mensen grote werken van heil te verrichten, grote wonderen te verrichten 
en ook zult gij in staat zijn onder de mensen een voorbeeld te zijn. Als Ik heiligen en volmaakte 
wezens naar deze mensheid zou zenden om een voorbeeld voor de mensen te zijn, dan zou het 
onmogelijk lijken dat zij zelfs maar op hen zouden lijken! Ik wil bekeerde zondaars onder de mensen 
zenden, die, zonder rechtvaardig te worden, zonder heiligen te worden, een voorbeeld weten na te 
laten van vernieuwing, van berouw, van moed, van ijver in de leer van de Vader, van verlangen, van 
vooruitgang en van geestelijke ontwikkeling, en dat zijn jullie! 
16 Op een dag zal uw ziel de volmaaktheid bereiken, maar u weet niet wanneer. De Vader zal je niet 
dwingen, noch zal jij je stappen forceren. Maar toch, je mag nooit stoppen. Zelfs als je stap traag is, 
wil ik dat hij altijd stevig en opwaarts is. 
17 Dat gij onder de menschen zult moeten strijden? ─ Dat is waar. Dat het getuigenis dat gij onder 
hen aflegt, dat Ik Mijzelf door het menselijk verstand bekend heb gemaakt om u dit Woord te 
brengen dat gij thans doorgeeft, in twijfel zal worden getrokken? Dat is zeker. Maar dit zal u niet 
beledigen, want te allen tijde heeft de mensheid getwijfeld aan Mijn aanwezigheid en Mijn komst 
naar deze wereld, en dit komt omdat de mensen zichzelf niet hebben gekend ─ omdat de mensheid, 
hoewel zij zegt bemind te worden door de Vader, nooit de omvang van die liefde heeft begrepen ─ 
omdat zij, hoewel zij meent haar Heer te kennen, niet weet dat een van Zijn schoonste 
eigenschappen die van de nederigheid is. Daarom ben Ik altijd tot de mensen gekomen op een 
nederige manier; nooit heb Ik al Mijn macht gebruikt, noch al Mijn pracht, noch al Mijn glorie in Mijn 
Goddelijke manifestaties. Toen konden de mensen niet naar Mij kijken, noch konden zij Mij 
weerstaan! 
18 Ik heb Mijzelf altijd beperkt, maar Ik heb Mijzelf niet beperkt in nederigheid, in liefde en in 
tederheid. Want met dezelfde liefde als waarmee Ik u heden liefheb, heb Ik u liefgehad in het 
Tweede Tijdperk, in het Eerste, en Ik zal u liefhebben tot in alle eeuwigheid. Ik kan jullie in waarheid 
zeggen dat de Vader jullie liefhad voordat jullie bestonden. 
19 Onder u zijn er discipelen, die zich afvragen: "Waarom is onze ziel er niet in geslaagd te blijven en 
te volharden in goedheid en deugd, hoewel zij voortkwam uit een Vader vol van liefde, vol van 
reinheid en volmaaktheid?" De Meester geeft u antwoord: Ik zond uw ziel naar de aarde, begiftigd 
met alle eigenschappen die in de Vader bestaan, en schiep haar als een kind gelijk aan haar 
Schepper. Haar werd een lichaam toevertrouwd voor haar omwandeling over de aarde, maar dit 
lichaam is de oorzaak geweest van beproevingen en strijd voor de ziel, omdat het vlees zwak is. Het 
moest zo ─ verleidelijk ─ zijn om de kracht van de ziel te testen. 
20 Deugdzaamheid toont zich alleen in beproeving. Het licht schijnt het sterkst in de duisternis, het 
licht schijnt niet in het licht, en daarom was het nodig dat uw ziel beproefd en gezuiverd werd. Want 
uw ziel heeft een begin, maar in haar onschuld had zij geen verdienste, zij miste ervaring, ontplooiing 
en volmaaktheid. Daartoe werd haar een lagere levensfase opgedragen, om op te kunnen stijgen 
naar een andere, hogere, en zo verder langs de zeven treden van de ladder naar volmaaktheid, 
totdat zij in de tegenwoordigheid van de Vader aankomt als een volmaakte en zuivere ziel ─ vol licht, 
ontwikkeld door de ontplooiing van al haar gaven, volmaakt in al haar vermogens, met vele 
verdiensten verworven in de strijd, vol van kennis van zichzelf, van haar Vader en van het leven, zich 
bewust van haar oorsprong, waarvoor zij geschapen was, en waarheen zij was teruggekeerd. 
21 Zoals de ziel in het vlees het begin van haar strijd op de aardse weg ondervond, zo ondervond zij 
ook een oneindig aantal beproevingen en verzoekingen ─ sommige beproevingen tastbaar en andere 
onzichtbaar ─ verzoekingen en beproevingen zo krachtig dat zij haar door middel van het vlees ten 
val brachten ─ sommige zichtbaar en andere alleen waarneembaar voor de ziel, de geest, de tere 
koorden van het hart en het verstand. 
22  De ziel is vanaf haar oorsprong op alle manieren beproefd. Denk je dat de Vader het kwade zou 
kunnen bezitten om zijn kinderen te verleiden, omdat het door het kwade is beproefd? Voorwaar, ik 
zeg u: Nee. Maar het kwaad bestaat ook vanuit uw oorsprong, het heeft de zwakte, de 
verleidelijkheid van de ziel en het "vlees" veroorzaakt. Aangezien de zielen niet wisten hoe zij van 
hun eigen kracht gebruik moesten maken, en het "vlees" bezweek voor verzoekingen ─ wat deed de 



Vader in het aangezicht hiervan? Hij heeft toegestaan dat de krachten van het kwaad u testen. Eens 
en duizendmaal heb Ik het toegelaten om in jullie Mijn Licht te beproeven dat Ik jullie heb 
toevertrouwd, om jullie eigen deugd, die de Mijne is, op de proef te stellen, om jullie te zuiveren in 
de pijn, in de moeilijke crisistijden, in de chaos van het leven, opdat jullie ziel in deze beproevingen 
en deze moeilijke gebeurtenissen gelegenheden zou vinden tot volmaaktheid, tot de vervulling van 
de Wet ─ gelegenheden om aan jullie medemensen en aan jullie Vader haar kracht en 
standvastigheid te bewijzen in Mijn Wetten. 
23 Jullie hebben mijn wet altijd intuïtief gekend ─ mijn wet die het goede beveelt en het kwade 
veroordeelt. Intuïtief herkent ieder mens, vanaf zijn eerste schreden op aarde, wat goed is en 
ontdekt het waar kwaad is. Maar gij zijt niet in staat geweest in de natuurlijke wet te blijven zoals de 
eerste mensen, zoals mijn volk was vóór de komst van Mozes. Denkt gij dat mijn volk Israël, dat in 
wording was, zijn Vader niet herkende vóór de komst van Mozes? Voorwaar, ik zeg u, het was niet 
zo. Sinds het begin van deze mensheid is er iemand geweest die Mij heeft gekend, en door hem ben 
Ik gekend door anderen. Maar toen onder de mensheid het kwade zwaarder ging wegen dan het 
goede, moest Ik komen om de mens te herinneren aan het goede, moest Ik Mijzelf fysiek 
waarneembaar maken om Mijzelf zichtbaar en tastbaar te maken voor de mensen, zoals geschiedde 
bij de Sinaï, toen Ik voor Mozes, omringd door zijn volk, Mijn wet verkondigde en hem deze in steen 
gehouwen gaf, hem zendend naar zijn volk, opdat dit het zaad zou zijn onder alle volkeren. 
24 Door deze wet werd mijn volk gered, werd het bevrijd en verkreeg het welvaart en geluk op aarde 
en hoop voor het hiernamaals. Maar de dag van bederf van mijn wet kwam, de dag van gewenning 
daaraan, en opnieuw verspreidde het kwaad zich, totdat het zwaarder woog dan zelfs het goede. 
Toen deze geboden geleidelijk werden verdraaid, toen de mensen nieuwe wegen begonnen te 
scheppen binnen de Mijne, moest Ik opnieuw komen, maar nu als de Messias, mens geworden onder 
de mensen, om de wegen recht te maken en ze te verbinden met de weg van de waarheid, om de 
mensen te trekken tot de waarheid en tot het goede, om hen uit te nodigen tot de weg van 
gerechtigheid en liefde ─ om de bedriegers te ontmaskeren, om alles wat vals is, alle bijgeloof, te 
vernietigen en om tegen hen te zeggen: "Dit is de Wet, dit was wat ik afleverde in dat Eerste 
Tijdperk!" 
25 Door deze komst van mij hebben ook nieuwe volkeren der aarde en nieuwe rassen de weg 
gevonden, vrede, geestelijk geluk, voeding en hoop voor het hiernamaals. 
26  Gedurende een lange tijd heeft deze mensheid zich gevoed met het rijke maal van het Koninkrijk 
der hemelen. Maar zie, deze maaltijd werd ook verontreinigd, en reeds in deze toestand aan het 
hongerige volk gebracht, werd mijn Leer vervalst, mijn leringen eveneens verdraaid en verkeerd 
uitgelegd. De vervulling van de wet door de kinderen en hun aanbidding van God waren niet wat de 
Vader had verordend, en daarom werd het noodzakelijk tot de mensen terug te keren, en zo een 
belofte in vervulling te doen gaan. Want ik wist van tevoren dat mijn aanwezigheid onder de mensen 
van tijd tot tijd noodzakelijk was. Daarom is nu het aangekondigde tijdperk aangebroken waarin de 
Heer opnieuw tot u zou komen om van u rekenschap te eisen van de wet van de voorbije tijden, van 
de openbaringen, leringen en wonderen waarmee u in de twee voorbije tijdperken overvloedig 
gezegend was. 
27  Dit is de reden dat ik gekomen ben. Want gij zijt niet in staat geweest in het goede stand te 
houden en daarin te volharden, omdat gij hebt toegegeven aan de zwakheden van het vlees, omdat 
gij zowel in zichtbare als in onzichtbare verzoekingen zijt vervallen ─ onder die bovennatuurlijke 
macht van het kwaad, die over u bestaat. 
28 Denkt gij dat in dat eerste tijdperk al de getuigen van Mijn komst geloovigen zijn geworden? 
Voorwaar, niet allemaal! 
29  Denkt gij dat die openbaring door allen werd geloofd, toen zij naar andere landen, naar landen 
van heidenen werd overgebracht? Nee. Velen begrepen niet dat die wet een goddelijk werk was. Zij 
geloofden eerder dat het het werk van mensen was. Maar toen die wet was vastgesteld en door haar 
gerechtigheid was geopenbaard, door hun eigen daden, onderzochten de grote ongelovigen haar. 
30 Zo was het ook in het tweede tijdperk. Duizenden en duizenden mannen en vrouwen hoorden 
Mij. Velen geloofden werkelijk, maar nog velen twijfelden en dachten niet dat die man de Messias 
was, maar dat Hij een mens was als alle anderen. Zijn woord werd onbegrijpelijk en verward door 



hun ongeloof, en het was alleen aannemelijk en duidelijk voor hen die goed geloofden. Daarom werd 
ik door de ongelovigen bestreden, bespot en vervolgd, en mijn lijden, mijn daden en mijn wonderen 
werden door de ongelovigen niet beschouwd als goddelijke werken, maar als werken van mensen. 
31 Toen mijn leer zich door haar eigen openbaringen over de mensheid verspreidde, toen ook mijn 
getuigen het bewijs leverden dat zij mijn ware discipelen waren, mijn ware getuigen, toen bekeerde 
de ongelovige mensheid zich tot mijn leer, vergoot tranen van berouw en werd eveneens mijn 
discipelen. 
32 Waarom zou het je verbazen dat dit op dit moment ook gebeurt? 
33  Sommigen zullen twijfelen aan uw getuigenis en aan het feit dat Ik Mijzelf door het verstand aan 
de mensen heb bekend gemaakt. Sommigen zullen, wanneer zij hun blik richten op die stoffelijke 
boeken die Mijn Woord bevatten, betwijfelen of het een Goddelijk werk is dat door inspiratie is 
ontvangen. Dan zullen zij alles aan u, mensen, toeschrijven, aan menselijke ijdelheid, want er is 
wantrouwen in deze mensheid. Maar gij moet het wantrouwen en het ongeloof over u heen laten 
komen, zonder uw medemensen te veroordelen, zonder uzelven daarmede geweld aan te doen, 
want gij weet, dat na het wantrouwen en het ongeloof, als gevolg van uw eigen daden, het geloof zal 
komen. Laat hen uw werken zien, laat uw getuigenissen werkelijk vol licht zijn, zodat het niet de 
boeken of uw woorden zijn die de wereld bekeren, maar uw goede werken waarmee u het getuigenis 
bezegelt dat Ik met u ben geweest, dat Ik gekomen ben "op de wolk" om Mijzelf bekend te maken 
door middel van Mijn Straal door een stemdrager, een mens, die zo is aangewezen door Mijn 
Goddelijke Geest. 
34  Ik zal u uitzenden naar alle windstreken, en ook uw kinderen, die ook discipelen van de Heilige 
Geest zullen zijn, en hun kinderen zullen ook Mijn zaad uitdragen. Maar waarlijk, ik zeg u, er zullen 
geen drie generaties na de uwe voorbijgaan voordat deze mensheid, geconfronteerd met het 
spiritisme, met de komst van de Heilige Geest, op haar grondvesten zal schudden door buitengewone 
gebeurtenissen, waarvan ik er enkele onder u tot stand heb gebracht, terwijl ik anderen voorbereid 
op de toekomst. Op dezelfde manier zul je geleidelijk het koninkrijk van het kwaad elimineren. Die 
macht zal meer en meer afbrokkelen door uw werken van liefde en gerechtigheid. 
35  Ieder mens die zich tot het Spiritualisme bekeert, zal één minder zijn die tot dat Koninkrijk 
behoort. Maar als jullie geloven dat Ik jullie de taak of opdracht geef om de sfeer van het kwaad te 
overwinnen door jullie werken van liefde en licht, dan zeg Ik jullie in waarheid dat het nog niet de tijd 
is dat jullie het volledig kunnen verslaan, dat het nog sterker is dan jullie. Maar omwille van deze 
woorden die Ik jullie zeg, verberg jullie wapens niet en laat het niet na ze te trekken ─ nee, Mijn 
kinderen. Onthoud: Ook al is uw zwaard niet almachtig, Ik ben almachtig, en Ik ben in uw zwaard. 
36 Strijd tegen de verleidingen, ontdek de valstrikken, verscheur de verleidelijke netten en touwen, 
ontdek ze door je intuïtie wanneer ze zich verbergen achter de sluier van het hiernamaals, ontdek ze 
wanneer ze zich verbergen onder de mensen of in de strijd van de mensen ─ strijd altijd. Ik zeg u: Jij 
zult in deze strijd met mij zijn. Ik ben daarin als een groot strijder tegen de duisternis en al het 
bestaande kwaad, en uiteindelijk zal Ik het zijn die de genadeslag toedien en die overwint, die jullie 
bijstaat, en jullie zullen degenen zijn die Mij helpen te overwinnen. De uiteindelijke overwinning over 
verleiding en kwaad zal niet in deze tijd tot jullie komen, Mijn volk. Ik zal die macht voor een tijd 
moeten binden, maar uw verdiensten daarbij zullen u worden toegerekend. 
De tijd waarin die macht gebonden zal zijn, zal dienen om het goede wortel te doen schieten in het 
hart van de mens, om het goede in al zijn vormen in kracht te doen toenemen. Dan, wanneer de 
mens sterk geworden is in het goede, wanneer het goede zwaarder weegt dan het kwade in de 
weegschaal van mijn gerechtigheid, zal de verzoeking in al haar vormen voor een andere periode 
worden losgelaten, en juist in die tijd zal het niet mijn zwaard zijn dat haar verslaat, maar uw eigen 
wapens. 
37  Ik zal alleen vanuit het oneindige toekijken, want dan zul je de nodige kracht hebben om de 
vijand te verslaan. Deugdzaamheid in al haar vormen zal de overhand hebben in deze wereld, en de 
verzoeking zal geen hoek vinden, noch een open deur, noch een ruimte, en haar grootste valstrikken, 
haar grootste strikken zullen tot het laatste element van die macht van de verzoeking teniet gedaan 
zijn. Dan, wanneer hun koninkrijk gebroken en verdeeld is, zal het begin van uw triomf komen, en 



duisternis zal in licht worden veranderd, kwaad zal goed worden, en de verlorenen zullen worden 
gevonden. 
38  Ziet, dit zal de triomf in uw ziel zijn, en wanneer gij dan uw lof zingt, zal het de triomf van het 
licht, van de gerechtigheid en van de liefde zijn. Want gij zult niet als mislukkelingen uit deze wereld 
vertrekken, gij zult niet te gronde gaan aan verzoeking. Nee, mijn kinderen. Hoewel gij lang gevallen 
zijt en zult blijven vallen door deze valkuilen, zal de dag van uw triomf komen waarop gij uw 
aangezicht zult opheffen en naar uw Heer zult kijken, zoals de soldaat opstaat voor zijn commandant. 
39  Mensen, Ik bereid jullie voor op de komende conflicten. Ik wil je altijd zien zegevieren in alle 
gevechten. Maar ik wil niet dat deze overwinningen je trots vleien. Het zijn geen overwinningen voor 
jullie ijdelheid, maar voor Mijn koninkrijk. Het moeten diepe, intieme bevredigingen zijn voor uw 
geestelijke nederigheid, die niet eens aan uw eigen gezicht te zien zijn. 
40  Uw werken van liefde en barmhartigheid zullen niet bekend worden gemaakt; er zullen onder u 
geen farizeeërs zijn die zich vrolijk maken over de liefdadigheid die zij onder hun medemensen 
bedrijven. Jullie zullen degenen zijn die goed doen in stilte. U leeft reeds in de tijd van de Heilige 
Geest, en uw ziel ontvouwt zich nu in al haar vermogens om goed te doen door middel van dezelfde 
Geest. Je zult in staat zijn niet alleen de goederen te geven die je op aarde bezit, maar ook die je 
geest, hart en ziel bezitten. Wat je niet kunt doen door je woord, door je aardse persoonlijkheid, doe 
het door gebed. Spreek tot Mij, sta tot Mij op, en van daaruit zullen jullie in staat zijn grote werken 
van barmhartigheid en liefde te doen. Maar als uw geweten u zegt dat u afstand moet doen van iets 
materieels om het aan de behoeftigen te kunnen geven, dan moet u niet van plan zijn dat voordeel 
te vervangen door gebed. Wees niet bezorgd om uw egoïsme te verbergen of te verhullen door 
geestelijke gebeden. Koester niet de wens dat wat jij kunt doen, de Vader moet doen. 
41  Laat uw geweten u altijd bevelen en u zeggen op welke wijze u aan liefdadigheid moet doen, en 
als u in die liefdadigheid iets van uzelf moet afstaan, laat uw hart dat niet betreuren. Reik uit, en je 
zult geluk in je ziel voelen. Dan zal je hart ook de vreugde in je Vader voelen die voor je ligt. 
42  Ik bereid jullie voor op de grote gevechten onder de mensheid en ik zeg jullie: De mensen van 
vandaag zijn geïnteresseerd in het Hiernamaals ─ niet echt allemaal, maar toch, men verkent het 
geestelijke in alle punten van de aarde, men streeft ernaar de geheime schatkamer van de Heer te 
verkennen, men bespreekt en bestudeert de boeken, men dringt door in de filosofieën en 
wetenschappen. 
De reden hiervoor is dat men Mij zoekt, dat Mijn aanwezigheid door allen wordt gevoeld, en dat zij 
zoeken om Mij te vinden. De zielen weten dat Ik de bron van liefde en vergeving ben, en daarom 
durven zij Mij, ondanks hun overtredingen, te zoeken, omdat zij hopen op vergeving en verlossing. Zij 
weten dat Ik een onuitputtelijke bron van barmhartigheid ben en dat Ik ook een tafel ben die gedekt 
is met voedsel om hun honger en dorst te stillen. 
43  Denkt u dat in deze zoektocht mensen niet sterk worden en zich voorbereiden? Denkt u dat zij in 
hun studie niet tot ontwikkeling en ontplooiing komen? Ja, mensen. Als je eenmaal op weg gaat, zul 
je verrast zijn. Indien gij met uw medemensen spreekt, die zich onder de schaduw van andere bomen 
voeden ─ die andere vruchten eten dan die welke ik u heb aangeboden ─ zult gij ondervinden dat ook 
zij zich hebben gevoed, dat ook zij sterk zijn. En wanneer het moment van de strijd aanbreekt, 
wanneer u gebruik moet maken van het zwaard van uw verstand, van uw kennis en van uw 
geestelijke verheffing, zult u ervaren dat het zwaard van uw medemensen ook lichtkracht heeft. 
44 Slaapt niet, opdat gij kunt strijden, maar leert de overwinning erkennen. Want vaak zal de 
overwinning in uw nederlaag liggen, de nederlaag van de tegenstander zal slechts schijnbaar zijn. De 
overwinning zal in u zijn, en daarna zal zij worden weerspiegeld op het gelaat van hem die u 
klaarblijkelijk heeft verslagen. 
45  Begrijp me, mensen. Want het ogenblik zal komen dat gij moet zwijgen, dat gij nederig uw nek 
moet buigen in ware ootmoed, en dan zal de tegenstander boven u oprijzen en zijn slag slaan. Maar 
je zult gezwegen hebben, je zult opzettelijk gebogen hebben, en later zul je zien dat het zaad dat je 
achterliet ontkiemt in de ziel van die ene, en dat de slag van je zwaard van licht en liefde een diepe 
wond heeft achtergelaten in het hart van je broeder ─ niet je vijand ─ en dat door die wond de 
arrogantie van dat hart zal verdwijnen en het zaad van de Meester zal binnentreden. 



46 Jullie hadden reeds ervaring, want jullie kwamen dikwijls naar Mijn heiligdom om tot Mij te 
zeggen: "Meester, Ik heb gezaaid in een hart met grote liefde, maar zijn oren hoorden Mij niet, hij 
bleef koud en hard, en zijn lippen bespotten Mij." 
Maar de Meester heeft liefdevol geglimlacht, heeft u met vrede en hoop vervuld, en heeft tot u 
gezegd: Wacht, want uw zaad is niet verloren gegaan, het heeft de bodem van dat hart bereikt. Laat 
het daar! Ik zal het regen geven en het vruchtbaar maken. Ik zal het onkruid en de keien verwijderen 
die jouw hand voorlopig niet kon verwijderen. Maar bid voor die ene, vergeet het niet, bid geestelijk 
en hoop dat de tijd van uw voldoening en uw geluk zal komen. Maar als die tijd te laat is gekomen, 
heeft dat twijfel in u doen ontstaan. Maar opdat de twijfel niet voor altijd zou blijven bestaan, heb Ik 
tot u gezegd: "Gedenkt het zaad dat gij gezaaid hebt. Het zag er niet meer uit, maar in de plaats is 
een struik gegroeid. Verzorg het nu, zodat het vrucht kan dragen." Dan is uw vreugde en die van 
anderen groot geweest. 
47  Ik bereid u voor, mensen, opdat gij niet ongeduldig zult zijn, opdat geestelijk geduld de vervulling 
van het bevel zal bepalen. Want het zaad dat ik u nog eenmaal toevertrouw, heeft geen tijdslimiet 
om te ontkiemen, zoals het zaad op aarde. Het ontvouwt zich binnen de eeuwigheid, en die tijd kan 
zowel kort als lang zijn. U weet dit niet, uw taak is slechts het te koesteren en te bewaken door uw 
gebed en uw liefde. 
48  Zo bereidt de Meester u voor op de tijd na zijn vertrek. Ik wil dat de gelukzaligheid die jullie 
vandaag genieten wanneer jullie Mijn woord horen door het menselijk verstand, voortduurt na Mijn 
vertrek. Mensen, ik wil dat ─ wanneer mijn geest in die hoge boven de nadering van jullie wacht door 
middel van gebed, hetzij individueel of collectief ─ ik in het hart van mijn kinderen de gelukzaligheid 
en verrukking zie die ik vandaag zie; dat u, in het volle besef van alles wat in deze tijd gebeurd is ─ 
van alles wat de Vader u gegeven heeft en van het eindpunt dat Hij gesteld heeft aan Zijn 
manifestatie door het verstand, komt om Hem uw oneindige dank aan te bieden; dat u komt met een 
loflied dat uw lippen verbergen, maar dat brandt in uw ziel, om tot Hem te zeggen: "Vader, hoeveel 
dingen hebt Gij ons geschonken! Wat een vreugde in onze zielen in die tijden! Hoe overvloeit van 
licht hebt Gij de zielen achtergelaten, en welk een kostbare erfenis hebt Gij de mensheid nagelaten!" 
49  Zo zalig wil ik u zien, o mensen! Ik wil onder u geen ziel zien die achterop is geraakt, Ik wil 
niemand zien die blijft dwalen in ongeloof, die haarkloverij heeft te midden van zijn zonden en zijn 
gebrek aan gebruik van Mijn genade. Ik wil eensgezindheid onder de mensen zien, zodat ik in mijn 
eigen geest hun uitstraling en hun gebeden mag voelen die het volgende uitdrukken: EENHEID, 
VREDE EN GOEDE WIL. GELOOF, HOOP EN BARMHARTIGHEID. 
50 Daarom wil Ik dat deze deugden door jouw ziel gecultiveerd worden en als een vaandel wapperen 
in de wind, in het oneindige, zodat Ik jou de opdracht kan geven uit te gaan naar alle volkeren, naar 
de massa's mensen, die werkelijk op Mij wachten en met een brandend hart verlangen naar de 
wederkomst van de Messias, de Verlosser voor de mensen 
Sommigen zeggen: "De Meester is al onder ons, maar hij is onzichtbaar." Ik zeg u, gezegend zij de 
intuïtie en het voorgevoel van deze zielen. Anderen zeggen: "Nee, Hij is nog niet gekomen; Hij moet 
zichtbaar en tastbaar komen zoals in de Tweede Tijd." De reden is dat zij "de wolk" hebben vergeten 
─ die geestelijke wolk waarin Ik in deze Derde Tijd ben gekomen. 
51  Er zijn anderen die die belofte geheel zijn vergeten en noch waken noch bidden. Maar jullie zijn 
voorbereid, aan jullie is de Openbaring van het Derde Tijdperk gegeven met een levende stem, zodat 
jullie zonder aarzelen, met volle zekerheid naar jullie medemensen kunnen gaan en niet 
geïntimideerd worden tegenover grote menigten. 
Want wanneer de tijd komt, zullen jullie ondervraagd worden, en jullie zullen harten tevreden stellen 
met jullie getuigenis. De gelovigen zullen legioenen vormen, zelfs de ongelovigen zullen legioenen 
vormen en strijden. Maar de legers van de ongelovigen zullen spoedig worden gedecimeerd, want 
dan is de tijd aangebroken waarin de Heilige Geest de overhand zal hebben. Want hij zal in alle 
harten doorsijpelen. 
52  Sterk u, discipelen, voed u, maak het goed met Mij, doorsta de aardse beproevingen, wees 
opgewekt in het aangezicht van het leven. Kijk niet onverschillig naar de pijn die u treft, want deze 
toetssteen zal u vervolmaken. Vervloek de pijn niet, vervloek het niet, maar zegen het. Als de beker 



van het lijden door jou moet worden gedronken, drink hem dan. Als zijn gisten niet door jou 
gedronken kunnen worden, zal ik ze drinken. Maar wees toegewijd en geduldig. 
Bekijk pijn meer met de ziel dan met het vlees, of voel het meer met de ziel dan met het lichaam, en 
u zult ervaren hoeveel versterking u zult vinden in de meditaties van uw ziel. U zult ervaren hoeveel 
licht de geest geeft aan de ziel en dit aan haar lichamelijke omhulsel. In uw ziel zult u de goddelijke 
balsem vinden, de ware balsem die alle lijden verzacht en geneest, en daardoor zult u waarlijk 
herstellen. 
53  Wees de ware spiritist, wees mijn ware discipel, o mensen! Dan zullen alle doornen, 
struikelblokken en hindernissen op het pad verlicht en verzacht worden. De last die tijdelijk op uw 
schouders rust zal op onverklaarbare wijze lichter worden als u mediteert en bidt. De verklaring 
hiervoor zult u in uzelf hebben. Het is omdat de ziel zal worden opgeheven, en zij wordt sterk 
opgeheven, waardoor haar "vlees" sterk wordt. Daarom wil ik dat je een verheven leven leidt, zodat 
je van daaruit dat leven kunt overheersen, en je ziel kunt strijden en overwinnen in alle beproevingen 
─ zodat zij van daaruit het "vlees", zijn hartstochten, zwakheden en ontberingen kan overheersen. 
54 Sta meer en meer op, mijn volk, dan zal de vrede en het koninkrijk van de Vader binnen uw bereik 
zijn, en zolang gij nog op aarde zijt, zal uw ziel een inwoner zijn van het vrederijk van de Vader! 
55  Dit is Mijn woord van onderricht, dat Ik u in deze morgendevotie geef als een onderwijzing. Neem 
het mee in uw ziel, daarin is alle liefde van de Meester vervat, daarin is een wapen vervat met de 
aanmoediging om op te staan en te strijden in de toekomst. 
56 Bidt op dit ogenblik voor de gehele mensheid, zegt de Meester jullie, en bidt in waarheid voor al 
jullie geestelijke broeders en zusters! Nu is het moment om te bidden. Mijn Geest van liefde en vrede 
zal zijn mantel uitspreiden over het hele universum om al mijn kinderen te omhullen in deze streling, 
in deze balsem en in deze vaderlijke zegen, o gezegend volk van mijn Goddelijkheid! 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 329  
 
1 Gezegend zijt gij, die uw kennis wilt vermeerderen, om de hoogere dingen te ontdekken. 
2 Gelukkig en gezegend zijn zij die verlangen helder te zien. Maar waarlijk, Ik zeg u, gij moet Mijn 
Woord bestuderen en het doorgronden, opdat het verband dat uw ogen bedekt, moge vallen. 
3 Man is dubbel schuldig geweest. Niet alleen omdat hij zich niet inspant, zodat dat verband, dat 
hem verhindert mijn leer te kennen, valt, maar ook omdat hij zich uitput in de banden van het vlees, 
die hem verleiden tot aardse genoegens ten nadele van geestelijke vreugden. Zo komt het dat hij een 
slaaf is geworden van zijn hartstochten en dat zijn wil tot vernieuwing vernietigd is. 
4 De blinden willen de blinden leiden, en zij die mijn leer niet gevolgd hebben, willen de zondaars de 
goede richting wijzen. De mens is zwak omdat hij geen begin heeft willen maken om zich te 
vernieuwen en te zuiveren met mijn woord. Hij wilde geen gebruik maken van de kracht waarmee hij 
is begiftigd, namelijk de wil om tegen zijn ondeugden te strijden en zichzelf te overwinnen. 
Als je ziel deze strijd wint, dan kun je zeggen dat je bevrijd bent. Wanneer je ziel heerschappij heeft 
over het "vlees", zul je merken dat zelfs de roofdieren zachtjes zullen buigen voor je roep van liefde. 
5 Wanneer de mens zich vergeestelijkt, zal hij door het licht van mijn heilige Geest alles begrijpen 
wat hij in God en in de natuur als een mysterie heeft beschouwd. 
6 Zeg niet dat jullie in Mij geloven terwijl jullie werken of jullie gedachten het tegendeel zeggen. Er 
zal een dag komen waarop jullie, door jullie vergeestelijking, zullen voelen dat Ik in jullie ben en jullie 
in Mij. Als jullie Mijn ware discipelen willen zijn, zoek dan deze vergeestelijking. 
7 Mijn tafel is gedekt, komt en voedt u met het brood van het eeuwige leven, bereidt u voor met 
mijn lessen van liefde, verwijder uw onwetendheid door mijn licht, maak u vrij van de hartstochten, 
wees kinderen van het licht. 
8 Dan zullen uw werken en uw spiritualiteit zijn als een loflied dat uw ziel zal zingen om uw Vader te 
verheerlijken. 
9 Bereid u voor, discipelen, want de dag nadert dat Ik voor de laatste maal door dit medium tot u zal 
spreken en dan zult u sterk moeten zijn om de nieuwe dag af te wachten, de nieuwe tijd waarin Ik 
niet langer de hersenen van uw stemdragers zal gebruiken als instrument om Mijn Woord over te 
brengen, maar Ik in de geest aanwezig zal zijn ─ klaar om Mijn inspiratie in de ziel van ieder van u te 
brengen 
10  Er resten u nog slechts enkele maanden om u voor de laatste maal met deze manifestaties te 
verfrissen. Maar Ik zeg u dat zij voldoende tijd zijn om na te denken over mijn boodschap en mijn 
openbaringen, opdat gij u kunt voorbereiden door studie, door gebed en door observantie, opdat gij 
kracht moogt verzamelen. Sta aan de zijde van uw medemensen, richt hen op die gevallen zijn, geef 
troost aan hen die tranen laten in hun moeilijke beproevingen, en laat met elk van uw stappen een 
waar spoor van vergeestelijking achter. 
11 Hij die op zijn post zal zijn in het belangrijkste uur, wanneer Ik u Mijn laatste woord geef, zal 
standvastig blijven in de strijd, zal op zijn voeten blijven staan. Maar wie verkeerde stappen zet, zal 
vallen, want alleen datgene wat stevig gefundeerd is, zal weerstand kunnen bieden aan de loop van 
de wervelwinden die daarna over dit volk zullen komen; daarom zeg ik u dat elk werk dat niet 
gebouwd moet worden op fundamenten van waarheid, van devotie, van naastenliefde en van 
vergeestelijking, zal worden afgebroken. 
12  Leer de betekenis van Mijn woord kennen, opdat gij uw ziel alleen daaruit zult voeden. Want Ik 
heb gezien dat jullie, omdat jullie er niet naar gestreefd hebben Mijn essentie te ontdekken, in plaats 
daarvan de uitdrukkingen van de stemdragers en van hen die met bezieling spreken, hebben 
overgenomen. Maar vergeet niet dat de verkwikking die u aan de wereld wilt brengen geen 
menselijke verkwikking moet zijn, maar Goddelijke verkwikking. 
13 Waarlijk, ik zeg u, indien de lichamen der stemdragers zich hadden voorbereid op de vervulling 
van hun taak, die zo hoog en moeilijk is, dan zouden hun lippen, bij het overbrengen van mijn 
boodschap, niet zoveel behoeven te spreken om mijn bezieling tot uitdrukking te brengen, noch 
zouden mijn bijeenkomsten urenlang hebben voortgeduurd. 



14  Indien zij de stem van hun geweten hadden verstaan en gehoorzaamd, en indien zij bezield waren 
geweest door liefde voor het volk en door barmhartigheid voor hen die geestelijk licht verlangen, zou 
mijn woord tot enkele zinnen beperkt zijn gebleven, maar zij zouden zelfs zo volmaakt van vorm zijn 
geweest, dat zij hen die zich de geleerdsten der aarde achten, zouden hebben geschokt. En mijn 
boodschappen zouden slechts minuten hebben geduurd, maar daarin zou zoveel essentie zijn 
overgebracht dat de zielen van de toehoorders zich zouden hebben vervoerd naar de eeuwigheid, 
waar tijd noch lang noch kort is. En jullie zouden mijn Aanwezigheid in al haar intensiteit hebben 
gevoeld, omdat zij niet zou zijn versluierd door de onvolkomenheden, de onzuiverheden en de 
aardse zwaarte van jullie stemdragers. 
15  Ach, Mijn kinderen, Ik zie jullie wenen in deze ogenblikken, maar helaas, het is al te laat. Voor wat 
er nog moet gebeuren van de vervulling van de zending die u hebt, is er niet meer genoeg tijd om 
een volmaakte vrucht te verkrijgen ─ die vrucht die u had moeten rijpen tijdens een voortdurende 
strijd om tot vergeestelijking te komen! Toch zul je iets kunnen doen in deze laatste uren van de 
ochtend. 
16 Nu zal ik u zeggen hoe gij uw dwalingen kunt verbeteren, zodat gij ze niet langer met u 
meedraagt, veel minder zult gij ze aan uw medemensen doorgeven alsof zij tot de Waarheid 
behoorden 
17 Neemt het woord zoals gij het gehoord hebt van de mond van de stemdrager, kalm en redelijk, en 
verheft uw gemoed door middel van gebed. Denk over die lessen na tot je hun betekenis, hun 
essentie, hun inhoud hebt ontdekt. Dit zal de goddelijke essentie zijn die u in uw hart zult bewaren, 
en die u hierna aan de mensheid zult brengen als een boodschap van licht. 
18  Wanneer gij eenmaal afstand hebt gedaan van holle woorden, formaliteiten, symbolische 
handelingen en ceremoniën, zult gij de sluier gescheurd hebben die u belet de waarheid te kennen. 
Als u het uiterlijke en het overbodige verwerpt, zal dat een teken zijn dat de vergeestelijking 
geleidelijk door u wordt gevoeld en beleefd. Dan zullen uw ziel, uw hart en verstand, en zelfs uw 
zintuigen niet meer zo gemakkelijk onder de indruk zijn van uiterlijk vertoon of onbeduidend 
vertoon. De ziel zal in alles de betekenis, de waarheid, het leven, het principe zoeken. 
19 Zou iemand van deze discipelen aan zijn medemensen een boodschap kunnen brengen waarin het 
reine met het onreine vermengd is, het goddelijke met het vleselijke, en het hoge met het gewone? 
Nee, mensen, het is niet meer dan natuurlijk en juist dat u denkt dat deze goede discipelen slechts 
een hemelse boodschap verspreiden, die een levend getuigenis is van licht en waarheid, zowel in zijn 
inhoud als in zijn vorm. 
20 Aan wie zal Ik het werk toevertrouwen om Mijn Woord in geschriften om te zetten, opdat zij een 
ander middel zullen zijn om uw getuigenis te verspreiden? Alleen ik weet het. Maar waarlijk, Ik zeg u, 
Ik zal hen veel beproeven en zij zullen gekozen worden onder hen die de meeste liefde voelen omdat 
de spiritualiteit van Mijn Leer zich verspreidt onder hun broeders en zusters. 
21 Moedig uzelf aan door deze leringen, opdat u standvastig zult zijn in het laatste uur van mijn 
manifestatie, en daarna zult vertrekken om deel uit te maken van het getal van de soldaten die 
strijden voor de essentie, spiritualiteit en eenvoud van dit Werk. 
22  Wanneer dit zaad van mij is opgestegen in de harten van de volkeren die de mensheid vormen, 
zal er een absolute verandering zijn in het leven van de mensen. Hoe groot zal het verschil zijn dat zij 
zowel in hun menselijk leven als in hun geestelijke aanbidding van God zullen laten zien, als men de 
manier van leven, geloven, aanbidden, "strijden" en denken van de mensen uit vroegere tijden 
vergelijkt met die van hen die in spiritualiteit leven. 
23  Uit die tijd van fanatisme, afgoderij, materialisatie en absurde geloofsdogma's zal niet één steen 
op een andere blijven staan. Alle fouten die uw voorouders en uzelf aan de komende generaties 
hebben nagelaten, zullen worden weggenomen. Alles wat geen essentie van goed en waarheid in 
zich heeft, zal niet blijven bestaan. Maar al het goede dat je geërfd hebt, zullen zij bewaren. 
24  Deze leer, voorgesteld in een meer geestelijke vorm dan in voorbije tijden, zal moeten strijden 
onder mensen, volkeren, kerken en sekten om aanvaarding en vaste voet te krijgen. Maar zodra de 
korte tijd van verwarring voorbij is, zal de vrede tot de mensen komen, en zij zullen zich verheugen 
wanneer zij uit mijn woord de betekenis halen die het altijd heeft gehad. 



25 De opvattingen over mijn goddelijkheid, over het geestesleven en over het doel van jullie bestaan 
zullen worden bijgesteld, omdat ieder mens een goede uitlegger zal zijn van alles wat jullie door jullie 
Meester, zijn gezanten en profeten in gelijkenissen en allegorieën is gezegd. 
26 Deze uitdrukking werd door het volk slechts ten dele begrepen. Het was het onderricht dat voor 
hen bestemd was in overeenstemming met hun toenemend geestelijk en verstandelijk 
begripsvermogen. Maar omdat zij alles tegelijk wilden weten, raakten zij verstrikt in steeds meer 
tegenstrijdigheden en verkeerde ideeën, omdat zij materiële interpretaties gaven aan datgene wat 
alleen op een geestelijke manier kon worden uitgelegd. 
27  Nu straalt het licht opnieuw in elke ziel, en daarom zult gij in staat zijn door te dringen tot de 
essentie van die en die openbaringen. Maar vergeet niet dat ─ als jullie werkelijk de betekenis of de 
essentie van Mijn woord willen kennen, jullie je moeten wijden aan de studie van deze 
openbaringen, door ze geestelijk te doorgronden. Dan wordt het eenvoudig, de betekenis wordt 
duidelijk, helder, duidelijk. De mysteries zullen verdwijnen en daarmee ook de onwetendheid. Dan 
zal de aarde geleidelijk wezens van licht naar de geestelijke vallei terugzenden, en niet duistere 
wezens gehuld in de sluier van onwetendheid. 
28 Sedert deze openbaring is begonnen, is uw verstand door mijn onderricht verlicht, hoewel zich 
ook ongeloovigen hebben vertoond ─ zoowel onder hen, die het verstand hebben geschoold, als 
onder de ongeschoolden en onwetenden. 
29 Hoeveel argumenten zijn er niet om deze openbaring te ontkennen! Hoeveel pogingen om dit 
Woord te vernietigen! Toch heeft niets de loop van Mijn boodschap tegengehouden ─ integendeel, 
hoe meer dit werk is bestreden, hoe meer het geloof van de mensen is aangewakkerd, en hoe meer 
de tijd verstrijkt, hoe groter het aantal van hen door wie Ik Mijn Woord overbreng. 
30 Wat moeten wij hieruit leren? Dat de menselijke macht nooit zal kunnen verhinderen dat de 
goddelijke macht haar raadsbesluiten uitvoert. 
31 Als de huidige mens, met al zijn wetenschap, niet in staat is de natuurelementen aan zijn wil te 
onderwerpen, hoe zou hij dan zijn macht kunnen opleggen aan de geestelijke krachten? 
32 Zoals de hemellichamen in de kosmos hun onveranderlijke orde volgen zonder dat de wil van de 
mens hen van koers of bestemming kan doen veranderen, zo kan ook de orde die in het geestelijke 
bestaat door niemand worden veranderd. 
33  Ik schiep de dag en de nacht, dat wil zeggen, Ik ben het licht en niemand anders dan Ik kan het 
tegenhouden. Hetzelfde geldt voor het spirituele. 
34 Ik ben het Licht van uw ziel en Ik alleen weet wanneer Ik u de schat van goddelijke helderheid 
moet zenden. 
35  Niemand zal in staat zijn de loop van de levensstroom te veranderen en niemand zal in staat zijn 
de opmars van het licht te verhinderen. Daarom ziet gij dat, nadat mijn verkondiging u in deze vorm 
gedurende zoveel jaren bekend is gemaakt, zij thans haar voltooiing nadert, zonder dat een van de 
vele tegenstanders van deze Leer erin is geslaagd ook maar één dag van de uitvoering van mijn 
verkondiging te verhinderen. 
36 De stemdrager voelde zich sterk, onoverwinnelijk, onkwetsbaar toen hij in contact kwam met mijn 
licht, en zo was het werkelijk. 
37  Wanneer de mensen in deze ontmoetingsplaatsen bijeenkwamen, deden zij dat altijd zonder 
vrees voor de wereld, altijd vertrouwend op mijn aanwezigheid en bescherming, en ik bewees hun 
dat hun geloof op waarheid berustte. 
38 gezien de bewijzen die Ik aan dit volk heb gegeven van de waarheid van mijn aanwezigheid, zijn 
de menigten steeds talrijker geworden en het aantal plaatsen waar Ik mijn woord bekend maak is 
vermenigvuldigd. 
39  Ik moet u ook zeggen dat het aantal ongelovigen, twijfelaars en loochenaars is toegenomen. 
Want zolang de mensheid niet het beeld van Mij heeft dat overeenkomt met de waarheid, zullen er 
altijd mensen zijn die Mij verloochenen. Door hun verwarring kunnen zij Mij niet begrijpen, noch 
kunnen zij Mij horen, noch kunnen zij Mij voelen, en dan moeten zij Mij verloochenen en datgene 
bestrijden wat voor hen niet waar kan zijn, omdat het hun begrip te boven gaat. 



