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DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE 

 

VOORWOORD  
 

 

 

Mijn kind, Ik, jouw hemelse Vader, spreek jou in je innerlijk aan! 

Jij hebt deze tekst voor je en leest, misschien nog met de nodige twijfels, Mijn woorden aan jou.  

 

Jij bent gezegend, Mijn kind, of jij je in deze lessen, die je hier aangeboden worden, verder 

verdiept of niet, want immers, er zijn vele wegen, die naar Mij leiden. Deze geestelijke lessen 

kunnen je een hulp zijn, opdat ook jij in je binnenste, in stilte, Mijn liefdevolle woord kunt gaan 

vernemen.  

 

Mijn verlangen naar jou is onbeschrijfelijk groot! 

Hoor jij Mijn roepen naar jou? 

Verhef je uit het stof van deze vergankelijke aarde! 

Ga de weg van onzelfzuchtige liefde en richt zo je blik hemelwaarts! 

Je echte , ware thuisbasis, is bij Mij.  

 

Onrustig zoekend, twijfelend, ga jij zolang je weg over deze aarde tot jij in Mij  

rust, troost, en geborgenheid hebt gevonden. 

Kom, aarzel niet langer, ga op weg om je van de aardse zwaarte te bevrijden  

en Mij te zoeken in je binnenste!  

 

Zie, vol vreugde kom Ik jou tegemoet, om je in liefde te ontvangen  

en je stap voor stap naar je geestelijk tehuis te begeleiden. 

Waarheen je wegen je ook voeren, overal ontmoet je Mij en hoor je Mijn vragende oproep:  

 

Keer terug naar huis, Mijn kind! 

 

 

     AMEN 
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DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 1 
 

 Ik, JEZUS CHRISTUS, beloofde: Waar twee, drie, of meer in Mijn Naam samen komen, 

daar ben Ik midden onder hen. Aldus straalt Mijn liefde in jullie harten. Stromen vol genade 

dalen neer en lichte engelen uit de hemel omringen jullie. 

 Jullie zijn hier samen gekomen om in gemeenschap de Weg van liefde te gaan. Maar voor 

we beginnen dienen jullie in je besluit absoluut vrij te zijn, voordat je tot deze Weg, die Ik jullie 

nu aanbied, JA zeggen en voor Ik jullie Mijn zegen geef. Jullie zijn altijd vrij om te komen en om 

te gaan, zo vrij, zoals God, jullie en Mijn Vader, je schiep. 

 De Liefde gaat over de aarde. Ik, Jezus Christus, ben de liefde van de Vader, Een met Hem. 

Uit Hem kwam Ik in Mijn eigenschap van Liefde naar jullie op aarde en leerde aan Mijn 

volgelingen en aan allen, die naar Mijn woorden wilden luisteren, de Weg van liefde. 

 Ik leefde deze Weg voor om zo een voorbeeld te zijn voor alle mensen van toen en ook 

jullie dienen thans, zoals Ik, deze Weg te gaan.  

 In het grootste verdriet, in Mijn doodssmart, vergaf Ik Mijn vijanden, met de woorden: 

“Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen…!”  

 Ik zegende hen. Op het moment van Mijn lichamelijke dood aan het kruis straalde Mijn 

liefde naar iedere mensenziel, ongeacht of ze op aarde was of zich in het zielenlichaam aan gene 

zijde bevond en steunde haar, opdat zij de terugweg zou vinden en zo de Val tot een einde zou 

komen. Er is nl. geen diepere Val dan op deze planeet-aarde. Mijn Geest van liefde gaat thans 

opnieuw over de aarde en straalt in het <Ik Ben>, via bemiddelaars, <woord-instrumenten>, 

mensen, die op diverse plaatsen op aarde Mijn lichtwoorden ontvangen en deemoedig verder 

geven. 

 Mijn wil is echter, dat jullie ook vrij worden van deze <woord-instrumenten>. Mijn bron is 

in ieder mens aanwezig. Zij is slechts afgedekt door voorstellingen, meningen, vooroordelen en 

menige andere reden, die de mens van de goddelijke oerliefde scheidt. 

 Ik leid jullie terug naar de Eenheid in liefde met de schepping, zo, zoals God, de eeuwige 

scheppingsgeest, voor zijn gevallen kinderen heeft voorzien.  

 Ik leid jullie ook in de Eenheid met het mineraalrijk, met het plantenrijk, en met ieder dier. 

Ik leid jullie ook in de liefde tot ieder mens. De mens oordeelt snel. Ik herinner jullie aan de 

overspelige vrouw, de echtbreekster, die gestenigd zou worden. Allen hadden reeds een steen in 

hun hand. Ik sprak tot deze: “Wie van jullie zonder zonden is, die werpe de eerste steen…!”  