40  Ik vergeef hen omdat het niet hun bedoeling is Mij op enigerlei wijze te schaden, noch zouden zij 
daartoe in staat zijn. Zij geloven werkelijk dat deze scharen het slachtoffer zijn van verleiding of 
bedrog, en zouden hen dit gaarne besparen. 
41 Maar er zullen andere loochenaars komen, die ─ wanneer zij de betekenis van deze leer horen ─ 
zullen sidderen voor de waarheid en de gerechtigheid ervan, en omdat zij hun macht en hun naam in 
gevaar zien, zullen zij oorlog voeren en mijn werk met onwaardige wapens bestrijden. Bij deze harten 
zal het niet onwetendheid zijn, noch eerlijke overtuiging, die hen ertoe zal brengen dit volk te 
bestrijden ─ het zal kwade wil zijn, haat, en vrees dat het licht wordt in de mensheid. Maar niemand 
zal kunnen verhinderen dat het licht wordt wanneer het uur van de dageraad voor de ziel aanbreekt. 
42  Weet gij wat de oorsprong is van dat licht dat vervat is in de woorden die door de lippen van de 
stemdragers worden gesproken? Het vindt zijn oorsprong in de goedheid, in de goddelijke liefde, in 
het universele licht dat van God uitgaat. Het is een straal of vonk van dat lichtende Al-zijn dat u leven 
geeft; het is een deel van de oneindige kracht die alle dingen beweegt, en waaronder alle dingen 
vibreren, zich roeren, en onophoudelijk hun cirkels maken. Het is wat jullie Goddelijke Straling 
noemen, het is het licht van de Goddelijke Geest dat de zielen verlicht en bezielt. 
43 Die uitstraling heeft invloed op de ziel zowel als op het lichaam, op de werelden zowel als op 
mensen, planten en alle wezens van de schepping. Het is geestelijk voor de geest, is materieel voor 
materie, is intelligentie voor de geest, is liefde in de harten. Het is kennis, het is talent, het is 
zelfbewustzijn, het is instinct, het is intuïtie, en het staat boven de zintuigen van alle wezens naar 
hun orde, hun aard, hun soort, en hun graad van ontwikkeling. Maar de oorsprong is één: God; en de 
essentie één: liefde. Wat is er dan onmogelijk aan dat Ik de geesten van deze schepselen verlicht om 
jullie een boodschap van geestelijk licht te zenden? 
44  De planten ontvangen de levensstraling die mijn Geest hen zendt, zodat zij vrucht dragen. De 
sterren ontvangen de kracht die mijn Geest naar hen zendt om in hun banen te kunnen blijven 
draaien. De aarde, die het huidige levende getuigenis is, toegankelijk voor al uw zintuigen, ontvangt 
onophoudelijk de straling van het leven dat zoveel wonderen uit haar boezem doet voortkomen. 
Waarom zou het dan onmogelijk zijn voor de mens, in wiens wezen als een juweel de aanwezigheid 
van een geest straalt waarin zijn gelijkenis met Mij gevestigd is, om rechtstreeks van Mijn Geest tot 
zijn geest de Goddelijke uitstraling te ontvangen die het geestelijk zaad is dat in hem vrucht moet 
dragen? 
45 Leert Mij kennen, jullie allen, opdat niemand Mij zal verloochenen ─ kent Mij, opdat jullie 
Godsbegrip op waarheid zal berusten en jullie zullen weten dat waar het goede zich toont, daar Ik 
ben. 
46 Goedheid mengt zich met niets. Goedheid is waarheid, is liefde, is barmhartigheid, is begrip. 
47  Goedheid is duidelijk herkenbaar en onmiskenbaar. Weet het, opdat je je niet vergist. Ieder kan 
een andere weg gaan; maar als zij allen op één punt samenkomen, wat het goede is, zullen zij 
uiteindelijk herkennen en zich verenigen. Niet als zij zichzelf hardnekkig bedriegen door het kwade 
voor het goede te laten doorgaan en het kwade als het goede te verhullen, zoals gebeurt met de 
mensen van deze tijd. 
48  Denk na over deze lering, ongelovigen in Mijn openbaring en Mijn woord, en oordeel dan pas. 
Maar voordat gij dit doet, bedenke, dat, toen Ik onder de mensen was, Ik u gezegd heb, dat Mijn Rijk 
niet van deze wereld was, hun duidelijk makende, dat Mijn Huis geestelijk was. Toen ik tot hen sprak 
over het geestelijk leven, deed ik dat door middel van gelijkenissen, omdat zij het niet hadden 
kunnen begrijpen als ik hun het Koninkrijk der hemelen in al zijn heerlijkheid en waarheid had 
beschreven. 
49 De mensen hebben ten onrechte mijn allegorische gelijkenissen en leringen letterlijk genomen, 
omdat zij in hun verbeelding aardse of menselijke vormen hebben gegeven aan alles wat goddelijk is. 
50 Het is door de aardse interpretatie die de menselijke geest aan mijn openbaringen heeft gegeven, 
dat vele denkbeelden over het geestesleven zo ver van de waarheid verwijderd zijn. 
51  Hoe zouden de mensen aldus een juiste uitlegging kunnen geven aan wat ik "het Koninkrijk der 
hemelen" heb genoemd? Hoe zouden zij Mijn gerechtigheid kunnen erkennen zolang zij geloven dat 
er een hel bestaat zoals die door hun verbeelding is geschapen, en wanneer zullen zij aanvaarden en 
begrijpen dat de wet van reïncarnatie niet slechts een theorie is, noch een vals geloof van sommige 



mensen, maar een wet van eeuwige gerechtigheid en liefdevol evenwicht, waardoor de ziel zich 
zuivert, vervolmaakt, vormt en verheft? 
52 Hoort Mij nog eens, mensheid: nu is het de derde keer dat Ik Mijzelf stel om jullie te zeggen dat Ik 
niet gekomen ben om ook maar één van de woorden die Ik jullie geopenbaard heb toen Ik op aarde 
was uit te wissen, maar om alle valse interpretaties die jullie aan Mijn leer gegeven hebben uit jullie 
harten uit te wissen 
53  Indien gij uw fanatisme laat varen, dat u verblindt en u belet de waarheid te kennen, zult gij deze 
Leer geleidelijk aan begrijpen en zult gij vol licht de inhoud van mijn openbaringen voor u zien, zowel 
van deze tijd als van vroegere tijden. Dan zult gij volmaakte rechtvaardigheid noemen wat gij tot nu 
toe mysterie hebt genoemd, en zult gij weten hoe gij aan het onveranderlijke eeuwige waarde kunt 
geven, en aan het menselijke en voorbijgaande de juiste betekenis. 
54  Zo zult gij weten dat een enkel bestaan op aarde ─ omdat het zo kort is in vergelijking met het 
geestelijk leven ─ niet beslissend kan zijn voor de eeuwigheid van een ziel. Dat wil zeggen, het zal niet 
voldoende zijn voor één van u om daarin de volmaaktheid te bereiken die u rechtstreeks naar het rijk 
van de hoogste vergeestelijking zal brengen dat u "Hemel" noemt, noch zullen de fouten van één 
leven op aarde kunnen bepalen dat een ziel voor eeuwig in duisternis of in pijn zal vergaan. 
55  Het is waar dat een menselijk leven dat aan een ziel is gegeven, zo'n grote waarde heeft en een 
kans vertegenwoordigt die zo gunstig is voor de vooruitgang van een ziel, dat het niet of slecht 
gebruiken ervan betekent dat Mijn rechtvaardigheid, die altijd onverbiddelijk is, zich openbaart op 
het pad van degene die zulke heilige gaven onteert als die welke Ik aan iedere ziel toevertrouw 
wanneer Ik haar naar de aarde zend. Maar dat van zo'n kort bestaan als dat van de mens in de 
wereld, de hele eeuwigheid van zijn ziel afhangt, is een dwaling ─ des te meer als men bedenkt dat 
menselijke dwalingen eigen zijn aan wezens die geen ontwikkeling, licht en verhevenheid kennen. 
56  Mijn leer, vol van licht en liefde, versterkt de geest zodat hij zijn macht kan uitoefenen over het 
"vlees" en maakt hem zo gevoelig dat de ingevingen van het geweten steeds gemakkelijker voor hem 
waarneembaar worden. 
57  Spiritualiteit is het doel waarnaar de mens moet streven, omdat hij daardoor in staat zal zijn 
volledig één te worden met zijn geweten en eindelijk het goede van het kwade te onderscheiden. 
Want door het gebrek aan zielsverheffing van de mens kon die diepe en wijze, onwrikbare en 
rechtvaardige innerlijke stem niet voldoende worden gehoord en geïnterpreteerd, en daarom heeft 
de mens geen onvoorwaardelijke kennis bereikt die hem werkelijk in staat stelt goed van kwaad te 
onderscheiden. Maar dit niet alleen, hij moet ook in zichzelf de nodige kracht vinden om elke goede 
impuls te volgen en elke lichtvaardige ingeving te gehoorzamen en tegelijk elke verleiding, elke 
oneerlijke of slechte gedachte of gevoelsimpuls af te wijzen. 
58  De beste wapens om al zijn vijanden te verslaan zal de mens in zijn eigen ziel vinden, en het zal 
het geweten zijn dat hem de te volgen handelwijze zal openbaren in die strijd die hij onvermijdelijk 
tegen het kwaad moet voeren - die macht waartoe de mens zo aangetrokken is en die hij 
verpersoonlijkt in een geest waaraan hij zoveel namen heeft gegeven en die hij een vorm heeft 
gegeven. 
59  Ik zeg u, dat gij het kwade, de verzoeking en de duisternis moet bestrijden, maar niet in dat 
wezen dat gij in uw verbeelding hebt geschapen, maar innerlijk, bij uzelf, waar zwakheden, slechte 
neigingen en duisternis thuis zijn. Want de mensen hebben de duisternis meer liefgehad dan het 
licht. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 330  
 
Mijn vrede zij met u! 
1 Geliefde discipelen, erken Mij opnieuw als de Meester die jullie ziel doorzoekt om haar een nieuwe 
lering te geven 
2 Mijn woord wordt een genezende balsem onder u, en in verlangen naar deze balsem komt gij. Uw 
hele wezen wordt gesterkt en uw ziel wordt getroost door mijn aanwezigheid. Want jullie leven in 
tijden van bitterheid en strijd, want overal waar jullie je voet zetten, voelen jullie de doornen die pijn 
doen. Maar wanneer pijn je hele wezen doordringt, richt je je gedachten naar boven in verlangen 
naar de Meester om Hem begrip en overgave te tonen in het aangezicht van beproevingen. 
3 Reeds in het tweede tijdperk beloofde Ik u een grote vertroosting, waarvan gij niet wist wanneer zij 
zoudt komen. Deze grote vertroosting zou komen in de tijd dat de vrede uit deze wereld zou zijn 
geweken, wanneer er geen liefde en barmhartigheid in de harten der mensen zou zijn; en zie, hier is 
de beloofde vertroosting bij u! Hier is de warmte van Mijn Goddelijke Geest die jullie omgeeft ─ niet 
alleen voor hen die Mij horen door het verstand van de mens, maar voor Mijn schepselen overal ter 
wereld! 
Ik laat jullie Mijn hartelijkheid, Mijn troost en Mijn kracht voelen op dit moment ─ jullie die Mijn 
apostelschap vormen en Mij bij jullie hebben gehad in de Derde Era en Mij hebben gehoord door 
deze manifestaties. 
4 Weest gezegend om jullie moed, om jullie overgave en jullie verheffing van de ziel tegenover de 
beproevingen die Ik jullie heb gezonden, want de pijn heeft jullie gelouterd. Maar het is niet alleen 
pijn die u aan Mijn rechterhand moet brengen, het is niet alleen lijden dat volmaaktheid moet geven 
aan uw ziel. Het is waar dat pijn de geestelijke en zinnelijke vlekken wegspoelt, een hindernis is bij 
sommige gelegenheden, een beperking, een aanleiding tot zelfreflectie, tot berouw, tot begrip voor 
het lijden van anderen. Maar de opwaartse ontwikkeling van de ziel, de volmaaktheid van de ziel 
wordt bereikt in de oefening van liefde en barmhartigheid. 
Dus laat de pijn je reinigen als hij komt, roep hem nooit, laat hem komen als hij moet komen. Zoek 
geen pijn, zoek vrede, zoek welzijn en vreugde, zoek ze voor uzelf en voor anderen, verlang ze voor 
allen. Want ik ben de God van vrede, van vreugde en van licht. 
5  Ik ben de God van hoop en de vervuller van alle hoop die aan mijn kinderen is toegestaan. 
Wanneer pijn je doordringt, laat het dan zijn taak vervullen, maar bedenk dat je, om de ladder van 
volmaaktheid, van geestelijke ontwikkeling, te beklimmen, niet tevreden moet zijn met sterk en 
toegewijd te zijn in beproevingen, in pijn. Denk ook aan het leed van uw naaste, heb medelijden met 
anderen en heb uw medemensen lief. Dan zal uw ziel verdienste verworven hebben, zij zal het 
menselijk egoïsme overwonnen hebben, zij zal de eigenliefde van het lichamelijk omhulsel 
overwonnen hebben en zal zich opwaarts ontwikkeld hebben als een goede leerling van de 
Goddelijke Meester. 
6 Wie van u begeert niet de ware vrede in deze wereld? Wie van u verlangt niet naar het koninkrijk 
van de liefde, van de deugd, van de vreugde in het hart van alle mensen? Maar ik zie dat uw hart is 
gekomen tot een ware overgave aan pijn, tot een grote goedkeuring te midden van beproevingen, en 
daarvoor zegen ik u. 
Maar buiten dat, moedig ik in jullie de hoop aan op verandering in jullie levens: Wanhoop niet, denk 
niet dat u in uw hart of in dat van uw naasten niet de vrede zult ervaren die in voorbije tijden het 
hart en de wegen van alle mensen verlichtte. Daartoe onderricht Ik jullie thans en bereid Ik jullie voor 
om de velden en de paden te zuiveren en voor te bereiden door jullie rechtschapen activiteiten, door 
jullie gebeden, door jullie wijze raadgevingen die jullie van Mij geleerd hebben, door jullie geestelijke 
werken ─ werken van liefde ─. Zo bereidt gij deze wereld voor en maakt haar waardig voor het Rijk 
van de Vader om opnieuw binnen te treden in het hart van zijn kinderen. 
7 Legt u er niet bij neer dat deze wereld voor altijd een tranendal zal zijn. Ik wil dat uw zending en 
vernieuwing de naties, de rassen en de volkeren vernieuwt en door deze vernieuwing zal het 
tranendal een dal van liefde en vrede worden. Heb ik in het verleden de mensheid niet het Koninkrijk 
der Hemelen aangeboden? Heb Ik het niet gebracht in Mijn woorden en in Mijn manifestaties? 



8 Bereidt u dus voor, o discipelen, opdat de kracht van uw geest bressen zal slaan, wegen zal openen, 
paden zal bereiden, en gij als voorboden zult zijn van mijn komst op de weg der mensen. Ik zal al 
jullie werken nieuw maken! Ik heb de mens vrijheid van wil verleend en hem de planeet Aarde 
toevertrouwd. Ik heb hem macht en heerschappij gegeven over alle rijken der natuur, stoffen en 
wezens, opdat hij er zijn woning kan maken. 
Vanaf het begin van de mens, vanaf het begin van de geestziel, heb Ik Mij getoond als een wet van 
liefde en rechtvaardigheid, Ik heb Mij op vele manieren geopenbaard in geboden, in leefregels, in 
gelijkenissen. Ik heb van het leven, van de natuur, een waar en volmaakt leerboek gemaakt, opdat de 
ziel van de mens niet zou afdwalen op kromme wegen, opdat de mens altijd de weg zou vinden en 
zou leren uit het grote boek van het leven, geschreven en geschapen door God. Maar nu is de tijd 
gekomen dat Ik de aandacht van alle mensen op Mijzelf moet vestigen en Ik ben begonnen met u, de 
"laatsten", de armen en de nederigen, om u te maken tot apostelen van deze waarheid, tot profeten 
van de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden, tot getuigen van Mijn Derde Komst. 
9  Mijn onderricht is voor allen en in deze opwekkende oproep tot de mensheid zal Ik gerechtigheid 
vestigen en al Mijn kinderen aan hun plicht herinneren. Door hen zal Ik alles wat vernield is nieuw 
maken, alles wat vernederd is zal Ik waardig maken en de grondslagen leggen voor een nieuw leven 
in deze wereld. Ik zal alles uitroeien wat nutteloos en overbodig is, Ik zal alles vernietigen wat 
schadelijk is in het leven van de mensen, Ik zal alle bedrog en ondeugd, arrogantie, egoïsme, 
huichelarij bestrijden, en Ik zal de mensheid opnieuw de onveranderlijke wet tonen, de wet van alle 
tijden, de eeuwige wet, waaraan Ik u nogmaals herinner. Dan zul je werkelijk de nabijheid van Mijn 
Koninkrijk voelen, de aanwezigheid van de Universele Vader. 
10 Binnen en buiten jullie zal mijn aanwezigheid gevoeld en herkend worden met diep respect, met 
verheffing van de ziel, met ware liefde en aanbidding. De gelukkige dagen van de patriarchen zullen 
terugkeren. De dagen dat families vele jaren in liefde verenigd leefden en alleen de dood hen 
scheidde, zullen terugkeren. De tijden waarin grootmoedige en rechtvaardige gevolmachtigden de 
volkeren van de aarde regeerden, zullen eveneens terugkeren. Dit alles houd ik in gereedheid, en 
deze tijden zullen de mens licht en grote vooruitgang brengen, omdat ik hem de ervaring, het licht, 
de verheffing en alles wat de mensheid heeft geoogst in haar grote strijd, in haar vallen, in haar 
fouten en in haar successen op de weg van het leven, zal nalaten als een fundament, als ervaring, als 
werkelijke kennis van wat goed is en wat kwaad, wat licht is en wat duisternis is. En dan, wanneer de 
akkers zijn geprepareerd, zullen de grote zaaiers, de grote leiders, de grote aartsvaders, de goede 
regeringscommissarissen en de rechtvaardige rechters komen. 
11 Wanneer deze zielen met groot licht onder de mensen zijn verschenen, zal de mensheid, verrast 
door hun kracht, goedheid en energie, zich afvragen: "Wie zijn deze? Is het David die teruggekeerd is 
naar de aarde? Is het misschien Solomon? Is het Elijah, misschien? Zijn het de profeten uit vroegere 
tijden die teruggekeerd zijn? Zijn het misschien de apostelen van de Meester van het Tweede 
Tijdperk?" Dus mensen zullen zich afvragen. Maar ik zal dit geheim houden totdat jullie allemaal naar 
het hiernamaals zijn teruggekeerd. Dan zul je met zekerheid weten wie degenen waren die in de 
Derde Era tot je kwamen. 
12 Jullie, die op dit ogenblik aanwezig zijn en mijn woord horen, zeggen in het diepst van jullie hart: 
"Wij zullen deze tijden niet meer meemaken, wij zullen deze gelukkige tijden niet meer meemaken." 
Maar de Meester verklaart aan u: Ik sta toe dat - hoewel de gebeurtenissen die ik u voorspel ver weg 
zijn, voorbij het leven van uw huidig bestaan - geluk, vrede en welzijn in uw hart zullen 
binnendringen, in uw huidig bestaan, en dit zal zijn als een anticipatie op de gelukzaligheid die deze 
mensheid zal genieten in de tijden van de volledige ontwikkeling van het Spiritualisme onder de 
mensen. Maar wie of wie van u kan weten of Ik hen niet zal zenden om op dat ogenblik deze wereld 
te bewonen, om de vruchten te plukken van uw geduld, uw standvastigheid en uw overgave aan de 
pijn? Dit zal gebeuren wanneer jullie zullen leren om liefde en barmhartigheid te oefenen te midden 
van jullie voorspoed ─ wanneer jullie zullen leren om de Vader te verheerlijken in jullie opperste 
ogenblikken van geluk. Maar dan, wanneer je omhuld bent door die atmosfeer van gelukzaligheid en 
gemoedsrust, moet je je wenden tot hen die in nood verkeren. Juist dan zult gij gedenken degene die 
lijdt. Zo zal Ik jullie tonen dat je Mijn leer kunt volgen, zelfs in diepe gemoedsrust, in voorspoed, en 
dat ─ wanneer pijn wegspoelt ─ liefde heiligt. 



13 Dit is waar ik jullie nu op voorbereid, discipelen, voor die nieuwe tijden die zullen komen. Opdat 
het Koninkrijk der Hemelen in het hart van Mijn kinderen kan binnentreden, moet de mens eerst 
Mijn gerechtigheid ervaren, moet hij zich eerst zuiveren, zelfs tot in de laatste uithoek van deze 
wereld, en dan, wanneer alles is voorbereid, zal Mijn Koninkrijk geheel onder u zijn. Mijn Koninkrijk is 
begonnen te naderen met de komst van mijn Universele Straal, die in dit Derde Tijdperk een woord 
en een leven onder u is geworden, een menselijke stem. 
14 Elia, als voortrekker van de Heilige Geest in alle tijden, baande de weg en wekte het volk op. Hij 
kwam om met zijn bel de verstrooide schapen te roepen, opdat zij allen verenigd in de horde de stem 
van hun Heer zouden horen. Dit is de voorbereiding geweest voor het Koninkrijk van de Vader, het 
Koninkrijk der Hemelen, om steeds dichter bij jullie te komen in deze tijd. 
15 Wie heeft, nu hij de stem van de Heer heeft gehoord, niet op zijn minst een beetje vrede in zijn 
hart gevoeld? Wie heeft voor zijn lijden niet een druppel balsem of een beetje troost gekregen? Wie 
heeft, afgedwaald op de wegen van de duisternis, niet een lichtstraal gezien die doorscheen in mijn 
woord? Wie is moe van het leven en gelooft dat hij geen recht van bestaan heeft, maar heeft in mijn 
werk niet de ware rechtvaardiging van zijn bestaan ontdekt? 
16  Het is het koninkrijk van de Vader dat tot u is gekomen. Maar dit Koninkrijk bestaat niet alleen uit 
de Koning, want een Koning zonder onderdanen kan geen Koning zijn, en daarom is Hij met heel Zijn 
Koninkrijk gekomen om Zichzelf bekend te maken: Hij als Vader, en Zijn onderdanen als ware 
kinderen van de Vader en als ware broeders en zusters van u. Dit is het Koninkrijk dat Ik beloofd had 
─ dit is de troost die Ik in deze tijden voor jullie in gereedheid had gebracht, en naarmate jullie 
voorbereiding vordert en de tijd verstrijkt, zal Mijn woord in vervulling gaan en zal Mijn Koninkrijk 
steeds dichter bij jullie komen. 
17 Als in een vurige wagen doorkruist Elia geestelijk het hele heelal, een spoor van liefde nalatend ─ 
die liefde die het vuur is van de Geest van God, dat licht dat verlicht en verlicht, dat omhelst, dat 
verwarmt wie koud zijn in ziel en hart. Maar als Elia het gehele heelal heeft doorkruist ─ zou hij dan 
hebben nagelaten ook de volkeren van deze wereld te doorkruisen? Neen, voorwaar. Zijn licht is met 
allen geweest, evenals zijn voorbereiding. Hij is de Wegzoeker, daarom wekt hij zielen op als hij 
erdoorheen gaat. Als sommigen nog steeds niet ontwaakt zijn, is dat omdat zij nog steeds wachten 
op de nieuwe roeping van Elia als Herder. Hij die onvermoeibaar is, zal hen die in slaap zijn gevallen, 
die in een diepe slaap zijn verzonken, wakker schudden, totdat hij hen heeft gewekt. Maar zij die 
ontwaken openen hun ogen en voelen aan in welke tijd zij leven. Zij voelen de aanwezigheid van de 
Vader, de belangrijkheid van de tijd, en hun ziel trekt zich terug uit de wereld om zich met hun Heer 
te verbinden, om Hem aan te roepen in hun eenzaamheid, om Hem op te roepen, om Hem tot in hun 
hart te trekken. 
Sommigen roepen Hem aan als Vader, anderen als Meester, de overigen zoeken Hem ook als 
Rechter. Maar voorwaar, Ik zeg u: allen zullen ontwaken, evenals zij die reeds zijn ontwaakt. 
Niemand zal ongehoord blijven in zijn smeekbede, in zijn verheffing, in zijn gebed. Ik spreek met hen, 
Ik deel Mijzelf aan hen mede, en Ik bereid hen voor. Maar omdat zij nog niet volmaakt zijn, noch 
zeker van de dialoog van geest tot geest, twijfelen zij aan deze waarheid. 
18  Wie zijn het die de onzekerheid wegnemen van hen die geestelijk beginnen te communiceren 
met Mijn Goddelijke Geest? Jullie die pioniers, apostelen en profeten zullen zijn. Jullie zullen 
aankomen met het zekere woord, met de precieze, heldere leer en het onverbloemde getuigenis dat 
Ik onder de mensheid ben geweest en dat Ik nog steeds aanwezig en eeuwig ben in de ziel van al 
Mijn kinderen, en jullie zullen hun ook de volmaakte manier vertellen om Mij te benaderen. Gij zult 
hun de ware geestelijke eredienst leren ─ hoe recht te doen aan het geestelijk leven en aan het 
aardse leven, en gij zult hun liefde, gerechtigheid en zedelijkheid voorhouden. 
19  Als mensen grote gaven in u ontdekken en zich daarom minderwaardig voelen, laat hen dan 
weten dat er geen hogere mensen zijn. Er kunnen meer gevorderde zielen zijn, maar hogere zijn er 
niet. Waarlijk, Ik zeg u, daar in het huis der rechtvaardigen, zeer dicht bij Mij, zijn grote zielen. Dit is 
het doel dat ik aan ieder van jullie laat zien. Ik wil dat aan het einde der tijden, wanneer deze 
verdwijnen, wanneer de paden voor jullie voeten eindigen en jullie aankomen bij het doel van deze 
oase van hemelse vrede, jullie allen gelijk zullen zijn aan Mijn tafel ─ gelijk in de oneindige en 
volmaakte vrede van Mijn Huis, Mijn Koninkrijk. Daarom, als mannen u bewonderen, u vleien, u 



benijden, maak hen dan duidelijk dat allen even begiftigd zijn. Ik openbaar jullie deze dag dat iedere 
man of vrouw die de wil heeft, een giftdrager kan zijn om te helen en het Licht door te geven. Ik 
verklaar u vandaag dat iedere man of vrouw, op grond van seership of spirituele visie, het 
Hiernamaals en de Toekomst kan zien. 
20 Waarlijk, ik zeg u, dat iedere man of vrouw, van welke leeftijd ook, in staat zal zijn te genezen en 
wonderen te doen, indien zij liefde en goede wil hebben. Als ik onder u diegenen heb aangewezen 
die de gave van profetie hebben, 
van genezing, het vermogen om de stemmen van gene zijde door te geven, de gave van raadgeving 
en van het leiden van menigten, is het omdat Ik aan ieder van jullie een kleine rol in Mijn Werk wilde 
toevertrouwen. Maar jullie zielen en jullie menselijke lichamen zijn door mijn liefde geschapen op 
een manier die voor allen gelijk is. Jullie kwamen voort uit één geest, en ook uit één vlees. 
Maar u moet de mensen ook duidelijk maken dat zij slechts een deel van het werk van de Heer op 
zich moeten nemen; maar dit deel moet niet door u worden bepaald. Gij moet hen slechts 
voorbereiden met dit onderricht, opdat zij door hun geweten en door mijn barmhartigheid de gave 
en de taak zullen ontdekken, die de Vader hun heeft toevertrouwd. 
21 Honderdvierenveertigduizend zijn de gemarketenen in dit derde tijdperk. Het is een legioen van 
zielen, het is een schare die mijn barmhartigheid heeft gemarkeerd en te allen tijde heeft uitgekozen 
uit de schare der zielen, om hun een bijzondere zending te geven, een verantwoordelijkheid 
tegenover anderen, en ook een gelegenheid tot eerherstel, om hen voor te bereiden als leiders, als 
apostelen, als voorbeelden. De twaalf stammen van Jakob in dat Eerste Tijdperk waren talrijk, veel 
meer dan honderdvierenveertigduizend, en toch was het Mijn wil om uit dat zo talrijke volk alleen 
het met name genoemde aantal uit te kiezen voor de vervulling van de zending in dit Derde Tijdperk. 
Aan hen heb Ik de zending gegeven om de mensheid te doen ontwaken, om haar te leiden op de weg 
van de Heilige Geest ─ die oneindige weg die je dichter bij de Vader brengt, die de ziel van de mens 
verenigt met de hogere werelden en met de lagere werelden ─ die alle zielen dichter bij elkaar 
brengt, die hen één maakt, en door de symbolische handeling van het "verzegelen" hen tot ware 
broeders en zusters en kinderen van God maakt. 
22 Velen zijn gemerkt, maar anderen zullen verrast worden op hun eigen levenspad en aan hen zal 
worden geopenbaard ─ hetzij door mijn goddelijke Geest, hetzij door uw bemiddeling ─ dat zij 
behoren tot het getal van honderdvierenveertigduizend. 
Het teken dat Ik u gaf, waarvan het getal voltooid is, zal een grote opschudding op uw planeet 
veroorzaken, en deze opschudding, deze gebeurtenis, zal zeer spoedig tot u komen. Wanneer dit 
gebeurt, en velen van u herinneren zich deze woorden, zult u geestelijk voor de Vader knielen en 
zeggen: "Heer, U hebt ons verzegeld, nu zijn wij verenigd." 
23 "Wee, wee de gehele aardbol op dit ogenblik," zegt de Vader tot u in waarheid. Want hierdoor zal 
ik de mensen doen inzien dat er iets bovennatuurlijks gebeurt, dat er juist iets gebeurt buiten de 
natuurkrachten om, buiten de wil van de mens om. Dan zal het grootste deel van de mensheid, 
vervuld van angst, tot gebed en bekering komen. 
24 Vanwege de barmhartigheid van God en aangekondigd door de profeet Johannes, staat er 
geschreven dat bij het hoogtepunt van het zesde zegel, de uitverkorenen van de Heer verzegeld 
zouden worden. Ik heb vervuld wat was opgeschreven en gezegd door de profeet. Wees ook zeker 
van alles wat ik je zeg. Wie van jullie begrijpt niet wat ik zeg? Wie laat de onderwijzing, die Ik Mijn 
discipelen geef, zonder gevoel voorbijgaan? 
25 Ik heb Mijn manifestatie beperkt, Ik heb haar vereenvoudigd om Mijzelf verstaanbaar te maken 
voor al Mijn kinderen. Zoekt niet Mijn majesteit of Mijn heerlijkheid in uiterlijke werken, zoekt niet 
alles in het aangezicht van de lichamen waardoor Ik Mijzelf bekend maak. Als zij een kleine 
geestelijke verandering ondergaan, een kleine verandering van vorm, dan is dat omdat zij bezeten 
zijn door Mijn genade. Maar zoek Mij in de betekenis van Mijn Woord, daar zul je Mij vinden. 
26 Zo manifesteer Ik Mijn Universele Straal onder jullie. Het wordt balsem, lering, profetie en 
verkwikking voor uw ziel. Maar het licht van Mijn straal daalt neer tot alle geloofsovertuigingen, tot 
alle geestelijk-religieuze plechtigheden die de mensheid viert. Op dit ogenblik ben Ik aanwezig in alle 
harten, Ik verzamel de tranen van de mensen, Ik geef de wezen de bescherming van Mijn liefde, Ik 
streel de kinderen met tederheid, Ik bemoedig het hart van de jeugd, Ik versterk de ouderen in hun 



vermoeidheid, Ik begeleid de eenzamen en de verlatenen, Ik genees de zieken, Ik hoor zelfs de 
laatste klaagzang en het laatste verdriet zowel van hen die weten hoe te vragen en te bidden als van 
hen die dat niet weten. Zelfs als ik de belediging hoor van degene die godslastert in zijn pijn, vergeef 
ik zijn onwetendheid. Ik ben met iedereen. Ik scheid Mij niet af van de machtige, noch verneder Ik 
hem. Ik verwerp de rijken niet, noch de hebzuchtigen, wend u niet af van de zelfzuchtigen. 
Integendeel, Ik beschouw hen als kinderen die hun erfenis hebben genomen en die van hun Vader 
zijn weggegaan. In hun rijkdom zijn zij Mij vergeten ─ zij zijn vergeten dat Ik meer heb dan zij, en dat 
zij Mij op een dag nodig zullen hebben. 
27 Heden roepen zij Mijn Naam niet aan, zij zoeken Mijn Geest niet, zij hebben Mij niet lief, maar Ik 
ben met hen. De poorten van Mijn Koninkrijk staan altijd open voor de berouwvollen, Mijn Hart staat 
altijd open voor de "armen". Want geestelijk gezien zijn jullie allen arm ─ sommigen in materiële 
rijkdom en anderen in ellende, hoewel Ik jullie altijd Mijn gaven en Mijn weldaden schenk om jullie 
rijk te maken en eigenaars van de ware waarden, van de ware eeuwige goederen. En daar Ik met 
allen ben, o Mijn volk, waarom zouden jullie niet evenzo zijn? Ik wil dat ook uw ziel, verheven aan 
gene zijde, al uw broeders en zusters op dezelfde wijze beschouwt, dat u, vanaf het punt dat uw ziel 
in gebed en liefde bereikt, uw medemensen niet onderscheidt naar godsdienstige gemeenschappen, 
sekten, klassen of rassen ─ dat u allen met dezelfde liefde beschouwt en hen met dezelfde 
broederschap en barmhartigheid bekijkt; dat u de sekten of vormen van aanbidding van anderen niet 
lastert, veel minder het fanatisme of de afgodendienst van uw naasten bespot. Want dan zouden 
jullie Mijn Leer niet in praktijk brengen zoals Ik het jullie leer. 
28  Ik heb aan de geestziel geestelijke vrijheid geschonken vanaf de eerste tijden. Vanaf het moment 
dat de eerste geestelijke wezens uit Mijn hart ontsprongen, plaatste Ik hen op het pad van de 
geestelijke vrijheid, en ook schonk Ik de mens vrijheid van denken vanaf zijn oorsprong. Wie zijn dan 
degenen die de ketenen voor de zielen smeden? Wie zijn degenen die mensen en zielen gevangen 
zetten en intimideren? Zij zijn de slechte geestelijken en de slechte geestelijke leiders van de 
mensheid, die zich door de duisternis laten overwinnen en dan de ziel van de mens op valse wegen 
leiden. Te allen tijde heb Ik Mijn Wet van Liefde aangeboden, nooit heb Ik haar opgelegd. Nooit heb 
Ik een ziel gestraft omdat zij Mij niet liefheeft, of omdat zij Mijn wet niet gehoorzaamt. Ik stel het 
slechts op de proef, beteugel het, vermaan het, raak het aan en geef het de middelen tot zijn 
redding. Maar ik zal haar nooit straffen, laat staan dat ik me kan wreken. In de geest van God, vol van 
liefde, kan wraak geen plaats hebben. 
29 Dus, mijn volk, eis niet dat alle mensen denken en geloven zoals jullie doen. U mag de mensen 
nooit veroordelen, u mag geen oordeel uitspreken of een straf opleggen aan degene die niet naar u 
luistert, die uw suggesties, uw leringen of uw raadgevingen niet aanvaardt. U moet al uw 
medemensen met hetzelfde diepe respect en met ware geestelijke naastenliefde bezien. Dan zul je 
leren dat ieder in zijn godsdienstige praktijk, in zijn onderricht, op zijn weg, de plaats heeft bereikt 
waartoe zijn geestelijke aanleg hem het recht heeft gegeven; en tot het punt waar je de mensen ziet, 
heeft hun eigen evolutie hen geleid. 
30  Gij zult alleen spiritualisme aanbieden, de derde boodschap van God aan de mensen. Want de 
eerste was van de Vader bij de Sinaï, de tweede was van Christus, en de derde boodschap is van de 
Heilige Geest. Maar in deze derde boodschap zijn alle wetten, geboden, testamenten verenigd, die 
God aan zijn kinderen heeft nagelaten. 
31 Breng deze rijke en mooie boodschap aan de hele mensheid en bied haar liefdevol aan. Als u zo 
handelt, zult u uw zaad zien ontkiemen in harten in nederigheid, in die stilte waarmee het zaad van 
de aarde dat doet. Zo zal ook uw ziel bloeien en zich mateloos verheugen wanneer zij ziet dat het 
zaad van de Vader nooit sterft als het goed gezaaid is. 
32  Ik bereid u voor, opdat gij spoedig de ware zaaiers en de goede apostelen zult zijn, die het zaad 
van mijn barmhartigheid aan hun medemensen brengen. Ik bereid u thans voor op de tijd na het 
vertrek van mijn woord, opdat er dan geen chaos onder u zal zijn, opdat er geen geween zal zijn, 
opdat er geen onzekerheid of desoriëntatie in uw ziel zal binnendringen. 
33  Ik heb u gezegd dat niet alle gemeenschappen voorbereid zijn, omdat zij niet wisten hoe zij in 
deze laatste ogenblikken moesten ontwaken. Maar allen die zich werkelijk voorbereiden zullen 
achterblijven als verantwoordelijken om de andere gemeenschappen bij te staan in hun 



beproevingen, die, wanneer zij mijn woord niet meer horen, zullen wanhopen ─ die, in hun pijn, 
wanneer zij de boodschappers van het woord van de Meester niet meer zien aan de tafel waar zij zo 
lang hebben gegeten, tranen zullen laten en zullen wankelen in hun geloof. 
34 Voorwaar, jullie zullen raadgevers zijn, sterk als pilaren, zodat de daken van de huizen van Israël 
niet zullen instorten. Ik wil dat jullie zijn als een stem die troost, als een loflied, zoals jullie waren in 
die eerste dagen toen jullie de woestijn doortrokken in verlangen naar het Beloofde Land, toen de 
vrouwen op hun lier speelden om de mannen aan te moedigen en te troosten, en om het hart van de 
kinderen op de moeilijke weg te verblijden ─ toen de soldaten zich uitgeput voelden van de strijd, 
toen de zolen van hun voeten eeltig waren geworden van de harde weg. Toen weerklonk in de kamer 
het loflied van de vrouwen van Israël, dat het hart van de mannen verkwikte en de omzwervingen 
vergemakkelijkte. 
35 Zo zult ook gij, in die ogenblikken van stilte, van devotie en meditatie, wanneer zij onderbroken 
worden door geween, door wanhoop, door verlangen naar de straal van de Vader om nog eenmaal 
terug te keren tot de dragers van stemmen, met uw woorden zeggen als een loflied, als een stem vol 
troost: "Wij zijn niet verlaten, de Meester is onder ons, Hij is voor altijd in ons hart gebleven", en de 
stem van de zieners zal u bemoedigen. Dit zal de tijd zijn van de profeten, wanneer hun getrouwe 
getuigenissen zullen weerklinken in het hart van de mensen als herauten, die de gebeurtenissen die 
komen gaan waarlijk zullen aankondigen, als een getuigenis dat de Vader en zijn Koninkrijk dichterbij 
zijn dan in deze tijd van mijn manifestatie. 
36 kort is reeds de tijd van mijn verblijf onder u in deze vorm, en Ik bereid u nu reeds voor op 
sommige genadegaven, die Ik in de laatste dagen van 1950 zal schenken. 
37  Jullie stemdragers, denk nu niet dat degene onder jullie die voor de laatste maal mijn straal 
ontvangt en mijn laatste woord uitspreekt, de gelukkigste en de meest met mijn genade vervulde 
onder jullie zal zijn ─ denk daar niet zo over. 
Ik zal Mij bekend maken door één van jullie bij elk van Mijn laatste toespraken, Ik zal neerdalen tot 
elk van jullie vermogens. Met al Mijn genade zal Ik in jullie ziel en in jullie hart de herinnering laten 
gegrift aan de laatste keer dat Ik Mij door ieder van jullie liet kennen. Het zal als een kus zijn, als een 
sensatie die je ziel nooit zal kunnen uitwissen. Want jullie zijn degenen die Mij hebben gediend, de 
instrumenten waardoor Ik in deze tijd tot de wereld heb gesproken, en Ik zal jullie Mijn streling en 
Mijn zegen geven, Ik zal jullie begeleiden op jullie levensweg en Ik zal op jullie wachten tot die dag of 
dat moment waarop jullie voor altijd aan Mijn rechterhand zullen zijn. 
38 Met jullie, geschenkdragers, die een open deur zijn geweest voor mijn Geestelijke Wereld, zal ik 
eveneens mijn genade en die van die gezegende wezens voor altijd in jullie harten gegrift laten 
blijven. 
Mijn geestenwereld zal zich ook voor de laatste maal door haar beschermers en beschermelingen 
bekend maken, en als laatste boodschap een raad van liefde, een raad vol hartelijkheid en licht 
achterlaten, en het getuigenis en de bevestiging, dat elk van deze beschermgeesten zal blijven waken 
over de schreden van hun broeders en zusters op aarde, en dat noch de Vader, noch de 
geestenwereld afscheid zal nemen van dit geliefde volk. 
39  Zij die de taak van kerkleiders hebben gehad, en allen die mijn leringen hebben gehoord en deze 
volgen, hun medemensen liefhebbend en vergevend, zullen over hun ziel en lichaam de genade en 
de bemoediging van de Meester hebben om voort te gaan. Want hun stem zal krachtig zijn na mijn 
vertrek, een stem vol van leven, een woord vol van inhoud en kracht. Al hun gaven zullen in de 
laatste ogenblikken levend gemaakt worden. Elk van hen zal een ziel worden, veranderd in een fakkel 
van licht, en al deze fakkels zullen voor het volk uitgaan, opdat zij niet afdwalen. Want zij zullen de 
geestelijke bewakers van het volk blijven gedurende de tijd van innerlijke bezinning, en daarna, in de 
tijd van strijd, om hen te bevrijden uit de valstrikken van de slavernij, van de strikken, van de 
verleidelijke hinderlagen op zoek naar alle hindernissen, en om de gelovigen te blijven leiden naar de 
verzamelplaatsen ─ naar de gezegende horde van de geestelijke vereniging, van de vereniging van 
idealen en voornemens, van de vereniging in gehoorzaamheid en in de vervulling van de opdrachten 
die Mij zijn toevertrouwd. 
40  Tot de zieners zeg ik: "Gij zult gezichten vol heerlijkheid hebben, zoals gij nog nooit hebt gehad - 
voorlopers van uw openbaringen, die gij in de komende tijden zult ontvouwen en ontvangen. Want 