 Ik keek hen aan en schouwde in hun hart en… de een na de ander boog zijn hoofd, legde 

zijn steen terug op de grond en ging heen. Dat mag jullie laten zien, dat geen mens zonder schuld 

over deze aarde wandelt. Deze planeet is de diepst gevallen plaats in de hele schepping en 

tegelijk een indrukwekkende leerplaneet, waarin in een incarnatie Mijn kinderen, als ze van 

goede wil zijn om deze lichtweg, ook wel thuisweg genoemd, terug naar de Vader-Moeder-Geest 

kunnen gaan, en deze weg ook kunnen voltooien. 

 Ik leer jullie de uitstromende kosmische liefde, die geen grenzen stelt en zich van niemand, 

ook niet in de Geest, afscheidt. Ik leer jullie de sociale-liefde, die steeds opnieuw de ander 

vergeeft, ook wanneer er aan jou onrecht is aangedaan.  

 Ik leer jullie de liefde om je naaste de helpende hand te reiken, maar alleen dan, wanneer 

deze zijn hand uitstrekt, want ieder kind heeft zijn vrije wil. Dit is een wet uit de goddelijke 

wetten: Je dient pas dan te helpen, wanneer iemand je concreet vraagt, want alleen dan acht je de 

vrije wil van de ander. 
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 Ik leer jullie ook om je fijnere gevoelens te ontwikkelen, opdat je ook de onuitgesproken 

vragen kunt waarnemen en deze, vanuit je bereidheid om te helpen, kunt beantwoorden. 

 Ik leer jullie ook om je innerlijk op een <hogere trilling> te brengen, zodat jij je met je 

broeders en zusters op alle hogere woonplaatsen kunt verenigen.  

 Ook leer Ik je om de kosmische-essentie in jezelf te onderzoeken en je in de eeuwig-heilige 

liefde, die de scheppingskracht van de hemelse Vader is, in te leven. 

 Ik leer jullie ook om afstand te nemen van de wereld en het <al-te-menselijke> in je en om 

je vanuit het menselijk-zijn te verheffen tot je eeuwige Ware-Zijn, je bewustzijn los te maken van 

het menselijke om op te stijgen tot het bewustzijn van je Geestesziel! 

 Nu is je bewustzijn nog vaak op het uiterlijke gericht en identificeren je je nog met het 

fysieke lichaam. Daarom onderga je pijn, leed en heb je soms gevoelens van onlust. Het zijn de 

bergen en dalen van je aardse beleving. Verhef je echter je bewustzijn -met Mijn kracht en Mijn 

lering- tot het niveau van je ware geestelijk Zijn, dan zwijgt de menselijke smart.  

 Liefde stroomt dan - zonder onderscheid - naar je medemensen. De geestelijke oren zijn 

dan geopend en je hoort dan in je innerlijk Mijn liefdevolle stem, die je roept en die je helpt, ja, 

die nooit zegt: “Mijn kind doe dit of doe dat”, maar je altijd je vrije wil laat en die je vrij laat om 

op ieder moment voor Mij te kiezen en daarmee voor je groei naar het Licht, soms ook voor 

wegen, die je schijnbaar in de diepte voeren, omdat je nog het een of ander uit vorige incarnaties 

moet uitzuiveren. Wie Mij innerlijk, uit vrije wil, de hand reikt, die draag Ik omhoog naar God, 

naar huis in de eeuwigheid! 

 De weg, die wij - indien jullie willen - gezamenlijk gaan, is te vergelijken met een 

bergtocht. In het begin wandelen jullie nog over zachte weiden, door een schaduwrijk bos, met 

mos aan je voeten, met hier en daar een zonnestraal, die jullie opmontert, zeggend: “Kom, blijf 

op de weg”!  

 Maar dan is er schaduw, donkerte, door de schaduw van de bomen, tot je aangekomen bent 

bij weiden en vlakten: Licht, helder stralend licht, begroet jullie.  

 Er liggen ook soms stenen op je pad. Stenen, waarover je struikelt. Stenen, die in wezen 

zelfkennis betekenen: “Hier en daar ontbreekt er nog iets in mij en heb ik nog aan mezelf te 

werken: Vader, ik doe het graag. Laat me a.u.b. zien, waar mijn ‘stenen-des-aanstoots’ nog 

liggen. Met iedere steen, die ik overwin, pluk ik geestelijk een bloem voor Jou, Vader, om eens, 

wanneer ik naar Jou terugkeer naar huis, niet met lege handen sta. Ik ben steeds bereid mijn 

<bergkameraden> te helpen bij hun tocht en ook om hen, die aan de kant staan, mee te nemen”. 

 Dan begint het meer moeilijke deel van de beklimming. De rotsen worden scherper, steiler. 

Menige beproeving komt op je pad. Er kan ook nevel zijn. Je vertrouwen wordt dan beproefd. Ik, 

als jullie Berggids, heb je vast aan het touw. Hebben jullie werkelijk geloof en vertrouwen in Mij, 

dan volg je Mij met zekere tred, ofschoon om je heen alles in nevelen is gehuld, een massa van 

wolken, die ieder licht opslokt. Is dan je roep, je verlangen, naar Mij of blijf je stilstaan, omdat je 

angstig bent?  

 Wie op Mij vertrouwt en doorgaat, die draag Ik door deze nevelwand heen en opnieuw 

begroet een liefdesstraal uit de eeuwige Zon van de Vader Zijn kind.  

 De beklimming wordt dan nog steiler. Jullie maken ook voor je tochtgenoten de onderlinge 

touwen vast, want je wilt immers niet alleen op de bergtop aankomen, maar, zoals het normaal 

onder bergbeklimmers is: “We komen boven aan met zijn allen!” 

 Eerst gaat de een vooruit, slaat de spijker in de rotswand, trekt zijn kameraden omhoog, 

gaat dan weer een paar treden verder, om vervolgens de touwen te zekeren. Niemand wil zo 

nodig de eerste zijn! Allen dienen jullie je onderling gelijk te voelen. God, de hemelse Vader, 

heeft immers al zijn kinderen met gelijke gaven begiftigd. Maak dus geen aanspraak op het 
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uiterlijke, het materiële, want datgene, dat nu je uiterlijke omstandigheden bepaalt, is allemaal het 

resultaat van oorzaak en gevolg. 

 God is gerechtigd, verdeelt zijn gaven op rechtvaardige wijze aan al zijn kinderen. Hij 

schenkt zijn liefde aan ieder kind, niet de een meer en de ander minder. Daarom dienen jullie je 

ook niet te verheffen boven anderen, maar je ook niet kleiner te voelen, maar in het bewustzijn te 

leven: Ik ben een kind van de vader! Om me heen zijn al mijn broeders en zusters! Dit is -

symbolisch- je geestelijke weg!  

 Verder leer Ik jullie om je iedere 3 uur in gebed met alle broeders en zusters over de hele 

aarde te verbinden, zodat om de aarde permanent een gebedssfeer is.  

 Ik leer je ook om ‘s ochtends bewust met Mij te ontwaken, teneinde de genade, die Ik je 

iedere dag opnieuw schenk, daadwerkelijk te kunnen ontvangen.  

 Ook leer ik je om in het hier en nu te leven, niet in de toekomst en niet in het verleden! Het 

verleden dienen we alleen te onderzoeken, als we willen nagaan, wat hier of daar fout is gelopen, 

en wat gezuiverd dient te worden. Ook wat in je is, eventueel uit vorige levens, niet om te blijven 

hangen in het verleden, nee, steeds georiënteerd op het heden! 

Iedere dag is een geschenk van God. Neem deze als een geschenk aan! Ik leer je ook, om 

met Mij in innerlijke verbinding te blijven en niet in het menselijke af te dalen, d.w.z. menselijk 

te denken, menselijk te handelen.  

Ik leer je ook om boven het alledaagse te staan en zo stapsgewijs in de goddelijke 

wijsheid van de eeuwige Vader te schouwen. Door Mijn lering krijg je inzicht in samenhangen, 

wetende, dat in alles wat gebeurt en… nog zal geschieden, de Liefde werkzaam is. De eeuwige 

Vader repatrieert zijn kinderen. zijn Liefde straalt! Datgene, dat niet in overeenstemming met de 

goddelijke Liefde vibreert, dus niet overeenkomstig de wet van goddelijke Orde trilt, wordt uit de 

ziel omhoog geslingerd! 

Eeuwenlange-, ja soms miljoenen jaren oude haat, speelt mee. Wat jullie nu meemaken is 

allemaal uitwerking hiervan.  

Aanschouw, zonder angst, het huidige tijdsgebeuren en verhef je boven de tijd, richting 

eeuwigheid! Zie in alles het oplichten en werken van het goddelijk Licht en de eeuwige Liefde, 

waardoor de zielen zich thans reinigen en de mensen - in hun leed - gaan inzien, dat de materie 

zich in haar eindfase bevindt.  

De Vader heeft voor Zijn kinderen een geestelijke aarde in voorbereiding. Daarom geldt, 

zoals Ik voor 2000 jaren als Jezus sprak: “Zie, Ik maak alles nieuw: Een nieuwe hemel en een 

nieuwe aarde, waarop vrede en liefde heersen. De leeuw zal vredig naast het lam liggen. De 

engelen zullen, samen met Mij, onder jullie verkeren! Vrede en liefde in het heelal!” Voor deze 

tijd bereid ik jullie thans voor.  