deze profeten hebben nog niet de verhevenheid bereikt die zij moeten bereiken, noch hebben hun 
ogen gezien wat zij moeten zien, noch hebben hun lippen gesproken wat zij moeten profeteren. 
Maar de zuivering die zij zullen bereiken - geleid door hun geweten - zal zo doeltreffend zijn dat er 
nooit leugen of duisternis in hun ziel of op hun lippen zal zijn. Altijd zullen zij de ware inspiratie 
weten te onderscheiden van valse en verleidelijke inspiratie. Zij zullen weten hoe zij uit de 
barmhartigheid van de Vader datgene kunnen ontvangen wat Hij hun als boodschap voor de 
mensheid overbrengt. 
41  Mijn "gouden veren", wier handen in deze tijden onvermoeibaar zijn geweest, zullen het 
getuigenis van de profeten blijven optekenen, zullen hun eigen inspiratie blijven opschrijven, en ook 
het woord van de geïnspireerden ─ zij die als leraars onder het volk zullen verschijnen. 
42  Ik zal ook mijn "pilaren" niet vergeten ─ die harten die eveneens de mensen deden wandelen op 
de weg van innerlijke bijeenkomst, van hoogachting en van geestelijke verheffing. Zowel de een als 
de ander waren als kapiteins onder het commando van een generaal. Zij zijn geweest als Mozes of 
Jozua in de woestijn, gesteund door de stam van Juda ─ van die stam zijn de Makkabeeën grote 
militaire leiders geweest, onoverwinnelijke krijgers, die bressen hebben geslagen in de stad, muren 
hebben afgebroken en hele volken hebben geregeerd, omdat zij het volk van de Heer achter zich 
hadden, dat als erfenis het Beloofde Land moest ontvangen. Zulke vergelijkingen trekt de Meester 
naar jullie, O "pilaren"! 
43  En het volk, bestaande uit discipelen, zal eveneens grote vreugde hebben in de laatste 
ogenblikken en zal grote leringen ontvangen van de Meester. Onder de grote genadegaven die Ik 
jullie toevertrouw, o volk, is dat Ik jullie zal toestaan dat jullie aan het einde van 1950 voor de laatste 
maal kunnen communiceren met de geestelijke wereld, met de beschermengelen, de raadgevers of 
genezende wezens, en ook met de zielen die op aarde jullie ouders, jullie kinderen, broers en zussen, 
vrienden of verwanten zijn geweest. Ik zal u toestaan hen voor de laatste maal te horen, 
gematerialiseerd, vermenselijkt, en in die communicatie de streling te ontvangen, de psychische 
omhelzing, de raad vol licht, de stem van hoop die tot u zegt: "Ga op weg totdat wij allen verenigd 
zijn in het huis van de Heer". 
44 Zo bereid Ik u ook nu voor met liefde, met tederheid, Ik verfijn uw smaak, Ik verzacht uw hart, 
opdat deze ogenblikken onder u een gelegenheid zullen zijn tot toenadering, tot verzoening, tot 
vergeving onder elkander; opdat de verraderlijkheid, de boze blikken, de tweesnijdende zwaarden 
die diepe wonden in uw harten hebben achtergelaten, in hun scheden worden gelegd en dit alles 
wordt uitgewist door ware liefde, door vergeving onder broeders en zusters; opdat, wanneer uw 
ogen op die ogenblikken tranen vergieten, uw tranen van ware liefde mogen zijn en mogen 
ontspringen uit de bron van hoge gevoelens van uw ziel, meer dan uit uw ogen. Wanneer jullie 
lichamelijke armen zich verstrengelen, meer dan de armen van jullie lichaam, zullen het de banden 
van jullie zielen zijn ─ banden van liefde waarmee Ik alle zielen van de aardbol heb verbonden, en 
jullie allen zullen je op dat moment herkennen in Mijn Wet. Dan, wanneer mijn woord geëindigd is, 
wanneer de stem van de Meester slechts klinkt als een verre echo in de uitgestrektheid, zal die 
liefde, die innige omhelzing van u de warmte zijn, zal de troost zijn, zal de kameraadschap zijn die gij 
elkander bewaart in uw omzwervingen, en door die liefde, door die barmhartigheid onder elkander, 
zult gij het heiligdom aanschouwen, die tempel waarin Ik wil wonen en waar Ik door jullie gezien, 
gehoord en gevoeld zal worden; die tempel waarin de wereld zal binnengaan volgens Mijn Wil, opdat 
zij Mij zal voelen, Mij zal zien, Mij zal aanbidden en Mij zal liefhebben tot in alle eeuwigheid door 
middel van het spiritualisme, dat de boodschap is die de Heilige Geest via jullie intellect naar de 
wereld zendt. 
45 Jullie moeten ook met jullie geestelijke boodschap naar de kinderen, de jeugd en de ouderen 
gaan. Zie geen grenzen meer en zeg niet meer: "Mijn Vader, stort u uit over mijn volk." Zeg niet 
meer: "Heer, verlos de naties." Zeg nu tot Mij: "Vader, zegen onze medemens, vergeef ons allen die 
wij beledigen." 
Zie geen nationaliteiten meer, noem ze niet in uw gebeden. Stijg op en wanneer je verenigd bent met 
de engelen, met hen die altijd voorbede doen en om alles vragen, verspreid dan de vrede van je ziel 
naar al je medemensen. Dan zul je zien dat de rassen zich beginnen te herenigen als één. De talen die 
u verdeeld hebben, zullen geleidelijk bekend worden aan hen die ze niet kenden. De kasten en clans 



zullen verdwijnen en worden vervangen door nederigheid en begrip. Zij die hoog zijn zullen afdalen ─ 
verslagen door beproevingen ─ tot hen die hen laag achtten, en zij die laag waren zullen zich 
verheffen om de hoogte te bereiken van hen die hoog waren. Want het is de tijd van eerherstel, en in 
dit eerherstel is Mijn Goddelijke gerechtigheid, die volmaakt is. 
In elke huidige ziel zal Mijn weegschaal zijn die uw daden weegt. Daarom, zeg ik je: Ik ben Hij die 
weet te oordelen en te leiden met volmaaktheid, en Ik alleen kan doordringen in het mysterie van elk 
leven, van elke bestemming. 
46 Waakt en bidt, dat de vrede van mijn goddelijke Geest nederdaalt over de gehele wereld. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 331  
 
1 Wie aan deze manifestatie van het menselijk intellect twijfelt, gedraagt zich alsof hij zijn status van 
superioriteit boven andere schepselen ontkent ─ alsof hij zijn eigen geest ontkent en zich niet bewust 
wil worden van het geestelijke en intellectuele niveau dat hij door oneindige beproevingen, lijden en 
strijd heeft bereikt. 
2 Te ontkennen dat Ik Mijzelf kenbaar maak door middel van uw verstand of uw geest is zichzelf 
verloochenen en zich in de plaats stellen van de lagere schepselen; te ontkennen dat Ik Mijzelf 
kenbaar maak door middel van uw verstand of uw geest is zichzelf verloochenen en zich in de plaats 
stellen van de lagere schepselen 
3 Wie weet niet dat de mens een kind van God is? Wie weet niet dat hij een ziel in zich heeft? 
Waarom dan niet geloven dat er tussen de Vader en zijn kinderen één of meer manieren moeten zijn 
om met elkaar te communiceren? 
4  Daar Ik verstand ben, richt Ik Mij tot u door middel van uw verstand; daar Ik geest ben, richt Ik Mij 
tot uw geest. Maar hoe zullen zij, die Mijn openbaring loochenen, deze waarheid begrijpen en 
aanvaarden, als zij Mij nooit als geest hebben willen beschouwen en erkennen? In hun harten 
hebben zij vele verkeerde denkbeelden ontwikkeld, zoals dat zij denken dat Ik een Goddelijk Wezen 
ben met een menselijke gedaante, die gesymboliseerd moet worden door symbolen en beelden om 
door hen met Mij te kunnen communiceren. 
5 Door de eeuwen heen zijn de mensen die Mij op deze wijze zochten, gewend geraakt aan de 
zwijgzaamheid van hun beelden en beeldhouwwerken, waarvoor zij bidden en riten opdragen, en in 
hun hart hebben zij uiteindelijk de mening gevormd dat niemand waardig is God te zien, te horen of 
te voelen. Zeggen dat ik oneindig te hoog ben om mannen te benaderen, deze menen dat zij mij een 
bewonderend eerbetoon brengen. Maar zij vergissen zich, want wie zegt dat Ik te groot ben om Mij 
te verbinden met zulke kleine schepselen als de mens, is een onwetende die het mooiste ontkent dat 
Mijn Geest jullie heeft geopenbaard: nederigheid. 
6  Indien gij in Christus gelooft, indien gij beweert Christen te zijn, moet gij niet zulke onzinnige 
ideeën koesteren als dat gij denkt dat gij de nadering van uw Heer niet waardig zijt. Bent u vergeten 
dat uw christelijk geloof zelf gegrondvest is op dat bewijs van goddelijke liefde toen het "Woord" van 
God mens werd? Welke meer tastbare en menselijke benadering zou tegemoet kunnen komen aan 
het begrip van zondige en vleselijke mensen, met verduisterde zielen en zwakke geesten, dan die 
waarin Ik hun Mijn Goddelijke stem laat horen, omgezet in een menselijk woord? 
7 Dit was het grootste bewijs van liefde, nederigheid en mededogen voor de mensen, dat Ik met 
bloed bezegelde, opdat het altijd voor jullie ogen zou zijn dat niemand Mij onwaardig is, want het 
was omwille van hen die het meest verloren waren in de modder, in de duisternis en in de 
ondeugden dat Ik Mijn Woord tot mens maakte en het levenssap van Mijn Bloed vergoot 
8 Waarom ontkennen dan zij, die dit alles geloven, thans mijn tegenwoordigheid en mijn 
openbaring? Waarom proberen zij te zeggen dat dit niet mogelijk is, omdat God oneindig is en de 
mens veel te laag, veel te onbeduidend en onwaardig? Waarlijk, Ik zeg u: wie Mijn manifestatie in 
deze tijd ontkent, ontkent ook Mijn aanwezigheid in de wereld in die Tweede Tijd en ontkent ook 
Mijn liefde en Mijn nederigheid. 
9 Voor jullie, zondaars, is het niet meer dan normaal dat jullie je in jullie zonde ver van Mij verwijderd 
voelen. Ik daarentegen voel dat hoe meer overtredingen je begaat en hoe meer je je ziel bevlekt, des 
te noodzakelijker het is dat Ik Mij tot je wend om je het licht te geven, je de hand reik om je te 
genezen en te redden. 
10  Ik wist dat wanneer Ik Mijzelf weer aan Mijn kinderen bekend zou maken, velen Mij zouden 
verloochenen en daarom kondigde Ik toen reeds Mijn terugkeer aan; maar tegelijkertijd maakte Ik 
duidelijk dat Mijn aanwezigheid geestelijk zou zijn. Maar als u daaraan twijfelt, controleer het dan 
met het getuigenis van de vier discipelen die Mijn woorden in de Evangeliën hebben opgeschreven. 
11  Waarom zou Ik als mens naar de wereld zijn teruggekeerd en Mijn bloed opnieuw hebben laten 
vergieten? Het zou zijn alsof Ik Mijn werk en Mijn offerdood van die tijd als onvruchtbaar 



beschouwde, en het zou zijn alsof Ik vond dat de mensheid zich van die tijd tot nu toe in het geheel 
niet geestelijk had ontwikkeld. 
12 Ik wist dat ik, ondanks jullie materialisme van deze tijd, in de kern van jullie wezen een 
geëvolueerde ziel moest vinden, en daarom is mijn manifestatie nu spiritueel geweest. 
13 Hier ben Ik in de Geest, Ik zend jullie vanuit de lichtende "wolk" Mijn Woord, Ik vermenselijk het 
door deze spreekbuizen ─ als een voorbereidende instructie voor die manifestatie waartoe allen van 
jullie zullen komen: de dialoog van geest tot geest. 
14 Ik heb jullie deze boodschap gebracht, vertaald in menselijke woorden op de lippen van mijn 
stemdragers, opdat jullie later, wanneer mijn woord is opgehouden en jullie de nodige tijd hebben 
genomen om het van onderuit te bestuderen en te begrijpen, als boodschappers van het goede 
nieuws erop uit kunnen gaan om mijn openbaring met jullie medemensen te delen. 
15 Afgezien van deze boodschap heb ik rechtstreeks tot de mensen een licht gezonden dat de kern 
van hun wezen heeft bereikt en dat beetje bij beetje hun hart en hun verstand heeft verlicht 
16 Wanneer mijn boodschap door jullie tot de wereld komt, zullen jullie ontdekken dat de velden 
werkelijk bereid waren. 
17  Ja, discipelen, nu is de tijd aangebroken dat de mensen - zonder het te beseffen - nadenken over 
hun geestelijke toekomst, doorgronden wat zij als goddelijke openbaringen kennen, en ook 
onmiddellijk beseffen wat hun taak is. Op deze wijze, nadenkend in de innerlijke stilte van hun hart, 
komen zij tot het begrip van vele waarheden. 
18 Zo is het licht in de geesten van velen gaan branden, zij hebben het godsdienstig fanatisme meer 
en meer verworpen, en de afgodendienst verliest meer en meer macht in hun harten. 
19 Zonder zich daarvan bewust te zijn, banen zij zich steeds meer een weg naar vergeestelijking. Een 
onbekende moed, een geloof en een hogere macht hebben hen geholpen om angsten en 
vooroordelen te overwinnen, en naarmate hun wil sterker is geworden, zijn hun beschouwingen 
vastberadener, helderder en preciezer geworden. 
20  Zie hoe het licht der waarheid, dat van ziel tot ziel gaat, de mensen bereikt. Wie zou de opmars 
van dit licht, dat met aardse ogen niet kan worden gezien, kunnen verhinderen? 
21  De essentie en de waarheid die Ik u in Mijn openbaringen van vroegere tijden heb geopenbaard, 
konden niet verloren gaan in de vergeten boeken waarin Mijn woord was geschreven, noch kon de 
betekenis ervan verloren gaan doordat het veranderingen onderging van de kant der mensen. De 
waarheid is boven alle menselijke praalzucht verheven, en zij openbaart zich op ieder moment. Maar 
het licht ervan wordt duidelijker gezien wanneer de mens een nieuwe, beslissende en beslissende 
stap op zijn weg van ontwikkeling heeft bereikt. 
22 De symbolen, de gelijkenis en de allegorie waardoor de verborgenheden van het geestesleven in 
vroegere tijden werden geopenbaard, zullen in de tegenwoordige tijd worden begrepen, wanneer 
het licht van een lange geestelijke ervaring u allen zal helpen om de wet, de leer, de profetie, de 
openbaring en de beloften juist te interpreteren. 
23  Mijn boodschap valt als een vruchtbare regen op uw ziel waarin Ik het goddelijke zaad van de 
liefde heb gelegd. Vandaag is de dag die u wijdt om uit te rusten van uw aardse arbeid en om uw ziel 
de gelegenheid te geven in vrede te bidden en te mediteren en u zo voor te bereiden op het horen 
van Mijn woord, dat het brood van eeuwig leven is voor uw ziel. 
24 Mijn werk, geliefde mensen, heeft tot doel jullie ziel vol licht te maken en haar te leren leven in 
hogere werelden. 
25  Ik wil u tot Mijn discipelen maken, opdat gij Mij leert aanvoelen als kinderen van Mijn Geest. 
Waarom zouden jullie Mijn Aanwezigheid niet in jullie voelen, daar jullie uit Mijn eigen essentie 
gemaakt zijn, een deel van Mij? Jullie voelen Mij niet omdat jullie je er niet van bewust zijn, omdat 
het jullie ontbreekt aan spiritualiteit en voorbereiding, en hoeveel tekenen en gewaarwordingen 
jullie ook ontvangen, jullie schrijven ze toe aan materiële oorzaken. Daarom zeg Ik jullie dat, hoewel 
Ik bij jullie ben, jullie Mijn aanwezigheid niet waarnemen. 
26  Nu zeg ik tot u: Is het niet natuurlijk dat jullie Mij in jullie wezen voelen, omdat jullie een deel van 
Mij zijn? Is het met het oog hierop niet juist dat uw geest uiteindelijk met de mijne zal 
samensmelten? Ik openbaar jullie de ware grootheid die in ieder mens zou moeten zijn, want jullie 
zijn afgedwaald, en jullie zijn geestelijk kleiner geworden in het verlangen om groot te zijn op aarde! 



27  U hebt meer belang gehecht aan materiële waarden dan ze bezitten, maar u wilt niets weten van 
het geestelijke, en uw liefde voor de wereld is zo groot geworden dat u zelfs alles wat met het 
geestelijke te maken heeft zoveel mogelijk probeert te ontkennen, omdat u denkt dat deze kennis in 
strijd is met uw vooruitgang op aarde. 
28  Ik zeg u, dat de kennis van het geestelijke geen invloed heeft op de vooruitgang der mensen, 
noch wat de moraal betreft, noch wat de wetenschap betreft. Integendeel, dat licht onthult aan de 
mens een oneindige rijkdom aan kennis, die zijn wetenschap op dit moment niet kent. 
29  Zolang de mens weigert de ladder van de vergeestelijking te bestijgen, zal hij niet in staat zijn de 
ware heerlijkheid te benaderen die hem, hier in de schoot van zijn Vader, het opperste geluk zal 
schenken een kind van God te zijn ─ een waardig kind van Mijn Geest, vanwege zijn liefde, zijn 
verhevenheid en zijn kennis. 
30  Willen jullie Mij voelen, o mensen? Wees dan gehoorzaam en nederig en vraag Mij niet langer om 
bij je te zijn. Wees tevreden te wachten op het moment dat het Mijn Wil is Mijzelf aan jullie bekend 
te maken. 
31  Ik laat jullie Mijn Aanwezigheid voelen door deze manifestatie door middel van het menselijk 
intellect. Maar Ik moet jullie zeggen, dat jullie deze manifestatie niet ontvangen hebben op grond 
van verdienste, maar dat het Mijn barmhartigheid was, geboren uit Liefde, die Ik voor jullie heb en 
die Mij ertoe gebracht heeft jullie te benaderen om jullie Mijn Aanwezigheid te laten voelen. 
32  Ik wist dat u grote behoefte zou hebben aan Mijn Boodschappen, dat in uw ziel de honger en 
dorst naar Mijn Licht reeds zeer groot was, dat u bereid was u te haasten naar een oproep van Mij. 
Want het lijden op aarde had je gelouterd, en je was gevoelig geworden. Daarom stelde Ik Mijzelf in 
deze gedaante bij u en maakte u duidelijk, dat deze boodschap slechts de voorbereiding zou zijn voor 
de tijd, waarin gij Mij van geest tot geest zoudt moeten zoeken. Dan zal het niet langer mijn 
barmhartigheid zijn, die bewogen zal zijn om Mij aan u aan te kondigen, maar het zal uw geestelijke 
verheffing zijn. U zult dan geen paria's zijn, blind, of ongevoelig voor het geestelijke, maar u zult alles 
doen wat voor u mogelijk is om deze genade te verdienen met volledige kennis van en absoluut 
geloof in wat de dialoog van geest tot geest voor u betekent. 
33 Dan zullen jullie al het licht hebben dat jullie nodig hebben om mijn Geest toe te laten zich door 
jullie heen te openbaren en mijn aanwezigheid voelbaar te maken in jullie gedachten, in jullie 
woorden en in jullie werken. 
34  Heden zijt gij als pelgrims die lang hebben rondgezworven. Maar in deze tijd, heeft mijn luide bel 
u ontboden. Jullie zijn voor een deel haastig naar de bron van genade gekomen en Ik verheug Mij 
erover Mijn "arbeiders" te ontvangen en te zien dat dit volk geestelijk stap voor stap vooruit gaat en 
Mij hun liefde voor hun naaste toont. Je was als hard gesteente, maar de beitel van Mijn Woord 
bewerkte je hart om het in een heiligdom te veranderen. 
35  Uit het Boek des Levens laat Ik u een andere bladzijde kennen, opdat gij meer licht moogt hebben 
en Mijn woord in uw harten moge bloeien. Ik breng een schat van geestelijke barmhartigheid voor 
hen die zichzelf in nood achten. 
36  U hebt dit aardse paradijs veranderd in een tranendal. Ik heb het u toevertrouwd als de Hof van 
Eden, opdat uw ziel zich samen met haar lichaam zou laven aan alles wat uw Vader voor het welzijn 
van de mens heeft bereid, opdat gij de zoete vruchten daarvan zoudt genieten en zo in geestelijke 
harmonie met uw Vader zoudt zijn, met een hart vol verrukking. 
37  Gezegend zijn zij die zich in het aangezicht van de Nieuwe Dageraad hebben bevrijd van hun 
donkere schaduwen en Mij hebben gezegend. Ik heb jullie in Mijn Woord de Essentie van het Leven 
en het Licht gebracht en Ik heb jullie uit de duisternis verwijderd, zodat jullie standvastig kunnen 
staan op de weg die Ik voor jullie heb gemaakt. 
38  Jullie zijn Mijn werkers, aan wie Ik de zorg heb overgelaten van het zaad dat later tot bloei moet 
komen. Ik heb u de machtige boom vol gebladerte toevertrouwd, opdat de reiziger in zijn schaduw 
zou rusten. Maar de stormen hebben het van zijn bladeren beroofd, omdat je in je slaap door de 
verleiding bent verrast. De bladeren die de stormen van deze boom hebben gescheurd, Mijn 
barmhartigheid verzamelt ze en Ik schep er opnieuw het gebladerte van zijn takken uit. 
39. Ik heb u de vruchten van deze boom gegeven en gij hebt de oneindige zoetheid van mijn 
goddelijke liefde genoten. Sommigen van Mijn werkers hebben zich opgeworpen als meesters en 



hebben de boom die Ik hun had toevertrouwd in de steek gelaten. Maar ik zal voor haar blijven 
zorgen, want vele scharen mensen zullen onder haar gebladerte komen om uit te rusten en zich met 
haar vruchten te voeden. 
40  Gezegend zijn zij die te allen tijde en in alle beproevingen sterk zijn gebleven en die de scharen 
tot Mij hebben geleid. Ik versterk hen, verlicht hen en bescherm hen met Mijn geestelijke mantel 
tegen de genadeloosheid van de tijd. Ik verwijder de beker van het lijden van hun lippen, zodat Mijn 
volk zich dagelijks kan laven aan Mijn woord. 
41 Velen zullen in lange treinen komen, verlangend naar de gulheid mijns Vaders, verlangend van 
den boom des levens, welks zoetheid zij zullen kennen. Ik wacht in hen op Mijn uitverkorenen, de 
zieken en de behoeftigen. Elijah zal ze aan mij presenteren: Zij zijn de bedroefde harten en de 
vertrapte zielen, die te allen tijde een zeer bittere beker hebben leeggedronken zonder troost te 
vinden. Maar noch de tijden, noch de stormen zullen de boom kunnen vernietigen, zijn bladeren 
zullen altijd sap in zich hebben, en zijn vruchten zullen vermenigvuldigd worden. 
42  Ik heb de duisternis en het zelfbedrog van mijn dienaren weggenomen, Ik heb hun harten met 
mijn goddelijke liefde toebereid en de vrede van mijn Geest in hun binnenste gelegd. Ik heb hun mijn 
wet en de witheid van mijn werk getoond, opdat zij waken over hun integriteit en zuiverheid. 
43  Velen zullen opstaan als rechters en zullen de integriteit van Mijn Werk ontkennen en de 
manifestatie van Mijn Geest door het menselijk intellect ontkennen. Maar Ik ben de Machtige, de 
Weg en het Licht, en telkens wanneer het Mij behaagde, heb Ik Mijn barmhartigheid uitgestrekt als 
een staf voor de mensheid om zich te handhaven. 
44  Ik ben het die uw ziel en uw lichaam verkwikt en wanneer gij bij Mij zijt, wordt de pijn van u 
weggenomen en voelt gij de tederheid van Mijn liefde op de bodem van uw hart. Het is ook het 
moment waarop het geweten u ter verantwoording roept en u schaamte doet voelen over uzelf 
omdat u in zonde hebt geleefd en uw zending niet trouw hebt vervuld. 
45 Ik heb jullie de weg naar de vergeestelijking bekend gemaakt, opdat jullie je dagelijks van de 
vergeestelijking zullen bevrijden, opdat jullie degenen zullen zijn die in dienst van mijn Goddelijkheid 
staan ─ bereid om de verhandeling van geest tot geest te bereiken. 
46  Sommige bedroefde harten zeggen tot Mij: "Vader, wanneer zullen de oorlogen ophouden, zoals 
door Uw profeten is aangekondigd?" En Ik zeg jullie als antwoord dat de tijd van vrede wordt 
aangegeven door Mijn Goddelijke Vinger. Wanneer jullie je vergeestelijken, zullen jullie als een 
heldere spiegel zijn, en iedereen die jullie zo voorbereid aanschouwt, zal jullie moeten ondervragen, 
en vanaf de eerste woorden die van jullie lippen komen, zullen zij de liefde ontvangen die uit het 
diepst van jullie hart komt. En dan zullen jullie herkend worden als mijn discipelen, en zij zullen naar 
jullie luisteren zonder moe te worden. Dit zal het begin zijn van de tijd van vrede. 
47 Waak over uw geestelijk kleed, opdat het niet bevlekt wordt, opdat het altijd wit is, opdat gij door 
uw medemensen geëerd en gerespecteerd zult worden. Je lichaam is vergankelijk, maar je ziel 
behoort tot de eeuwigheid. Daarom moeten jullie gebruik maken van de gaven die Ik jullie heb 
toevertrouwd, zodat jullie in het eeuwige huis kunnen wonen. 
48  Hoe gezegend is Mijn openbaring voor u wanneer gij Mij verstaat, wanneer uw hart als een open 
boek is waarin Mijn woord geschreven blijft, opdat gij het moogt bestuderen en in praktijk brengen, 
opdat gij een voorbeeld moogt zijn van nederigheid en zachtmoedigheid. Geeft moed en sterkt hem 
aan, die gij vermoeid en uitgeput op den weg vindt; weigert hem niet, wat hij vraagt, want ik heb u 
barmhartigheid toevertrouwd. Gezegend is hij die afstaat van wat hij in zijn reisbundel draagt, want 
het profijt dat hij zijn broeder bewijst, zal hem in veelvoud worden teruggegeven. Uw ziel is de 
eigenaar van een geestelijke schat die elke dag onuitputtelijk is. 
49  Wees als een goede boer die het zaad op de akker verzorgt ─ een zaad dat door de inspanning 
van de mens materieel tot bloei komt en zijn vrucht draagt. Wie in geloof en hoop de werktuigen van 
de arbeid ter hand neemt, ploegt het land om, bevrijdt het van onkruid en hoopt dat de regens het 
tot bloei zullen brengen en overvloedig vrucht zullen dragen voor de voeding van de mensheid. 
50  Ik heb Mijzelf onder u bekend gemaakt ter vervulling van een belofte. Mijn Liefde stelde een tijd 
in, zodat de tijd tot deze manifestatie zou worden verkort. Terwijl sommigen geloven, twijfelen 
anderen. Maar wat zal de Vader doen in het aangezicht van hen die Hem niet hebben herkend? De 



pijn zal terugkeren om je boze geest te zuiveren, en het onkruid dat zich heeft vermenigvuldigd zal 
opnieuw worden vernietigd. 
51 Begrijp, Israel, dat jij degene bent die verantwoordelijk is voor mijn werk. Voel de pijn van hen die 
lijden en wenen in slavernij in die naties. Zij hopen dat mijn machtige barmhartigheid hen kan 
bevrijden en hen vrede kan geven. De onschuldige kinderen wenen en zijn weerloos op de wegen, de 
ouderen worden bespot en de maagden verleid, en zo rooft men zonder medelijden en zonder 
wroeging de basis van het bestaan van een ander weg. 
52 Israël, Ik heb u bereid om op te bouwen, om vrede en hoop te geven aan de mensen, om hun de 
deur naar de zaligheid te wijzen. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 332  
 
Mijn vrede zij met u! 
1 Ik zie u bidden, o geliefde discipelen, uw ziel vragend om de vrede van deze wereld. Het is wat Ik 
jullie heb geleerd ─ het is wat Ik jullie nog één keer heb geopenbaard: dat jullie de boodschappers 
van de vrede zijn, de brengers van dit gezegende geschenk in deze tijd waarin het van deze planeet is 
geweken omdat het hart van de mens het verwerpt en er alleen onzekerheid, haat, het 
adembenemende leven en rusteloosheid binnendringt. Als boodschappers van vrede, en omdat jullie 
niet fysiek naar alle plaatsen, wegen en streken van de aarde kunnen gaan om deze Goddelijke 
boodschap te brengen, heb Ik jullie ziel de verheffing geleerd, de overdracht door middel van het 
geestelijk gebed, zodat zij gelukzaligheid, weldaad en zegeningen kan uitstorten over al jullie 
medemensen. 
2 Ik heb jullie in Mijn onderricht gezegd Mij niet te vragen voor bepaalde volkeren, maar voor de hele 
wereld, voor al jullie medemensen, zonder onderscheid naar ras, nationaliteit of klasse van de 
maatschappij, en jullie verheven ziel, die voor een korte tijd aan gene zijde verblijft, zal van daaruit 
alleen de grote universele familie van de Vader zien, zal het lijden, de ellende, de pijn van allen 
aanschouwen, en voor hen zullen jullie Mij vragen. Van daaruit kun je kijken naar de wezens die 
hoger staan dan jij in hogere geestelijke werelden, en aan hen zul je om hulp vragen, zoals ik je heb 
geleerd de Geestelijke Wereld eerbiedig aan te roepen om van haar ingevingen en bescherming te 
ontvangen. Op deze manier, o discipelen, zullen jullie liefhebben met allesomvattende liefde. 
3 Men zegt dat Christus in het tweede tijdperk liefde voor elkaar onderwees zonder onderscheid van 
ras. Maar in deze Derde Era zeg ik je: Ik als Christus leerde jullie allesomvattende liefde in de Tweede 
Era. Maar ik moest beginnen jullie de liefde onder elkaar als mensen te leren, opdat jullie - wanneer 
de tijd gekomen is - elkaar met geestelijke liefde zouden kunnen liefhebben - niet langer alleen 
zonder onderscheid van ras, maar ook zonder onderscheid van wereld. Ik wil dat jullie ziel alles 
omvat in deze liefde die Ik jullie nu leer ─ dat jullie, jullie Vader liefhebbend, alle schepselen 
liefhebben ─ dat jullie elkaar liefhebben in jullie wereld met een atoom van de liefde waarmee de 
Vader jullie liefheeft ─ dat jullie alles liefhebben wat door Mij geschapen is, dat jullie niet 
onverschillig zijn en niet verwerpen wat Ik jullie heb nagelaten en toevertrouwd. 
4 De mens interpreteert mijn onderricht niet altijd juist. Ik heb u nooit geleerd, de goede vruchten, 
die mijn wetten goedkeuren en toelaten, te veronachtzamen of niet te genieten. Ik heb u alleen 
geleerd, dat gij het overbodige niet moet nastreven, laat staan liefhebben; dat gij van het 
vergankelijke, het ongeoorloofde geen gebruik moet maken, evenmin als van vruchten die heilzaam 
zijn voor de ziel en het lichaam. Maar al wat voor de ziel of het hart geoorloofd is en haar goed dient, 
heb Ik u aanbevolen, omdat het binnen Mijn wetten is. 
5  Ik heb je een andere aanwijzing gegeven: Dat uw ziel weet hoe zij zich van haar lichaam moet 
ontdoen wanneer de tijd van haar terugroeping voor haar is gekomen ─ dat wanneer uw ziel de 
drempels van het hiernamaals moet overschrijden, zij weet hoe zij afstand moet doen van haar 
houvast en van haar banden met de aarde. Maar voorwaar, Ik zeg u: Wanneer de ziel zich eenmaal 
heeft losgemaakt van het lichaam, wordt zij niet blind voor aardse goederen. Integendeel ─ zegt de 
Meester jullie, dan sta Ik toe dat je ziel grotere kennis verwerft, zodat ze nog meer de werken van de 
schepping bewondert, zodat ze nog meer doordringt in de zin van het leven, zodat ze alles begint te 
omhelzen met haar geestelijke vleugels, zodat haar blik die horizonten overschrijdt die op aarde als 
grenzen waren voor haar intelligentie. Dan begint het de Vader en de Goddelijke Schepping waarlijk 
lief te hebben met ware universele liefde. Dan verdwijnt elke menselijke positie, clan of sociale klasse 
voor de ziel. Dan heeft zij niet meer alleen hen lief die haar als aardse familie toebehoorden, maar 
begint zij al haar naasten met geestelijke liefde lief te hebben. Dit is de liefde die ik jullie altijd heb 
geleerd. Indien er echter discipelen onder u zijn, die Mij in deze tijd weinig gehoord hebben en 
daarom vrezen, dat zij Mijn werk niet recht zullen kunnen doen, noch het begrijpen, en daarom 
jaloers zijn op hen, die Mij dikwijls gehoord hebben, die in deze tijd dikwijls Mijn woord ontvangen 
hebben, dan zeg Ik hun in waarheid: Wees niet bezorgd! Of discipelen Mij vaak of weinig gehoord 
hebben, betekent niets. Want een moment van verlichting kan voldoende zijn om je ziel in dat 



ogenblik te transformeren en een meester te worden, een onuitputtelijke bron van liefde en 
inspiratie. 
6 Brengt dit woord van Mij tot troost en vertrouwt daarop, gij die Mij slechts weinig hebt gehoord! 
Want waarlijk, ik zeg u: Jullie zullen op je weg diegenen ontmoeten die Mij in dit Derde Tijdperk nog 
niet één keer gehoord hebben, en jullie zullen onder hen de grote apostelen van het spiritualisme 
zien verschijnen, de grote intuïtieve profeten, de grote bezielers. U zult de gaven van de Heilige 
Geest gemanifesteerd zien onder de mensheid en ontplooid door intuïtie. U zult mensen van geest 
tot geest zien communiceren en dan zult u zeggen: "Wat een geluk hebben wij dat wij de Meester 
althans een beetje hebben kunnen horen, want deze medemensen hebben Hem nooit door de 
menselijke geest gehoord." 
7  Herinnert gij u niet dat Marcus, hoewel hij niet tot mijn twaalf uitverkorenen behoorde, een groot 
apostel van mijn leer was? De apostelkind, die de leer van de goddelijke Meester in zijn hart wist te 
bewaren, om ze op papier te zetten en als een Gouden Boek aan de mensheid na te laten. In zijn 
kinderjaren hoorde hij Mij in zijn aardse onschuld, maar hij liet de hand van de Meester de 
Goddelijke Boodschap in zijn hart schrijven. Herinnert gij u niet, dat Paulus, ofschoon hij den 
Goddelijken Meester niet eenmaal gehoord had, zich bekeerde. Hoewel hij de vervolger van mijn 
apostelen was geweest, had hij mij lief en stond innerlijk op, totdat hij een van de grote soldaten in 
mijn leer werd. 
8  Hetzelfde zal gebeuren in dit Derde Tijdperk. Evenzo zal ik jullie een boek nalaten, dat van buiten 
geschreven is met stoffelijke letters, en van binnen verlicht door het licht van de Heilige Geest, opdat 
jullie uit deze bron mogen drinken ─ zodat jullie door mijn onderricht de kracht en het geestelijk licht 
mogen verwerven voor de grote strijd die jullie te wachten staat. Want gij zult allen dezelfde mate 
van voorbereiding, van kracht en van geestelijke kennis hebben om u te wenden tot de mensheid, 
die vruchtbaar is geworden door de pijn, door de wijze beproevingen die op het pad van ieder 
schepsel bestaan. 
9 Ik wil dat, wanneer de grote beproevingen komen, niet u verrast zult worden, maar uw 
medemensen; dat geen kroon of koninklijke mantel u zal intimideren, dat geen schavot of bedreiging 
u angst zal aanjagen, dat geen laster u laf zal maken, dat er geen belediging zal zijn die uw hart zal 
verwonden. Dan zal de wereld verbaasd zijn wanneer Ik Mij door jullie kan openbaren in wijsheid, in 
nederigheid, in rechtvaardigheid en in liefde. Maar deze kwaliteiten wil ik niet alleen door het Woord 
openbaren ─ Ik wil aanwezig zijn in uw werken. Bedenk dat in vroegere tijden, in de begintijd van het 
christendom, het bloed van de Meester, het bloed van Zijn discipelen en apostelen, het bloed van de 
martelaren, het beste "sprak". Want het hart van de mens was hard, en indien een waarheid en een 
woord niet met bloed werd verzegeld, werd het niet geloofd. 
Vandaag zal noch de Vader, noch de wereld vragen om uw bloed, noch zullen zij vragen om uw leven, 
opdat gij er mijn waarheid mee zoudt bezegelen. Maar zij zullen om bewijzen vragen, en jullie 
moeten hun die bewijzen geven, en die moeten van liefde zijn, van openbaring, van vergeestelijking, 
want jullie medemensen dorsten daarnaar. Als je kristalhelder water aanbiedt, als je het brood van 
het leven aanbiedt, zal de wereld je geloven, en door jou zal ze in mij geloven. 
10 Ik heb jullie gezegd, discipelen, dat jullie te maken zullen krijgen met de grote kerken en de 
kleinere sekten; maar wees niet bang voor de een of de ander. de Waarheid die Ik u heb 
toevertrouwd is duidelijk, het Woord dat Ik u heb geleerd is duidelijk en eenvoudig aan de 
buitenkant, maar diepgaand tot in het oneindige in zijn betekenis, en het zijn sterke wapens 
waarmee u zult strijden en overwinnen. Maar ik zeg u: een volk op aarde, vol materialisme en 
ongeloof, zal opstaan om u het recht te ontzeggen u Israël te noemen, om uw getuigenis te 
ontkennen dat u getuige bent geweest van de hernieuwde komst van de Messias, en dat volk is het 
Joodse. Heb je er niet aan gedacht? Dat volk wacht in zijn midden op de komst van zijn Messias, zijn 
Verlosser, die het recht zal doen wedervaren en het opnieuw boven alle volkeren der aarde zal 
stellen. Dat volk weet dat Ik altijd tot hen gekomen ben, en in dit Derde Tijdperk zullen zij zeggen: 
"Waarom zou God tot een ander volk komen? Maar zie, hier zijn Mijn lessen! 
11 Reeds in de eerste dagen van uw wereld begon Ik het zaad Israëls in het menselijk geslacht te 
vormen. Van generatie op generatie heb ik het bewerkt, geperfectioneerd, totdat de tijd kwam dat ik 



een familie van zielen vormde, uitverkoren uit allen, om te beginnen met de schepping van een volk. 
Met wijsheid koos Ik elke ziel, elk menselijk wezen, om Mijn volk compleet te maken. 
12  Nadat iedere ziel door Mijn barmhartigheid was gevormd en gesterkt en zich in haar vermogens 
had ontwikkeld en ieder lichaam naar die tijd met genade was toebereid, liet Ik haar over het 
aardoppervlak uitspreiden. En tot dit volk heb ik altijd gesproken, altijd heb ik de gelegenheid 
gezocht om bij hen te zijn en met hen te communiceren via hun aartsvaders. Ik sprak tot de 
volksstammen door hun koningen en hun profeten, en maakte Mijzelf bekend door hun leiders, om 
hen altijd op het rechte pad te leiden, om hen eraan te herinneren dat Ik boven al het geschapene 
sta ─ om hen te herinneren aan rechtvaardigheid onder elkaar, zodat dit volk de verdediger zou zijn 
van de andere volkeren van de aarde ─ zodat zij de levende fakkel zouden zijn die zelfs de laatste 
uithoek van de planeet zou verlichten ─ zodat zij de zegen zouden zijn van alle naties en de oase van 
vrede voor allen die in nood verkeren. 
13 Daarom heb Ik het geestelijk en lichamelijk gezegend, daarom heb Ik het vruchtbaar land 
geschonken, overvloeiende van melk en honing. Ik heb het in zijn grote overtredingen beproefd om 
het sterk te maken, om het te sterken in het kennen van goed en kwaad, licht en duisternis, 
overvloed en honger, vrijheid en dienstbaarheid, en ook heb Ik toegestaan dat het verzocht werd, en 
in de grote verzoekingen en stuiptrekkingen die het volk troffen, vielen sommigen en bleven anderen 
Mij trouw. Door hen die vielen, leden anderen; door de zwakken werden de sterken getroffen. Maar 
waarin bestond de zwakheid van sommigen en de trouw en standvastigheid van anderen? De 
zwakken vervielen in de losbandige liefde voor aardse goederen, in de onedele hartstochten, in de 
grenzeloze zucht naar macht, in slechte sekten, in huichelachtige sekten. De standvastigen waren zo 
in hun nederigheid, erkennende en liefhebbende de Schepper door middel van eenvoudige 
aanbidding en heilzame gebruiken. 
14 Ik heb dit volk nooit weerloos achtergelaten, want Ik heb hen profeten gezonden in hun lijden om 
hun zielen op te wekken, opdat zij hun hoop en hun geloof in Mij niet zouden verliezen. Maar toen 
deze profeten de gematerialiseerden vermaanden, de rijken der aarde, zij die ijdel waren geworden 
in menselijke heerlijkheden, werden zij door hen verworpen, vervolgd en dikwijls gedood. 
Maar in de harten van de standvastigen, de getrouwen, bleef het woord van die profeten als een 
brandende fakkel, en door alle profeten heen kondigde de Vader zijn komst aan naar zijn volk om 
hen te bevrijden uit de slavernij, om hun gerechtigheid te brengen, om zijn koninkrijk te plaatsen in 
het hart van elk van zijn kinderen. Maar die beloften, die profetieën, werden door de twee partijen 
van het volk op verschillende manieren geïnterpreteerd. 
15 Toen nu de Heer tot zijn volk kwam als Messias, als Verlosser, hadden sommigen al lang verwacht 
dat Hij de God van liefde, gerechtigheid en vrede zou zijn, de Vader van alle troost en balsem. 
Anderen verwachtten dat Hij een onoverwinnelijke soldaat zou zijn, een strijder die Zijn volk zou 
oprichten en het zou brengen tot de vernietiging van de vijandige naties die het volk van de Heer 
hadden gevangen genomen en overheersten. Zij verwachtten dat zijn handen de grote aardse 
rijkdommen, de wereldse goederen, zouden uitdelen aan elk van zijn kinderen en elk van zijn 
stammen. Toen de Messias dan op aarde verscheen vol zachtmoedigheid en in menselijke armoede, 
in alle grootste nederigheid, werd Hij alleen gevoeld en herkend door de getrouwen en 
volhardenden, wier ziel en hart ontvankelijk waren voor de hoge lessen, de Goddelijke boodschap, 
die de Heer door Jezus bracht. 
16 Maar onder hen die de rijke en machtige God van de aarde verwachtten, de krijgshaftige wreker 
van alle beledigingen die het volk had ondergaan, was hun teleurstelling groot, en ook hun 
verwerping. Maar die Meester van goedheid en nederigheid wikkelde al zijn volk in dezelfde liefde 
toen hij ontdekte dat zij zich in koninkrijken hadden opgesplitst. Zowel in Samaria als in Judea bracht 
Hij Zijn woord, in de ene stam als in de andere stortte Hij Zijn liefde uit, Zijn balsem, Zijn wonderen, 
leringen en profetieën. 
Niettemin bleef Hij verworpen worden door de "vleselijke" Joden, door de vermaterialiseerde Joden 
─ door hen die beefden voor de openbaringen van de Geest, door hen die de weg niet wilden zien die 
leidt naar het hoge hiernamaals. Anderzijds werd Hij gekend en bemind door hen die wachtten op de 
komst van het Koninkrijk der Hemelen, het Brood van het Eeuwige Leven, de Waarheid over alle 
mensen, de Liefde voor alle schepselen, en sedertdien ging dit volk zijn weg in verdeeldheid. 