 

Lieve broeders en zusters, Ik geef je nu de opdracht mee, om jezelf te onderzoeken, of je 

bereid bent om samen met Mij te wandelen en of je bereid bent, iedere dag met Mij te beginnen, 

in en uit Mijn geest te leven en de dag, rustend in Mij, te beeindigen. Dan ben je in volle 

toewijding aan Mij. Slechts je JA wordt getoetst, niet, of je het al kunt!  

 

Deze innerlijke Weg kan alleen maar stap voor stap worden gegaan. Wie een goede 

bergbeklimmer is, zet zijn voet langzaam en zorgvuldig, voet voor voet, neer. Hij stormt niet de 

berg op… om vervolgens buiten adem tot stilstand te komen, te gaan zitten om vervolgens niet 

meer verder te komen. Ik vraag daarom nu alleen van binnen naar jullie JA. 
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Ontwaak iedere morgen met Mij. Wijd je eerste gedachten aan Mij! Daardoor stroomt, Ik 

herhaal het nog eens, je genade over genade toe!  

Wanneer je meteen na het ontwaken op het uiterlijke, op de wereld, georiënteerd bent, dan 

snijd je de stroom van deze goddelijke gaven af en begin je moeizaam je weg door de dag. Tracht 

dit dus in acht te nemen!  

Ik, Jezus Christus, zegen jullie allen nu in de Eenheid met God, onze hemelse Vader. 

Mijn hand rust op jullie hoofd. Ontvang Mijn liefdekracht, waarheen je wegen ook gaan.  

 

Ik ben steeds aan je zijde! 

 

 

 AMEN 

 

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 2 
 

Liefde straalt in jullie harten. Liefde straalt over heel de wereld, waarover Ik, JEZUS 

CHRISTUS, als mens wandelde en nu in de Geest weer verschijn, om al degenen, die met Me 

zijn, te roepen, die eens uittrokken om Mij te helpen, opdat het weer Een Kudde wordt onder Mij, 

de Herder.  

Een kudde in het Licht van de Liefde. Daarom verheug Ik Me, dat jullie elkaar hier 

treffen, om met Mij verder te wandelen en dat ik jullie bij kan staan, wanneer jullie moeite doen 

om het al te menselijke te herkennen en dat steeds minder ruimte geven, waardoor Ik in je ruimte 

win en door jullie op aarde kan werken. Waarlijk, Ik zeg jullie: Licht heeft deze wereld nodig, 

zeer veel Licht! Indien jullie bereid zijn, maak Ik van jullie zichtbare lichtfakkels, stralend van 

Liefde, die aangrijpend zijn voor ieder mensenhart in je omgeving. Nu al, lieve broeders en 

zusters, kunnen jullie je niet alleen tot lichtfakkels ontwikkelen, maar jullie kunnen tegelijk al 

diegenen mee ontwikkelen, die in jullie omgeving zijn. Jullie kunnen dit als mensen niet 

begrijpen. Zie, zoals een kaars een donkere ruimte verlicht en in de duistere hoeken schijnt en de 

duisternis terugdringt, zo kunnen ook jullie, al is het nog zo'n kleine vlam, nu al een lichtend 

voorbeeld zijn, ook als jij je in het alledaagse nog verliest en gelooft, pas aan het begin van de 

weg te staan. 

Wij wandelen niet voor de eerste keer over deze aarde. Ik heb Mijn kinderen nooit 

verlaten. Ik was steeds bij jullie en steeds weer waren er Lichtgemeenschappen, die zich in Mijn 

Geest verbonden, waarin Mijn Geest straalde en Mijn broeders en zusters zich voorbereidden op 

de tijd, waarin jullie nu leven: De vreugdevolle tijd van de omzetting! De lange nacht nadert het 

einde, het morgenrood verschijnt weldra aan de hemel! 

Wanneer jullie de trektocht met Mij beginnen, vergeet dan echter niet de vreugde, omdat 

iedere steen van zelfkennis een stap is naar het Vaderhart en dat betekent voor jullie Licht en 

daarom vreugde en niet een treurig-zijn over jezelf: "O, Heer, mijn Vader, hier sta ik!" 

Jullie spraken vandaag over deemoed en ook Ik wil daar graag op ingaan: Lieve broeders en 

zusters, jullie kennen Mijn Wet, die Ik de mensen bracht: Je zult de Heer, je God, liefhebben 

boven alles en je naasten als jezelf. Dit Gebod van Liefde bestaat uit 3-aspecten. Heb God, je 

Vader lief boven alles. Heb je naaste lief en wel alle naasten. De naasten zijn al je medebroeders 

en medezusters. Wanneer je ze van ganser harte lief hebt, dan kun je enkel uit je innerlijk helpend 

werken. Besef, dat ook jullie nog zwaktes hebben, dat je daardoor de zwaktes van je naasten 
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begrijpt en hun daardoor de hand kunt reiken. Deemoed is beseffen, dat iedereen van je broeders 

en zusters, ook jouw broeder, jouw zuster is. 

Deemoed is, ieder met genegenheid benaderen, wetend het is een kind van God, dat de 

Vader lief heeft, zoals Hij jullie liefheeft, en jullie benaderen God met genegenheid, je Schepper 

in je naaste. Deemoed is, je nooit boven anderen te verheffen, noch in gevoelens, gedachten of 

woorden, noch minder in daden. Deemoed is nauw verwant met de Liefde. De ware Liefde is 

deemoedig. De naaste is echter niet alleen je medemens, de naasten zijn ook de dieren die je 

omgeven, de hele Schepping om je heen.  

Ook die behoren jullie lief te hebben, want overal is de levensenergie van God, de 

Eeuwige-, heilige Scheppergeest. Hoe gaat de mens met deze levensenergie om?  

 De drie aspecten: Je zult jezelf liefhebben. Neem jezelf aan, Mijn kind, zeg ja tegen jezelf, 

tegen al je fouten, je zwakheden! Reik Mij de hand met de woorden van een kind: "Leid mij, help 

mij! Ik alleen, O jij mijn Vriend, mijn Broeder, mijn Verlosser, red het niet. Maar met Jouw hulp 

vervul ik dat, wat mijn eeuwige Vader van mij verwacht: Licht te zijn te midden van de diepste 

Duisternis. Ik omhul je met Mijn mantel van Liefde en leg hem vast om je schouders. Je bent 

beschermd, Mijn kind. Ja, Ik neem je op Mijn arm en draag je over de steilste hindernis.  

Wie in deze Liefde zo tot Mij komt, is deemoedig van hart, want hij weet, dat hij voor 

God, de eeuwig heilige Schepper, een stuifmeelkorreltje is en toch nog voor Hem een geliefd 

Kind is. Hij buigt zich voor de Al-ene in de gelukszalig overgave aan God, de Vader. 

  Zo beginnen we onze lange weg: Ik leid jullie nu visueel over een licht hellende weg, hier 

en daar zijn lichtende bloemen in alle kleuren, ze buigen zich voor jullie, alsof ze willen groeten, 

een groet aan het goddelijk Kind! Uit jullie stroomt Liefde, beantwoordend zo deze groet, buig je 

daardoor voor de Schepping en wees Een met hen. De geur van de bloemen, gedragen door een 

zachte wind, omhult jullie. Het is nog vroeg in de morgen, want wie een berg wil beklimmen, 

hoort tijdig te beginnen. 

  

  Ja lieve broeders en zusters: HET IS TIJD! 

  

Je laat jullie blik over de grasvlakten zweven, je ziet vlinders en bijen vliegen, en je blik 

gaat omhoog in lichtere hoogte. Jullie willen je zoals deze vlinder uit het stof van deze aarde 

verheffen, het Licht tegemoet. 

Nog vaak lijkt het voor jullie zo, alsof jullie moeizaam als een rups over deze aarde 

kruipen, doch het lijkt maar zo. Laat Mij een Vriend aan jullie zijden zijn! Ik Ben de Liefde 

van de Vader, Ik Ben jullie Broeder, maar Ik wil nog veel meer jullie vriend zijn, een vriend, 

bij wie je al je gedachten, al je gevoelens mag neerleggen, die met je dit gemakkelijk begin 

mee doet verheffen, die je de overvloedige bloei laat zien, die je jouw zienswijze doet 

bijsturen, verheffen, omhoog in luchtblauwe hoogte, die jullie de schepping laten ontsluiten, 

zo zoals God voor zijn kinderen voorbestemd heeft en zoal ze ook weer na de verandering van 

deze aarde in de nieuwe aarde zal zijn. 
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Bereiden jullie je nu voor. Daarom neem Mij als je vriend aan jullie zijde aan en bouw je 

de barrières af, die nog deels uit vorige incarnaties stammen! 

Voor Hem, de Almachtig, eeuwig-Ene, zijn jullie slechts een stuifmeelkorreltje, zoals Ik al zei, en 

toch zijn jullie zijn Kind, een deel van Hem. Hij buigt zich over je als Vader.  

Door de Schepping schenkt Hij zich aan jullie, om jullie in deemoed te dienen. Begrijp de 

grootte van dit gebeuren en begeef je in deze dienende liefde, zodat jullie ook alleen nog meer 

stromend, zichzelf schenkende Liefde zijn! De zon straalt. Het is de Genadezon uit de oer-

Eeuwige, die jullie beschijnt, die jullie roept. Daarom: Kom en laat ons het Licht tegemoet 

snellen! 