17  Het was noodzakelijk dat de Vader, na zijn vertrek (in Jezus), het land dat reeds aan hun 
voorvaderen was toevertrouwd, uit de handen van zijn volk rukte. Voor sommigen werd het 
weggerukt als een verzoening, en voor anderen als een beloning; want dat land Kanaän, dat lieflijke 
Palestina van voorbije tijden, was door Mij voor de geest slechts bereid als een beeld van het ware 
land der belofte. Toen die bezittingen van het volk werden afgenomen, bleef de materialistische Jood 
dakloos achter op de aarde; maar het andere deel, de gelovigen die altijd Mijn aanwezigheid hebben 
gevoeld, bleven toegewijd aan Mijn Wil, zonder pijn over het verlies van die erfenis uit voorbije 
tijden, wetend dat hen een nieuwe genade van de Vader was toevertrouwd: de erfenis van Zijn 
Woord, van het Goddelijke Woord, van Zijn offer, van Zijn bloed. 
18 In de tegenwoordige tijd, nu mijn volk Israël reeds in het Derde Tijdperk leeft, zie ik hen nog 
verdeeld in twee groepen: de ene gematerialiseerd, rijk geworden door de goederen van de aarde als 
hun hoogmoedige genoegdoening, die zelfs de grondvesten van de wereld doen beven door hun 
macht, omdat zij hun kracht, hun talent, de genadegaven die de Vader over hun geest heeft 
uitgestort, in dienst hebben gesteld van zichzelf, van hun eerzucht, van hun grootheid. 
Zie hoe dit volk, zelfs binnen de grenzen van zijn materialisme, blijk heeft gegeven van kracht in zijn 
wetenschappen, in zijn wil, in zijn intelligentie. Het koestert in het diepst van zijn hart wrok over de 
vroegere hongersnoden, de onderwerpingen, de vernederingen; maar thans staat het sterk en trots 
op om andere volkeren te vernederen, hen met zijn macht te intimideren, hen te overheersen. 
Vandaag is het zelf de verzadigde, en kijkt met voldoening naar de miljoenen hongerigen en naar de 
grote massa's slaven ─ slaven van hun goud, van hun macht, van hun wetenschap en van hun 
verlangen naar prestige. 
19 Maar ik zie ook het andere deel van mijn volk, dat van de standvastigen en de getrouwen ─ van 
hen die altijd in staat zijn geweest mijn aanwezigheid te voelen, van hen die altijd mijn komst onder 
de mensen hebben herkend, van hen die in mijn openbaringen hebben geloofd en die ondanks alles 
gehoorzaam aan mij zijn geweest en mijn bevelen hebben opgevolgd. 
Dat andere deel bestaat niet alleen uit u, die getuige bent geweest van mijn openbaring door het 
verstand van de mens in deze tijd; want een deel van het geestelijke volk Israël is over de hele aarde 
verspreid, en op de plaats waar ieder zich bevindt, ontvangt hij mijn zorgzame liefde, voelt hij mijn 
aanwezigheid, voedt hij zich met mijn brood en verwacht hij mij, zonder te weten vanwaar ik zou 
komen, noch op welke manier, maar hij verwacht mij. 
Zij echter die goed weten hoe Ik gekomen ben, hoe Ik Mijzelf bekend heb gemaakt ─ zij die 
voorbereid zijn op de komende tijden ─ jullie zijn een deel van de 144.000 die door Mij uit de twaalf 
stammen van dat volk zijn uitverkoren ─ honderdvierenveertigduizend, die voor het talrijke volk 
Israël zullen staan als 144.000 aanvoerders die hen in de geestelijke worsteling van het Derde 
Tijdperk zullen leiden naar de Grote Strijd. 
20 Denkt gij dat mijn volk voor eeuwig verdeeld zal zijn? Voorwaar, Ik zeg u: Nee! Voor jullie zijn de 
onderwijzing, het licht en de beproevingen gekomen; voor hen zijn Mijn gerechtigheid en eveneens 
Mijn bezoekingen gekomen. Ik leid hen nu met grote schreden naar het ontwaken van hun geest, en 
hoewel zij zeker op het eerste ogenblik Mijn derde komst naar de wereld zullen ontkennen, zoals zij 
de tweede hebben ontkend, zeg Ik u: Niet ver weg is nu de tijd van hun bekering. Zij leven in hun 
oude tradities, maar ik doorzie de geest en het hart van het Joodse volk en ik laat u weten dat zij zich 
meer aan hun tradities vastklampen uit gemakzucht en uit angst voor geestelijke openbaringen dan 
uit eigen overtuiging. Zij schrikken terug voor de manifestaties van gene zijde; maar wat ik hun zal 
voorstellen is: afstand te doen van al wat overbodig is, de praktijk van barmhartigheid, liefde en 
nederigheid. 
21  Gij zult tegenover hen staan, en gij zult beiden uw wapens opnemen: de een tegen het woord, 
tegen de gedachte, tegen het gebed, tegen de bewijzen; de ander tegen hun talent, hun macht, hun 
traditie. Maar Ik zal aanwezig zijn in deze confrontatie, en Ik zal mijn gerechtigheid inderdaad doen 
zegevieren, Ik zal de spiritualiteit doen zegevieren, de geest doen rijzen boven het vlees, het doen 
buigen en vernederen, en dan zal de verzoening komen van de stammen van Israël, de vereniging 
van het volk van de Heer. Zodra dat volk is voorbereid - voorwaar, Ik zeg u - zal het zijn opdracht 
vervullen totdat het de grote opdracht heeft volbracht die God vanaf het begin der tijden aan Zijn 
uitverkoren volk heeft gegeven, namelijk de eerstgeborene en beheerder te zijn van de 



openbaringen van de Heer, zodat hij als oudste van de broeders de rest kan leiden, Zijn genade met 
hen kan delen en allen tot de rechterhand van de Vader kan brengen. 
22 Verdeeld kon het volk niet zegevieren over de andere volkeren der aarde. Maar waarlijk, ik zeg u: 
Ik wil dat zoals degenen in het Derde Tijdperk grote bewijzen gaven van hun kracht en licht binnen 
het menselijk leven, jullie ook bewijzen geven van jullie vergeestelijking ─ bewijzen dat de kracht van 
de Geest groter is dan menselijke krachten, zodat hij in de strijd over hen zegeviert. 
23 begrijp, mensen, opdat jullie de zending kunnen volbrengen die de Vader jullie heeft 
toevertrouwd, opdat jullie ziel in vrede kan opstijgen, om uiteindelijk Mij te bereiken en vanuit Mijn 
Rijk alle schepselen lief te hebben met de allesomvattende liefde die Ik jullie leer; Ik leer jullie alle 
schepselen lief te hebben en alle schepselen lief te hebben met de liefde die Ik jullie heb gegeven 
24  Vele dingen heb Ik tot u gesproken in deze tijd, maar uit alles wat Ik tot u heb gezegd, zult gij een 
les trekken die Ik u op deze morgen van genade heb gegeven: De allesomvattende liefde! 
25 Hoe dikwijls werd Jezus door zijne leerlingen niet in gesprek gevonden met de verschillende 
schepselen van het aardrijk. Hoe vaak werd de Meester niet verrast in zijn gesprekken met de vogels, 
met de gang, met de zee! Maar zij wisten dat hun Meester niet was weggevoerd, zij wisten dat in hun 
Meester de scheppende Geest van de Vader leefde, Die aan alle wezens taal had gegeven, Die al Zijn 
"kinderen" begreep, Die lof en liefde ontving van allen die door Hem geschapen waren. 
26 Hoe dikwijls zagen de leerlingen en het volk niet, dat Jezus een vogel of een bloem streelde en 
alles zegende, en dat zij in zijn ogen blikken ontdekten van oneindige liefde voor alle schepselen! De 
discipelen hebben een glimp opgevangen van de goddelijke verrukking van de Heer, toen Hij Zich 
omringd zag door zoveel heerlijkheid, zoveel wonderbaarlijks dat uit Zijn wijsheid was voortgekomen, 
en zij hebben ook dikwijls tranen in de ogen van de Meester gezien, toen Hij de onverschilligheid van 
de mensen tegenover zoveel heerlijkheid zag, de matheid en verblinding van de menselijke 
schepselen voor zoveel pracht. Zij zagen dikwijls de Meester wenen, wanneer Hij een melaatse 
tranen zag vergieten wegens zijn melaatsheid, of mannen en vrouwen die hun lot betreurden, 
hoewel zij omringd waren door een sfeer van volmaakte liefde! 
27  Jullie weten heel goed dat Mijn Wet jullie leert Mij meer lief te hebben dan alles ─ niet omdat het 
hart van de Vader egoïsme bevat, maar omdat jullie moeten begrijpen dat ─ om de schepping en 
jezelf te kunnen liefhebben ─ jullie Mijn liefde moeten begrijpen door de julliewe, om haar te kunnen 
voelen tegenover jullie medemensen. Daarom zeg Ik jullie op deze morgen van genade: Ik wil dat 
jullie liefde alomvattend wordt ─ maar in Mij, Mij eerst liefhebbend, dan elkaar liefhebbend, en dan 
alles liefhebbend wat door de Vader geschapen is, alle schepselen, de volmaakte werken als dochters 
van de Vader, en dus jullie broeders en zusters. 
28 Geef gevoeligheid aan uw ziel en aan uw gevoelens. Laat uw lichaam, hoewel vergankelijk in het 
leven, delen in deze verfrissing, zich verheugen in het bestaan, zich verheugen in de stralingen die de 
natuur het schenkt, er verzadigd en verkwikt door zijn. Want dit lichamelijk leven is eveneens een 
bron van zegeningen, van warmte, van energie ─ het is troost en streling, is voeding, is vrede. 
29 Laat uw lichaam er zich aan tegoed doen, laat het aan dit feestmaal deelnemen, zegt de Meester 
u. Verberg haar niet en verwijder haar niet uit de natuur, laat haar deze levensbron niet verwerpen, 
laat haar niet verwerpen wat Ik jullie met zoveel liefde heb gegeven. Dan zal hij rustig in slaap vallen 
als het moment daar is. 
Maar uw ziel, van gene zijde, van haar bevrijding, zal de stoffelijke schepping blijven beschouwen, 
meer dan alle werken van de Vader, en zal haar dan beter waarderen dan nu. En hoewel het zich niet 
langer zal voeden met het stoffelijke leven, hoewel het er niet langer tevreden mee zal moeten zijn 
noch erin leven, zal het in harmonie zijn met alles, het zal alles bewonderen en het liefhebben in de 
Vader. 
30  Mijn woord overstroomt u met vrede en is balsem voor uw ziel en voor uw hart. Gij hebt met uw 
Heer gesproken en blijft met Hem spreken in de taal van de ziel ─ die taal die eerbied bevat, die een 
lofzang is op Mijn Goddelijk oor, die een streling is van het kind tot de Vader, die een hand is die reikt 
naar Hem Die alles heeft en in staat is alle dingen te doen. 
Gij bekent tot Mij, gij verbergt niets voor Mij, omdat gij weet dat Mijn blik alles omvat, alles 
doordringt, en gij voelt berouw tegenover uw geweten over de overtredingen die gij op aarde hebt 



begaan. Maar waarlijk, ik zeg u: Ik, die uw goede werken en uw overtredingen dagelijks van de ene 
morgen tot de andere tel, schrijf meer goede werken op en noteer minder slechte. 
31 Sta niet stil, o discipelen! Zoals ik u altijd heb gezegd, laat uw wandel vastberaden blijven op het 
pad van het goede en de vooruitgang, want er komen tijden waarin alleen het goede de mens verder 
zal helpen, waarin alleen deugd en waarheid hem zullen ondersteunen op het pad van strijd en twist. 
De dagen naderen, dat bedrog zal vallen, dat valsheid, huichelarij, egoïsme, elk slecht zaad zijn einde 
zal ontmoeten door strenge bezoekingen, valpartijen en slagen. 
Daarom zegt de Meester tot u: Wordt sterker en sterker in het goede! Wees ervan overtuigd, mijn 
volk, dat jullie geen kwaad kunnen ontvangen voor het goede dat jullie doen. Indien gij voor het 
goede, dat gij op aarde doet, een kwade vrucht of een kwade beloning oogst, dan is deze kwade 
vrucht tijdelijk, zij is niet de definitieve vrucht, zeg ik u in waarheid. Je moet volhouden tot je oogst. 
32 Weest goede werkers op het veld van de Heer, altijd wakend over de werkers van de materiële 
aarde. Laten ze hun reeds ontkiemde zaad in de steek vanwege een passerende storm? Voorwaar! 
Nee! Zij wachten tot het slechte weer voorbij is, zij waken en bidden ervoor, en zij wachten op de 
oogst. En hoe dikwijls is deze oogst van volharding werkelijk vol van zegeningen en overvloed 
geweest! 
Wees ook zo: ondanks je goede daden, neem de tegenslagen als tijdelijke stormen, als bewijs van je 
deugdzaamheid, maar vertrouw er altijd op dat mijn zaad, dat je goed gezaaid hebt, je goede 
bloesems en goede vruchten zal geven wanneer de tijd komt. 
33  Voorwaar, Ik zeg u: de ziel is als een zaad, is als zaad dat gij kent. ─ Ik spreek nu in figuurlijke zin. 
Ook zij ontkiemen, schieten wortel, en groeien, bloeien en dragen vrucht. Maar ik moet u nog iets 
zeggen: niet alle zielen ontkiemen op hetzelfde ogenblik, niet alle bloeien op hetzelfde ogenblik, 
noch dragen zij vrucht op een vastgesteld tijdstip. Sommige doen dat vroeger en andere later, ook al 
zijn ze op hetzelfde moment gezaaid. Begrijp dit en pas het toe op het verleden, het heden en de 
toekomst van uzelf en de gehele mensheid. Want hieruit zult u grote conclusies, grote openbaringen 
en verstrekkende antwoorden op de vragen en twijfels van de mensen trekken. 
34  Als u mijn onderwijswoord van deze dag doorgrondt, zult u daarin een bepaalde bedoeling van de 
Meester ontdekken: Dat van het versterken van uw ziel om de mensheid de ware openbaring van de 
reïncarnatie van zielen te brengen. De intuïtieve kennis hiervan wordt door alle mensen bewaard. In 
alle volkeren van de aarde vermoeden zij het geheim, dat het verleden, het heden en de toekomst 
van iedere ziel bevat. Voor sommigen is het theorie, voor anderen een mogelijkheid, voor weer 
anderen fantasie, en weer anderen ontkennen het ronduit. Toch ontdek ik dat ze over deze waarheid 
nadenken. 
35  De mensheid van deze tijd vormt legenden, fantasieën, en zelfs de meest achterlijke stammen, 
zelfs de volkeren verborgen in de oerwouden, vermoeden het mysterie van de wedergeboorte van 
de ziel, en wel omdat de aarde is voorbereid, vruchtbaar is geworden, omdat de menselijke ziel in 
haar evoluties in staat is geweest aan haar lichaam een deel van dit "mysterie" te openbaren ─ zoals 
u het noemt ─. Het enige wat nu nog ontbreekt is dat mijn volk, mijn onderwezenen, mijn getrouwen 
─ zij die altijd op mij hebben gewacht, die hebben geweten hoe zij mijn openbaringen en leringen 
moesten ontvangen ─ komen om de mensen de bevestiging ervan te geven met levende woorden, 
met redenen, door waarheden. Dan zullen de mensen ontwaken tot een nieuwe kennis, tot een 
nieuw leven, dat niets anders is dan het Koninkrijk Gods in het hart der mensen, het Geestelijk 
Koninkrijk in de zielen der mensen zelf. 
36  Ik spreek tot u met hetzelfde woord als waarmee Ik sprak in het tweede Tijdperk. Al het goede 
komt voort uit Mijn woord. Als je de balsem daarin zoekt, stroomt Mijn genezende balsem 
onuitputtelijk over je lijden. Indien gij Mij om de afwezige zieken hebt gevraagd, zullen zij afwezig zijn 
voor uw lichaam, maar niet voor mijn geest noch voor de uwe, en in hen is mijn genezende kracht. 
Als jullie Mij vragen om Mijn zegen of om Mijn bescherming voor jullie ondernemingen, waarlijk, Ik 
zeg jullie: Mijn liefde en Mijn licht zijn over hen. Ik neem je bij de hand omdat je op Mij vertrouwt als 
op een reddende gids, en Ik zal je werkelijk naar de overwinning leiden. Ik zal u sterken in de strikken 
en in de beproevingen, en u bemoedigen. 
37  Gij vraagt Mij naar hen die afwezig zijn, die "arbeiders" zijn, die discipelen zijn in Mijn Geestelijk 
Werk. Ik ben daar met hen, ik ben op hun weg geweest, in hun gebed, in hun vervulling van de 



zending. Als fakkels van licht heb Ik hen geplaatst in volken die vreemd zijn aan jullie, opdat zij als 
vredesengelen zullen zijn, als wachters omringd door Mijn geestelijke wereld. Vanaf het ogenblik van 
hun vertrek zijn zij bezield door hun beschermengelen, zodat hun aardse en geestelijke schreden op 
de weg veilig zijn, en daarom kunnen deze werkers, wanneer de Meester hen oproept om de zending 
te volbrengen, met voldoening zeggen: "Vader, wij hebben in Uw naam gewerkt". 
Wanneer zullen ze terugkeren naar dit land? De Meester heeft de weg en de tijd bereid, en zij zullen 
weer in jullie midden zijn, en hun woorden zullen weerklinken in jullie harten als een getuigenis van 
de grote openbaringen die de Vader hun heeft gegeven ─ de grote wonderen die hun ogen hebben 
gezien, en dit zal jullie kracht geven, zal een aansporing zijn voor de toekomst, wanneer ook jullie 
grenzen zullen overschrijden en op weg zullen gaan naar andere broedergemeenschappen. 
38  Daar Ik u onderscheid door Mijn liefde, daar Ik u met Mijn mantel bekleed in deze tijd van 
beproeving ─ hoe zou Ik dan niet de gehele wereld kunnen bekleden met Mijn barmhartigheid? Daar 
ik u, die thans menschen zijt, allesomvattende liefde leer, hoe zou de Meester zich dan slechts met 
sommigen kunnen bezighouden en anderen vergeten? Mijn blik rust op allen en mijn mantel evenzo, 
mijn balsem overvloeit allen, onder mijn mantel van vrede voelen sommigen het en gebruiken het. 
Anderen voeren oorlog, vernietigen elkaar en beledigen elkaar. 
39 Jullie vragen Mij: "Vader, waarom storten de mensen zich in dit Jaar van Verzoening, in dit Jaar 
van Geestelijke Eenheid en Liefde, dat de mensheid 'Heilig Jaar' heeft genoemd, in moorddadige 
oorlogen?" 
De Meester antwoordt u: Kijk en bid! Vandaag bent u nog niet in staat de betekenis van deze 
beproevingen te doorgronden, maar waarlijk, Ik zeg u, de ziel van de mensen is reeds dicht bij het 
ontwaken, en daarvoor is nog een beetje meer pijn nodig, het is nodig dat zij die beker leegdrinken 
die de mensen op dit ogenblik voor zichzelf bereiden. Zij zullen hun eigen opwekking zijn, zij zullen 
hun eigen rechter zijn, zij zullen hun eigen beoordelingsschalen zijn. Ik sta toe dat het zo is, en ik 
vergeef ze en streel ze. Ik stort Mijn licht in hen, opdat zij, als het mogelijk is door Mijn licht de 
waarheid te bereiken, dit kunnen doen en niet door pijn. 
40 Wanneer Mijn Universele Straal opkomt, zal Ik het aan jullie overlaten om van gene zijde jullie 
geestelijke vrede en zegeningen over de gehele mensheid uit te storten. 
41 Dit is mijn les. Blijf mijn lessen volgen! Ga stap voor stap verder en zorg ervoor dat in uw hart en in 
uw ziel de geestelijke vereniging met alles steeds meer kracht en gewicht krijgt. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 333  
 
1 Kom tot Mij als je vermoeid bent. In Mijn woord zul je balsem, troost en streling vinden. Ik verzeker 
jullie dat jullie, nadat jullie Mijn onderricht hebben gehoord, je gesterkt zullen voelen om met geloof 
de weg te gaan die jullie zal leiden om Mijn Koninkrijk in te nemen. 
2 Dit zijn de ogenblikken waarop vele harten naar Mijn manifestatie komen verlangen, waarop Ik 
bewijzen geef van Mijn Aanwezigheid, hen Mijn Geest zeer dicht bij de hunne laat voelen, hen 
verrast met de scherpte van Mijn blik wanneer Ik in ieder van hen hun verleden, hun smarten, hun 
verzoekingen en hun noden lees 
3  Velen van hen hebben geloofd, terwijl zij slechts naar Mij hebben geluisterd omdat zij de waarheid 
in Mijn Woord hebben gevonden. Toch hebben vele anderen getwijfeld, ook al heb Ik Mijzelf met 
zo'n grote helderheid voor hen gemanifesteerd. Deze harten vraag Ik op dit moment: "Welk bewijs 
hebben jullie nodig om in Mij te geloven?" Maar zij antwoorden Mij: "Dat Gij ons schenkt waarnaar 
iedereen verlangt." 
4 Oh jullie mensen! Wat zou er van jou worden als ik alleen deed wat jij wilt? Toch zal Ik u iets geven 
van wat gij vraagt, om u te bewijzen dat Hij die gij tijdens deze manifestaties hebt gehoord, uw 
Meester is geweest. 
5  Is het nodig dat Ik wonderen en wonderen verricht, opdat gij Mijn Werk zoudt noemen, omdat het 
in uw ogen bovennatuurlijk, wonderbaar en waar voorkomt? Of is het voldoende dat Ik eenvoudig 
tot u spreek, dat Ik Mijn Essentie in uw ziel laat binnentreden en u Mijn Aanwezigheid laat voelen in 
het binnenste van uw hart? 
6  Ik kan je alles geven waar je Mij om vraagt. Maar ik mag je alleen geven wat echt goed is voor je 
ziel. 
7 Leer tegelijkertijd te bidden en te mediteren, opdat kennis en inzicht in ieder van u aan het licht 
komen. Alleen zij die het weten twijfelen niet, noch wantrouwen zij. Twijfel komt voort uit 
onwetendheid en ik wil niet dat jullie nog langer in de duisternis van onwetendheid leven. Begrijpt 
gij, waarom Ik de werken, die gij wonderbaarlijk noemt, niet voor uwe oogen heb willen verrichten? 
Want met hen zou ik je alleen laten geloven dat ik ze had gedaan, maar je onwetendheid zou 
hetzelfde blijven. Ik heb er de voorkeur aan gegeven u het wonder aan te bieden dat verborgen ligt in 
de betekenis van Mijn Woord, opdat gij door het te zoeken wijsheid en licht, kennis, openbaring en 
waarheid moogt vinden. Want dan zullen alle onzekerheden en twijfels verdwijnen. 
8 Begrijp nu waarom Ik jullie in deze Derde Tijd alleen wilde ontbieden om Mijn Woord te horen ─ 
wel wetend dat daarin alles is vervat wat jullie ziel en hart kunnen verlangen of nodig hebben. 
9 Weest geen slechte leerlingen van mijn onderricht; weest begripvol en kritisch, opdat uw oordeel 
juist is. 
10 Jullie zijn getuigen van dit woord, opdat jullie niet zwijgen wanneer jullie geroepen worden om er 
informatie over te geven. 
11  Ik verzeker u: Indien gij u met belangstelling en liefde verdiept in de betekenis van deze leringen, 
zult gij bij elke gelegenheid ware wonderen van geestelijke wijsheid, volmaakte liefde en goddelijke 
rechtvaardigheid ontdekken. Maar als je deze openbaringen met onverschilligheid bekijkt, zul je niet 
weten wat ze allemaal inhouden. 
12 Gaat niet aan mijn openbaring voorbij, zoals velen van u door het leven gaan: ziende zonder te 
zien; horende zonder te horen; en denkende zonder te begrijpen. 
13  De mensen der aarde zijn getuigen van hoeveel wonderen en goederen Ik in hen heb gelegd. 
Maar alleen zij weten hun rijkdommen op waarde te schatten en hun geheimen te ontdekken, die er 
belangstelling voor hebben uit dorst naar kennis, uit ontdekkingsdrang en voor hun vorming. Zij zijn 
het die zich verheugen wanneer zij bij elke gelegenheid nieuwe manifestaties ontdekken van 
goddelijke macht, wijsheid en goedheid. 
14  Ik zeg u nogmaals dat Ik in dit Derde Tijdperk niet ben gekomen om onverklaarbare wonderen te 
verrichten of uiterlijke wonderen om indruk op u te maken of u te verbazen, maar om u een woord 
te brengen dat eenvoudig van vorm is, maar diepgaand van inhoud, om bestudeerd te worden in het 
licht van het geweten. Hiermee geef ik je nog een bewijs van mijn waarachtigheid. Want gij moet 



weten, dat Ik de mensheid in dat Tweede Tijdperk gewaarschuwd heb en aangekondigd heb, dat er 
valse profeten in de wereld zouden verschijnen en wonderen verrichten om de mensen te misleiden 
en hen te doen geloven, dat Ik het was. 
15  Ik heb dit soort wonderen niet gebracht, noch heb Ik iemand gedwongen in dit woord te geloven, 
noch heb Ik getracht vrees te zaaien indien gij Mij niet volgt. Ik heb slechts een belofte vervuld die ik 
de mensen had gedaan, om de Geest der Waarheid te zenden om hun alles uit te leggen wat zij niet 
goed zouden hebben begrepen of slecht zouden hebben uitgelegd. 
16 Hier heb je mijn beloofde woord. Gelukkig zijn zij die de betekenis ervan weten te doorgronden. 
Want waarlijk, Ik zeg u, daar zullen zij Mijn Goddelijke Aanwezigheid vinden. 
17 De Meester spreekt onvermoeibaar tot je over je missie. Sommigen van jullie tonen Mij jullie 
gehoorzaamheid met gejubel, anderen tonen Mij bedroefd de beproevingen die jullie hebben 
doorstaan, en Ik leg Mijn kracht in jullie. Wees sterk, zegt de Meester tegen je. De beproevingen 
zullen voorbijgaan. Hoop, en je zult ontvangen; vecht, en je zult overwinnen. 
18 Ik heb Mijzelf in jouw ziel uitgestort om de boodschap aan de mensheid te brengen; zij wacht op 
Mijn uitverkorenen. Ik zal u bereiden met Mijn woord en uw ziel zal altijd verlicht zijn. Zodra uw 
gedachten en uw ziel in harmonie zijn met uw geest, zult u één zijn geworden, en zal de 
vergeestelijking in u zijn. Jullie zullen de spiegel van de mensheid zijn, en goede discipelen, jullie 
zullen mijn leringen verspreiden. 
19 Werkt, geliefde mensen, maar Ik houd de beloning in Mijn Goddelijke Verblijfplaats. Daar zullen 
de engelen je verwelkomen. 
20 Ik heb in u een schat van onmetelijke waarde gewoond. Sommigen van jullie voelen zich mijn 
barmhartigheid niet waardig, maar Ik zeg jullie: Jij bent mijn kostbaarste werk. Volg mijn leer en gij 
zult zien dat uw werken vol licht zullen zijn, daarin zal de waarheid zijn. Nu zijn jullie nog als kleine 
kinderen, later zullen jullie discipelen zijn. Maar mijn onderricht kent geen grenzen, want het licht 
van mijn Heilige Geest zal voor altijd in je ziel schijnen. Ik ben de Weg en het Licht, en ieder die tot 
Mij komt, vindt vrede en tevredenheid in zijn leven. 
21  Gij, die in de schaduw zijt van de machtige boom, die mijn onderricht is, gij zijt voorbestemd om 
hem te verzorgen, hem te verzorgen en zijn takken dagelijks te doen uitspreiden, opdat zij 
beschutting kunnen bieden aan de reiziger die vermoeid nadert om hun schaduw te ontvangen. Als 
jullie willen dat de vruchten van deze boom, die mijn Goddelijk Woord is, zich vermenigvuldigen, 
moeten jullie bereid zijn. Dan zult gij zien, dat zijn takken zich blijven uitspreiden, opdat de scharen 
komen en zich met zijn vruchten voeden. 
22  Ik spreek figuurlijk tot u, opdat gij mijn leer kunt doorgronden en begrijpen. Mijn goddelijk licht 
zal u bezielen, zodat gij tot uw medemensen kunt spreken en hun getuigenis kunt afleggen van mijn 
openbaring als de Heilige Geest. Werk met de grootste toewijding en bereid u meer en meer voor om 
vergeestelijkt te worden. 
23 Je komt naar de meester om te luisteren en te leren. Maar later zullen jullie de lessen doorgeven 
die ik jullie gegeven heb. Want de harten blijven harde rotsen en de zielen blijven in duisternis 
gehuld, en daarom is het nodig de ketenen te verbreken en hen te bevrijden ─ het is nodig de 
"doden" op te wekken en hen die gezondigd hebben te bekeren. 
24 Dit is jullie missie, geliefd volk. Voel je niet zwak en zeg niet, na 1950, dat je werk voorbij is. Heb 
niet het verlangen om te rusten, want jullie hebben nog veel werk te doen opdat mijn licht de hele 
mensheid zal verlichten. 
25  Mijn Aanwezigheid is onder jullie geweest opdat jullie, wanneer jullie mijn woord horen door het 
menselijk verstandsvermogen, voorbereid zullen zijn op de vervulling van jullie zending ─ opdat de 
mensheid, wanneer zij door jullie bemiddeling opnieuw mijn leringen ontvangt, tot vergeestelijking 
zal komen. 
26 jullie zijn Mijn kleine discipelen aan wie Ik elke dag een nieuwe les geef, een nieuwe bladzijde van 
dat Boek des Levens waar de zieners altijd in kijken als Ik tot jullie spreek over het ware leven 
27  Ik heb mijn "gouden veren" mijn woord laten opschrijven dat Ik u in dit Derde Tijdperk heb 
gegeven, waaruit het Derde Testament zal worden gemaakt dat later in de handen der mensen zal 
komen. Morgen zullen de nieuwe generaties het bestuderen en weten hoe zij zich aan zijn moraal 
moeten houden, zij zullen weten hoe zij zich moeten vergeestelijken en zullen voelen dat de Vader 



met hen is. Ik zal hen toevertrouwen aan beschermengelen en raadgevers die er zullen zijn voor hun 
recht en voor de bescherming van de mensheid. 
28 Geliefde mensen, jullie zijn de discipelen die Ik vanaf het begin van Mijn verkondiging heb 
voorbereid, opdat jullie, wanneer het toneel van Mijn Woord voorbij is, Mij in jullie ziel zullen voelen 
29 Het jaar 1950 heeft zijn hoogtepunt bereikt. Het is het jaar dat, naar mijn wil, door de geesten en 
de lippen van deze stemdragers is gemarkeerd als het laatste van mijn verkondiging. Het is het jaar 
dat duizendmaal in mijn woord wordt genoemd, zodat geen kerk de laatste dag van mijn 
manifestatie zou ontkennen. 
30 Het woord dat zoveel balsem op uw wonden heeft gegoten, zal weldra niet meer gehoord 
worden. De stem die uw geestelijke verfrissing en troost was, zal nu spoedig ophouden. Maar jullie 
mogen er geen moment ontevreden over zijn, maar jullie moeten nederig erkennen dat als het mijn 
wil is geweest om jullie dit licht voor een tijd te zenden, het ook zijn einde zal hebben volgens mijn 
wil. 
31  Zeg niet, dat de tijd die Ik Mijzelf in woorden aan u bekend heb gemaakt, u kort schijnt, want gij 
moet Mij geen onvolkomenheid in Mijn besluiten toeschrijven. Denk je dat ik niet wist dat je 
onvoorbereid zou zijn op het jaar 1950? Nee, discipelen, ik wist alles. Niettemin is het Mijn wil 
geweest om dat jaar als het laatste aan te wijzen, en jullie moeten die bedoeling als volmaakt 
begrijpen. 
32  In dat Tweede Tijdperk kondigde Ik Mijn vertrek ook van tevoren aan Mijn apostelen aan, hoewel 
Ik wist dat zij nog zwak waren. Het bewijs hiervan was dat een van hen twijfelde aan Mijn 
Goddelijkheid en zich teleurgesteld voelde in zijn materiële verwachtingen. Toen hij ontdekte dat de 
schatten die Ik beloofde niet van deze wereld waren, besloot hij Mij uit te leveren aan de vijanden 
van Mijn Leer, verblind door het geld waarmee zij zijn dienst zouden belonen. 
33 Weet, of er niet ook duisternis was in dat hart, dat een prijs in geld stelde voor het leven van zijn 
Meester. 
34  Daarna, toen Ik door die menigte werd gearresteerd om voor priesters en heersers te 
verschijnen, zag Ik dat verwarring en ontsteltenis zich meester maakten van Mijn andere discipelen, 
die, door vrees bevangen, vluchtten en zich verborgen hielden. Toen Petrus ontdekt werd als één van 
hen die Mij vergezelden, verloochende hij Mij en zwoer dat hij Mij nooit gezien had. 
35 Dit alles was een bewijs, dat de discipelen op het tijdstip van mijn vertrek nog niet tot volle 
wasdom waren gekomen. 
36 De reden hiervoor was dat die drie jaar die mijn tijd van prediking duurde, waren vastgesteld om 
de mensheid een goddelijke boodschap te brengen, maar niet omdat de discipelen in diezelfde 
periode de grootste verhevenheid en volmaaktheid zouden bereiken. 
37 Die drie jaren waren een voorbereiding op den tijd van strijd, die na mijn vertrek zou komen. 
38  Mijn offer was volbracht, maar wetende dat die harten Mij meer dan ooit nodig hadden, omdat 
een storm van twijfels, lijden, verwarringen en angsten in hen was opgekomen, kwam Ik onmiddellijk 
tot hen om hun een ander bewijs te geven van Mijn oneindige barmhartigheid. In Mijn liefde en 
medelijden met die kinderen van Mijn woord, heb Ik Mijzelf vermenselijkt door de vorm of de 
gelijkenis aan te nemen van dat lichaam dat Ik in de wereld had gehad, en Ik heb Mijzelf laten zien en 
Mijzelf laten horen, en met Mijn woorden heb Ik het geloof in die ontredderde zielen weer 
aangewakkerd. Het was een nieuwe les, een nieuwe manier om Mij mee te delen aan hen die Mij op 
aarde hadden vergezeld; en zij voelden zich gesterkt, geïnspireerd, getransformeerd door het geloof 
en de kennis van Mijn waarheid. 
39 Ondanks deze bewijzen, waarvan zij allen getuigen waren, was er één die koppig de bevestigingen 
en bewijzen loochende die Ik op geestelijke wijze aan Mijn discipelen gaf, en daarom was het nodig 
hem toe te staan Mijn geestelijke tegenwoordigheid zelfs met zijn lichamelijke zintuigen aan te 
raken, opdat hij zou geloven. 
40 Maar niet alleen onder de discipelen die dichter bij Mij stonden, ontstond deze twijfel ─ nee, ook 
onder de menigte volgelingen, in de plaatsen, in de steden en dorpen, onder hen die bewijzen van 
Mijn macht hadden ontvangen en Mij omwille van deze werken waren gevolgd, ontstond verwarring, 
een angstig vragen, ontsteltenis; men kon niet verklaren waarom alles op deze manier was 
afgelopen. 



41  Ik had medelijden met hen allen en daarom gaf Ik hun, evenals Mijn naaste discipelen, het bewijs 
dat Ik Mij niet van hen had verwijderd, ook al stond Ik hen niet meer bij als een mens op aarde. In 
ieder huis, in ieder gezin en in ieder volk heb Ik Mijzelf geopenbaard aan de harten die in Mij 
geloofden door Mijn geestelijke aanwezigheid op velerlei wijze voor hen voelbaar te maken. Toen 
begon de strijd van dat volk van christenen dat zijn Meester op aarde moest verliezen om op te staan 
en de waarheid te verkondigen die Hij hun had geopenbaard. Jullie kennen allemaal hun grote 
werken. 
42  Ook gij zult deze verkondiging moeten verliezen om te gaan getuigen van Mijn woord. Maar 
voordat jullie vertrekken, zal Ik Mij aan Mijn volk bekend maken, van geest tot geest, om hun twijfels 
weg te nemen, hun dwalingen te corrigeren en hen te bevrijden van hun verwarring. Want ik zeg u 
nogmaals dat ook u niet voorbereid zult zijn wanneer ik mijn woord laat eindigen. Daarom zullen er 
verraders zijn ─ er zullen er zijn die Mij verloochenen en die twijfelen aan Mijn openbaring van geest 
tot geest. Maar Ik zal jullie inspireren en jullie nieuwe bewijzen geven van Mijn waarheid, zodat ook 
jullie vol liefde, geloof en spiritualiteit opstaan voor de strijd die jullie te wachten staat. 
43  Hoor mijn stem, mensen, zij daalt neer om u te vervullen met moed en dapperheid voor de strijd 
die gij weldra zult moeten aangaan. De weg wacht op u, de tijd van uw vervulling nadert, en u moet 
sterk zijn. 
44  Mijn Woord, dat reeds in uw ziel is ingegrift, zal uw gids zijn. Het zal jullie stap voor stap leiden, 
totdat jullie het gelukkige doel bereiken dat Ik voor jullie heb uitgekozen, opdat jullie voor eeuwig in 
het licht zullen vertoeven. 
45  Ieder van hen die Mij heeft gehoord en de Goddelijke onderwijzing heeft geleerd, zal een gezant 
van Mijn woord op het pad zijn. Zijn hart zal een reizende bundel vol geschenken van zegeningen 
zijn, die hij zal uitstorten over zijn medemensen die behoefte hebben aan gezondheid, vrede en 
troost. 
46  Mijn discipelen zullen grote afstanden afleggen op hun weg naar steden en volkeren, waar ─ 
zonder het te weten ─ vele harten op hen wachten. Als je eenmaal op je zendingsweg bent, hoef je 
niemand meer te vragen of je op de goede weg bent of dat je de weg kwijt bent, want de Geest zal je 
verlichten en Mijn Woord zal je instrueren in alles wat je moet doen. 
47 De barmhartigheid waarmee jullie je medemensen behandelen zal door Mij beloond worden met 
wonderen en werken die zelfs het hardste en koudste hart zullen ontroeren. 
48  Nu zult gij in staat zijn uzelf uit te leggen waarom gij zo lang aan zuivering onderworpen zijt 
geweest. Want het is absoluut noodzakelijk dat zij die over reinheid gaan spreken, reinheid in hun 
hart hebben, en dat zij die vrede en harmonie in de huizen willen brengen, vrede in zich hebben. 
49  Mijn woord vervult u met moed, want nu is het tijd voor u om op aarde te verschijnen als 
boodschappers en apostelen van de vergeestelijking. De mensheid is vervuld van terreur door oorlog, 
honger, en corruptie van de moraal. 
50  Het mag u niet aan moed ontbreken wanneer u pijn, ellende en dood onder ogen ziet. Want dan 
zal het licht dat je in je hebt, schijnen en het leven van je medemensen verlichten. 
51 Gelukkig is dit volk, want in hen zullen de profetieën van de voorbije tijden in vervulling gaan, 
waarin gezegd werd dat op aarde het volk van God zou verschijnen, en gezegend zijn zij die in staat 
zijn het te zien en het te ontvangen, want zij zullen verenigd blijven met mijn volk. 
52  Niets is onmogelijk voor Mijn macht. Daarom zal Ik u van het ene punt naar het andere brengen, 
Ik zal u leiden en zorgen dat u daar komt waar uw aanwezigheid nodig is. Want in ieder kind van dit 
volk zal Ik een troost zenden voor hen die lijden ─ voor hen die al lang wachten op de komst van 
gerechtigheid en vrede op aarde. 
53  Wanneer mijn volk de volkeren bereikt en tot hun medemensen nadert, zullen zij verbaasd zijn in 
de mensen een zekere voorbereiding of bereidheid te vinden om deze Leer te begrijpen. Dit is te 
danken aan de natuurlijke evolutie die elk schepsel heeft bereikt, en aan de onophoudelijke trilling 
van mijn Geest over de mensheid. 
54  Uit de mensen van vandaag, zonder spiritualiteit en liefde, zal Ik de geslachten voortbrengen die 
zovele malen door Mijn Woord zijn geprofeteerd. Maar voor het zover is, zal Ik werken aan deze 
volkeren die elkaar thans miskennen, oorlog tegen elkaar voeren en elkaar vernietigen. 