Indien jullie willen, kunnen jullie tot de volgende keer, de volgende opgave vervullen en 

daarmee met Mij en door Mij in het Leven stappen: 

Begin de dag met Mij. Wijd je het eerste moment aan Mij en daarmee aan God, onze Vader, want 

Ik en de Vader zijn Een. Dank voor de nieuwe dag.  

Wat ook op je afkomt, probeer in het eerste half uur de verbinding met Mij staande te 

houden. wat betekent, dat je in je innerlijke Tempel rust, in het Licht van de Liefde blijft en zo de 

dag begint. 

Als je ‘s morgens wakker wordt, dan sta je midden in de Genadezon, wanneer de eerste 

gedachten bij Mij zijn. Blijf in deze Genadezon, ongeacht of de kinderen huilen, of het alledaagse 

je overmant, dat bv. dit of dat zich aan je opdringt, wat nog gedaan moet worden. Het zijn jullie 

plichten, maar vervul deze met Mij, dan blijf je in het Licht! 

Of je de dag met de gewoonte begint, je te wassen, je aan te kleden, blijf in Mij Licht! 

Besef dat in de waterstraal reinigende kracht zit, die jullie uit de energie van God gegeven is. 

Wanneer jullie in Mijn Licht staan, reinigt het water je niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk. 

Het neemt al je negatieve gedachten, je ongenoegen -omdat het alledaagse alweer met macht zich 

over je heen stort- van je en spoelt ze weg, en toch sta je, ondanks de beginnende hektiek, die je 

tijd zo bepaalt, weer in het Licht. 

Als jullie aan de ontbijttafel gaan, denk dan eraan, dat jullie alles uit Zijn genade en liefde 

geschonken is. Zegen het voedsel en dank in stilte. Doe niet als een farizeeër, die in uiterlijk 

vertoon wil laten zien, dat hij de weg met Mij gaat. Nee, doe het onopvallend, rustig, stil, 

innerlijk. Zo hoor je de weg te gaan, niet de mensen om je heen belerend, maar hen in stilte 

zegenend. 

Het Licht straalt uit je, neutraliseert daardoor ook gifstoffen, die in je voedsel zitten, 

omdat de mens zijn omgeving vergiftigd heeft. Tegelijk geef je ook diegenen, die met je 

ontbijten, de zegen voor de dag, onopvallend en stil. Niet alleen diegenen, die in de kamer bij je 

zijn, nee, liefde kent geen grenzen, liefde doorbreekt alle ruimten. Ook je buren worden door 

deze liefde bewogen. Het zaad van het licht wordt uitgestrooid en begint ergens te groeien, want 

uiteindelijk komt elk kind weer terug bij God. 

Mocht je snel naar het werk gaan en het eerste half uur zelfs al in de auto of in het 

openbaar vervoer doorbrengen, dan kun je ook daar onopvallend, tussen al je medemensen, Licht 

zijn, zeggend:"Vader, in Jouw Naam zegen ik iedereen, die met mij op straat in deze wereld 
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onderweg is." Een geestelijke gedachte en je reis naar het werk is gezegend en met jou ook allen, 

die je ontmoet en daar bovenuit - geestelijk gezien - al jullie broeders en zusters, want op een of 

andere wijze is iedereen onderweg, terug naar het Vaderhuis. 

Probeer op deze manier de nieuwe dag rustend in Mij te beginnen en je zult Mijn Liefdesmantel 

ervaren, die Ik je in de meditatie van onze beginnende bergwandeling om je schouders heb 

gelegd.  

De winter, de kale bomen, het somber weer zie je plotseling niet meer. Nee, je ervaart de 

naderende lente. Al zal er ook nog zoveel sneeuw uit de hemel vallen en zal het nog zo ijzig en 

nevelig zijn, het Licht doorstraalt je dag; want niet naar het uiterlijk zal de mens zich gedragen, 

maar de mens, dit betekent, de ziel in de mens, zal het uiterlijk vormen, en wel naar het licht toe. 

Daardoor help je mee bij de omzetting in de nieuwe wereld, in het nieuwe Leven! 

Jullie zijn niet langer dood, gebonden, nee, jullie treden binnen in het ware, in het geestelijke 

Leven met Mij. Ervaar Mijn liefdesenergie, nu op dit ogenblik! Ik open jullie harten, Licht 

stroomt in jullie verleden, tot in vroegste incarnaties! 

Wie met Mijn Naam ooit slechte ervaringen heeft opgedaan, aan diegene zeg Ik: Ik ben 

dat niet geweest! Mijn Naam werd misbruikt! Ik ben de Liefde, Ik ben de vriend aan je zijde, die 

je nooit verliet, die in de hoedanigheid van de liefde van de Vader je uit het eeuwige vaderland 

tot hier begeleid heeft en ook met je terugkeert met jou en met iedereen, die zich opent voor de 

eeuwige Liefde. 