Dan, wanneer de uitvoering van Mijn oordeel over allen is heengegaan en het onkruid ontworteld is, 
zal een nieuwe mensheid ontstaan, die in haar "bloed" niet langer de zaden van tweedracht, haat of 
nijd zal dragen, omdat het "bloed" van haar ouders gezuiverd werd in de smeltkroes van pijn en 
berouw. Ik zal hen ontvangen en tot hen zeggen: "Vraag, vraag en het zal u gegeven worden", zoals Ik 
tot u zei in de tweede Era. Maar vandaag voeg ik eraan toe: weet hoe je het moet vragen. 
55  Hoe weinigen hebben echt geweten hoe te vragen. Zelfs jullie die dit woord vaak horen, weten 
niet hoe te vragen en wat te vragen. Toch ga Ik, in Mijn barmhartigheid voor jullie, altijd door en geef 
jullie meer dan wat jullie nodig hebben, ook al is het niet altijd waar jullie om gevraagd hebben. Want 
ik alleen weet wat het beste is voor iedereen. 
56  U vraagt voor nu, ik geef u voor de toekomst. Jij denkt aan je materiële verbetering, ik denk aan 
je spirituele perfectie. Ik zeg u niet alleen dat de ziel belangrijker is dan het lichaam, maar ook dat het 
lichaam altijd op de tweede plaats moet komen. Alles wat de ziel niet aangaat, wordt u als aanvulling 
gegeven. 
57  Ik geef je alles. En wat vraag ik er voor terug? Alleen dat jullie je zending volbrengen, met liefde 
gebruik makend van wat Ik jullie heb geschonken, begrijpend dat dit meer dan genoeg is om het doel 
te bereiken dat jullie moeten bereiken. 
58  Ik spreek tot u als een vader, niet als een rechter, ook al is mijn woord rechtvaardig. Op dit 
moment moeten jullie met je gedachten werken en jezelf moreel en spiritueel verbeteren. 
59 Uw werk is vandaag begonnen, wacht niet tot morgen om met het werk van de dag te beginnen, 
want dan kan het te laat zijn, daar ieder op aarde slechts een korte tijd is toebedeeld om te 
gebruiken voor het welzijn van de ziel. 
60  Ik noem u "kinderen des lichts", omdat de kennis van Mijn Leer u inzicht geeft in het leven in zijn 
geheel. Laat daarom niemand wachten tot hij het laatste uur van zijn bestaan op aarde bereikt ─ met 
lege handen en vertrouwend op een slaap des doods of op een nieuwe kans. Want niets zal mijn 
rechtvaardigheid veranderen. 
61 Als jullie in staat zijn mijn Leer te begrijpen, zal dat jullie veel voldoening schenken, veel 
mogelijkheden om je opwaarts te kunnen ontwikkelen. Leer bidden alvorens een beslissing te 
nemen, want het gebed is de volmaakte weg om uw Vader te vragen, want in Hem verlangt gij naar 
licht en kracht om de strijd van het leven aan te gaan. 
62  In het gebed zal weldra de verlichting tot uw verstand komen, die u duidelijk het goede van het 
kwade zal doen onderscheiden, het raadzame van wat gij niet moet doen, en dit zal het duidelijkste 
bewijs zijn dat gij u innerlijk hebt weten voor te bereiden op het horen van de stem des Geestes. 
63  Mijn Leer bereikt het hart van de mens in dit Derde Tijdperk om hem de weg te leren tot 
volmaakte gemeenschap met God en innerlijke verbondenheid met het geweten als bewijs dat uw 
ziel een graad van ontwikkeling en bekwaamheid heeft bereikt die zij nog nooit heeft gehad en die 
haar in staat stelt de nieuwe openbaringen van de Heilige Geest te begrijpen. 
64 De weg is geplaveid en de deur staat open voor ieder die tot Mij wil komen. 
65  Het pad is smal, dat weet je al lang. Het is niemand onbekend, dat mijn wet en mijn leer het 
zuiverst en onbuigzaamst zijn, zodat niemand kan denken ze te veranderen naar eigen goeddunken 
of naar eigen wil. 
66  De brede weg en de wijd open poort zijn allesbehalve datgene wat uw ziel naar het licht, de vrede 
en de onsterfelijkheid leidt. De brede weg is die van losbandigheid, ongehoorzaamheid, hoogmoed 
en materialisme ─ een weg die de meerderheid van de mensen volgt in een poging om aan hun 
geestelijke verantwoordelijkheid en het innerlijk oordeel van hun geweten te ontsnappen. 
67  Dit pad kan niet oneindig zijn omdat het noch waar noch volmaakt is. Daarom, aangezien dit pad, 
zoals al het menselijke, beperkt is, zal de mens op een dag zijn einde bereiken, waar hij zal stilstaan 
om zich in afgrijzen te buigen over de afgrond die het einde van het pad is. Dan zal er chaos 
uitbreken in de harten van hen die reeds lang van het ware pad zijn afgeweken. 
68. Bij sommigen zal er berouw zijn, waardoor zij genoeg licht zullen vinden om zichzelf te redden, bij 
anderen zal er ontzetting zijn over een einde dat zij onrechtvaardig en onlogisch zullen achten, en 
nog anderen zullen God lasteren en in opstand komen. Maar voorwaar, Ik zeg jullie, dit zal het begin 
zijn van de terugkeer naar het Licht. 



69  Ik zegen u, discipelen van het derde tijdperk, die de drempels van deze wereld weet te 
overschrijden om te komen in het verlangen naar mijn Geest. Ik nodig u uit om dag na dag te bidden, 
om samen te komen om mijn Woord te doorgronden en er over na te denken. Want dit is de laatste 
keer dat je het in deze vorm zult hebben. 
70  Ik nodig je uit om de geheime schatkamer binnen te gaan, de wijsheid die mijn Werk bevat, zodat 
je je sterk zult voelen te midden van de strijd die je doormaakt ─ in deze strijd die je voert. 
71  Het uitverkoren volk, dat de zending heeft licht te ontsteken in de wereld, is verspreid over alle 
volkeren en ontvangt de oproep om aandachtig te leven naar mijn stem. Sommigen zullen mijn 
woord horen door mijn stemdragers, en anderen zullen geestelijk onderricht krijgen. Maar jullie 
zullen allen getuigen zijn van de komst van de profetieën die voor deze tijd zijn aangekondigd. Ik zal 
jullie op dezelfde weg leiden, en op een dag zullen jullie elkaar ontmoeten en herkennen. 
72  Jullie hebben eeuwen geleefd, jullie hebben eeuwen op aarde gewoond, en in deze tijden hebben 
jullie je ontwikkeld, en eindelijk zijn jullie in staat om een geestelijk verkeer met jullie Heer en met de 
geestenwereld te beginnen. 
73  Ik vertrouw u een grote missie toe en wacht op uw begrip. Baseer al uw handelingen op de wet, 
die onbuigzaam en streng is. Zo voorbereid, ga je weg met de vrees voor God, maar met zekerheid. 
Voel de angst om de wet te overtreden, om niet ijverig te werken. Maar heb ook vertrouwen, want Ik 
ben de gids en steun op het pad van ieder van jullie. 
74  Je hebt alleen een deel in het heden, maar ik weet wat je morgen zult meemaken en ik ken de 
hindernissen die je zult tegenkomen. Ik zeg jullie: als jullie vertrouwen hebben, zullen jullie de 
grootste gevaren kunnen trotseren, zullen jullie je in de gevaarlijkste ondernemingen kunnen 
storten, altijd zeker van Mijn bescherming. 
75  Verdraag uw beproevingen met geduld, en als gij de betekenis van uw beproevingen niet kunt 
begrijpen, bid dan en Ik zal u de betekenis openbaren, zodat gij ze innerlijk kunt bevestigen. 
76  U hebt uzelf nog niet volmaakt, u bent nog niet "rechtvaardig", en daarom zult u nieuwe 
beproevingen ontmoeten die uw hart zullen verzachten en uw ziel volmaken. 
77 Israël is vanaf het begin van haar grote omzwervingen strijdbaar geweest, en toen zij wegens de 
zwaarte van de weg moedeloos was geworden, heeft mijn stem haar bemoedigd en tot haar gezegd: 
"Mijn sterke arm is in uw arm." En wanneer zij heeft gebeden en gewaakt en mijn geboden heeft 
gehoorzaamd, heeft zij mijn genade en mijn voorrechten genoten. 
78  U beleeft nu de voorspelde tijden en moet niet twijfelen. Nu is het boek geopend in zijn laatste 
hoofdstukken, opdat gij met toewijding zult lezen en de betekenis ervan zult begrijpen. Dit zijn de 
moeilijke tijden waarover ik u van tevoren heb gesproken. Maar ondanks hun ontberingen, wil ik dat 
jullie de toekomst met vreugde en vertrouwen tegemoet zien. Want jullie pijn zal niet langer duren 
dan de grenzen die Mijn wet van liefde en gerechtigheid stelt. 
79 Bidt, opdat gij vol zijt van vrede en goede wil. Denk na, zodat je zeker bent van de plaats die je 
geestelijk inneemt. Er is geen vaste tijd voor het bereiken van je grootste hoogte. Als je vertrouwen 
hebt, kun je grote stappen zetten op dit pad. 
80  Mijn manifestatie door de mens zal eindigen in 1950. Maar de Era van de Geest zal voortduren, 
en na dat jaar zal de ontlading van de gaven van de Geest komen en daardoor de bekering van vele 
zielen. 
81 De takken die van de boom zijn losgeraakt zullen zich er weer aan vastklemmen; allen zullen zich 
bij Mij voegen. 
82  Waak over mijn openbaringen, zodat mijn Leer zuiver en onaangetast blijft. De mens heeft 
genoeg van beperkte vormen van aanbidding en zoekt het geheel. Hij verlangt naar een goddelijke 
leer die hem vandaag in zijn menselijke staat en morgen in zijn geestelijke staat zal redden. 
83  Een ieder die met verheven verlangens of aspiraties opstijgt zal worden gesteund en Ik zal hem 
de kortste weg tonen om Mij te bereiken. 
84  Voldoe aan de wet, zelfs al moet u uw hart opofferen of de gebruiken in deze wereld veranderen. 
Gij zult geen kerken of gebedshuizen hebben, gij zult mijn leer niet beperken, noch uw werkterrein. 
Uw huis zal de hele wereld zijn, uw familie de mensheid, en uw kerk mijn goddelijke Geest. 
Mijn vrede zij met u! 



Instructie 334  
 
1 Mensen, word wakker en besef dat jullie in een nieuwe tijd leven. 
2 Mediteren en bidden, zodat geestelijke inspiratie in uw geestesvermogen kan gaan schijnen. 
3 Kijk naar allerlei menselijke ellende, naar pijn, naar behoeftigheid, en laat uw hart steeds 
barmhartiger worden bij het zien van de pijn die u overal omringt. 
4  Als u in het diepst van uw wezen een edelmoedige en nobele drang voelt om goed te doen, laat 
deze impuls het dan overnemen en zich manifesteren. Het is de ziel die haar boodschap overbrengt 
omdat zij haar lichaam bereid en klaar heeft gevonden. 
5 Begrijp, dat wanneer gij u begeeft om de zaden van mijn leer te zaaien, dit moet geschieden uit de 
liefde, die geboren wordt uit het gevoeligste van uw wezen. Maar tracht niet langer goed te doen of 
daden te verrichten terwille van uw verdiensten, indien zij voortkomen uit de vrees voor een straf, 
indien gij ze niet volbrengt. Daar zit geen verdienste in. Zeg niet meer tegen Mij, zelfs niet tegen uw 
ziel, dat zij geen kleinigheden kan verdragen. Wanneer uw ziel haar menselijk omhulsel aflegt en zich 
terugtrekt in haar eigen innerlijk in het Heiligdom van het Geestelijk Leven om haar verleden en haar 
oogst te onderzoeken, zullen vele van haar werken die haar hier in de wereld volmaakt leken, en 
waardig om voor de Heer gesteld te worden en om beloond te worden, haar op de ogenblikken van 
die introspectie als onbeduidend voorkomen. De ziel zal begrijpen dat de betekenis van vele daden 
die haar in de wereld goed leken, slechts de uitdrukking was van ijdelheid, van valse liefde, van 
naastenliefde die niet uit het hart kwam. 
6 Wie denk je dat de ziel de verlichting van een volmaakte rechter heeft gegeven om over zichzelf te 
oordelen? De Geest, die in dat Uur van de Gerechtigheid indruk op u zal maken om te stralen met 
een helderheid die nooit eerder is gezien ─ en Hij zal het zijn die ieder zal vertellen wat het goede, 
het rechtvaardige, het juiste, het ware was, dat hij op aarde deed, en wat het kwade, het verkeerde 
en het onreine was dat hij op zijn weg zaaide. 
7 Het heiligdom waarover ik zojuist tot jullie gesproken heb, is dat van de Geest ─ die tempel die 
niemand kan ontheiligen, die tempel waarin God woont en waaruit zijn stem weerklinkt en het licht 
straalt. 
8 In de wereld ben je nooit bereid geweest om dat innerlijke heiligdom binnen te gaan, omdat je 
menselijke persoonlijkheid altijd op zoek is naar manieren en middelen om de wijze stem die in ieder 
mens spreekt te ontwijken. Ik zeg u: Wanneer uw ziel zich ontdoet van haar bedekking, zal zij 
uiteindelijk stilstaan voor de drempel van dat heiligdom en zichzelf verzamelen om het binnen te 
gaan en te knielen voor dat altaar van de ziel, om zichzelf te horen, om haar werken te onderzoeken 
in dat licht dat het geweten is, om in zichzelf de stem te horen spreken van God als Vader, als 
Meester, en als Rechter. 
9 Geen sterveling kan zich dat ogenblik in al zijn plechtigheid voorstellen, dat gij allen moet 
doormaken om te erkennen wat goed in u is om het te behouden, en ook wat gij uit uzelf moet 
verwerpen omdat gij het niet langer in de ziel mag vasthouden. 
10 Dan, wanneer de ziel voelt dat zij met haar geweten wordt geconfronteerd en dit zich met de 
klaarheid van de waarheid voor de geest roept, voelt dat wezen zich te zwak om naar zichzelf te 
luisteren en wenst het dat het nooit had bestaan; want in een oogwenk gaat haar hele leven aan 
haar bewustzijn voorbij ─ dat wat zij achter zich liet, wat zij bezat en wat van haar was en waarover 
zij nu eindelijk rekenschap moet afleggen. 
11 Discipelen, mensen, bereidt u reeds in dit leven voor op dat ogenblik, opdat gij die tempel niet 
verandert in een tribunaal wanneer uw ziel verschijnt voor de drempel van de tempel van de geest; 
want de pijn van de ziel zal dan zo groot zijn dat er geen lichamelijke pijn zal zijn die daarmee te 
vergelijken is. 
12 Kijk toe en bid, mediteer, volg mijn leer en laat u nooit misleiden door uw ijdelheid, die u wil doen 
geloven dat u met waarachtigheid, met barmhartigheid of met liefde werkt, terwijl in feite geen van 
deze deugden aanwezig is. 
13 Gedenkt nooit in uw hart de werken, die gij doet, en weest tevreden met de eerste dingen, die gij 
doet, opdat gij gedurig op uw weg moogt voortgaan. 



14  Ik wil dat gij nadenkt over alles wat Ik u in deze leer heb gezegd, opdat gij zult begrijpen hoe uw 
oordeel in het geestelijke wordt voltrokken. Zo zult gij uit uw verbeelding dat beeld wegnemen, 
waarin gij u een tribunaal voorstelt, dat door God wordt voorgezeten in de gedaante van een oude 
man, die de brave kinderen rechts van zich doet voorbijgaan om van de hemel te genieten en die de 
goddelozen links van zich plaatst om hen tot een eeuwige straf te veroordelen. 
15 Nu is de tijd gekomen dat het licht de hoogste delen van uw ziel en uw geest bereikt, zodat de 
waarheid in ieder mens kan schijnen en hij zich kan voorbereiden om waardig het geestelijk leven 
binnen te gaan. 
16 Jullie wijzen Mij erop dat de strijd die jullie in de harten van jullie medemensen hebben gevoerd 
nutteloos schijnt te zijn ─ dat jullie tot hen spreken over vergeestelijking en trachten het fanatisme 
en de afgodendienst uit hun harten te verwijderen, en dat zij, spoedig nadat jullie hen onderwezen 
hebben, weer voor hun afgoden neerknielen. 
17 jullie komen met een gewond en verdord hart, maar jullie koesteren de hoop dat Ik in Mijn Woord 
jullie nieuwe argumenten zal geven en nieuwe wapens om verder te strijden. 
18 Ik zeg jullie, geliefde leerlingen, in wie ik het brandend verlangen zie om het Licht te laten schijnen 
in al jullie medemensen: Gij moet u wapenen met geduld om te wachten op het verlangde ogenblik 
van verlichting van hen voor wie gij zo bidt en vraagt. 
19 Zij denken ook dat jullie in dwaling verkeren, omdat zij jullie in de open lucht zien bidden en 
omdat zij jullie horen spreken over leringen en openbaringen die niet in boeken zijn neergeschreven. 
20 Zij bidden ook voor jullie en spreken tot Mij en vragen Mij dat jullie niet afdwalen. 
21 Ik vraag jullie, discipelen: "Naar wie denken jullie dat ik meer luister ─ naar jullie of naar hen?" 
Velen van u zeggen tot Mij in uw hart: "Tot ons, Meester, daar wij meer naderen tot de ware in de 
weg van het bidden." 
22 Daarom zeg Ik tot jullie, leerlingen, dat Ik naar sommigen evenveel luister als naar anderen, omdat 
jullie allen gelijk zijn voor Mij, omdat Ik sommigen evenveel liefheb als anderen en omdat Ik in jullie 
allen de vrees zie dat iemand van het pad afdwaalt; Ik ben niet bang voor de vrees die jullie voor Mij 
hebben, maar Ik ben bang voor de vrees die jullie voor Mij hebben. 
23 Het is de strijd, mensen, de strijd die voorzegd is, de grote strijd die zou uitbreken zelfs in de 
huizen en zelfs in de boezem van de meest liefdevolle en verenigde gezinnen. 
24 Wie zal de overwinnaar zijn in deze strijd? Niemand. De overwinning zal die van de waarheid, het 
licht, de liefde en de gerechtigheid zijn. Jullie zullen allemaal verslagen worden door deze goddelijke 
krachten. Maar deze schijnbare nederlaag zal jullie overwinning zijn. 
25 Daarom onderwijst de Meester jullie met grote liefde, opdat jullie voorbereid zullen zijn op de tijd 
na Mijn vertrek. Maar zoals Ik u Mijn barmhartigheid heb geschonken, zo zult gij de mensen leiden 
door uw werken van liefde. 
26 Mijn straal is neergedaald op jullie geesten om jullie zielen voor te bereiden en Ik heb Mijn 
genadegaven onder jullie verdeeld om jullie waardig te maken om met Mij in Mijn Koninkrijk te zijn; 
Ik ben het die jullie Mijn Koninkrijk waardig heb gemaakt 
27  Ook de verzoeking strijdt onder u om u van Mijn weg te doen afdwalen. Maar Ik, als de Goede 
Herder, heb jullie uit alle wegen uitgekozen en zonder te eisen dat jullie tot zelfopoffering gaan, 
wacht Ik op jullie correctie, opdat jullie ten volle Mijn genade ontvangen en goede leerlingen worden 
die morgen Mijn leer aan de mensheid zullen brengen. 
28 Ik heb jullie opgewekt omdat jullie dood waren voor het leven van de genade. Ik heb u vergeven 
en u bereid, opdat gij morgen tot de mensheid zult spreken, die in opstand is gekomen en haar God 
verloochent. Ik ben de onwetende vreemdeling die aanklopt bij de deuren van ieder hart omdat Ik je 
Mijn liefde wil laten voelen. 
29  De mensheid erkent Mij niet en ontkent Mijn aanwezigheid in deze tijd. Maar Ik zal hen doen 
weten dat Ik Mijn gerechtigheid openbaar met liefde en barmhartigheid, dat Ik niet kom met de gesel 
om hen pijn te doen ─ dat Ik hen alleen wil verheffen tot het leven van genade en hen wil zuiveren 
met het kristalheldere water dat Mijn Woord is, Mijn Waarheid. 
30  De wereld heeft Mijn onderricht niet geleerd en heeft haar afgoderij en fanatisme gevoed. 
Daarom doorleeft het nu de grote smeltkroes en drinkt het de beker van het lijden, want zijn 
materialisme heeft het van Mij verwijderd. 



31 Er wacht jullie een grote strijd, Israël, want jullie zullen getuigen van mijn waarheid, jullie zullen de 
duisternis van de mensheid wegnemen en haar mijn licht laten zien. 
32  Zij die zich herders der mensen noemen hebben Mijn aanwezigheid niet gevoeld, zij wachten nog 
op Mij. Toch zie ik dat zij een andere leer geven dan die welke de Meester aan de mensheid heeft 
toevertrouwd en die u op het pad van de waarheid zou brengen, omdat hij u leert elkaar lief te 
hebben. 
33  Het is niet Mijn wil dat de wereld wereldbeelden koestert die afwijken van Mijn leer van de 
liefde. Want dit schaadt de ziel, en daarmee verloochen je Mij. Jullie hebben Mijn leer niet kunnen 
doorgronden, jullie verwerpen het brood van het eeuwige leven, en de mensen zoeken Mij in hun 
synagogen, in hun stoffelijke kerken, die hun eigen handen naar hun verstand hebben geschapen. 
Maar wanneer zal de mensheid Mij begrijpen en Mijn roep horen? 
34  Na 1950 zal een grote worsteling van wereldbeelden beginnen, en gij, volk van Israël, zult op weg 
gaan in vertrouwen op mijn Goddelijkheid. Je weet niet wie je zal afwijzen. Maar is er een menselijke 
wet die uw goede daden en werken, die gij op uw weg verricht, kan bestraffen? Nee. Want jullie zijn 
aangesteld om de pijn van de mensen weg te nemen, hen mijn vrede te brengen en de liefde te doen 
bloeien in het mensenhart. 
35  Discipelen: Het beginsel dat Ik u in de tweede Era heb geleerd: elkaar lief te hebben, is van 
toepassing op alle handelingen van uw leven. Sommigen zeggen tot Mij: "Meester, hoe kan ik mijn 
naaste liefhebben, daar ik een onaanzienlijk wezen ben, wiens leven gevuld is met lichamelijke 
arbeid?" Tot deze leerlingen, mijn kinderen, zeg ik: "Zelfs in dit lichamelijke werk, dat van geen 
belang schijnt te zijn, kunt gij uw naasten liefhebben, indien gij uw werken verricht met het 
verlangen uw medemensen te dienen. 
36. Stelt u zich eens voor hoe mooi uw leven zou zijn als ieder zou werken met de gedachte goed te 
doen en zijn kleine inspanning te verenigen met die van anderen. Waarlijk, ik zeg u, er zou geen 
ellende meer zijn. Maar de waarheid is dat ieder voor zich werkt, aan zichzelf denkt en hoogstens aan 
zichzelf. 
37  U moet allen weten dat niemand genoeg kan zijn voor zichzelf en dat hij anderen nodig heeft. Gij 
allen moet weten dat gij ten diepste gebonden zijt aan een universele zending die gij eensgezind 
moet volbrengen ─ doch niet eensgezind door aardse verplichtingen, maar door gevoelens, door 
bezieling en idealen, in één woord, door liefde voor elkander. De vruchten zullen dan voor het 
welzijn van allen zijn. 
38  Ik zeg u, mensen, dat gij niet alleen voor uzelf moet werken, maar dat gij in uw streven het licht 
moet trachten te verspreiden onder allen die u zoeken, zonder onderscheid te maken. Waarlijk, Ik 
zeg u: wie meer geeft aan zijn medemens, zal meer van Mij ontvangen, omdat hij Mijn leer toepast in 
zijn leven. 
39 Ik geef jullie voldoende kennis opdat jullie de boodschap van liefde, die Ik jullie in deze tijd 
gezonden heb, bekend kunnen maken. 
40  Dat Christus, die op een ander tijdstip kwam om de mensen een leer van liefde te brengen, de 
Geest is die thans tot u spreekt en zich bekend maakt door middel van uitverkoren 
verstandsorganen, om deze boodschap aan de wereld over te brengen. Dit woord, nederig in zijn 
vorm en eenvoudig in zijn uitdrukking, zal deze mensheid, die verre is van vergeestelijking, tot 
bezinning brengen. 
41 Ik zend een oproep tot alle volkeren en alle godsdienstige gemeenschappen van de wereld om 
hen te herinneren aan het hoogste gebod van Mijn wet ─ dat wat Ik aan Mijn leerlingen bekend heb 
gemaakt bij het laatste avondmaal met hen. 
42  Op dit moment bevindt de mensheid zich in de voorbereidingsfase. Het is mijn rechtvaardigheid 
die daarin aan het werk is, zonder dat de mensen het al merken. Want in hun trots, in hun arrogant 
materialisme, schrijven zij alle gebeurtenissen in hun leven die voor hen onvermijdelijk zijn, toe aan 
het toeval. Maar spoedig zal Mijn roep hun hart bereiken en dan zullen zij berouwvol tot Mij naderen 
en Mij vragen om vergeving van hun trots en hun fouten. 
43  Dit zal het uur van het kruis zijn voor de ziel van de mens, wanneer hij voor een korte tijd een 
absolute leegte zal ervaren na zijn grote teleurstellingen, wanneer hij de valsheid van zijn 
eigenbelang zal beseffen, de broosheid van zijn macht, de valsheid van zijn ideologieën. Maar deze 



toestand van verwarring zal niet lang duren, want dan zullen mijn boodschappers verschijnen en mijn 
nieuwe boodschap verspreiden. 
44 Opnieuw, zoals in voorbije tijden de boodschappers van mijn onderricht vanuit het oosten 
uittrokken en de kennis van mijn woord naar het westen brachten, zo opnieuw zal de wereld in deze 
tijd mijn boodschappers zien die het licht van deze boodschap naar de volken en naar de huizen 
brengen. 
45 Zal het de mensen vreemd voorkomen dat het licht nu van het westen naar het oosten gaat? 
Zullen zij dan de boodschap niet erkennen die mijn boodschappers hun in mijn naam brengen? 
46  Waarlijk, Ik zeg u, het enige licht dat gij uit het Oosten ziet opgaan, is datgene wat uw wereld 
verlicht, het licht van de Koningsster. Want het Goddelijk licht dat de ziel verlicht, gaat van Mij uit en 
is op alle plaatsen en punten van het heelal. 
47  Het is waar dat Ik in het verleden vaak tot u heb gesproken door middel van vormen van 
aanbidding en symbolen. Maar nu is de tijd gekomen dat je de waarheid rechtstreeks zult zien, 
zonder dat je cultusvormen of symbolen tussen haar en jou hoeft te plaatsen. 
48  De Meester ontvangt de discipel die, in dit Derde Tijdperk, bereid is te studeren om Mijn 
Goddelijke Instructie te begrijpen. Het boek is voor jullie opengeslagen en de bladzijden ervan 
verlichten jullie ziel, zodat jullie weten dat het werk dat Ik aan jullie handen heb toevertrouwd groot 
en subliem is ─ dat Mijn onderricht de hoogste wijsheid bevat, zodat jullie Mijn Koninkrijk kunnen 
bereiken. Het is de weg die Ik jullie opnieuw heb gewezen, opdat jullie daarop voortgaan en de 
ongerechtigheid waarmee jullie tot Mij zijn gekomen achter jullie laten. 
49  Ik heb uw zielen door Mijn licht, door Mijn gerechtigheid toebereid, opdat gij moogt gelijken op 
uw Meester, opdat gij niet meer zult afdwalen op andere wegen, opdat de gehoorzaamheid aan Mijn 
geboden in uw harten moge zijn. Maar waak en bid, opdat gij de voorbereiding niet verliest die Ik aan 
uw ziel heb gegeven. In deze tijd toon Ik de wereld het licht van een nieuwe dag, zodat de mensen 
zich kunnen voorbereiden, naar Mijn woord kunnen luisteren en Mijn aanwezigheid met hun 
geestelijke ogen kunnen aanschouwen. 
50 Uw opdracht is zeer moeilijk, volk van Israël. Maar mijn woord is doorgedrongen tot in het 
binnenste van uw wezen en heeft u verlicht, heeft de blindheid uit uw ogen weggenomen en u de 
heerlijkheid van mijn Koninkrijk getoond. 
51  Mijn Woord heeft jullie veranderd, want jullie zijn niet meer dezelfde als voorheen ─ want nu zijn 
jullie ontvankelijk voor Mijn Aanwezigheid, jullie hebben Mij gekend, en jullie weten hoe jullie 
moeten opstijgen om Mij te zoeken van geest tot geest. Toch zie Ik dat jullie Mijn leer niet volledig 
gevolgd hebben, dat jullie gestruikeld zijn en dat jullie voor een korte tijd weer de oude zijn, omdat 
jullie je hart niet volledig gezuiverd hebben van het overbodige en overbodige ─ van datgene wat de 
wereld voedt in haar verdorvenheid. Het onkruid groeit nog steeds naast het gouden graan dat in jou 
bloeit. De tijd is gekomen dat het onkruid dat in harten altijd heeft gekiemd en gebloeid, met wortel 
en tak zal worden uitgeroeid. Het zal in bundels worden gebonden en in het vuur worden gegooid 
voor zijn vernietiging. Dan zal uw hart het reine veld zijn, de vruchtbare en toebereide grond, waar 
mijn woord zijn vrucht zal dragen. 
52  Geliefde leerlingen, gij moet u in vele dingen voorbereiden, want uw stappen naar de 
vergeestelijking zijn traag geweest, en de tijd is u kort geworden. Want in deze tijd moet je al in 
direct contact staan met mijn Goddelijke Geest om je missie te vervullen. 
53  Uw geest wist voor korte tijd het lichaam te overheersen en daarna was u in staat om als mijn 
ware discipelen mijn geboden te vervullen, om op te komen voor de mensheid die door uw 
bemiddeling mijn barmhartigheid en mijn mededogen moet ontvangen. 
54 Laat mijn Geest geheel in u wonen, opdat gij mijn werk aan de mensheid kunt tonen als een 
reddingsboot, als een vuurtoren, als een nieuwe hemel voor de geïncarneerde en niet-geïncarneerde 
zielen. 
55  Ik wil u allen voorbereid zien en bekleed met het licht van Mijn Heilige Geest, Ik wil in u het 
gevoel vinden van verantwoordelijkheid voor Mijn Goddelijk Werk en liefde voor Mijn Goddelijkheid 
en voor uw medemensen. Want Ik wil dat jullie je vernieuwen uit liefde voor hen en dat jullie je 
instrueren om je rechtstreeks met Mijn Geest te verbinden ─ want Ik moet gebruik maken van jullie 



zielen volgens de voorbereiding die jullie hebben bereikt. Dan zal het ontwaken van de wereld 
voltooid zijn, en door jullie bemiddeling zal zij Mij voelen. Want dit is Mijn wil. 
56  Jullie bevinden je in de tijd van de grote strijd van goed tegen kwaad, van licht tegen duisternis, 
en jullie bereiden je nu voor om Mijn zaak te verdedigen. Gij zult Mij tot uw voorbeeld nemen, want 
Ik ga voor Mijn legers uit, en gij maakt er deel van uit. Zie hoe Mijn licht de duisternis verdrijft, en 
hoe Mijn woord de zonde wegneemt. Als jullie goede soldaten willen zijn, wees dan gehoorzaam en 
breng het licht van de waarheid, zodat jullie als ware dienaren van God getuigenis kunnen afleggen 
van wat Ik in deze tijd aan de zielen geef voor hun redding. 
57 Ik wil onder u, uitverkorenen, geen verschillende denkwijzen noch verschillende wil zien; Ik wil u 
verenigd zien en één en dezelfde inspiratie van Mij doorgeven, geleid door Mijn Woord, dat één is 
met u allen; Ik wil u allen op dezelfde plaats zien; Ik wil u allen op dezelfde plaats zien; Ik wil u allen 
op dezelfde plaats zien 
58  Tot degenen onder u die hebben geslapen en de lamp van uw heiligdom hebben laten doven en 
die zich van Mijn genade hebben beroofd, zend Ik de oproep en zeg tot hen: Sta op, loop vlug en kom 
tot Mij die op jullie wacht als een Vader en niet als een rechter. Maar waarlijk, Ik zeg u, gij moet niet 
langer ophouden op de wegen, want dan zou uw verantwoordelijkheid tegenover Mij morgen groot 
zijn. 
59  Ik heb uw intuïtie gewekt en door middel van deze gave heeft Mijn Geest tot uw geest gesproken 
en Ik heb u Mijn bevelen gegeven die u moet opvolgen. 
60  Ik laat je met zekerheid wandelen, zodat je mijn wil vervult. Want alles wat je doet volgens mijn 
wil, zal de vooruitgang van je ziel dienen. Ik geef u gezag en mijn vrede, opdat het een getuigenis zal 
zijn van mijn aanwezigheid onder u. Ik wil niet dat iets de rust verstoort die ik je geef. Bereid je voor 
en blijf via hem werken. Maar indien gij zoudt lijden omwille van de zaak die ik aan uw trouwe 
handen heb toevertrouwd, zeg ik u: Verheugt u, want Ik zal uw ziel een grote beloning geven. 
61 Weet, dat evenals er zielen zijn die worden teruggezonden om te incarneren als eerherstel, om op 
aarde te vertoeven en in gerechtigheid de vruchten te plukken van wat zij vroeger hebben gezaaid, er 
anderen zijn die niet reïncarneren, maar die onzichtbaar op aarde vertoeven totdat zij de 
vergeestelijking of verheffing bereiken waardoor zij zich verwijderen van alles wat niet meer voor 
hen geschikt is. 
62  Elke genoegdoening is hard, bitter en droevig. Maar mijn Leer leert u de weg om uw ziel te sparen 
die, in plaats van vrede te vinden na op aarde geleden te hebben, een louterings- en herstelproces 
ondergaat. 
63 Leer hier in mijn woord slechts lief te hebben wat tot de wereld behoort in de mate die juist is, 
zodat wanneer het uur komt om alles achter te laten, er geen last op uw ziel zal rusten die haar van 
haar vrijheid zal beroven. 
64 Geliefde mensen, kom naar het licht. Ik ben de Weg die erheen leidt, Ik ben de Waarheid en het 
Leven. 
65 Het is onmogelijk dat iemand verloren gaat die naar zijn geweten luistert in de handelingen van 
zijn leven. 
66  Wanneer Ik tot u spreek in Mijn woorden over het geestelijk leven, wilt gij dat Ik het u in 
bijzonderheden beschrijf, opdat gij het zult begrijpen. Maar wanneer jullie beseffen dat, hoewel Ik er 
veel over gesproken heb, het slechts weinig is dat jullie hebben kunnen bevatten, dan zeggen jullie 
tot Mij met pijn: "Meester, wat zal dat bestaan zijn dat wij niet kunnen bevatten, ondanks Uw 
leringen en openbaringen? 
67 Ik zeg jullie, leerlingen, wees niet bezorgd, want het is niet van belang dat jullie weten hoe dat 
tehuis eruit ziet, maar dat jullie vertrouwen hebben in het feit dat jullie er moeten komen, en bereid 
je daarom zo goed mogelijk voor om dat doel zonder aarzelen of wankelen te bereiken. 
68  Gij hebt reeds van Mij geleerd, dat de opwaartse ontwikkeling van de ziel door de liefde 
geschiedt, want wie liefheeft, ontplooit alle gaven en vermogens van zijn wezen. Streef er niet naar 
de hoge toppen van het licht alleen te bereiken door de ontplooiing van het verstand, maar zoek 
steeds de juiste weg om het verstand in harmonie te brengen met het gevoel, zodat je tegelijk met 
het bestuderen van een lering, die lering tot je neemt. 
69  De weg der waarheid is zo duidelijk dat niemand die deze bewandelt, verloren kan gaan. 



70  Gij wandelt niet alleen, want Mijn bemoediging en Mijn licht zijn bij ieder van u. Maar in het geval 
dat dit u weinig lijkt, heb Ik aan de zijde van ieder menselijk wezen een geestelijk wezen van licht 
geplaatst om over uw stappen te waken, om u enig gevaar te doen vermoeden, om als metgezel te 
dienen in uw eenzaamheid en als steun op de reis van het leven. Zij zijn die entiteiten die je 
beschermengelen of beschermers noemt. 
71  Wees hun nooit ondankbaar en wees niet doof voor hun ingevingen, want uw kracht zal niet 
voldoende zijn om alle beproevingen van het leven te doorstaan. Jullie hebben hen nodig die verder 
gevorderd zijn dan jullie en die iets weten van jullie toekomst omdat Ik die aan hen heb 
geopenbaard. 
72  De strijd van die wezens is zeer moeilijk zolang gij niet tot vergeestelijking komt, omdat gij van uw 
kant zeer weinig bijdraagt om hen in hun moeilijke opdracht te helpen. 
73 Wanneer uw spiritualiteit u in staat stelt de aanwezigheid van uw broeders en zusters te voelen 
en waar te nemen, die onzichtbaar, zonder enig vertoon, werken voor uw welzijn en uw vooruitgang, 
zult u er spijt van krijgen dat u hen gedwongen hebt zoveel te lijden omwille van uw zonden. Maar 
wanneer dit inzicht in u opkomt, is dat omdat het reeds licht geworden is in uw geest. Dan zullen 
mededogen, dankbaarheid en begrip voor hen ontwaken. 
74 Welk een grote blijdschap zal er bij uw beschermers zijn wanneer zij zien dat hun zwoegen door u 
wordt ondersteund en dat hun bezieling in overeenstemming is met uw verheffing! 
75 U hebt zovele broeders en zusters en zovele vrienden in het "Geestelijk Dal", die gij niet kent. 
76  Morgen, wanneer de kennis van het geestenleven zich over de aardkring zal hebben verspreid, zal 
de mensheid het belang van die wezens aan uw zijde inzien, en de mensen zullen mijn voorzienigheid 
zegenen. 
77  Wie heeft de gevechten gezien die deze legioenen van het Licht voeren tegen de invasies van 
verwarde wezens die u voortdurend bedreigen? Er is geen menselijke blik die deze strijd, die beiden 
onophoudelijk tegen elkaar voeren, heeft ontdekt zonder dat u het hebt waargenomen. 
78  Jullie onwetendheid over het bestaan van alles wat gebeurt zonder dat jullie het beseffen, is een 
van de redenen geweest waarom Ik op dit moment de geestelijke wereld opdracht heb gegeven met 
jullie te communiceren door middel van breinen die door Mij zijn aangewezen om deze taak te 
volbrengen. Zo hebben deze wezens de gelegenheid gehad tot u te komen om getuigenis af te leggen 
van hun bestaan en u met hun liefde, met hun barmhartigheid, met hun nederigheid en met hun 
geduld te bewijzen dat zij leven voor de taak u onderdak te bieden. 
79 Bid, mensen, en verenig u met hen in uw gebed. Heb vertrouwen in hun bescherming. Zij zijn 
wezens van stralend Licht, die in staat zijn aan jullie zijde de moeilijke opdracht te vervullen jullie te 
leiden en bij te staan op de hele weg, totdat jullie Mij bereiken. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 335  
 
Mijn vrede zij met u! 
1 Vandaag daalt Mijn Geest opnieuw neer op geestelijk Israël. Ik manifesteer Mijzelf aan jullie, 
geliefde mensen, door middel van de Universele Straal, en Ik spreek tot jullie als Vader en Meester, 
als Vriend en ook als Rechter. Ik ben in allen aanwezig en luister naar jullie gebed tot het meest 
intieme verzoek dat jullie Mij doen. 
2 Ik ben verheugd als Ik zie hoe geïncarneerde zielen meer en meer de ware gemeenschap met hun 
Vader en Heer ontdekken, de oude riten, de verschillende vormen van aanbidding die zij gebruikten 
achter zich laten om Mij te zoeken, Mij te aanbidden, en vastberaden voortgaan op de geestelijke 
weg. Het zijn jullie, nederige gemeenschappen, die deze manifestaties in deze tijd ontvangen, en 
daarmee ook mijn grote lessen. 
3 Ik heb een groot aantal zielen verenigd die behoren tot het uitverkoren volk ─ niet naar ras. Weet 
dat Ik Mij niet richt tot rassen waartoe u behoort of in het verleden behoorde. Ik richt Mij tot het 
Geestelijk Israël, aan wie Ik een zending heb toevertrouwd, omdat het de eerstgeborene is onder de 
andere volkeren der aarde, aan wie Ik Mijn vroegere testamenten heb nagelaten. 
4 jullie, die een vertrouweling van genade en openbaringen zijn geweest, jullie hebben de zending 
gekregen om licht te brengen aan alle mensen, om bakens van licht te zijn voor hen die onwetend of 
onverschillig in de wereld ronddolen. Gij, die Mijn profeet, Mijn getuige, Mijn boodschapper en Mijn 
vertrouweling zijt geweest, Ik heb u nog eenmaal geroepen om u uw zending te doen voortzetten en 
opdat gij in deze vervulling van de zending de volmaaktheid van uw ziel zult bereiken. 
5 ondanks jullie trouw en jullie liefde, zeg Ik jullie zonder verwijt: jullie hebben Mijn vroegere 
onderricht nog niet opgevolgd. Jullie hebben het licht, de vrede en de zegeningen die Ik jullie gaf 
voor jullie broedervolkeren bezeten, maar jullie hebben deze gaven niet met hen gedeeld. 
Onthoud: om waardig te worden deze zending te ontvangen, hebt u de grote strijd van de ziel en het 
lichaam, de conflicten van het denken en de gevechten van deze wereld doorstaan, om de nodige 
staal, vastberadenheid en ervaring te verwerven. Maar indien Ik u gezegd heb, dat gij Mijn bevelen 
niet hebt opgevolgd, zal Ik uw werken uit het verleden geen verdienste ontzeggen. Het zijn deze 
verdiensten die jullie de genade waardig maken om Mij in jullie midden te hebben bij deze 
geestelijke manifestatie. 
6 In de betekenis van mijn onderricht zult gij de tegenwoordigheid van uw God vinden. Dit woord is 
hetzelfde als datgene wat de profeten hoorden, het is hetzelfde licht als datgene wat Mozes 
inspireerde opdat hij het uitverkoren volk zou verenigen en voorbereiden op de vereniging met hun 
Heer. 
Ik ontdek onder u de vroegere Israëlieten, die in de woestijn rondtrokken in het eerste tijdperk: de 
dappere en dappere kinderen van Juda; ─ de getrouwe Levieten die waakten over de eredienst van 
Jehovah; de onvermoeibare kinderen van Zebulon die de karavaan van de mensen van voedsel 
moesten voorzien; en evenzo allen die Mij grote bewijzen van trouw, liefde en vertrouwen hebben 
gegeven. 
7 Mijn blik is ook liefdevol gericht op hen die in het tweede tijdperk op de Messias wachtten ─ op de 
martelaren die het zwaard van de beul niet kon beroven van het geloof dat Ik mens was geworden 
om het menselijk geslacht te verlossen. In dit volk zijn Mijn discipelen en Mijn getuigen van alle tijden 
en na deze tijd van volmaakte gemeenschap met hun Heer, wanneer Mijn onderricht voltooid is door 
dit middel dat Ik heb gekozen, zal Mijn Geest in overvloed neerdalen op al Mijn kinderen en ieder van 
jullie zal zijn gaven en bekwaamheden voelen ontplooien ─ tot verbazing van zijn medemensen en 
ook van jullie zelf. 
8  Uw gaven zullen voortkomen uit uw geest, sterk en krachtig ─ niet als versierselen, die aanleiding 
zouden geven tot ijdelheid, maar als deugden en voorbeelden, die gij de mensen zult tonen in uw 
gedachten, woorden en werken van liefde, en zij zullen allen de grootste nederigheid en 
zachtmoedigheid vertonen. De gave van profetie zal onder u in grote mate bloeien. De geleerden 
zullen u vragen stellen over de toekomst, zij zullen zich naar uw vergaderingen spoeden om uw 



getuigenissen te horen en om de zware beproevingen het hoofd te bieden en hun conflicten op te 
lossen die zich aan hen zullen voordoen. 
9  Op het ogenblik is uw ontplooiing nog gering, twijfelt u nog aan uw gaven en als u rechtstreeks 
getuige bent van een wonder waarover ik u laat nadenken, schrijft u het toe aan een andere oorzaak. 
Maar de tijd zal komen dat jullie één met Mij zullen worden, en dan zal je vertrouwen volledig zijn. 
Jullie zullen begrijpen wat jullie gaven en eigenschappen zijn, en daardoor zullen jullie van Mij 
getuigen. 
10  Voorwaar, Ik zeg u: Ik ben het die u profetie geef. Dit is nooit van de mens gekomen, hij is slechts 
een kanaal geweest. Profetie komt van Mij en Ik geef jullie, tot op zekere hoogte, de mogelijkheid om 
haar te interpreteren. Maar die welke een grotere wijsheid bevatten, leg ik u alleen uit. Telkens 
wanneer u hebt getracht ze te doorgronden zonder voorbereid te zijn, bent u bezweken aan een 
verkeerde interpretatie. 
11 Ik heb u de gebeurtenissen aangekondigd die gij heden ziet geschieden. Nu is een tijd van grote 
vervulling. Zij zijn de gebeurtenissen die de uitlegging hebben gegeven van alle aankondigingen die Ik 
u in de Eerste en de Tweede Tijden door Mijn profeten heb gegeven. Maar de mensen hadden toen 
al gesproken, sommigen terecht en anderen ten onrechte. De profetieën die ik volgens het begrip 
van de menselijke verkenning heb verleend, zijn juist begrepen. Maar die welke alleen de mijne 
waren om te interpreteren, te duiden en te vervullen, heb ik opgehelderd door gebeurtenissen en 
beproevingen. 
12  Nu is een beslissende tijd voor de mensheid ─ een tijd waarin de mens zal ontwaken door de 
verschillende beproevingen die tot jullie spreken van Mijn liefde. Ik wil uw ziel rein vinden en uw 
mond waardig om Mijn leer bekend te maken. Daarom bekleed Ik u met nederigheid, opdat gij 
eenvoudig zijt, hoewel gij gaven bezit die de bewondering opwekken van hen die u kennen. 
13 Laat de profetie doordringen in uw ziel en uw materie, ook al begrijpt u haar niet. Uw plicht is het 
om het bekend te maken. Het zullen anderen zijn die beter zullen begrijpen wat je meemaakt. Maar 
als noch de een noch de ander in staat is door te dringen tot de ware betekenis van Mijn profetieën, 
zal Ik jullie te hulp komen en zeggen: "Als de profetie die Ik jullie heb gegeven zeer groot en wijs is 
geweest, dan is dat omdat de openbaring die Ik aan de mensheid wil geven zeer groot is, zodat zij 
verder kan opklimmen en hogere niveaus kan bewonen tot zij haar doel heeft bereikt. Ik heb dit 
visioen aan Mijn uitverkorene gegeven, en Ik geef u de uitleg ervan." 
14 Denk je dat Joël, een van de grote profeten van het eerste tijdperk, begreep wat hij aan de 
menigte verkondigde? Denk aan wat Hij zei: "En het zal geschieden, dat er tijden zullen komen, dat 
uw kinderen zullen profeteren, en uw jongelingen visioenen zullen zien, en uw ouden openbarende 
dromen zullen hebben. Er zullen wonderen zijn in de hemelen en grote tekenen op de aarde. De zon 
zal zwart worden en de maan als bloed. Rook en damp zullen van de aarde opstijgen, en dan zal de 
grote dag des Heren zeer nabij zijn." 
15  De profeet begreep niet de implicaties van wat hij sprak, maar hij deed het met waarachtigheid. 
Hij was het kanaal en de stemdrager van Mij, zijn ziel was zuiver en zijn mond waardig, en de profetie 
was als kristalhelder water dat ontspringt aan de bron en niet verontreinigd is in zijn beekbedding. Zo 
bereikte die boodschap het hart van het volk en bleef zuiver. Sommigen interpreteerden het op de 
ene manier, anderen op een andere. Toch zeg ik u in waarheid, dat de komst van die voorspelde 
grote dag zeer nabij is, en de gebeurtenissen bevestigen nu de woorden van de profeet. 
16 Open uw ogen en bereid uw ziel voor, opdat gij de gebeurtenissen kunt doorgronden, en gij zult 
zien, dat de tekenen, die reeds in die tijden zijn aangekondigd, duidelijk worden, en de feiten zelf 
tonen u de verklaring en de voltooiing van die woorden. Het is de interpretatie die Ik aan Mijn 
profetieën heb gegeven. 
17 Zo bereid ik u, geliefde leerlingen, voor op de vervulling van uw moeilijke zending, opdat uw 
lippen alleen de waarheid spreken, opdat u de weg open ziet. Maar indien gij spreekt en getuigt van 
de waarheid, en gij wordt niet geloofd, noch begrepen, noch bemind, overbelast Mij de zaak en 
weent niet. Ga altijd voorwaarts, en zwijg nooit. Laat uw mond zelfverzekerd en moedig spreken, en 
altijd zijn plicht doen. Laat je hele wezen bereid zijn om vrede uit te stralen ─ niet alleen met je 
woorden, maar ook door je gedachten en spirituele boodschappen. 



18 Koester de vrede, heb haar lief en verbreid haar overal, want hoezeer heeft de mensheid haar 
nodig! Laat u niet van uw stuk brengen door de wisselvalligheden van het leven, opdat gij altijd sterk 
zult blijven en bereid zult zijn te geven wat gij bezit. De vrede, die het erfdeel is van iedere ziel, is in 
deze tijden gevlucht en heeft plaats gemaakt voor oorlog, die naties martelt, instellingen vernietigt 
en zielen te gronde richt. De reden is dat het kwaad bezit heeft genomen van het menselijk hart. 
Haat, buitensporige ambitie, ongebreidelde hebzucht verspreiden zich en richten schade aan. Maar 
hoe kort zal hun heerschappij zijn. Tot uw vreugde en tot uw geruststelling kondig ik u aan dat uw 
bevrijding reeds nabij is, dat velen zich voor dit doel inzetten, verlangend om in te ademen in een 
sfeer van broederschap, van zuiverheid en gezondheid. 
19 Wat zullen jullie doen, mijn discipelen, in deze grote strijd die al begonnen is? Wat zijn je 
plannen? Ik zie in het diepst van je wezen een immens verlangen om te strijden, om mijn leer bekend 
te maken, omdat je weet dat het de beste gids is voor de mensheid. Vecht voor je vrede en je morele 
en spirituele aspiraties. Wanneer je je dan sterk voelt in goedheid, draag het dan overal uit, want het 
zal als vruchtbare dauw neerdalen in de harten van je medemensen. 
20 Bid, en laat uw gebed een balsem zijn voor hen die u omringen en voor hen die afwezig zijn ─ voor 
hen die uw wereld bewonen en ook voor hen die buiten die wereld leven en troost nodig hebben. 
21  Ik geef nu een aansporing aan mijn volk, en wel deze: al die zielen die hun lichaam verliezen in de 
droevige veldslagen van de oorlog, zullen naar het "Geestelijk Dal" worden getrokken, en daar zullen 
zij blijven in afwachting van uw gebed om licht en kennis te verkrijgen. In dat uur, wanneer het volk 
zich verenigt in vurig en innig gebed, zullen die wezens verrast worden door een geestelijk loflied. Zij 
zullen uw stem horen die hen uitnodigt om voorwaarts te gaan, en zij zullen geen moment gestoord 
worden. Het licht zal helder zijn, en vanaf dat uur zullen zij beginnen te vechten voor hun 
hemelvaart. 
22  De beproevingen die de mensheid na het jaar 1950 te wachten staan, zullen zeer groot zijn. Zij zal 
zeer bittere kelken moeten ledigen en zeer harde klappen moeten verduren. Maar dit alles zal 
gebeuren opdat zij uit haar slaap zou ontwaken ─ nu haar ziel in slaap is wat haar volmaaktheid en 
ware zending betreft. Al deze beproevingen, die de mensen in deze tijd kunnen ondergaan, zullen 
van hen worden opgeroepen, opdat zij tot bezinning komen en nadenken over hun zending. Sinds 
lange tijd verplaatsen de zielen zich van de Aarde naar het "Geestelijk Dal" en van daaruit weer naar 
de Aarde, zonder gebruik te maken van hun reïncarnaties. 
Maar deze genade, dit bewijs van liefde en van rechtvaardigheid dat Ik hun schenk door hun een 
nieuw leven in deze wereld te geven, is niet opdat zij die zouden verspillen. Ik sta niet toe, dat gij 
naar de aarde terugkeert, alleen opdat gij u van haar vruchten zoudt voeden, maar opdat gij zoudt 
strijden voor uw opgang en het koninkrijk zoudt innemen, dat Ik u heb beloofd. 
23  Ik zal de eerste keer met zachtmoedigheid roepen om je te helpen je klaar te maken voor de 
strijd. Maar als je deze stem niet verstaat, zal ik met strengheid roepen en je weer aanraken. Maar 
als u niet volgt, zal de gerechtigheid met volle kracht komen om u wakker te schudden, zodat u uw 
ogen zult openen en het licht van een nieuwe dag zult zien. 
24  Ik waarschuw u, opdat gij niet zoudt worden getroffen, wanneer gij ziet, dat nieuwe oorlogen 
uitbreken, dat dag aan dag een schare mensen voor uw ogen sterft door verschillende ongelukken. 
Indien gij de reden niet kunt begrijpen van deze beproevingen die uw hart door elkaar schudden, 
bedenk dan dat iedere ziel naar de aarde is gekomen om zichzelf terug te geven wat zij zichzelf 
voordien had ontzegd, en dat er mensen zijn die zo afgemat zijn dat alleen een dergelijke beproeving 
hen wakker zal schudden. 
25  Hoezeer ik je liefheb, en ik wil geen pijn voor je! De schepselen, die op aarde geen troost en 
balsem hebben gevonden, zullen die van Mij ontvangen op het ogenblik, dat zij in het geestelijk dal 
komen, om geleid te worden naar het hoge Hiernamaals. Ik geef het aan hen omdat Ik de Herder ben 
die onafscheidelijk is van Mijn kinderen. Al hun pijn weerklinkt in Mij, al het bloed dat vergoten is in 
hun zinloze oorlogen vloeit in Mijn holle handen, alle tranen van de mensheid maken Mijn gezicht 
nat. Zelfs het meest verborgen en geheime wezen voor jullie is heel dicht bij Mij. Ik kijk naar jullie 
allemaal even liefdevol. De schepselen, die gij met afkeer bekijkt, zal Ik uit hun ellende rukken en aan 
hen werken, zodat uit hen kristalhelder water stroomt van vernieuwing, van bekering en van liefde. 



26  Ik spreek tot u op vele manieren, omdat gij bereid moet zijn te spreken zoals gij nog niet hebt 
gedaan. Jullie verheugen je wanneer jullie Mijn leringen horen en jullie voelen je elke dag dichter bij 
Mij. Jullie beseffen dat het een geluk is om daar te zijn om bemind te worden door jullie Vader ─ dat 
het een voldoening voor jullie is om de grote beproevingen te hebben doorleefd die Ik voor jullie 
bestemd heb, want elk van deze beproevingen is een etappe die jullie dichter bij Mij brengt. 
27  Ik heb velen van mijn kinderen geroepen om hen verschillende opdrachten te geven, 
verschillende taken binnen dit werk, en Ik heb ze aan u gegeven naar gelang uw vorderingen en uw 
talenten. Uit hen allen samen heb ik mijn volk gevormd, mijn nieuwe groep apostelen. Aan 
sommigen heb Ik het ambt van leider toevertrouwd, en opdat hun taak niet moeilijk en moeizaam 
zou zijn, heb Ik het volk in gemeenschappen verdeeld. 
Aan anderen heb Ik de gave van een stemdrager toevertrouwd, opdat zij Mijn ingeving, die het 
woord der mensen is geworden, kunnen overbrengen aan die scharen die bijeenkomen om dit 
wonder te ontvangen. Aan sommigen heb Ik het voorrecht van helderziendheid gegeven om hen tot 
profeten te maken en door hun bemiddeling te verkondigen wat komen zal. De taak van "pilaren" is 
gegeven aan hen die het volk moeten ondersteunen op hun pelgrimstocht, en een steun moeten zijn 
voor de kerkleiders, door te helpen de last van het kruis te dragen met de schare toehoorders. 
28  Anderen zijn begiftigd met de gave van bemiddeling, en deze zijn opgeleid als werktuigen van de 
geestenwereld om haar boodschappen over te brengen, de uitleg van mijn werk, en ook als bezitters 
van de genezende balsem, de troost voor de zieken, zodat zij door hun heilzame geestelijke 
uitstralingen gezamenlijk barmhartigheid kunnen schenken aan de noodlijdenden. 
"Gouden Veer" heb Ik hem genoemd die schrijft in het boek dat Ik u zal nalaten, Mijn openbaringen, 
leringen en profetieën van deze tijd. Ik heb het ambt van een "eerste steen" gegeven aan hen die een 
voorbeeld zullen zijn van standvastigheid, stabiliteit en kracht onder het volk. Hun woord, hun raad 
en hun voorbeeld onder het volk zullen onveranderlijk zijn, zoals de rots. Maar nu deze periode van 
Mijn manifestatie ten einde loopt, richt Ik Mij tot alle ambten en tot allen die uitverkoren zijn om 
zulke grote taken te ontvangen, doe Ik een oproep opdat zij zichzelf grondig onderzoeken en het 
resultaat van hun werken erkennen. In dit uur van bezinning sta ik naast iedereen. 
29  Maak je geen zorgen, ik heb me niet vergist toen ik jou koos. Ik ken je en weet waartoe je in staat 
bent. Ik wist welke zich gaarne zouden wijden aan de vervulling der wet, en welke onderweg zouden 
verzwakken. Ik ben jullie Vader en aan allen heb Ik de gelegenheid gegeven om in Mijn Werk te 
werken, aan allen heb Ik hetzelfde voedsel aangeboden, opdat jullie je allen op dezelfde manier 
geliefd voelen, met hetzelfde recht om Mijn discipelen te zijn en om dezelfde erfenis te bezitten. 
30  Ik wist dat sommigen mijn instructies zouden opvolgen en zeer spoedig mijn woorden zouden 
gehoorzamen. Anderen zouden hun tijd nemen om hun fouten te ontdekken en te verbeteren. Maar 
Mijn gaven blijven latent in hun zielen, wachtend op hun ontwaken. Want u allen moet tot Mij 
komen, in u allen zal begrip zijn. Jullie zullen volmaakt worden en bij Mij zijn aan Mijn rechterhand. 
Maar opdat jullie Mij kunnen bereiken, is het nodig dat jullie bereid zijn Mijn Wet te vervullen en de 
weg te gaan met nederigheid en onderwerping. 
Kijk en bid in deze weinige dagen waarin u mij nog in deze gedaante hebt, en laat uw hart bewogen 
worden door mijn woord, zodat een verlangen naar gehoorzaamheid, eenheid en liefde uit uw wezen 
ontspringt. 
31 Weldra zullen de boodschappers op weg gaan, met missiven. Hun norm zal mijn woord zijn en 
mijn boodschappen die jullie hebben ontvangen. Ik bereid jullie voor op missies van vrede en goede 
wil. Want ik wil je voorbereid aantreffen op die plechtige dag waarop ik je mijn laatste woorden zal 
geven. 
32  Zelfs nu verkondig Ik u, dat Mijn allerlaatste onderricht niet langer zal duren dan hetgeen Ik u nu 
geef. Het zal net zo kort zijn als al die ik je heb gegeven. Want mijn grote laatste les bestaat uit die 
van de laatste drie jaren; het is het boek dat Ik in uw ziel heb geschreven met het liefdesvuur van 
mijn Geest, waarin Ik alles heb samengevat wat Ik u sinds 1866 heb geopenbaard. Daarin heb Ik tot u 
gesproken over het begin en zelfs over wat vóór het begin van de schepping was ─ over de evolutie 
van de mens vanaf de vroegste tijden tot heden. In dit boek heb Ik tot u gesproken over al Mijn 
lessen die Ik u gedurende de grote voorbije eeuwen heb gegeven, en over uw beproevingen. In dit 
boek heb ik de openbaringen van alle voorbije tijden en die van de toekomst verenigd, zonder uitleg 



en zonder vervulling. Daarin vindt u ook de voorbereiding van uw ziel op haar weg van evolutie, nu 
op aarde en daarna in de geestelijke vallei. 
33  Dit laatste van Mijn onderricht zal worden beëindigd op de laatste dag van het huidige jaar 1950, 
maar het zal niet Mijn laatste mededeling aan u zijn. Want Ik heb u geleerd te allen tijde te bidden en 
geestelijke gemeenschap met Mij te hebben. U mensen en alle wezens die de verschillende werelden 
van het leven bewonen hebben toegang tot mijn geest, en ik verblijf in de uwe. Voel u niet ver van 
Mij verwijderd, voel geen leegte of stilte als dit woord voorbij is. Blijf luisteren naar het harmonische 
en voortdurende concert van uw Vader, verheug u in Mijn tegenwoordigheid, opdat gij Mijn werk 
kunt overdenken en bestuderen. 
34  Het is noodzakelijk dat gij al uw krachten en uw geestelijke kennis verenigt alvorens deze leer te 
gaan verspreiden. Dan, wanneer jullie bijeen zijn rond mijn woord, biddend en mediterend, zullen 
jullie mijn Aanwezigheid voelen. De kinderen zullen ontroerd worden, de zieners zullen eveneens de 
tekenen waarnemen die aan mijn Aanwezigheid voorafgaan, en Ik zal Mij op subtiele wijze 
openbaren. Allen die samenkomen zullen Mij voelen, en deze bijeenkomsten zullen plechtig zijn. Er 
zal een spirituele sfeer heersen die u rust en vertrouwen in de toekomst zal geven. De "Geestelijke 
Wereld" zal ook tot u komen zonder uw hersens te gebruiken, en zij zal aanwezig zijn waar u haar 
ook oproept, om u bij te staan in uw beproevingen en om zijn barmhartigheid en bescherming over 
deze wereld te blijven uitstorten. Zij zal waken, opdat er geen verwarring in uw geest zal zijn, noch 
verkeerde interpretaties, noch verkeerde beslissingen. Wanneer deze tijd van voorbereiding voorbij 
is, vergeet dan uw vergaderingen niet. Want hoewel jullie weten dat Ik Mijzelf aan ieder van jullie 
afzonderlijk openbaar, wil Ik jullie verenigd aantreffen, biddend en verdiept in jullie geestelijke 
praktijk. 
35  Denk aan het Pinksterfeest dat mijn apostelen na mijn vertrek vierden. Hun zielen wachtten 
aandachtig op mijn openbaring, en toen zij in één gedachte verenigd waren, daalde mijn Geest neer 
en legde het woord in hun mond, en hun gehele wezen werd verlicht, zodat zij konden 
communiceren met mensen van verschillende talen en geloofsovertuigingen. 
36 Daarom zal Ik deze bijeenkomsten altijd onder u houden, o discipelen. Wanneer jullie kunnen 
samenkomen, doe het dan in Mijn naam en Ik zal aanwezig zijn en jullie de inhoud van Mijn geheime 
schatkist openbaren. Ik vertrouw u alle ogenblikken en dagen van uw leven toe, opdat gij een 
ogenblik daarvan aan uw toewijding moogt wijden. Maar nogmaals, Ik heilig de zevende dag, opdat 
gij daarop in gemeenschap met Mij moogt treden, en de overige dagen zullen zijn om elkander lief te 
hebben en alles te volbrengen wat gij goed begrepen hebt uit Mijn onderricht. Maar voor uw 
bijeenkomsten zullen er geen speciale ontmoetingsplaatsen nodig zijn; voor Mij zal hetzelfde zijn uw 
huis, uw eenvoudige slaapkamer, een dalweide of een berg, de oevers van een rivier of de woestijn. 
37 Ik raad u niet aan onder de mensen te verklaren, dat gij mijn discipelen zijt; dat uw mond dit niet 
zegt, maar dat uw werken spreken. Zeg niet dat jullie Israëlieten van geest zijn. De wereld zal het 
Geestelijke Israël erkennen wanneer het verenigd is in zijn zending om licht in de zielen te ontsteken, 
om vrede in de harten te brengen, om te zijn zoals Ik Jakob zei in zijn dromen, in zijn openbaringen: 
"Ik zal u een nageslacht geven zo groot, zo talrijk, als het stof der aarde, als de sterren des hemels, als 
het zand der zee, en in uw nageslacht zullen de volken der aarde gezegend worden." 
38  Nog zijn de volkeren der aarde in Israël niet gezegend, omdat dit Mij hun verdeling voorstelt, 
zoals het in het tweede tijdperk gebeurde. Sommigen leven voor de materie, anderen voor de geest 
─ sommigen scheppen het ene koninkrijk, en anderen een ander. Ik zie dat sommigen leven voor de 
wereld en haar goud, en anderen zoeken Mij en zijn gelukkig in hun armoede. Maar zodra ik deze 
mensen heb verenigd, dit grote legioen van zielen dat verantwoordelijk is voor vrede en Goddelijke 
openbaringen, dan zal deze aardbol en zelfs de Hemel worden geschokt. Want hun vereniging zal 
zo'n macht, zo'n invloed op de wereld uitoefenen, dat er niemand zal zijn die het niet voelt. Uw 
zending zal bekend worden en uw boodschap, die Ik u reeds toevertrouw, zal het testament 
verenigen dat Ik in drie tijden aan de mensheid heb nagelaten. 
39  Zorg ervoor dat uw ziel is als een vat dat alles bewaart wat Ik u heb toevertrouwd. Want de weg 
die je gaat afleggen heeft rotsachtige stukken, distels en doornen. Maar er zijn ook stukken waar 
bomen en bloemen uw wandeling heerlijk maken. Zo dwalend zal de dag van uw vereniging, de dag 



van uw verlossing en van de eeuwige vrede u verrassen wanneer u het einde van uw zending hebt 
bereikt. 
40 Bidt dan voor hen, die verre zijn, en voor hen, die rondom u zijn, laat uw hart overvloeien. Genees 
de zieken, geef raad aan hen die dat nodig hebben, wees elke vorm van troost en balsem onder de 
lijdende mensheid. Als je een vreemdeling passeert tot wie je geen woord kunt richten, maar je voelt 
je hart bewogen en je ziel bidt voor hem, en je legt op Mijn Hart het lijden van dat van je broeder, 
dan zal Ik hem geven wat hij nodig heeft omdat je zijn pijn bij Mij hebt gelegd. 
41  Ken uzelf, ontdek de gaven die Ik u heb geschonken en besef dat uw geestelijke kennis vele 
harten heeft verlicht en hen heeft verheven in hun zedelijk en geestelijk peil. 
42 Heb alles wat je nodig hebt aan intuïtie en liefde voor je missie. 
43  Sommigen onder u zeggen tot Mij in uw gebed: "Meester, waarom zou ik U mijn smarten 
vertellen, U mijn leven tonen of U laten delen in mijn projecten, daar Gij toch alles weet? Waarom 
biecht U mijn overtredingen op, daar U ze ziet, daar ik in U ben? Geef mij wat Uw wil is, en daarmee 
zal ik tevreden zijn." 
44  Na dit gebed bleef gij in verrukking en dankte slechts voor hetgeen Ik u schonk door u Mijn woord 
te geven. Daarin is de geestelijke voeding en de zegen voor uw menselijk leven. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 336  
 
1 Met grote tederheid daal Ik tot u neer, opdat uw zielen Mijn wet leren kennen. In deze tijd heb Ik 
jullie uitgestrekte horizonten getoond, opdat jullie de weg van het licht, van volmaaktheid en 
waarheid kunnen gaan. 
2  Ik wil niet dat gij morgen voor de mensen staat zonder mijn leer te kennen, en een dwaalspoor 
volgt dat ik u nooit heb getoond. Want Ik laat u bereidwillig achter om de weg der waarheid te wijzen 
aan hen die Mijn onderricht niet hebben gehoord, en gij zult de blinden en onwetenden niet 
opzoeken om van hen onderricht te ontvangen. Want zij zullen niets hebben om u te onderrichten. 
3  U moet nederig zijn en getuigenis afleggen van mijn manifestatie aan de mensheid door uw gaven, 
opdat zij mijn naam zullen aanroepen en geloven in mijn aanwezigheid onder u in dit Derde Tijdperk. 
Geef uw medemensen geen aanleiding u te zeggen, dat gij de verkeerde Meester hebt gehad, dat gij 
onwetend zijt, dat gij zonder deugden zijt, en dat gij niet sterk zijt. 
Nee, Israël, Ik wil niet dat deze pijn in Mijn geest is, noch wil Ik dat de mensheid jullie verwijt dat 
jullie je niet hebben voorbereid na Mijn vertrek. Ik wil dat zij die Mij niet gehoord hebben, zich 
bewogen voelen door de herinnering die jullie hebben aan Mijn manifestatie door de menselijke 
geest, en dat zij hun zielen voeden met Mijn leringen, geschreven door Mijn gouden veren. 
4 Ik wil dat u de zondaar bekeert met uw raadgevingen en dat u degene die teneergeslagen en 
wanhopig is sterkt met uw woorden van bemoediging. De mens leeft niet van brood alleen, maar de 
barmhartigheid die ik u voor de mensheid nalaat is geestelijk. Tot u zullen zij komen die, hoewel zij 
materiële rijkdommen bezitten, geen gemoedsrust en gezondheid hebben. Ook aan hen zul je geven 
wat ik je heb toevertrouwd. 
5 Getuigt gij zelf dat gij niet dwaalt door mij te volgen. Want nadat mijn verkondiging door de 
stemdragers is geëindigd, zullen jullie de trouwe soldaten blijven van deze goddelijke zaak ─ deze leer 
die geen gebreken heeft en waarvoor jullie je niet zullen schamen om die onder de mensen te 
verspreiden. Jullie zullen getuigen van mijn waarheid door jullie werken. Ik wil niet dat u deze leer 
alleen door het woord aan de wereld bekend maakt. 
6 Ik laat mijn wet in uw gedachten geschreven staan, opdat gij die aan uw medemensen laat zien, 
opdat de mensen zich daardoor laten leiden en niet meer struikelen op hun weg. 
7  In die tijd hebben de mensen Mij gehoord, zij hebben Mijn onderricht ontvangen ─ de waarheid 
die Ik u duidelijk heb geopenbaard. Daarna hebben zij veel nagedacht over de manier om de 
mensheid te onderrichten in deze kennis, die zij zelf in het begin niet begrepen. 
8 O Israël, bereidt u voor, opdat gij niet door uw makkers verrast wordt. Ik wil niet dat jullie je 
onwetend tonen tegenover de dwazen. Neen, Mijn volk, gij zult spreken met woorden vol 
overtuiging en met vertrouwen in uzelf, gij zult Mijn leringen verklaren en de openbaringen die Ik u in 
deze tijd heb gegeven, en de reden daarvan. U bent voorbestemd om hem die onwetend is te 
onderrichten, en hem de weg te wijzen naar zijn opwaartse evolutie. 
9  De nieuwe generaties moeten Mij zoeken. Want Ik zal geëvolueerde zielen naar de aarde zenden 
en deze zullen vanaf hun prille jeugd niet luisteren naar de domme woorden van de wereld, omdat 
hun ziel hen zal doen inzien dat deze leringen niet bevredigend zijn, en dan zullen zij zich tot u 
wenden, Mijn volk, opdat u hun Mijn geestelijk werk in volle klaarheid zult tonen. 
10  Telkens wanneer gij in gebed opstaat, zult gij aan mijn woorden denken. Zo zult gij op uw weg 
niet voor verrassingen komen te staan en gij zult mijn onderricht kunnen geven aan ieder die het 
nodig heeft en er om vraagt. 
11 Ik ben jullie Vader die onophoudelijk tot jullie spreekt opdat jullie Mij begrijpen en opdat jullie, na 
Mijn openbaring door het menselijk verstand, je vol van Mijn vrede zullen voelen en op weg gaan om 
jullie zending met enthousiasme, gehoorzaamheid en kracht te volbrengen. 
12 Ik wil niet dat de pijn van de mensheid onopgemerkt aan u voorbijgaat. Ik wil dat jullie hun nood 
voelen ─ de plagen, de pestilenties en alle lijden, en dat jullie met liefde bidden, opdat zij mijn 
barmhartigheid verkrijgen. 
13  Alle beledigingen, die de mensen u aandoen, zullen zij u niet aandoen, maar Mij, en zo zullen zij 
met hun eigen hand hun zielen pijnigen. Gij echter zult de verachte met geduld ontvangen, want de 



tijd zal komen dat allen overtuigd zullen zijn van Mijn waarheid en zullen weten dat gij u niet hebt 
vergist. 
14 Velen zullen zeggen: "Als God onder ons is, waarom beveelt Hij dan niet dat de oorlogen 
ophouden? Maar jij zult weten hoe je je medemensen moet antwoorden en hun zeggen dat de Vader 
in de tijd van het Goddelijke Oordeel de hoogmoedigen elkaar laat vernietigen. Maar daarna zal Ik 
een grens stellen aan de strijd, opdat zij vrede van Mij zullen ontvangen. 
15  Het woord dat ik u toevertrouw is licht op uw weg, opdat gij te midden van de chaos uw 
gemoedsrust moogt bewaren. Gedenk, Israël, dat elk woord van Mij u heeft bevredigd. Luister echter 
niet naar deze instructie louter uit gewoonte, volg werkelijk wat u van uw Meester leert. 
16  Besef, Israël, hoezeer Mijn Geest moet strijden tegen zonde en ongeloof. Wanneer Ik zie dat Mijn 
kinderen Mij begrepen hebben, wordt Mijn Geest vervuld van vreugde, Ik zegen jullie en jullie 
gehoorzaamheid bereikt de Vader als de geur van bloemen. 
17 Ik wil niet dat jullie morgen bitter wenen, Israël, en met jullie gezicht naar de hemel gekeerd tot 
Mij zeggen: "De sekten en de kerken hebben de grote schare tot zich getrokken aan wie U met zoveel 
liefde het licht hebt gegeven." Ja, Mijn kinderen, maar zij zullen het koren samen met het kaf 
doorgeven. Het zijn harten die niet zijn hersteld door uw woord. Maar voorwaar, Ik zeg u: zij zijn van 
plan de schapen van de schaapskooi te verstrooien met valse woorden. Maar Ik ben machtig en zal 
de scharen met volle duidelijkheid doen weten dat Mijn werk zo zuiver is als sneeuwvlokken. 
18 Wees niet verbaasd, mijn volk. Blijf waakzaam en wees de trouwe wachters. Vrees niet de 
woorden die uw eigen broeders en zusters tot u zeggen om u ervan te overtuigen dat u in dwaling 
verkeert. 
Houd stand, want grote beloningen zal Ik geven aan de soldaten die trouw zijn aan Mijn Zaak, jullie 
die deze moeilijke tijden van verwarring van wereldbeelden, geloofsovertuigingen en godsdiensten 
tegemoet treden. Al uw medemensen zult gij hoogachten, zoals gij Mijn Werk hoogacht, en gij zult 
wijzen op het onderricht dat Ik u nog eenmaal zal geven. Indien de menschen u bespotten, laat hen 
dat dan doen, want het licht van mijn Heiligen Geest zal hen bereiken, en dan zal er berouw in hun 
harten zijn. 
19 Wees standvastig en leef waakzaam, want er staan u moeilijke tijden te wachten. In die tijden 
komen mannen naar mijn werk en proberen erachter te komen. Maar waarlijk, Ik zeg u, Ik zal u 
erdoor helpen, dit is Mijn wil. Want wanneer gij voor een korte tijd in duisternis gehuld zijt, verschijn 
ik als een stralend licht om u te verlichten en u te redden uit de muil van de hongerige wolf, en om u 
de weg van licht en waarheid te wijzen. 
20 Ik, jullie Meester, maak jullie al de heerlijkheden bekend die jullie omgeven en die jullie verborgen 
in je dragen, zonder dat jullie het beseffen, omdat jullie geen spiritualiteit bezitten. 
21 Ik wil dat jullie alle macht kennen waarmee Ik jullie begiftigd heb, zodat jullie doen wat goed is en 
de berg beklimmen, altijd leunend op de staf van Mijn Waarheid. 
22  Het leven is altijd droevig geweest voor de mens, omdat hij altijd veel van de gaven die hij in zich 
heeft, heeft genegeerd. Hoe kon hij er gebruik van maken, aangezien hij niets van hun bestaan 
afwist? 
Ik heb dikwijls mannen aangetroffen die neerslachtig en bedroefd waren, omdat zij zich niet in staat 
achtten zich te bevrijden van het juk, dat in deze tijd voor hen het leven betekent. En daarom heb ik 
u aangenaam verrast met mijn stem, die tot u roept, met mijn woord, dat geloof inboezemt, moed 
om te leven, vreugde en hoop. 
23  Alleen geloof kan de ziel sterk maken, en daarom ontsteek Ik met Mijn onderricht het geloof in 
sommigen en doe het herleven in anderen. Want jullie zullen in de toekomst een sterk, voorbeeldig, 
gehoorzaam en gezagsgetrouw volk moeten vertegenwoordigen. Maar zijn kracht moet voortkomen 
uit zijn geloof in mijn wet. 
24 Ik wil geen tranen meer in je ogen zien, Ik wil je niet meer zien met de zware last van je leven 
zonder geestelijke idealen en in plaats daarvan vol zorgen en lichamelijk lijden. 
25  Voel je nu als geliefde kinderen van je Vader. Leer Mij te vragen wat je nodig hebt voor je welzijn. 
Gedenk dat Ik de Goddelijke Trooster ben, zodat je in je beproevingen je niet door angst laat 
overmeesteren. Weet dat pijn alleen dient om je hart te sterken, niet om het te verzwakken. Het zal 
je zuiveren, maar niet verbitteren. 



26 Verkrijgt reeds op aarde het geluk dat uw ziel zal vervullen en dat u in deze wereld zijn eerste 
vruchten zal geven, opdat gij de loop van het leven zonder ontmoediging zult kunnen voortzetten. 
27 Vergeestelijk jezelf in de inspiratie van Mijn leringen om Mij volledig door je wezen te laten 
manifesteren. 
28  Heb Ik jullie toen Mijn lichaam niet gegeven? Begrijp dan, dat je het bezit. Laat Mij Mijzelf 
openbaren door jullie bemiddeling, alsof Ik het doe in Mijn eigen lichaam. Dan zullen jullie jezelf 
waarlijk vergeestelijkt hebben en de Wil van jullie Vader doen. 
29 Open de deur van je hart en laat mij binnen, opdat je getroost zult worden in je lijden. Ik, de Heer 
van de wezens en van de werelden, kom tot u met de nederigheid van een bedelaar, en mijn enige 
verzoek, mijn smeekbede, is dat gij elkander liefhebt. Want door jullie begrip en 
onderscheidingsvermogen zullen jullie Mij liefhebben en aanbidden. 
30 Ieder kind is deel van Mijn Geest, dus wat jullie je naaste aandoen, doen jullie Mij aan. Doet het 
lijden van anderen u niet verdriet als uw eigen lijden? Waarom voelen jullie je als vreemden, 
aangezien jullie dezelfde geest en hetzelfde "vlees" zijn? Jullie zijn Mijn werk, dat Ik in het begin heb 
geschapen om het in de loop der tijden te laten evolueren en vervolmaken. 
31 Vandaag, in deze tijd van grote beproevingen, zal alleen uw geloof u tot overwinnaar maken, en 
het vurige gebed, dat een machtige sleutel is om de deuren te openen en u vertrouwd te maken met 
uw reis, zal u bijstaan. 
32  Uw werk om het goede nieuws van mijn openbaring in de geest aan uw medemensen te brengen 
zal zeer groot zijn, want de mensheid van deze tijd is minder lichtgelovig en minder vroom. Het zal u 
zijn twijfels en zijn onvoorbereidheid voorleggen, en u zult volhardend moeten vechten. Maar 
wanhoop niet als je deze hindernissen tegenkomt, vervul je opdracht in deze periode en je zult met 
voldoening zien hoe deze wereld verlicht zal worden door de broederschap en de vrede waarnaar zo 
lang is verlangd en gevraagd door hen die altijd hebben vertrouwd op de overwinning van het Licht 
op de duisternis. 
33  Op die dag, die reeds nabij is, zullen zij die op aarde wonen de liefde kunnen waarderen als de 
reden van dit leven en van alle schoonheden en volmaaktheden die de werken van de liefde in alle 
tijden tot stand hebben gebracht. Dan zul je weten waarom Ik in dit Tijdperk ben gekomen en wat 
het resultaat is van je inspanningen ─ terwijl anderen in het "Geestelijk Dal" zullen zijn en van daaruit 
met onuitsprekelijke vreugde de zaden zullen zien vermenigvuldigen die zij in deze wereld hebben 
gezaaid. 
34  Wees gevoelig voor elke ingeving van Mij, wees gehoorzaam en eenvoudig. Laat Mij gekend 
worden door jullie gaven, laat Mij jullie medemensen bereiken door jullie gaven. Laat uw lippen Mijn 
woorden van troost spreken voor de oren van hen die lijden, en Mijn wijsheid uiten voor hen die licht 
nodig hebben. Laat uw handen Mij dienen om te strelen, en uw ogen om te kijken met 
barmhartigheid, met tederheid, of met mededogen. 
35  Jullie moeten jezelf met Mij vervullen om de werken te kunnen doen die Ik jullie heb geleerd. Dan 
zul je weten dat Christus zijn waarheid in alle zielen uitstort en slechts op hun verheffing wacht om 
zijn liefde te openbaren. 
36  Als Mijn Leer u zo vreemd voorkomt dat u denkt dat u nooit zulke woorden hebt gehoord, hoewel 
u Mij kent, dan zeg Ik u dat uw verbazing het gevolg is van uw onvermogen om de essentie te 
onderzoeken van wat Ik u in voorbije tijden heb geopenbaard. Daarom kan deze Leer u vreemd of 
nieuw voorkomen, terwijl dit Licht in werkelijkheid altijd in uw leven aanwezig is geweest. 
37  Vandaag zullen uw gedachten heen en weer worden geslingerd als een breekbaar schip in een 
storm. Maar het zal niet kapseizen, een wonderbaarlijke kracht zal het beschermen. Elke bliksemflits 
zal een vonk van hoop zijn in de diepe nacht, en wanneer de storm eindelijk is gaan liggen en de 
nieuwe dag aanbreekt als een boodschap van vrede, zal een gebed vol geloof, liefde en dankbaarheid 
oprijzen uit het diepste van je hart. U zult voelen dat uw ziel versterkt uit de beproeving te voorschijn 
is gekomen, en u zult een zekere verlichting ervaren die u voordien niet kende, en die u in staat zal 
stellen helder te zien wat voor u duisternis en mysterie is geweest. 
38  Pas wanneer gij u innerlijk hebt omgevormd, zal Ik u in de wereld zenden om Mijn boodschap te 
verkondigen. Want alleen wanneer de spiritualiteit in de discipelen waarachtig is, zullen zij weten 
hoe zij haar moeten doorgeven zoals zij haar van Mij hebben ontvangen. 