Ik leg Mijn hand op ieders hoofd. Mijn Liefde straalt. Jullie voelen op je schouder de 

mantel van Liefde en een lichte beroering. Ik leg hem om jullie heen en zegen jullie en allen, ook 

in de geestelijke Oorden, die Mijn Woord horen. O wandel mee, het Pad van de Liefde. 

Ik zegen allen, die Mijn Woord lezen. O wandel mee, terug naar het Vaderland! 

       

AMEN 

 

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 3 
 

  De mantel van Mijn Liefde is over jullie uitgespreid! Ik, JEZUS CHRISTUS, ben met 

vreugde in jullie midden. Een levendige avond...Zo levendig mogen jullie steeds zijn, open en 

eerlijk met elkaar spreken over je scholing, je moeilijkheden ermee, en je zult zien, dat ieder van 

de ander kan leren en dat jullie op deze wijze met opgewekt gemoed gezamenlijk groeien en 

verder wandelen op de Weg, elkaar onderling steun en hulp biedend, de Weg terug naar God. 

 Jullie zijn reeds op weg tijdens de geestelijke bergwandeling. Jullie beseft je zwakheden, 

soms echt met temperament! Ga zo temperamentvol verder om deze zwakheden stap voor stap te 

overwinnen, door ze om te vormen. Jullie temperament laat ook de vreugde zien, het Licht der 

Liefde tegemoet te gaan. 

 Een mens, die nooit zijn innerlijk toont, die afgesloten is, die zich niet uiten kan of wil, 

heeft het moeilijk op de innerlijke Weg, want zijn kruik, d.w.z. zijn ziel, kan zich niet leeg 

maken. Er komen steeds meer problemen bij en als de ziel niet meer bereid is dit alles te dragen, 

dan hevelt zij haar zielenpijn over op het fysieke lichaam en de mens wordt ziek.  

Jullie kennen bijvoorbeeld de typische ziekte, als bijvoorbeeld ergernis neer slaat op de maag 

enz. Maar zijn jullie openhartig, zoals vandaag in deze ronde, dan kan de ziel zich bevrijden van 

hetgeen in haar verscholen is, ja, eventueel ook van lasten uit vorige incarnaties. 
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 Alle emoties, die in haar rusten, komen in de mens naar boven en staan als woede op het 

voorhoofd waar te nemen. Verheug je hierover en leer jezelf dieper kennen in deze beleving en 

begin je zelf te veranderen! Wanneer je je verandert, dan verandert zich ook alles om je heen naar 

meer lichtvolle situaties. 

 Ik heb jullie het voorbeeld van de kaars gegeven, die in een donkere ruimte tot in de verste 

uithoeken licht geeft, zij het slechts een zwak licht, maar het is licht. Wanneer jullie zelf licht 

zijn, dan schijnt dit licht in de harten van je geliefden en deze antwoorden jullie met hun liefde, 

ze antwoorden met hun licht. Niet meteen, want je mag nl. niet onmiddellijk na een liefdevolle 

daad verwachten, dat de ander je de geschonken liefde direct retourneert. Vaak kan het zeer lang 

duren, en je vasthoudendheid in het zich in liefde wegschenken wordt op de proef gesteld. Dat 

valt jullie niet zwaar, wanneer je waarlijk Liefde in je draagt, waarachtig Liefde bent. 

 Het is jullie opgave, je emoties in iedere situatie onder ogen te zien en deze te onderzoeken 

vanuit de vraag: Waarom ben Ik nu eigenlijk boos en opgewonden? Al je broeders en zusters om 

je heen zijn spiegels, die Ik, Jezus Christus, jullie voorhoud. 

Wanneer je in deze spiegel kijkt, dan ben Ik het, die deze spiegel vasthoudt, bijvoorbeeld, 

wanneer je je over je zuster ergert, die op aarde je partner is, over je kind of kinderen, over je 

ouders, enz. In waarheid ben Ik het steeds, die je via je medemens(en) de spiegel voorhoudt  

Het valt niet makkelijk om alle fouten bij zichzelf te zoeken, dat weet ik heel goed, maar, 

lieve broeders en zusters, dat is de Weg en dat zijn de vele stenen op de innerlijke Weg, waarover 

je dagelijks struikelt, over je ego, dat nog verwachtingen aan de ander(en) stelt, das zich -zonder 

rekening te houden met anderen- wil manifesteren, dat op de ander neerkijkt en intussen niet 

beseft, dat je medemens per saldo ook op de innerlijke Weg is, terug naar God. 

 

Kom tot rust in je gemoed en stel in dit uur je geliefden, die je moeilijkheden bereiden, in 

ons midden. Ze trekken met jullie mee, niet slechts in dit leven, doch al vaker zijn jullie in het 

een of ander aardeleven, middels sociale betrekkingen, met elkaar door een leven gegaan. 