39 Ik zeg jullie ook dat Ik, voordat Ik jullie uitzend om deze Blijde Boodschap te verkondigen, jullie 
wonden geheeld zal hebben en jullie wezen gebaad zal hebben in de balsem van troost die Ik over 
deze mensheid heb uitgestort 
40 Komt vandaag naderbij om dit woord te horen ─ komt tot de fontein die overvloeit van kennis en 
barmhartigheid, opdat jullie Mij werkelijk beginnen te kennen, want jullie kennen Mij niet. 
41  Telkens wanneer jullie lippen of jullie gedachten tot Mij zeggen: "Heer, heb medelijden met mij, 
heb medelijden met mijn pijn ─ Heer, ontzeg Mij Uw vergeving niet", bewijzen jullie je 
onwetendheid, je verwarring en hoe weinig jullie Mij kennen. 
42  Zeg je me dat ik medelijden heb met je pijn? Vraag je Mij om genade voor Mijn kinderen? Smeek 
Mij om jullie zonden te vergeven ─ Ik die liefde, genade, barmhartigheid, vergeving en mededogen 
ben? 
43 Het is goed, dat gij tracht te bewegen hen, die op aarde een hard hart hebben, en dat gij met 
tranen en smekingen tracht medelijden op te wekken bij hen, die geen spoor van medelijden met 
hun naasten hebben; maar gebruik die zinnen of gedachten niet om Hem te bewegen, die u uit liefde 
heeft geschapen, en om u eeuwig lief te hebben. 
44  Begrijp je nu waarom Ik je zei dat je weinig van Mij weet? Soms, wanneer de beker zeer bitter in 
uw mond is, of een pijnlijke beproeving tot de grens gaat van wat uw krachten kunnen dragen, roept 
gij Mijn naam aan en zegt tot Mij: "Heer, neem deze straf van mij weg, laat mij niet meer lijden." 
O jullie mensen, die in jullie duisternis niet beseffen dat Ik het niet ben die jullie in pijn wil houden, 
maar dat jullie het zelf zijn die lijden scheppen, die hun beker vullen met bitterheid en daarna Mij de 
schuld geven. 
45  Kom tot deze bron van licht hier, opdat uw ziel en uw verstand verlicht mogen worden, en begin 
dan Mij te kennen als Vader, als Meester en als Rechter. Want Ik, als een onvermoeibare Meester, 
ben bij u geweest, Israël, zonder te kijken naar uw ongehoorzaamheid en uw gebrek aan inzicht, uw 
gebrek aan bezinning en studie van Mijn Wet. Door Mijn Goddelijk Woord laat Ik jullie je fouten zien, 
je zwakheid en onwetendheid. Ik heb u de tijd gegeven om te gaan werken op de akkers die Ik u als 
erfenis heb toevertrouwd. 
46 Het is de zending die de Meester te allen tijde aan de leerling heeft toevertrouwd, opdat hij 
voorbede zou doen tegenover het lijden en de bitterheid van de mensen. 
47  Mijn Woord heeft altijd tot u gesproken overeenkomstig de voorbereiding en verheffing van de 
ziel. Maar Ik daal neer naar de wereld van zonde en duisternis zonder Mijn Goddelijk licht in gevaar 
te brengen. Ik kom naar jullie, zodat jullie vernieuwd worden. Maar wanneer Ik u met mijn goddelijk 
woord ter verantwoording heb geroepen, lijdt u omdat u gevoeld hebt dat mijn woord uw hart zo 
heeft geraakt dat het uw ziel wakker schudt. Het woord dat jullie lichaam heeft gehoord, is niet naar 
zijn zin geweest, omdat jullie materialisme jullie belet de Goddelijke bedoeling, de essentie en de 
inspirerende kracht te herkennen van elk woord dat Ik jullie heb gegeven. Daarom zeg Ik tot jullie: 
Dematerialiseer jezelf en sta toe dat je ziel haar ketenen verbreekt en tot Mij opstijgt, zodat zij Mijn 
Goddelijk Woord kan horen en je stoffelijk deel van je wezen door de ziel kan begrijpen wat de 
Meester je overbrengt. 
48  Het is mijn wil dat jullie het Israëlitische volk zijn dat in zijn hart het zaad draagt van de liefde en 
van de goddelijke vrede. De wereld verwacht barmhartigheid en mededogen van uw God, en net als 
vroeger verwacht zij de ware discipelen van Jezus te aanschouwen. 
49  De mensen verwachten uw strijd zoals die van de discipelen van het Tweede Tijdperk. Maar soms 
hebben jullie de moed verloren, en wanneer jullie je medemensen horen lasteren en belasteren en 
jullie bedriegers horen noemen, handelen jullie als Petrus en verloochenen Mij op de weg, 
verloochenen jullie de genade waarmee Ik jullie heb toebereid, en verliezen jullie die door terug te 
vallen in jullie materialisme. 
50 Jullie moeten de ongelovige overtuigen, de gevallenen opwekken en woorden van troost en liefde 
geven aan hen die lijden. 
51  De mensen roepen in hun vrijheid van wil op tot eenheid opdat er vrede op aarde moge heersen. 
Zij streven naar harmonie en willen de wereld tonen dat in hen het licht is, dat zij gezegend zijn met 
de kracht om vrede te scheppen. Maar die bedriegers willen jullie het juweel van onschatbare 
waarde en de ark van het Nieuwe Verbond, dat Ik jullie onder jullie hoede heb gegeven, uit handen 



rukken en jullie opnieuw tot dienaren van Farao maken, tot slaven van de duisternis ─ van hen die, 
door hun gebrek aan inzicht, ketenen van boosaardigheid meeslepen, van het egoïsme van hun 
eigenmachtigheid. 
52  Ik heb niet alleen tot u gesproken over de vervulling van de zending van Mijn apostelen van het 
tweede tijdperk, en over de vervulling van de zending van Mozes. Nee, Israël, ik heb tot u gesproken 
over de vervulling van de zending van Jezus van Nazareth. Hij gaf je toen een perfect voorbeeld. 
53 Ik heb u een deel van dit gezag van Jezus gegeven, opdat gij evenals Hij zoudt uittrekken om uw 
lijdende medemensen te hulp te komen. 
54  Ik heb de mens geen andere wetten gegeven, noch een andere leer, noch andere wegen. Het zijn 
de mensen zelf die de paden hebben geplaveid waarlangs de mensheid nu loopt. Maar je bent op de 
goede weg en geniet van mijn liefde en mijn licht. 
55  Maar willen jullie, mensen, dat de stenen getuige zijn van mijn aanwezigheid? Nee, lsraël, want 
dat zou pijn en bitterheid in je ziel en lichaam veroorzaken. 
56 Het is niet mijn wil, uitverkoren volk, dat jullie vergaan en dat de mensheid jullie niet erkent als 
mijn discipelen, als de leraars van morgen. Daarom zegt de Meester tot jullie: studeer en onderzoek, 
opdat jullie mijn Goddelijk doel zullen begrijpen, opdat de wereld het zal weten en tot de Boom des 
Levens zal komen. 
57 Geliefde mensen, kort is de tijdspanne waarin jullie mijn goddelijk woord zullen horen door een 
stemdrager. Maar van het aantal van mijn volk, mag geen enkele ziel te weinig of te veel zijn. 
Honderdvierenveertigduizend moeten aan het einde van 1950 voor mijn Aanwezigheid verzameld 
worden om de laatste richtlijnen te ontvangen, volgens welke jullie geleid moeten worden om je 
moeilijke zending te volbrengen, om naar de volkeren uit te trekken om licht, barmhartigheid en 
waarheid te brengen. Op deze wijze, door de vervulling van de zending van mijn uitverkorenen, kan 
de wereld genieten van de vrede van mijn Goddelijke Geest. Daarom geeft de onvermoeibare 
Meester u nog een lettergreep van zijn onderricht, opdat u het kunt bestuderen, interpreteren en 
opvolgen. 
58  Mijn manifestatie is getekend door licht, door vrede en door liefde voor jullie. Ik toon jullie de 
weg waarop jullie jezelf moeten vernieuwen. Ik draag jullie op erop te lopen, zodat jullie je gesterkt 
voelen door mijn liefde. Dit zal de kracht zijn die jullie stevig zal doen wandelen, die jullie zal 
veranderen in ware discipelen die een getrouw getuigenis van mijn Aanwezigheid zullen geven aan 
de mensheid. 
59  Ik maak jullie vrij, zodat jullie niet langer slaven van de zonde zijn. Ik geef jullie het licht, opdat 
jullie de waarheid kennen en in jullie harten een heiligdom bouwen waar jullie je geloof als een 
fakkel aan Mij presenteren, zodat jullie ziel naar Mij kan opstijgen en in gemeenschap met Mij kan 
zijn. 
60 Ik wil niet meer dat jullie tegen Mij zeggen: "Heer, waarom bent U ver van Mij vandaan, waarom 
hoort U Mij niet, waarom voel ik mij alleen op de weg van het leven?" Geliefde mensen: Ik verwijder 
Mij nooit van Mijn kinderen, jullie zijn het die Mij verlaten omdat het jullie aan geloof ontbreekt en 
jullie Mij zelf hebben verworpen en de deuren van jullie hart voor Mij hebben gesloten. 
61  De wereld beoordeelt je verkeerd en heeft je pijn gedaan. Maar toen jullie tot jullie Vader riepen, 
heb Ik jullie uit barmhartigheid de beste "kleren" gegeven, want Mijn barmhartigheid is groot en Ik 
heb jullie niet verloren laten gaan. Want ik ben de haven van redding voor jou en de mensheid. 
62 Ik heb jullie gevoed met het beste voedsel van mijn hemelse tafel en Ik heb jullie voeten 
gewassen, opdat jullie je weg zouden gaan zoals jullie Meester. 
63  Ik laat Mijn Woord in jullie hart geschreven, opdat jullie de kinderen van het Licht mogen zijn die 
getuigen van Mijn aanwezigheid onder jullie ─ opdat jullie de staf van de mensheid mogen zijn en 
jullie de reddingsboot mogen tonen ─ opdat Mijn Licht mag schijnen in de duisternis en jullie de 
wereld mogen leren op te stijgen en zich te verbinden met Mijn Goddelijkheid van geest tot geest. 
Daarom bereid Ik u voor, volk, opdat gij de dienaren moogt zijn van het derde tijdperk, dat aan de 
scharen het Brood des Levens en de kristallen wateren geeft. De kinderen degenereren in deze tijd 
van verdorvenheid, begripsverwarring en materialisme. De wereld gaat haar weg als een blinde, het 
zijn zij die dood zijn voor het leven van genade, het is de mensheid die vergaat en Mij een nieuwe tijd 



geeft om de beker van lijden te drinken. Toon hun het licht van de nieuwe dag, laat hen Mijn 
Aanwezigheid voelen en zeg hun dat de Vader hen met open armen opwacht. 
64  De ogenblikken zijn reeds kort waarin gij mijn woord zult horen door een stemdrager. Maar mijn 
goddelijke woord moet als een boek voor de mensheid geopend zijn. U moet het in uw hart, in uw 
ziel geschreven presenteren, als het licht dat u verlicht, als een fakkel om de mensheid te leiden. 
Want deze zal op verschillende manieren komen om te verlangen naar de vrucht die u hebt 
ontvangen, en u zult haar die moeten geven, opdat zij het leven van de genade in zich zal hebben. 
Het is de vrucht van de boom des levens, en een ieder, die daarvan eet, zal niet verloren gaan, omdat 
hij eeuwig leven in zich zal hebben. En gij, die u met deze vrucht hebt gevoed, moet uw ziel laten 
rijzen en rijzen ─ al haar ketenen verbreken. 
65  Vul uw hart met vrede en goede wil. Wees zielen van licht die zich aan de wereld tonen als vrije 
zielen die hebben geweten hoe zij de ware Kerk voor hun Heer moesten bouwen. 
66  Ik wil u leven zien geven aan de "doden" en licht aan de "blinden", Mijn boodschap brengen aan 
de oren van hen die Mij niet wilden horen, en harten bekeren tot geloof. Dit is het gouden zaad dat 
je in je handen aan je Vader zult presenteren. Daarom voed Ik u op en geef u Mijn onderricht, dat 
een schat van onmetelijke waarde is voor uw ziel. Want Ik heb u Mijn vrede doen gevoelen in Mijn 
woord en Ik heb u erdoor geïnspireerd, opdat gij zoudt wandelen op deze weg, die overstroomd is 
met het licht van Mijn Heilige Geest. 
67  Ik heb niet naar uw fouten gekeken, gij hebt Mij nu alleen als Vader om u Mijn woord te geven 
opdat gij door het na te volgen vernieuwd moogt worden en u vervuld moogt zien van Mijn 
barmhartigheid. Ik wil jullie bekleed zien met Mijn geestelijke weldaden, allen gelijkelijk verlicht door 
het licht van Mijn Heilige Geest, opdat ─ verenigd door liefde, geloof en goede wil ─ jullie het sterke 
Israël zullen zijn dat Mijn Werk bekend maakt in de wereld, opdat in jullie Mijn gezanten, Mijn 
boodschappers gezien zullen worden ─ de zielen die zich waarlijk hebben voorbereid om de mensen 
te leiden. 
68  Je ontvangt mijn lessen dag na dag. Ik ben de Meester die jullie voortdurend onderwijst, opdat 
jullie in de toekomst, wanneer jullie je vergeestelijkt hebben, een geestelijke lofzang kunnen zingen. 
69  Ik geef je mijn kracht, zodat je mijn goddelijke spoor kunt volgen. Ik verlicht uw verstand, opdat 
gij uw Vader duidelijk zult begrijpen, opdat gij mijn woord juist zult interpreteren en opdat de 
waarheid, die de mensen op verschillende wijzen zoeken, in u openbaar zal worden. 
70  Gij, geliefde mensen, zult deze boodschap aan de mensheid brengen, opdat zij de wet van de 
Vader in het licht van de waarheid zal begrijpen. Want Ik zie dat zij zich in hun grote dwalingen 
bemoeien met Mijn hoge raadsbesluiten en trachten door te dringen in Mijn geheime schatkamers, 
hoewel zij er niet op voorbereid zijn en Mij nog niet begrepen hebben. 
71  Mijn Leer zal de heldere spiegel zijn waarin de mensheid zichzelf zal aanschouwen, zodat zij met 
nederigheid en zachtmoedigheid zal toelaten dat Mijn Woord haar bekeert en haar voorbereidt om 
Mij lief te hebben, om vernieuwd te worden en de mensen om elkaar lief te hebben. 
72  Ik heb u de norm van mijn vrede gegeven, opdat gij die voor de wereld voelbaar maakt. Maar de 
vrede die Ik jullie heb toevertrouwd is die van Mijn Geest - dat is wat jullie geest bezielt - dat is 
geboren uit Mijn Liefde en waardoor de mensheid zich bewust zal worden van Mijn Aanwezigheid. 
Het is deze vrede die Ik jullie gegeven heb, opdat jullie haar ten volle kunnen voelen op jullie weg, die 
Ik heb gebaand opdat jullie geen pijn zullen ervaren. Want dit hebben jullie voor jezelf geschapen. 
Toch bezit uw ziel grote gaven en kracht, opdat gij het lijden zoudt overwinnen, dat u loutert en 
reinigt. Want waarlijk, Ik zeg u: het zal niet de pijn alleen zijn die u nader tot Mij brengt, maar de 
gehoorzaamheid aan Mijn wet, uw goede werken. 
73  Je zult vreugde voelen in de beoefening van mijn leringen en zo zul je de berg bestijgen. Begrijp 
dat je een moeilijke missie te vervullen hebt. Evenals uw Meester moet gij een spoor van 
gehoorzaamheid onder de mensheid achterlaten, een voorbeeld van nederigheid, opdat dit als een 
lichtend spoor moge zijn en de volgende geslachten uw voorbeeld zullen volgen. U zult de weg voor 
hen vrijmaken, zodat zij de vergeestelijking kunnen bereiken. Jullie zullen de waarheidszaaiers zijn, 
opdat de wereld niet meer in de afgrond valt ─ in de vijandschappen die zij door de eeuwen heen 
heeft gevoed. 



74 Bereid u voor, mijn volk, want de wereld hongert om mijn waarheid te begrijpen. Breng het 
troost, want zijn zuivering is groot. Maar Ik zeg u ook dat de barmhartigheid die Ik voor u in Mijn 
schatkamer bewaard heb, groot is. Maar voordat je het ontvangt, moet je waardig worden om het te 
verdienen. Als je eenmaal de vervulling van je missie hebt bereikt, zul je beseffen dat je die in het 
diepste van je wezen hebt. 
75  Waarlijk, Ik zeg u: gij zijt niet langer behoeftig, noch zwak, noch blind. Want Mijn licht heeft jullie 
verlicht, zodat jullie in deze tijd kunnen getuigen van Mijn aanwezigheid. Het is mijn wil dat zij die na 
jou komen een rustige plaats van vrede vinden in wiens schaduw zij kunnen rusten. Verwelkom hen, 
breng hen tot de bron van genade zonder te kijken naar hun onwetendheid of hun slechtheid. Als zij 
met melaatsheid komen, genees hen dan, want u hebt de genezende balsem, en als een moordenaar 
tot u komt, bedek hem dan met uw geestelijke mantel en doe hem berouw hebben over zijn 
misdaden, opdat hij het water zal zoeken dat hem reinigt van zijn smet, dat hem verlost. Wanneer zij 
die in geestelijke nood verkeren tot uw deuren komen omdat zij verlangen naar mijn woord en mijn 
licht, zult gij hun niets ontzeggen. Jullie moeten de dienaren zijn van jullie medemensen, want Ik heb 
jullie daartoe bereid, opdat jullie mijn barmhartigheid kunnen schenken. 
76  Dus, waar je ook gaat, er zal welzijn zijn. De mensen zullen Mij herkennen en Mijn aanwezigheid 
voelen en geloof hebben in hun hart. Zo zal de wereld zich kunnen afkeren van haar afgoderij. De 
mensen moeten Mij geestelijk zoeken, elkaar liefhebben, en vrede en goede wil voeden door elkaar 
lief te hebben. Maar jullie zijn degenen die deze onderwijzing zullen brengen, jullie zullen als een 
lichtstraal in hun duisternis zijn. 
77  Uw strijd is nabij. Je zult weten dat het de strijd van licht tegen duisternis is. Dan zullen jullie 
soldaten worden voor mijn zaak, jullie zullen je insigne zwaaien en het zwaard van mijn woord 
opnemen, en getuige zijn van de legers van jullie Heer die strijden tegen de duisternis van deze 
wereld. 
78  Dit is de tijd waarin Ik alle zielen zal verlichten, waarin Ik de wereld bevrijd van de slavernij die zij 
eeuwenlang heeft ondergaan. Maar het is noodzakelijk dat Ik Mij laat voelen in deze wereld van 
kwaad, vijandschap en kwade wil, waarin oorlogen welig tieren en waarin de zonde al haar vruchten 
heeft gedragen. Het is noodzakelijk dat het zich zuivert als goud in de smeltkroes, opdat het zich kan 
verheffen tot het leven der genade en de mens het eeuwige leven in zijn ziel heeft. 
79  Maar de Vader zegt tot u: "Ik vernietig niet het kostbaarste van de schepping, dat is de ziel. Nee, 
geliefde kinderen, Ik zal alleen de wereld zuiveren van haar corruptie, zodat een nieuwe mensheid 
kan ontstaan waarin de massa's Mij zullen voelen en Mijn Wet zullen vervullen. De mensen zullen 
elkaar liefhebben, de vruchten van de Boom des Levens eten, de dorst van hun ziel lessen in de 
onuitputtelijke fontein van genade, en Mijn Heilige Geest zal hen verlichten als de koninklijke ster. 
Dan zul je zien dat de mensheid Mij zal loven en zegenen. 
80 Geliefde Israëli's, jullie zijn de uitverkorenen en de voorbereiders, opdat jullie mogen blijven 
strijden en werken opdat deze wereld de nieuwe dag moge aanschouwen. 
81  Mensen, jullie maken het begin, want jullie zijn de eersten die het voorbeeld geven. Presenteer 
Mijn Werk zoals Ik het je heb toevertrouwd. Wees de ware spiritualisten die de gaven van de Heilige 
Geest in alle glorie dragen. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 337  
 
1 welkom zijn de zachtmoedigen en deemoedigen van hart, die geen aanstoot hebben genomen aan 
de bescheidenheid van deze plaatsen waar Ik Mij bekend maak, omdat zij er slechts aan hebben 
gedacht hun ziel het genot te geven Mijn Woord te horen 
2 Waarlijk, Ik zeg u, omwille van de korte ogenblikken van voorbereiding van deze harten zend Ik 
Mijn Licht en Mijn Vrede naar deze onrustige zee waar de mensheid vergaat te midden van haar 
hartstochten en haar oorlogen; Ik zend Mijn Licht en Mijn Vrede naar deze zee waar de mensheid 
vergaat te midden van haar hartstochten en haar oorlogen 
3 Hoe zou Mijn Geest zich niet verheugen als Ik zie dat deze scharen Mij zoeken in de betekenis van 
de boodschap die zij horen door de stem-drager? zij vragen niet meer om formaliteiten of riten, zij 
willen zich alleen voeden met het brood van de Geest. 
4 Eet en wordt verzadigd, zielen, hersenen en harten, opdat gij u gesterkt en gevoed moogt voelen 
voor de eeuwigheid, wanneer gij die stem niet meer hoort. 
5  De stem van uw meester, vermenselijkt door de stem-dragers, zal eindigen. Maar het boek van 
mijn openbaringen en leringen zal, als een baken van onuitblusbare helderheid, voor altijd open 
blijven voor uw ziel. 
6 Dit woord, dat uw zielen met vrede heeft overstroomd, dat aan het hart en de geest van dit volk 
verrukkingen zonder einde heeft gebracht, dat de "doden" tot geloof heeft opgewekt, en dat het pad 
heeft verlicht van allen die het hebben gehoord, ─ ook al hoort u het niet meer van de lippen van 
mijn uitverkorenen voor dit doel, het zal voor u onuitwisbaar en onvergetelijk zijn. 
7 Zalig zijn zij die dit brood en deze wijn in het zuiverste en zuiverste van hun wezen weten te 
bewaren, want zij zullen altijd iets hebben om troost te geven, om barmhartigheid te zaaien en om 
licht te ontsteken op hun wegen. 
8 Zalig zijn zij die vandaag geloofd hebben, want morgen zullen zij geloven wat zij gehoord en gezien 
hebben. jullie zullen op aarde blijven om te werken aan de geestelijke ontwaking en de vrede van 
jullie medemensen, en Ik zal over jullie waken totdat Ik jullie naar het Beloofde Land heb gebracht. 
9  Daar uw geheugen te zwak is om de overvloed van leringen, die Ik u heb geopenbaard, vast te 
houden, zal Ik u een door Mij geïnspireerd materieel boek nalaten, dat al het essentiële zal bevatten, 
dat Ik dit volk in deze tijd heb onderwezen. Zo zal je dagelijks werk gemakkelijker zijn, omdat Mijn 
onderricht je altijd zal bemoedigen ─ omdat je niet het gevaar loopt op den duur te vergeten wat je 
eens hebt gehoord. Je zou vallen in dwaling, vervalsing, of geheimhouding. 
10 Mijn woord zal voor dit volk een vuurtoren en een ster blijven, en de geestelijke triomf zal zijn van 
hen die trouw zijn en volharden tot het einde ─ van hen die niet terugdeinzen voor de honger en de 
dorst van de woestijn ─ van hen die stap voor stap hun eigen Calvarieberg beklimmen, hun blik 
steeds gericht op het Oneindige, dat licht is, eeuwigheid en de belofte van ware gelukzaligheid. 
11 Hoe meer u uw ziel verheft, des te minder zal het kruis op u drukken. en wanneer Ik niet meer in 
deze vorm tot u spreek, zal Ik tot u naderen in de geest en u zeggen: open uw boek en bestudeer het, 
opdat gij spoedig de moedige discipelen zult zijn die dit Werk nodig heeft om zich op aarde bekend te 
maken. U zult uw boek openslaan en dit zal u antwoorden, het zal u bevrijden van twijfels en u 
openbaren wat u zichzelf trachtte uit te leggen. 
12  Voorwaar, Ik zeg u dat er een dag zal komen waarop gij geen materieel boek meer nodig zult 
hebben om u telkens aan Mijn woord te herinneren, omdat het dan van uw lippen zal vloeien als een 
onuitputtelijke stroom van inspiratie. Maar om die dag te laten komen, en om u die graad van 
verhevenheid en wijsheid te laten bereiken, zult u van te voren veel moeten bestuderen en oefenen 
in het schriftelijk onderricht, totdat u de rijpheid en de basiskennis hebt bereikt die u in staat zullen 
stellen om de Goddelijke inspiratie van geest tot geest te ontvangen. 
13 Het zal de Meester welgevallig zijn als Hij vrede in jullie harten ziet. Gij, mijn discipelen, zult u 
steeds laven aan mijn woord, en wanneer gij geestelijk opstaat, zult gij mijn openbaring in uw ziel 
voelen en mijn inspiratie ontvangen. 
14 Jullie zijn mijn uitverkoren volk, en jullie moeten nederig en vrijgevig zijn. Wandel op de weg van 
het licht, zodat je niet struikelt en faalt. Want ik ben het die voor jullie gaat. Hij die soms slaapt, zal, 



wanneer hij ontwaakt, zien dat zijn broeders en zusters op de weg van het licht zijn voortgegaan, 
terwijl hij apathisch was. Maar Ik geef Mijn woord ook dag aan dag aan de dienaar die niet gewerkt 
heeft, die zich door de duisternis heeft laten beduvelen en het onkruid in zijn hart heeft laten 
uitspruiten. 
15  "Verwijder u, o geliefde discipelen, van uw vroegere wegen, want daarin werd u slechts door pijn 
overvallen. Daarom vond Ik jullie naakt en hongerig, zonder vrede en zonder troost voor de wereld, 
zonder kennis van jullie bestemming, en zonder dat jullie de warmte van Mijn Vader voelden. Maar 
nu heb Ik jullie een nieuwe kans gegeven, en Ik heb jullie de tijd gegeven om je te laven aan Mijn 
Woord, opdat jullie daarin de verlossing vinden van je ziel, die ziel die altijd een slaaf is geweest van 
de hartstochten van het lichaam. 
16  U bevindt zich in de tijd waarin de wereld zijn hoogste graad van corruptie voedt, waarin de zucht 
naar macht bloeit en de snoodheid van hen die de stem van het verstand en het geweten niet horen, 
de overhand heeft. Maar jullie, die op deze weg van licht zijn, ontvang Mijn woord opdat jullie je 
bestemming zullen begrijpen, opdat jullie je zullen ontwikkelen en voorbereiden door de liefde die Ik 
jullie altijd heb geleerd. 
17  Je houdt veel van Mij en weet hoe je de tijd moet gebruiken. Jullie hebben jezelf vergeestelijkt, 
jullie hebben je lichamen overwonnen, en jullie hebben jezelf geïnspireerd om te werken aan de 
vooruitgang van jullie medemensen. 
Maar er zijn er ook velen die mij niet begrepen hebben, niet naar de rede luisteren en mijn vrede niet 
ten volle voelen, noch geestelijke grootheid in hun wezen willen hebben. 
18 Ik bemoedig u met mijn liefde, opdat gij u niet zwak zult gevoelen, en opdat gij, mijn kracht 
ontvangende, u zult sterken in uw voornemen mijn bevelen uit te voeren, en weerstand zult bieden 
aan de moeilijkheden en tegenslagen, die de menschen u zelf aandoen. 
19  Wees niet bang voor de mensen, waak en bid, opdat de duisternis u niet overvalt, noch u de 
genade ontneemt waarmee Ik u heb voorbereid. Jullie zullen Mijn boodschappers zijn in de 
verschillende delen van de aarde. De erkenning van Mijn Werk is voor jou je spirituele ontwaken 
geweest. Jullie zijn niet langer afgodendienaars of fanatici. Je weet al wat je bestemming en je 
spirituele missie is. Maar wie op deze weg wil gaan, moet zijn medemens liefhebben en zijn geweten 
als leidraad voor zijn handelen hebben. Dan zal alles licht zijn, en er zal geen duisternis in zijn hart 
zijn. Hij zal vreugde en tevredenheid in zichzelf hebben, en dit zal zijn ziel nog meer tot Mij doen 
oprijzen. 
20 Ieder die zich op deze weg begeeft, zal altijd door mijn geestelijke wereld van licht worden 
beschermd, zal erdoor worden gesteund bij de vervulling van zijn zending. 
21 Weest tevreden met de grote weldaden die de Vader u heeft geschonken met betrekking tot alles 
wat met het menselijk leven op aarde te maken heeft. Vraag niet om datgene wat uw ziel en lichaam 
te gronde kan richten. Ik heb je meer te geven dan je van me zou kunnen vragen. Maar ik ben het die 
weet wat je werkelijk mist op het pad van het leven. Ik heb jullie gezegd: Als jullie weten hoe je Mijn 
wet moet vervullen, zullen jullie Mij zien in al Mijn glorie. 
22  De Lichtwezens elimineren nu de duisternis onder jullie. Zij zullen jullie beschermers zijn, die 
ernaar zullen streven dat jullie zuiver zijn en alle neiging tot materialisatie opgeven, zodat jullie de 
geestelijke schoonheid kunnen aanschouwen en haar boodschappen van vrede voor de mensheid 
kunnen ontvangen. Elia zuivert en bereidt ook Mijn uitverkorenen voor, zodat Ik Mijzelf door hun 
bemiddeling kan openbaren. 
23  Maak gebruik van de korte tijd die u nog rest om Mijn woord te horen door de stem-drager, 
opdat u verlicht zult blijven en zult weten hoe u inspiratie kunt ontvangen. Want door jouw geest zal 
ik blijven spreken tot de grote massa. Mijn geestenwereld zal ook altijd bij jullie zijn. Wees 
gehoorzaam en ga voorwaarts met moed en vastberadenheid, zonder de afstanden te meten. U 
moet uw werk geleidelijk beginnen, en dan zult u zien dat de wereld geleidelijk haar angst voor straf 
en alle menselijke neigingen verliest. Op die manier zal het uw getuigenis meer en meer aanvaarden. 
24  Jullie weten al wat jullie missie is en hoe jullie je moeten voorbereiden. Het enige dat ontbreekt is 
dat je weet hoe je met mijn Goddelijkheid kunt communiceren van geest tot geest ─ niet langer via 
de geest van een stemdrager. 



25  Dan zullen zij die Mij niet hebben herkend, niet langer in verwarring zijn. Zij zullen vertrouwen en 
geloof voelen, en ervaren dat de geest in staat is Mijn geestelijke manifestatie te ontvangen en te 
begrijpen. 
26 De plaatsen van samenkomst die u onderdak hebben verschaft, zullen ook in de toekomst 
plaatsen van samenkomst voor u zijn. Maar ik zeg u dat de ware Kerk, die altijd open zal zijn in de 
eeuwigheid, de Kerk van de Heilige Geest is. Tot haar zullen alle geslachten komen, en daarin zullen 
zij van Mij leven en licht, vrede en gelukzaligheid ontvangen. 
27  Na 1950 zullen jullie beginnen te werken om de blijde boodschap aan de mensheid te brengen 
zoals ik jullie heb geleerd. Daarom onderwijs Ik jullie, opdat jullie het ware licht zullen vergaren dat 
jullie naar de wereld zullen brengen. U, als uitverkoren volk, moet de ideeën van uw medemensen in 
de verschillende sekten en religieuze gemeenschappen respecteren en hen door uw inspanningen 
verenigen in één wil. De tijd zal komen dat Mijn werk zal bloeien in verschillende naties ─ op die 
akkers die onvruchtbaar zijn geweest, zodat allen de ware essentie van Mijn Woord zullen kennen, 
dat Ik in die tijd als kristalhelder water heb uitgestort. 
28 Morgen zult gij één volk zijn, met één ideaal, als één bron, waarheen allen komen om haar 
kristalhelder water te drinken. Wees waakzaam opdat de mensheid één en dezelfde vrucht zal 
genieten ─ die vrucht die essentie en zoetheid geeft aan het hart en de ziel. 
29 Mijn onderricht zal jullie zo voorbereiden dat ieder die de betekenis ervan in zich opneemt, zal 
leren om met zijn naasten om te gaan met een speciale behandeling voor iedereen ─ voor kinderen, 
jongeren of volwassenen, mannen of vrouwen. 
30  Wanneer ik tot u spreek over een speciale behandeling voor uw medemensen, wil ik dat u 
begrijpt dat ik spreek over een geestelijke behandeling. Want het is noodzakelijk dat u, telkens 
wanneer u contact zoekt met uw naaste, u er zeer van bewust bent dat wanneer u naar hen toegaat, 
u contact zoekt met hun ziel. 
31  Dan zult gij weten hoe gij in het kind een ziel kunt ontdekken die een strijd begint, die een leven 
begint door middel van een rein hart en een maagdelijke geest. Wanneer uw hart deze 
overdenkingen maakt, zal het tederheid en liefde voelen voor die zielen. 
32 Wanneer je voor een jongeling staat, zie je in zijn energie, in zijn grote verwachtingen en in zijn 
ambitieuze doelen de aanwezigheid van een ziel op het hoogtepunt van haar strijd op aarde ─ die 
levensfase waarin de ziel onophoudelijk worstelt tegen de hartstochten van het vlees en de gevaren 
die haar op elke wending achtervolgen. 
33 Heb begrip voor de jeugd, help hen en schenk aandacht aan hen, zodat zij op de moeilijke weg van 
het leven vooruit kunnen komen. 
34  Heb respect en liefde voor oudere mensen en bejaarden. In hen kun je een ziel ontdekken die de 
top van de berg van het leven al heeft overschreden. Wat de aarde hun te geven had, zij het weinig 
of veel, hebben zij reeds ontvangen. Ze verwachten nu al niets meer van haar. Zij vestigen al hun 
hoop op de toekomst die hun zielen te wachten staat. Maar van alle mensen hebben zij het meest te 
geven, omdat zij reeds de oogst hebben binnengehaald van alles wat zij in hun bestaan hebben 
gezaaid. Bij hen is het niet hun ziel die uw zorg nodig heeft ─ het is hun vermoeide vlees, uitgeput 
door de strijd van het leven. Wees aandachtig, teder en respectvol voor hen, omdat zij dat nodig 
hebben en verdienen. Na zoveel bitterheid en vermoeiende strijd, is een druppel honing zeer welkom 
in deze harten. 
35  Ik wil dat jullie, geliefde mensen, op deze manier naar de mensen kijken: geestelijk, zodat jullie 
ieder van jullie medemensen de waarde geven die hij heeft en hem de plaats geven die hij verdient. 
Als jullie de kern van je wezen vergeten en jezelf alleen als fysieke wezens blijven behandelen, 
ontzeggen jullie jezelf de ware waarde die in ieder mens aanwezig is, namelijk de ziel. 
36  Nu Ik Mijn stem laat horen door Mijn woordzenders, verwelkom Ik de menigte toehoorders die 
hier zijn om Mij te horen. Ik verwelkom zowel de vrome als de ongelovige, zowel de goedgelovige als 
de onderzoeker, zowel degene die zich heeft gelouterd in de vergeestelijking als degene die de zware 
last van zijn materialisme met zich meedraagt. 
37  Ik zegen u, geliefd volk, omdat u Mij tot op de dag van vandaag geloof en verlangen hebt getoond 
om nader te komen tot de volmaaktheid van uw ziel. De missie van Israël is te bidden en te 
onderrichten voor de wereld. Jullie zijn gegroeid en vermenigvuldigd, en van discipelen worden jullie 



langzamerhand leerlingen om later diegenen te zoeken die in korte tijd de erfenis van Mijn woord 
moeten ontvangen. 
38  De wijze waarop Ik Mij in deze tijd heb geopenbaard verschilt van die van het Tweede Tijdperk, 
maar Mijn doel is hetzelfde: Om de mensheid te redden, om haar te bevrijden van die wervelwind 
die zij op haar weg is tegengekomen en waaraan zij niet heeft kunnen ontsnappen. 
De verleiding is in al haar macht losgelaten, en de mens is gevallen als een klein kind en heeft groot 
lijden ondergaan. Hij ledigt zijn beker van lijden en roept tot Mij in zijn diepe verwarring, en de Vader 
is met hem geweest. De gisten zijn nog in de beker achtergebleven, maar Ik zal u helpen de pijnen te 
verdragen die het gevolg zijn van uw ongehoorzaamheid. Gezegend zijt gij die Mij hoort, want gij zult 
sterk zijn! Maar wat zal er met de anderen zijn wanneer dat grote lijden hen overkomt? Zullen hun 
zielen instorten door gebrek aan geloof? Het gebed van Israël moet hen ondersteunen. 
39 Ik wil jullie rein zien, berouwvol en bezield door mijn liefde. Zolang je je heil in de wereld zocht, 
was je zwak. Toen jullie je blik op Mij richtten en Mij vroegen, ontvingen jullie kracht. Als jullie weten 
waar de vertroosting is, waarom hebben jullie Mij dan niet altijd gezocht? Waarom zoekt u geen 
liefde om haat uit te bannen en zo oorlogen te beëindigen? 
Ik blijf tot de wereld spreken, maar alleen Israël hoort Mij en neemt de verantwoordelijkheid voor 
Mijn woorden. Daarop laat ik de lasten achter, maar ook de geestelijke genaden. 
40  In u heb Ik Mijn waarheid en Mijn wezen gelegd, opdat gij Mijn woord bekend zult maken. Ik wil 
in jou geen fanatisme, onwetendheid of hypocrisie zien. Ik wil mijn volk vrij zien binnen het kader van 
mijn wetten, als een sterke en oprechte familie die weet hoe zij moet liefhebben en de behoeftigen 
de hand moet reiken, die begrijpt welke lotsklappen de mensheid op dit moment doormaakt en 
waarvoor zij bidt. Ik bereid jullie voor, zodat jullie nooit zullen zeggen: "Mijn Vader, het ontbreekt 
ons aan licht, kennis en kracht om te strijden tegen het valse en de duisternis." 
41  Ik heb u om een klein beetje geloof gevraagd, om wonderen te verrichten door uw bemiddeling. 
Ik heb u bewijzen gegeven van de macht die ik u heb gegeven. Je genas de zieke man omdat je hem 
omhulde met je liefde. Een woord van jou, bekeerde een zondaar. Gij hebt zijn hart bewogen, en het 
licht dat tot hem doordrong, deed hem nadenken, en zijn overtredingen beseffende, had hij berouw, 
en Gij hebt hem gered. 
Troost en geef vrede, heb Ik tot jullie gezegd, en op jullie weg door de huizen hebben jullie vrede 
gebracht, en daarvan hebben niet alleen de wezens die deze wereld bewonen geprofiteerd, maar 
ook de geestelijke wezens, jullie broeders en zusters, danken Mij voor het licht dat het volk van Israël 
door het heelal heeft verspreid. 
42  Gij zult nog grotere genadegaven verkrijgen, wanneer gij elkander liefhebt in geest en in 
waarheid, en gij u verenigd hebt in de vervulling van mijn wetten van vrede en goede wil. Als u 
eenmaal op deze manier bent voorbereid, zullen rechtvaardige geestelijke wetten van u uitgaan. 
Onder jullie zullen leiders verschijnen die de koers van naties zullen veranderen. Maar wanneer Ik 
deze zending aan een van u geef, aanvaardt haar dan nederig, gevoelende de grote 
verantwoordelijkheid die Ik u toevertrouw, en denkt aan Mozes, toen hij het uitverkoren volk veilig 
leidde, aan zijn woorden, zijn beginselen vol wijsheid en rechtvaardigheid, en neemt hem tot 
voorbeeld. 
43  Ik heb voor u grote zendingen in de toekomst gepland, overeenkomstig uw voorbereiding. De 
invloed van jullie zal beslissend zijn voor de loop van deze wereld. Gij zult de gelijkheid prediken, gij 
zult de zending eerbiedigen die ik aan mijn kinderen heb gegeven, omdat zij alle deugden en heilige 
rechten bezitten die ik u zonder uitzondering heb toegekend. 
44  Om de overwinning te behalen, moeten jullie je verenigen en medeleven voelen voor de 
mensheid. Vergeef haar zoals ik haar vergeven heb. Je zult hun ontelbare fouten zien, hun morele en 
mentale ziektes, hun ontaarding. Jij, echter, bent alleen om licht te zenden. Uw zending is te geven, 
Mijn leer uit te leggen, en het goede voorbeeld te geven. De rest moet je aan mij overlaten. De grote 
zaken die jullie onder je medemensen tegenkomen, moeten jullie voor Mij brengen en Ik zal erover 
beslissen volgens Mijn wil. Vormt na 1950 geen theorieën, noch wetenschappen binnen Mijn Leer, 
schept geen dogma's of riten, blijft slechts in het geloof. Draag het merkteken in je ziel en beoefen de 
deugden die ik je heb geleerd. Verzamel kracht voor de strijd, want de mensheid wacht op jullie. 
Sommigen van jullie zullen buiten de grenzen van jullie natie gaan, anderen naar nabijgelegen 



provincies. Anderen van jullie zullen terugkeren naar waar jullie voor het eerst het licht zagen in deze 
wereld. Ik zal u verstrooien, maar bidt en bereidt u voor, opdat gij mijn wil zult kennen en weten hoe 
die te gehoorzamen. 
45 Ga voort in mijn naam. Bereid jezelf voor voordat je spreekt. Als je klaar bent om te werken, 
bestudeer dan je moeilijke opdracht. Ik zal jullie voorganger zijn. Wanneer het getuigenis van mijn 
komst in de derde tijd van u wordt verlangd, spreek dan over wat gij hebt gezien en gehoord. Op dat 
ogenblik zult gij mijn woord bestudeerd en onderzocht hebben, en wat gij tot dan toe niet hebt 
kunnen begrijpen, zult gij begrijpen. 
46  Ik zend u uit om te bouwen in de harten van uw medemensen. Uw werk moet met handen en 
voeten zijn, opdat het Mij waardig zal zijn. 
47  Je zult beoordeeld en onderzocht worden. Maar wanneer de mensen in u het ideaal van dienen 
zien, zullen zij voor u buigen en u liefhebben. De mensen zullen verbaasd zijn over uw transformatie 
en uw vergeestelijking, en zullen u als voorbeeld nemen. Van de instructie die u geeft, zal ik getuige 
zijn aan gene zijde. 
48  Ik zal grote zielen naar de aarde zenden om het Werk voort te zetten, en u zult grote geestelijke 
zendingen hebben overeenkomstig uw verdiensten. De mensheid heeft veel gezondigd, en het 
slechte zaad heeft diepe wortels in hun harten gekregen. Daarom zal het werk van zuivering lang en 
blijvend zijn. De zielen die de juiste weg moeten wijzen zijn reeds uitgezonden ─ jullie zijn het die het 
volk Israël vormen, dat ik op een geestelijk niveau heb geplaatst van waaruit jullie de mensheid 
kunnen verheffen. 
49  Voel je niet superieur aan anderen. Mijn Woord en Mijn gaven zijn voor allen, opdat jullie Mij op 
dezelfde manier zullen begrijpen. 
50  Het Derde Tijdperk is begonnen in 1866 en u weet niet hoeveel jaren of eeuwen dit Tijdperk zal 
duren. Aangezien het Tweede Tijdperk pas na ongeveer 2000 jaar eindigde, weet u niet tot wanneer 
het huidige Tijdperk kan duren. Vertrouw er alleen op, geliefde mensen, dat de Vader zich aan jullie 
bekend zal maken en heel dicht bij jullie zal zijn, en dat jullie elke dag meer en meer zullen worden 
omgevormd. Als je in de strijd pauzeert, zal ik je aansporen om verder te gaan. Het is een zware, 
voortdurende strijd die begonnen is, en die zal doorgaan. Het is Mijn werk van restauratie. 
51  Ik heb u het leven gegeven, Ik heb u naar deze wereld gezonden om een moeilijke opdracht te 
vervullen. Vervul Mijn bevelen, heb Mij meer lief dan al het geschapene en dien uw medemensen, 
opdat gij op een hoger niveau zult leven en elke dag dichter bij Mij zult zijn. 
52  Jullie allen zullen bij Mij wonen wanneer jullie je hebben gezuiverd en je zending hebben 
volbracht. Leef geestelijk op aarde en gehoorzaam de geestelijke en aardse wetten, opdat gij de 
vervulling van al Mijn beloften moogt ervaren. 
53 Laat deze erfenis na aan uw kinderen: mijn woord. Ik heb je de kracht gegeven om te scheppen, 
om een familie te vormen. Ik heb jullie een thuis gegeven en gezegd: vul het met liefde, met warmte, 
met goede voorbeelden. Als jullie gerechtigheid willen zien in jullie kinderen, vervul dan mijn wetten. 
Zij verwachten dit van u, maar indien zij thans uw raad en uw voorbeelden niet begrijpen, zal de tijd 
komen, gij huisvaders, dat zij u verstand zullen geven, u zullen eren en u zegenen. 
54 Leer vandaag van Mij, want Ik spreek allen aan zonder enige uitzondering, jullie zijn allen Mijn 
kinderen en jullie hebben allen dezelfde rechten om door Mij bemind, gezegend, vergeven en verlost 
te worden; Ik ben de enige die jullie zal leren hoe Mij lief te hebben, te zegenen, te vergeven en te 
verlossen 
55 Hier is mijn woord, waaruit vonken van licht voortkomen, die 
zal de duisternis verdrijven uit elke geest die gesloten is voor de waarheid. 
56  Zie hoe de kracht van dit woord de deuren van uw harten opent, zodat liefde en nederigheid, 
spiritualiteit en geloof er kunnen binnenkomen, en tegelijkertijd hoogmoed, onwetendheid en 
zonde, die er lang in hebben gewoond, voorgoed doet verdwijnen. 
57 Waarlijk, Ik zeg u: ieder die Mij gehoord heeft ─ of hij nu in Mijn woord gelooft of niet ─ draagt nu 
in zijn ziel een vonk van licht, en in zijn hart is een deur voor het geweten opengegaan die nooit meer 
gesloten zal worden. 
58 Mijn woord zal moeten strijden tegen de geestelijke onwetendheid die in de mensheid heerst. 
Terwijl zij die van Mijn wederkomst weten, geloven dat Mijn tegenwoordigheid zal geschieden door 



Mijn geest die in het vlees komt, zoals in het Tweede Tijdperk, verwonderen zij die niets van Mijn 
wederkomst en Mijn beloften weten, zich over Mijn tegenwoordigheid in de geest en door de 
menselijke geest, en vragen zich voortdurend af waarom Ik weer onder de mensen ben, hoewel zij er 
niets van wisten. 
59 De reden hiervan is dat de mensheid zich tevreden heeft gesteld met haar riten, haar tradities en 
uiterlijke culten, en vergeten heeft de wet, de profetieën en de leringen te bestuderen die Ik in het 
verleden voor de mensen heb achtergelaten. 
60  Hoe zoudt gij niet verbaasd kunnen zijn, nu gij Mij hoort, daar gij niet waakzaam waart, zoals Ik u 
heb opgedragen? Hoe zoudt gij niet verbaasd kunnen zijn over de aanwezigheid van Mijn woord, 
daar gij nooit belangstelling hebt gehad voor het kennen van Mijn profetieën en de tekenen die Mijn 
wederkomst aankondigden? 
61  Voor hen die niet geïnteresseerd zijn in het kennen van de waarheid, is het alsof ik in het tweede 
tijdperk niets heb gedaan of gezegd. Het is alsof ik niet gekomen ben en niet besta. Daarom was het 
nodig dat Mijn Woord sprak over gebeurtenissen uit het verleden in deze tijd, zodat jullie de huidige 
gebeurtenissen in verband kunnen brengen met de profetieën, beloften en leringen van de Eerste en 
Tweede Tijden. 
62  Indien gij allen het woord had bestudeerd dat Ik u toen bracht, zoudt gij allen op Mij gewacht 
hebben, gij zoudt allen begrepen hebben dat Mijn wederkomst in de geest moest zijn, en niemand 
zou verbaasd zijn geweest over Mijn openbaring. Maar jullie kwamen met duisternis in jullie geest, 
met het verband van onwetendheid dat jullie verhinderde het licht van de waarheid te zien, met 
harten vol fanatisme en dwaasheid. Hoe was het mogelijk dat jullie allemaal, zodra jullie Mij 
hoorden, zouden zeggen: "Hij is de Meester?" Het was nodig dat jullie Mij steeds opnieuw zouden 
horen, zodat jullie geest bij elke les een nieuw sprankje licht zou opvangen dat jullie dichter bij begrip 
zou brengen. 
63 Zo hebt gij, zonder iemand te behoeven raadplegen, noch uw toevlucht te nemen tot boeken, 
bladzijde voor bladzijde de waarheid leren kennen van de openbaringen van de voorbije tijden, 
waardoor gij de reden hebt begrepen van mijn geestelijke manifestatie in deze tijd. 
64 Uw hart is steeds rustiger geworden en uw geest heeft zijn geloof steeds meer versterkt, toen het 
de vaste grondslagen zag waarop deze leer is gebouwd die ik het Spiritualisme heb genoemd, en die 
de leer is die tot u spreekt van eeuwige openbaringen. 
65  Discipelen, begrijp dus, dat toen Ik tot jullie sprak in de geest door het menselijke spraakmedium, 
dit was opdat, wanneer Ik niet meer door dit middel tot jullie zou spreken, jullie Mij zouden blijven 
zoeken in de geest en de ware gemeenschap zouden bereiken met Mijn Goddelijkheid. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 338  
 
1 Ik ben de weg en het licht dat jullie leidt. Ik ben de staf die jullie steunt en jullie spaart voor vallen 
op jullie pad. Ik ben het baken dat uw pad verlicht, dat uw ziel sterkt met de vrede van mijn 
goddelijke Geest en dat de stormen van uw leven tot bedaren brengt, opdat u heel zult zijn, opdat 
uw ziel niet achterblijft. 
2 In mijn woord ontvangen jullie de kracht, de warmte en het voedsel dat jullie ziel nodig heeft om 
op te staan en te strijden zoals de Meester het heeft geleerd. 
3 Mijn Woord heeft gediend, dient en zal door de eeuwen heen dienen als toetssteen voor de 
zuiverheid van de ziel en voor haar volmaaktheid. Uw ziel heeft verschillende stadia van ontwikkeling 
doorgemaakt, maar zij heeft nog geen volmaaktheid bereikt in haar werken ter vervulling van haar 
zending. 
4 Ik ben gekomen in het Derde Tijdperk en heb Mijzelf bekend gemaakt door middel van het 
menselijk intellect met de bedoeling jullie opnieuw de weg te wijzen en jullie voor te bereiden als 
discipelen van het Derde Tijdperk. Ik heb tot u gesproken op de eenvoudigste wijze, opdat gij Mijn 
woord zoudt begrijpen. Ik heb tot u gesproken in beelden en in gelijkenissen. Maar in elk van Mijn 
leringen heb Ik de betekenis ervan laten doordringen tot jullie ziel en heb Ik jullie het verlangen laten 
kennen dat de Meester voelt om in ieder van jullie een ware discipel te herkennen. 
5 Wanneer zal de tijd komen dat uw ziel de volmaakte liefde zal begrijpen die de Vader u te allen 
tijde heeft betoond? Op dat moment is de strijd van uw Meester in de mensheid groot om al zijn 
schepselen, alle zielen, te redden. Ik wek je ziel zoals de natuur ontwaakt bij de eerste stralen van de 
morgen. 
6 Hoewel Mijn woord eenvoudig is ─ als je het bestudeert, zul je de grootheid in de kern ervan 
ontdekken en de waarde van elk van Mijn woorden waarderen. Besef dat jullie in een school zijn 
waar ik jullie als leerlingen, discipelen en meesters beschouw. Volgens het niveau dat je ziel heeft 
bereikt, ontvang je uit mijn woord wat voor jou passend is. De discipel neemt gewoon mijn woord en 
maakt het tot het zijne. De leerling neemt uit mijn leer dat deel dat met hem overeenkomt, en hij 
wordt erdoor vervuld van deugd. Degene die als meester is voorbereid, ontvangt mijn woord, 
doorgrondt het, verheugt zich erin en voelt in zijn ziel het verlangen om te vervullen, mijn leer te 
verspreiden, de deugden te beoefenen en zijn gaven te ontwikkelen. 
7 Jullie willen mijn woord aan jullie naaste overbrengen, maar jullie hebben ontdekt dat velen van 
jullie medemensen niet bereid zijn. Gij hebt op de harten geklopt, maar gij hebt de deuren gesloten 
gevonden en zij hebben uw woorden niet ontvangen, en gij hebt de wonde gevoeld van het gebrek 
aan eerbied van uw medemensen. Toch is dit gedaan in uw voordeel. Want waarlijk, ik zeg u, zo zult 
gij kunnen begrijpen wat uw Meester voelt wanneer Hij aan het hart van de mens klopt en het 
heiligdom onvoorbereid aantreft. Maar Mijn liefde voor al Mijn kinderen is groot. 
8 Daarom zeg Ik tot u: verslapt niet in uw strijd; houdt stand, want Ik zal u bijstaan; en indien gij nu 
eens de deuren gesloten vindt, morgen zullen de harten opengaan en mijn woord ontvangen. 
9 De mensheid is dwaas en blijft hardnekkig zondigen. Maar Ik, in Mijn liefde, in Mijn vergeving voor 
al Mijn schepselen die op aarde en aan gene zijde wonen ─ Ik heb jullie geest lief, want zij is deel van 
Mijn eigen Geest. Maar aan uw lichaam geef ik wat nodig is, opdat het de steun van de ziel zal zijn. 
10 De rust en vrede die u op aarde geniet is een zegen en een genade die u van uw Vader ontvangt. 
Toch klaagt ook gij innerlijk en zegt tot Mij: "Heer, mijn uiterlijk is arm en haveloos." Maar waarlijk, ik 
zeg u: meent gij, dat ik daardoor ver van u verwijderd ben? Denk je dat de aanwezigheid van God niet 
bij je is omdat je kleren versleten zijn? 
11  De belangstelling die ik voor u heb betreft uw ziel, en als gij in deze wereld nederig leeft en in 
overeenstemming met uw armoede, zal de deugd die uw ziel openbaart groot zijn. Bedenk dat uw 
Meester u nederigheid heeft geleerd en de verdiensten die de ziel door deze deugd kan verkrijgen. 
Gij zult op uw lippen slechts een zegen en een loflied voor uw God hebben. Want voorwaar, Ik zeg u, 
de beloning is niet op aarde, geliefde discipelen, zij is in het hiernamaals. Hier op aarde zal Ik jullie 
geen gelukzaligheid schenken, hier is het paradijs niet, hier heb Ik voor Mijn uitverkorenen een milde 
vergelding bereid. 



12 Gezegend zijt gij, die lijdt met vrede en overgave, want gij zult vaste schreden op den weg zetten. 
De Meester heeft jullie geleerd niet te streven naar de rijkdommen van deze wereld, niet te 
verlangen naar de vluchtige schatten van dit leven. Indien gij in een nederige hut woont, maar uw 
geest de gaven weet te ontplooien, die Ik haar heb gegeven, zult gij u gelukkiger kunnen gevoelen 
dan een koning of potentaat der aarde in het meest luxueuze verblijf. 
13 Ik heb tot jullie gesproken in een gelijkenis om jullie te leren op deze aarde te leven in harmonie 
met jullie Vader, zodat jullie in staat zullen zijn zijn geboden te gehoorzamen. Want je lot is 
geschreven in mijn liefde. 
14 Dit leven heeft jullie gediend opdat jullie ziel zou worden verheven door de overgave en door het 
licht dat jullie van Mij hebben ontvangen 
15  Je hebt verschillende stadia van ontwikkeling doorgemaakt. Reeds in de eerste bent gij begonnen 
u voor te bereiden om de vervulling van uw moeilijke opdracht te bereiken. In de tweede heb je een 
grotere vooruitgang gevonden, een grotere helderheid in je geest. In de derde zijn jullie verder 
gekomen, hebben jullie mijn woord beter begrepen en hebben jullie je er beter aan gehouden. Zo 
kwam je in het vierde stadium en voelde je nog meer de genade van je God, de toenadering van mijn 
geest tot de jouwe. En in deze grote vreugde kwam je ziel in het vijfde stadium, waarin je een nog 
grotere ontplooiing moest maken in de vervulling van je zending. U hebt gestreden, en zo bent u 
gekomen tot het zesde stadium, tot nieuwe vervulling, hernieuwde vooruitgang, en verdere 
ontplooiing van de deugden die uw God u heeft geschonken. En zo zult gij komen tot de zevende 
trap, waarin gij het koninkrijk des Vaders zult aanschouwen, waarin uw geest de heerlijkheid des 
Vaders rechtstreeks zal ervaren, en waarin gij zult zijn aan de rechterhand uws Heren. 
16  Mijn Woord daalt neer om uw ziel te bezielen, want Ik wil dat u zich morgen blijft laven aan de 
aanwezigheid van Mijn Goddelijke Geest, vanwege uw voorbereiding. Want wanneer jullie 
voorbereid zijn, zullen jullie je niet verweesd voelen, zullen jullie de afwezigheid van Mijn Woord niet 
voelen, omdat jullie geest zich kan verenigen met Mijn Goddelijkheid. Daarom wil ik dat gij u op tijd 
voorbereidt, dat gij het gebed oefent en vergeestelijkt in uw hart, opdat gij morgen niet in verwarring 
zult verkeren en geen bedrog zult plegen. Ik wil dat jullie weten hoe je je ziel tot Mij kunt opheffen, 
zodat jullie Mijn inspiratie ontvangen. Want ik sta op het punt om ieder van jullie te veranderen in 
een "voetbank" van Mij. 
17 Een "voetbank" is het fundament waarop het licht en de kracht van uw Heer rusten. Dan, mijn 
kinderen, zullen jullie morgen de ware "voetbankjes" zijn, de ware stemdragers van mijn woord. 
Voorbereid door de ontplooiing van jullie gaven, zullen jullie mijn woord in alle zuiverheid 
overbrengen. Ik wil geen onwetendheid onder mijn volk Israël zien, nadat deze kostbare tijd van mijn 
verkondiging door het menselijk verstand voor u voorbij is. 
18  Wie onder u zal na 1950 deze Goddelijke Zaak verloochenen? Als jullie zo handelen, zal dat uit 
onwetendheid zijn, en het is onwetendheid die ik op dit moment onder jullie wil uitbannen. Want hij 
die verlicht is, zal zich niet terugtrekken, hij zal standvastig blijven en voortgaan op het pad. Maar wie 
Mij niet begrepen heeft, zal niet inzien dat het de vrucht is geweest van zijn gebrek aan 
voorbereiding, van zijn gebrek aan geloof en vergeestelijking, en daarom zal hij terugkeren tot zijn 
afgoderij en fanatisme. 
19 Als jullie op deze weg onvolmaaktheid zien, schrijf dat dan niet toe aan Mijn Goddelijkheid, Ik ben 
volmaakt. Schrijf het toe aan uw naaste die zich niet heeft weten voor te bereiden om u te leiden 
met de volmaaktheid waarmee Ik u heb onderwezen. 
20 Ik heb u gezegd: voor Mijn Geest zijn er geen nationaliteiten, er zijn geen kasten noch 
geslachtsdelen, er zijn geen rassen noch kleuren. Jullie zijn allen Mijn kinderen, en voor allen heb Ik 
Mijn armen geopend, en allen heb Ik ontvangen. Ik heb hem die berouwvol en berouwvol aan Mijn 
voeten komt ─ het hart dat verdorven is, dat nog sporen van bloed aan zijn handen draagt ─ 
ontvangen en Ik heb hem in bescherming genomen tegen de gerechtigheid van de aarde. Waarom? 
Omdat hij mijn kind is. En al is hij de wreedste zondaar op aarde geweest, al heeft hij gedood, ik heb 
hem vergeven en gezegd: "Zondig niet meer." Ik ben de vergeving, maar ik wil dat die vergeving voor 
altijd je redding is. 
21 Ik wil dat jullie je boze wegen verlaten, opdat een ieder Mijn woord verstaat en berouw heeft over 
zijn fouten, opdat jullie berouwvolle zondaars zijn in Mijn tegenwoordigheid, opdat jullie belijdenis 



doen aan jullie God. Want ik zal u in stilte aanhoren en uw zonden niet bekendmaken. Ik zal jullie niet 
verraden, Mijn kinderen, Ik zal jullie raad geven als de trouwste van jullie vrienden. Neem op aarde 
geen deel aan de verboden vruchten, geniet niet van wat niet van u is, doe geen werken die u 
onteren in het leven. Wees mannen of vrouwen die in alle eerbaarheid en rechtschapenheid leven, 
zoals ik jullie heb geleerd. Indien enige zwakheid u tot zonde heeft gebracht, toon dan nu berouw 
over uw overtreding. Sta toe dat Mijn genade je reinigt. Maar ik wil dat je berouw zuiver van hart is. 
22 Corrigeert u, vernieuwt u, want de Meester heeft in deze tijd tot u gezegd: Ik maak gebruik van de 
zondaar, maar niet van de ongeregelde zondaar, maar van de berouwvolle zondaar. En als je berouw 
hebt getoond, wat heb je dan ontvangen? Vrede, gemoedsrust, evenwicht in uw ziel, gevoelens van 
dankbaarheid, en deugden van uw God. 
23 Welke mens is in staat u een ogenblik van geestelijke rust te geven, zoals Ik u die elk ogenblik 
geef? Welke man adviseert u zoals ik dat doe? Besef dat niemand op aarde in staat is je pad met 
zoveel betrouwbaarheid en bekwaamheid voor te bereiden als ik dat met jou doe. En toch wil je van 
dat pad afwijken om nieuwe avonturen te beleven. 
24  Mannen en vrouwen die hebben geleden onder het heengaan van uw familieleden, die zijn 
gestorven ─ van hen die met u leefden, die u gemoedsrust gaven en uw harten met liefde vulden: 
Zijn jullie het er niet mee eens dat mijn wil is volbracht in jullie geliefden? 
Jullie moeders hebben het verlies van jullie kinderen gevoeld, jullie kinderen zijn verweesd in het 
leven achtergelaten, jullie hebben de aanwezigheid verloren van jullie meest geliefde mensen die 
jullie ouders waren. De echtgenotes hebben hun trouwe metgezellen zien heengaan. Ik heb ze uit 
hun leven weggenomen, Ik heb ze naar de andere wereld gestuurd. Maar wil je je bemoeien met 
mijn hoge raad? Nee. Want jullie moeten beseffen dat jullie slechts tijdelijk in deze wereld zijn, dat Ik 
hen slechts heb verwijderd omdat Ik een nieuw leven voor hen in petto heb. 
Maar nu zijn jullie harten het eens geworden, en als jullie gehuild hebben over de afwezigheid van 
jullie geliefden, dan was dat vanwege de zwakheid van jullie aardse natuur. Maar uw geest, die mijn 
allerheiligste wil heeft begrepen, heeft vreugde gevoeld. 
25 De Vader zegt tot jullie: Volg elk van mijn bevelen op met liefde, met goedkeuring en vrede. Want 
op een dag, niet zo ver weg, zal ook jouw ziel de andere wereld binnengaan en de zielen zien die vóór 
jou zijn gestorven. Jullie wonen nog steeds op deze planeet, maar ik zeg jullie, hetzelfde lot wacht 
jullie. Heb echter in dit leven kracht, licht en vrede, opdat gij rechtvaardig moogt blijven leven in deze 
wereld. Als ik je dan wegroep, zullen je ogen opengaan voor dit nieuwe leven, en zul je een nieuw 
pad beginnen. 
26 Welgelukzalig is hij, die bereid is, want hij zal zijne loutering ontgaan, en een nieuw leven op zijn 
weg zien. 
27 Verwijder u van de wereld, richt uw ogen op Mij en verkwik uzelf met Mijn Aanwezigheid. Laat 
Mijn woord in je hart gegrift staan, zodat je sterk zult zijn en je niet door verleiding zult laten beroven 
van wat Ik je met zoveel liefde heb toevertrouwd. Vervul de wet, zodat jullie ware spirituelen kunnen 
zijn. Want gij zijt altijd in slaap geweest, en ik heb u gewekt. Als jullie vastbesloten zijn om bij Mij te 
zijn, zullen jullie de last van jullie schulden niet voelen. 
28  Ik kom in deze tijd om de vervulling van de bevelen van mijn werkers te ontvangen en in hun 
zielen mijn liefde en mijn kus van vrede, geestelijke gelukzaligheid achter te laten. Ik wil dat jullie de 
spiegel zijn voor anderen ─ voor hen die mijn Aanwezigheid onder jullie ontkennen, die niet geloven 
in mijn manifestatie door het menselijk intellect. 
29  Mijn Geestelijke Wereld beschermt je en is de staf in je leven. Maar wanneer gij in de duisternis 
zijt, tonen zij Mij hunne tranen, omdat gij vergeten zijt, dat zij het zijn, die over u waken. 
Maar Ik kom als Vader om jullie raad te geven ─ als Meester om jullie te onderrichten, en als God om 
jullie Mijn zegen en barmhartigheid te schenken. Ik zie de discipelen met de hoop om Mij te 
bereiken. Maar Ik zeg jullie dat iedereen die bij Mij wil zijn, gehoorzaam moet zijn. 
30 Ik heb u onderwezen, opdat gij zoudt begrijpen en vergeestelijkt worden. 
31  Mijn manifestatie door de menselijke geest loopt ten einde. Maar als jullie mijn leer begrijpen, 
zullen jullie je verenigd voelen in gedachte en wil, en zullen jullie elkaar liefhebben. 
32  Er zijn nog maar enkele morgengebeden waarin jullie Mijn woord zullen horen door het menselijk 
verstand, en het is noodzakelijk dat jullie Mij begrijpen, zodat jullie de betekenis van dat woord tot in 



het diepst van jullie hart met je meenemen. Ik ben tot jullie gekomen, morgen moeten jullie 
geestelijk opstaan om Mij te bereiken. 
33  Na het einde van Mijn manifestatie door het menselijk intellect, zal de lering die Ik u heb gegeven 
in uw wezen weerklinken. Jullie zullen je weemoedig voelen vanwege de afwezigheid van die 
manifestatie, en dan zullen jullie wenen om de ongebruikte tijd, toen jullie geen gebruik maakten van 
wat Ik jullie in Mijn Leer gaf. 
34  Ik heb u op dit ogenblik geroepen, geliefde mensen, opdat gij bereid moogt zijn. maar indien gij 
deze gelegenheid afwijst, zal Ik u toestaan op uw eigen weg voort te gaan en Ik zal u zacht en nederig 
op uw schreden volgen en indien gij zoudt vallen, zal Ik u vriendelijk en liefdevol weder oprichten en 
na uw lange omzwervingen zal Ik u wederom tot Mij trekken; Ik zal niet toelaten dat gij valt, maar Ik 
zal u oprichten en Ik zal u weder oprichten 
35  Ik heb u verheven tot een hoger niveau dan dat waarin de mensheid zich bevindt. Ik heb uw ziel 
vooruitgang gegeven, opdat gij, evenals uw Meester, u zult buigen tot de mensheid om haar te 
verheffen, zoals Ik met u heb gedaan. Je moet niet kijken naar de splinter in het oog van je 
medemens zonder eerst te kijken naar de balk die in jezelf zit. Begrijp deze woorden, mensen, want 
de mensheid heeft ze nog niet begrepen. 
36  U zult mijn kerk vormen. Het zal de vereniging zijn van de reine zielen, de zielen van goede wil, 
die hun God liefhebben en Hem dienen. Zij zullen de zielen van het licht zijn, die niets kwaads meer 
in zich zullen hebben, want duisternis zal geen plaats hebben in die zielen, daar zij rein zullen zijn als 
sneeuwvlokken. 
37  Ik heb u gezegd: gij zult deel uitmaken van mijn scharen die hard zullen strijden om de mensheid 
uit haar duisternis te bevrijden, en door uw gehoorzaamheid zult gij het niveau van volmaaktheid 
bereiken. U zult vele goede werken kunnen doen als u zachtmoedig, nederig en vol geloof in uw 
Vader bent. Want Ik zal Mijzelf bekend maken door jullie verstand, omdat Ik jullie grote gaven heb 
gegeven en Mijzelf in jullie heb uitgestort als licht, genade en wijsheid. 
38 Ik heb jullie rijk gemaakt, opdat jullie van die rijkdom aan de behoeftigen geven. Want jullie 
moeten geen egoïsten zijn die alles voor jezelf willen. Want als je zo zou handelen, zou je van mijn 
barmhartigheid verstoken blijven. 
39 De profetieën zullen uitkomen en dan, wanneer de mensheid in haar verwarring, in haar 
duisternis is, zult gij hun het licht tonen en mijn tegenwoordigheid aan u bekend maken. 
40 Begrijpt Mij, mensen, Ik spreek duidelijk tot jullie en ontvang jullie liefdevol. Kom om je dorst te 
lessen, Ik ben de Bron van Levend Water. Rust bij Mij, die Vrede ben, en verkwik u bij Mij, die 
Volmaakte Wijsheid ben. 
41  Bedenk, mensheid, dat het noodzakelijk is dat pijn bij u is, opdat gij Mij kunt voelen. Maar geef 
niet uw Heer de schuld van deze gebeurtenissen, maar uzelf. Toen het lijden tot jullie kwam, zeiden 
jullie tot Mij: "Heer, waarom straft U ons?" Maar jullie erkennen de vrucht van jullie werken niet om 
tot Mij te zeggen: "Heer, wij hebben gezondigd, vergeef ons." 
42  Wanneer de mensheid eenmaal weet, hoe zij zich op Mijn weg moet richten, zal zij zichzelf 
hebben gered en allen zullen hun God en Heer liefhebben en elkander liefhebben. Daarom zeg ik 
tegen jullie: Bewaar Mijn onderricht in uw hart, heb Mijn wijsheid in uw ziel en geef haar op alle 
manieren door aan de mensheid, zoals Ik haar aan u heb gegeven. Help het op te staan, hef het op 
met de kracht die ik aan jullie zielen heb toevertrouwd. 
43  Ik geef u sandalen voor uw voeten, opdat gij goede voet zult hebben en daarom op alle wegen 
zult wandelen, Mijn licht brengende. Jullie zullen wandelen bij volmacht van Mij, want Ik heb een 
verbond met jullie gesloten opdat jullie deze gezegende zending zullen vervullen. Dan, wanneer jullie 
tot Mij komen, zullen jullie Mij jullie oogst laten zien. 
44 Opnieuw zal Ik mij in uw ziel verlustigen en u het onderricht voorhouden dat gij moet leren, 
omdat gij in praktijk moet brengen wat Ik u als Meester heb geleerd. 
45  Gij toont Mij uw gehoorzaamheid en de ijver die gij in uw hart hebt om Mij te volgen, en dit doet 
u Mijn Goddelijk Woord begrijpen. Het is Mijn Wil dat jullie bereid zijn de ware boodschappers van 
Mijn Woord te zijn, opdat de mensen ontwaken en Mij voelen op de bodem van hun hart ─ opdat zij 
de Weg zullen kennen en bewandelen en in harmonie met Mij zullen zijn. 



46  Gij hebt verschillende beproevingen doorleefd en zijt daarin niet zwak geweest, omdat Mijn 
kracht in u is gebleven. Ik, als Vader, bemoedig u met Mijn woord en wijs u op het ogenblik waarop Ik 
u de barmhartigheid toevertrouw die de mensheid nodig heeft. Jullie zullen Mij vertegenwoordigen 
en het Brood des Levens en het licht van Mijn Heilige Geest aan jullie medemensen brengen, opdat 
zij aan hun duisternis mogen ontsnappen. 
47  Ik zal gebruik maken van de zielen die Ik heb gezuiverd en gereinigd ─ degenen aan wie Ik licht 
heb gegeven voor hun geestelijke ogen om Mijn Aanwezigheid in dit Derde Tijdperk te herkennen ─ 
jullie die Ik heb voorbereid met Mijn Woord, zodat jullie het getuigenis van Mijn Aanwezigheid in 
jullie harten kunnen doorgeven. 
48 Jij bent tot Mijn Aanwezigheid gekomen in nood, zonder iets goeds. Maar Ik heb uw ziel 
toebereid, Ik heb haar bekleed met het licht van mijn heilige Geest en Ik heb onder u mijn 
genadegaven verdeeld, opdat gij naar de noodlijdenden kunt gaan en hun deelgenoot kunt maken 
van de rijkdommen die Ik u heb toevertrouwd. 
49  Daarom heb Ik u grondig voorbereid en gezuiverd om van u gebruik te maken ─ degenen onder u 
die zich van het kwade en van de leugen hebben afgekeerd ─ de zielen in wie, toen zij Mijn woord 
hoorden, Mijn licht doordrong, dat hen verlichtte en hen deed erkennen waar de ware God is. 
Daarom hebt gij u afgewend van de verwarring die de wereld heeft gebracht met haar valse leringen, 
waarmee de mensheid Mij zoekt, omdat zij niet heeft ingezien dat haar God zich niet openbaart in 
het materialisme van haar werken. 
50  Verhef uw zielen en communiceer met Mij van geest tot geest. Maar om dit gesprek te kunnen 
voeren, is het nodig dat je Mijn Goddelijke Wet in je hart hebt ingeprent, zodat je krachtens deze 
vergeestelijking met Mij in gesprek kunt zijn. Ik zeg het je: Wanneer Ik niet meer tot jullie spreek door 
middel van het menselijk verstand, zal Ik Mij niet verwijderen uit jullie ziel, Ik zal in jullie wonen 
omdat dit noodzakelijk is om Mijzelf bekend te maken aan de mensheid door jullie bemiddeling. 
51  Het was Mijn wil dat jij als eerste aan deze tafel zou zitten. Het is Mijn allerheiligste Wil geweest 
dat jullie verzameld en om Mij heen verzameld zouden worden om jullie je erfenis te geven en jullie 
van behoeftigen te veranderen in rijken die de schat van Mijn Woord bezitten. Zo hebben jullie 
geestelijke ogen het licht van een nieuwe dag gezien, want jullie zijn de discipelen van het Derde 
Tijdperk dat Ik heb voorbereid, opdat jullie later aan de mensheid getuigenis zullen afleggen van Mijn 
Aanwezigheid ─ opdat jullie in alle waarachtigheid en met wijsheid over Mijn Wet zullen spreken ─ 
opdat jullie het Evangelie van Mijn Liefde zullen verkondigen en Mijn Aanwezigheid door jullie 
werken voor de mensen voelbaar zullen maken, zodat berouw in hun harten moge komen over hun 
vroegere overtredingen en fouten, zodat zij hun valse goden verlaten en hun ware God vinden, en 
door uw bemiddeling troost en hoop ontvangen voor de komende tijden, waarin mijn profetieën in 
vervulling zullen gaan. 
52  Op uw weg zal duisternis oprijzen om de mensen te omvatten. Maar jullie niet, want jullie dragen 
mijn licht in jullie geest en hart. U kunt niet langer omhuld worden door de duisternis van de wereld, 
die het verstand verduistert en de mensen verblindt, zodat zij de stem van hun geweten niet horen. 
Toch is dit de strijd die ik u toevertrouw, want in uw hand heb ik een zwaard van licht gelegd dat de 
donkere grotten zal verlichten. 
53  U zult zien hoe de mensen, in hun beperking, zullen blijven buigen voor valse goden. Maar het 
licht van mijn Woord zal doordringen tot in het binnenste van hun hart, en zij zullen de aanwezigheid 
van mijn Geest voelen. 
54  De scharen zullen uittrekken en zich zuiveren, opdat zij door uw bemiddeling mijn boodschap 
zullen ontvangen. Want de Vader komt in verlangen naar het heil van de zielen, en het is 
noodzakelijk dat zij zich vooraf reinigen en zuiveren om mijn barmhartigheid te ontvangen. 
Sommigen zullen zich verzetten, omdat zij vol machtswellust zijn, omdat zij zich onder de scharen tot 
heersers hebben verheven, en hun zielen verduisterd en verward zijn geworden. 
55. Jullie zullen horen hoe jullie medemensen de waarachtigheid van Mijn Boodschappen, gebracht 
door jullie transmissie, zullen ontkennen en zullen zeggen dat jullie de verkeerden zijn ─ onvolmaakte 
mensen die Mijn Aanwezigheid niet in zich kunnen dragen, in het diepste van hun wezen. Want zij 
behoren toe aan hen die Mij willen ervaren als een andere koning van deze wereld. 



56  In het Tweede Tijdperk regeerde Ik vol ootmoed om Mijn Leer aan de mensen te brengen, maar 
zij geloofden niet in de komst van de "Eniggeboren Zoon van de Vader". Evenzo zullen jullie 
medemensen in deze tijd ontkennen dat jullie Mijn boodschappers zijn, Mijn uitverkorenen, die Ik 
heb begiftigd met Mijn genadegaven, opdat jullie Mijn werk in alle duidelijkheid bekend kunnen 
maken. Want zij zullen u nederig zien en vernemen, dat gij tot de dwalende menschen behoordet, 
dat gij ook vroeger in vuilheid en zonde hebt geleefd. Maar gij zult tot hen spreken van mijn liefde en 
hen uitnodigen mij te ontvangen in hun hart, opdat ook zij de reddende haven kunnen vinden. 
57  Op deze wijze zult gij door de landen gaan, en dan, wanneer gij uitvoerig gesproken hebt, 
wanneer gij onvermoeibaar mijn liefde en mijn barmhartigheid voor de mensheid hebt geopenbaard, 
wanneer gij de ware verering hebt getoond, die zij aan hun God moeten aanbieden, dan zal deze 
mensheid mijn oordeel ontketend zien, en de grote zuivering van de mensheid zal beginnen, totdat 
zij zuiver en helderder is dan het goud in de smeltkroes. Hun zonde zal met vuur eindigen, en de 
machtigen zullen beseffen dat mijn macht groter is dan de hunne, en dat mijn gerechtigheid boven 
alle wetten staat. Hun vijandschap zal worden weggenomen en afgeschaft. Want mijn liefde zal het 
vuur zijn dat het hart van de mensen zal zuiveren. Dan zullen de grote massa's mijn aanwezigheid 
voelen, en dit zal gebeuren, Israël, wanneer je werk, je gezwoeg tot bloei zal komen. De velden zullen 
vruchtbaar zijn, en mijn zaad zal zich vermenigvuldigen in honderdvoud. 
58  Je strijd zal doorgaan zelfs nadat je je lichaam hebt verlaten. Uw ziel zal het leven van mijn heilige 
Geest in zich blijven dragen, het leven van de genade, het eeuwige leven, en gij zult werken als mijn 
engelen, opdat de komende geslachten mensen van goede wil zullen zijn, die elkander liefhebben en 
mijn vrede voeden en hun God verheerlijken met hun werken. 
59  Vandaag is de mensheid in chaos, ze slaapt in een diepe slaap. Het heeft Mij niet gevoeld, het 
heeft Mij niet gehoord, en slechts weinigen zijn wakker en voelen de aanwezigheid van hun Heer. 
Maar de mensen zullen uiteindelijk begrijpen dat het nu de tijd voor hen is om zich te vergeestelijken 
om de top van de berg te bereiken. Want zij zullen het licht van de Heilige Geest ontvangen, zodat zij 
aan hun duisternis kunnen ontsnappen. 
60  De tijd van hun verwarring loopt nu ten einde, de koninkrijken dezer wereld zullen beven en zien 
dat hun fundamenten vals zijn, en op deze wijze zal mijn wil worden gevoeld. Maar het is jullie plicht 
de wereld voor te bereiden, want het is mijn Wil dat mannen, vrouwen en kinderen de Blijde 
Boodschap horen. Aan hen die hebben gehuild en troost verwachten ─ geef het hun, toon hun de 
waarheid in het diepst van je hart. 
61 Ik zegen de pijn die jullie om mijnentwil hebben doorstaan, want alles wat jullie om mijnentwil 
lijden zal jullie eeuwig waardig maken. 
62  Ik geef kracht aan uw ziel en laat u wapens van licht in handen, opdat gij de valkuilen kunt 
overwinnen die de verzoeking als hindernis zal opwerpen. Op deze manier zullen jullie blijven 
wandelen naar het Koninkrijk dat Ik jullie beloofd heb. 
Mijn vrede zij met u! 
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De tijd van de Heilige Geest 63 
 
Instructie 319  
(Zaterdag van Vreugde, 8 april 1950) 
De Goddelijke Drievuldigheid, vandaag gemanifesteerd in de derde fase 1 
De twijfel 5 
De verlossing van alle geestwezens 7 
Er zijn vele werelden die bewoond worden door kinderen van de Goddelijke Geest 11 
De twijfel 15 
Geestelijke rust 18 
"Zalig zij die geloven zonder gezien te hebben" 22 
Afschaffing van riten en religieuze praktijken 32 
De geestelijke toekomst 34 
Thomas van de Derde Tijd 38 
De oorlog tegen menselijk onrecht 43 
 
Instructie 320 
Drie tijdperken van openbaringen en profetieën 5 
De betekenis van Pasen 12 
Oorzaak en gevolg van mentale retardatie 26 
Het instinct om irrationeel te zijn en de geest van de mens 34 
Geestelijke uitwisseling 44 
De onsterfelijkheid van de geest 50 
Wij leven het eeuwige leven 51 
Het voorbeeld van het lijdensverhaal van Jezus 56 
Maria is deel van de goddelijkheid 71 
 
Instructie 321 
De waarheid is in de eenvoud 4 
Voor het altaar van het geweten 10 
Profetische woorden 14 
Spiritualiteit is geen offer 21 
De mens zuivert zichzelf 26 
Mentale analyse 28 
De werkelijke waarden 34 
Spirituele vibraties 38 
De strijd in de geestenwereld 53 
Het onderricht van de spiritualiteit 67 
De betekenis van de handelingen van de geestenwereld 70 
Voor de geest zijn er geen materiële afstanden 73 
Spirituele cultusactie zonder fanatisme 86 
 
Instructie 322 
Missie en vervulling in het derde tijdperk 1 
Met het verstand kun je de waarheid niet ontdekken 15 
Het schudden en ontwaken van de mensheid 20 
De geestelijke realiteiten 36 
De vergiffenis 52 



 
Instructie 323 
Mentale voorbereiding 1 
De kracht van het geestelijk gebed 24 
Rechtstreekse communicatie met de Schepper 43 
De profetie van Joël 2:28 is vervuld 44 
De wil van de Vader is vervuld 50 
Geweten 56 
De terugkeer van de Heer en het effect daarvan 68 
 
Instructie 324 
De strijd van geestelijk Israël in alle tijden 2 
Juiste analyse 16 
De materie is secundair 22 
De universele liefde bevat het moederschap? 32 
Mentale communicatie 49 
Begrijpen wat vragen en ontvangen is 56 
Ons doel is de eeuwige vereniging met God 58 
 
Instructie 325 
Hypocrisie en slechtheid heersen nog steeds in de wereld 11 
De ontwikkeling van geestelijke vermogens 26 
Communicatie van Geest tot Geest 27 
Allen kunnen de verloren tijd inhalen 38 
Eerst de strijd, dan vrede 46 
Het tijdperk van communicatie van Geest tot Geest 54 
De tijd van het oordeel en de eindstrijd 58 
De mensheid kweekt nog steeds het slechte zaad 65 
Voorbeelden van voorbije tijdperken 74 
Tijd van geestelijke onrust 81 
Het waarom van de derde keer 84 
 
Instructie 326 
Het belang van spiritualiteit 8 
Schoonmaken voor de derde keer Opdracht 10 
Spiritualiteit, niet religiositeit 18 
Fouten veroorzaakt door materialisme en het ware geloof 30 
God heeft geen vorm 35 
Het is tijd voor sublieme interpretaties 41 
De wet van de liefde 48 
Leven in innerlijke vrede en gemoedsrust 54 
Spiritualiteit is geen mystiek 63 
 
Instructie 327 
De weg van de Geest naar het koninkrijk van volmaaktheid 1 
Het verhaal van de geestziel 4 
Het waarom van examens 14 
Het belang van het einde van 1950 26 
Mentale communicatie na 1950 37 
Het menselijk leven is ook belangrijk 41 
Niets gaat verloren 47 
 
Instructie 328 



Het Derde Testament 9 
Spiritualiteit zal zich over de wereld verspreiden 10 
De testen zijn gebaseerd op liefde 11 
Het waarom van de schepping van de Geest en van de mens 19 
Van tijd tot tijd is de goddelijke leer vervalst 26 
Wijzelf zullen het koninkrijk van het kwaad met het goddelijke zwaard vernietigen 34 
De profetie van de Apocalyps 36 
Zoekers naar God 42 
De Geest geneest alle slechtheid 52 
 
Instructie 329 
Spiritualiteit vereist wilskracht en gelijkmoedigheid 1 
De essentie van het goddelijke Woord 12 
Een absolute verandering in het leven van de mens 22 
Gevolgen van verwarring 39 
Spirituele communicatie door middel van bestraling 43 
De wet van reïncarnatie is niet louter theorie 51 
 
Instructie 330 
De goddelijke beloften zijn vervuld 3 
De zending van de discipel 6 
De komst van het "Koninkrijk der hemelen" 13 
De missie van Elias 17 
Er zijn geavanceerde geesten, maar geen superieure 19 
De 144.000 gemarkeerden werden voorspeld 21 
Allen zijn broeders 27 
Geestelijke vrijheid 28 
Het derde bericht 30 
Vereniging 39 
 
Instructie 331 
De Waarheid van Spirituele Communicatie 1 
Misvattingen over de zogenaamde Christenen 6 
De geestelijke boodschap 12 
Spiritualiteit en materiële vooruitgang 27 
 
Instructie 332 
Universeel Geestelijk Gebed 1 
Universele Liefde 3 
De geest met of zonder materie is eeuwig 5 
Profetie over het Joodse volk 10 
De ware "beloofde aarde" 17 
De 144.000 uitverkorenen van het geestelijke volk Israël 19 
Het bereiken van de Wet van Liefde 27 
De dagen naderen! 31 
De openbaring over reïncarnatie 34 
 
Instructie 333 
Twijfel komt door onwetendheid 7 
Spiritualiteit 18 
Het Derde Testament 27 
De verschillende vormen van goddelijke communicatie 30 
De zending van de Ambassadeurs van de Spiritualiteit 43 



Een nieuwe mensheid zal opstaan 54 
Weten te vergeven 55 
Geestelijk gebed verlicht 61 
De twee manieren 65 
De beloofde tijdperken 78 
 
Instructie 334 
Het geweten is de goddelijke stem in de mens 6 
De voorspelde geestelijke strijd 16 
Vervulling van Goddelijke Principes 35 
Mentale voorbereiding 49 
De strijd van goed tegen kwaad 56 
Het waarom van herstel 61 
De slag van de Guardian Angels 70 
 
Instructie 335 
Het vleesgeworden Israël in de drie tijdperken 3 
Geestelijke Gaven 7 
Profetieën en hun interpretaties 10 
Joël 2:20, 30, 31 14 
De mensheid heeft vrede nodig 18 
Verlossing is zeer nabij 18 
Het waarom van reïncarnaties 22 
De beproevingen zullen ons tot ontwaking brengen 24 
De inhoud van het "Boek van het ware leven" 32 
Pinksteren 35 
De invloed van het geestelijk verenigde Israël 38 
 
Instructie 336 
De Getrouwe Getuigen van het Derde Tijdperk 5 
Uit geloof komt kracht voort 23 
De triomf van het licht over de duisternis 32 
De gevoeligheid voor de goddelijke ingevingen 34 
De mensheid kent God niet 40 
De rem van het materialisme 47 
De zending van de 144.000 van Geestelijk Israël 57 
 
Instructie 337 
De rijkdom van het onderwijs voor de geest 1 
Het verkeer van geest tot geest 23 
De geestelijke leer bereidt ons voor op de volledige vervulling 29 
Gelijkheid 43 
De Derde Periode begon in 1866 50 
Spiritualisme 64 
 
Instructie 338 
Belang en evolutie van de geest 2 
De zeven zegels 15 
Goddelijke raad 20 
Profetie over de zuivering van de mensheid 57 
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