Is het niet wonderlijk, oude vrienden opnieuw te treffen, ook als je opnieuw met elkaar in 

botsing komt? Is niet overal ook de Liefde erbij? Plaats deze Liefde op de voorgrond, wanneer 

jullie je geliefden, die om je heen zijn, hier in de kring aanschouwt. Neem hen -geestelijk- bij de 

hand en vraag hen voor al datgene om vergeving, wat je in dit leven en ook vroeger verkeerd hebt 

gedaan. Straal hen liefde en dankbaarheid toe! Neem hen mee op jullie geestelijk Pad terug naar 

de Vader. 

Ik zeg jullie, lieve broeders en zusters, ik wens Me geen Farizeeër, die poneert: Ik ga de 

Weg, wat doe jij? Nee, stil en rustig, liefde uitstralend, willen we gezamenlijk door hoogten en 

diepten schrijden, steeds nieuwe inzichten over onszelf verwervend en zo stap voor stap alles 

verwandelen, wat nog niet in de goddelijke Liefde meetrilt. Steeds, wanneer jullie opgewonden 

raken, zijn jullie niet in de goddelijke Liefde. Zoek dan de schuld bij jezelf, uitsluitend bij jezelf, 

niet bij anderen! Verander jezelf, niet de ander! 

Gemeenschappelijk met allen, die jullie geestelijk meegenomen hebben in de Kring, gaan 

wij in een korte Meditatie: Hand in hand wandelen jullie met diegenen, die in jullie leven vader, 

moeder, partner, kinderen, zijn, met Mij Jezus Christus, nu naar binnen in je innerlijk. 

In Waarheid zijn allen jullie broers en zusters, want er is slechts Een Vader in de Hemel 

en jullie allen zijn Zijn kinderen. Als broers en zusters van verschillende leeftijden begeven we 

ons nu naar binnen in het midden van je Hart en daar opent zich de geestelijke Wereld van je 

intuïtie. Hand in hand schrijden jullie, bestraalt door geestelijk Licht, het grote Licht tegemoet. 

Voor jullie strekt zich een bloemenweide uit in een zacht glooiend landschap. Een beek slingert 
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zich door het groen en we wandelen samen met lichte tred over de zachte grasvlakte met haar 

bloemenpracht, langs de beek in de richting van haar Oorsprong. Vrolijk spetteren de golven.  

Denk nu aan alle problemen en moeilijkheden met jullie naaste familieleden, die aan je hand 

meelopen en leg nu al deze problemen in het water. Dit water draagt alle problemen en 

moeilijkheden weg en naarmate jullie meer en meer de Oorsprong van de beek naderen, des te 

minder moeilijkheden zijn er tussen jullie, want de Bron is de Liefde, God, de eeuwige Vader-

Moeder-Geest, van wie jullie allen eens zijn uitgegaan en de puurste Liefde levend, om 

vervolgens deze planeet in al zijn onvrede te betreden. 

Een onvrede, die niet door God erin is gelegd, maar door de van God afgewende 

Geestwezens, die zijn wilden als God en die daardoor een gedeelde Schepping, waarover ze 

willen heersen, voortbrachten. Doch deze deling voltrok zich ook in jullie. Een vonk van het 

afgescheiden-zijn van de eeuwige Liefde ligt ook in jullie. Leg deze vonk nu in het water en het 

water lost deze op. 

Wandelen we nu verder langs de beek, die steeds smaller wordt. Verhef je blik in de 

richting van het Licht, dat jullie overstraalt. Kijk in het gelaat van je broers en zusters, in hun 

stralende ogen! Neemt hen vaster bij de hand tot een handdruk van verbondenheid, die deze aarde 

te boven gaat, die reikt tot in de Eeuwigheid!   

Thans zijn jullie aanbeland bij de Oorsprong van de beek, een klaar heldere Bron. Gaat nu 

eromheen zitten en onderga het pulserende stromen, het stromen van Liefde in je innerlijk, maar 

ook van je broers en zusters. De Liefde, die God al Zijn kinderen in het hart legde, pulseert en 

spuit vanuit deze Oerbron. 

Aanschouw nu je aards leven, je ergernissen, je meningsverschillen en besef de nietigheid 

ervan in het licht van de Eeuwigheid. Onderken, O, Mijn geliefden, hoezeer je jezelf je dagen 

kapot kunt maken, in plaats van de stroom van Liefde door je heen te laten werken en allen, die 

om je heen zijn -voor hen onbewust- in deze Liefdesstroom mee te nemen!  

 

Deze meditatieve Bron is in waarheid in jezelf, de zich eeuwig gevende, eeuwig stromende, zich 

wegschenkende Liefde... Keer nu langzaam terug in je fysieke bewustzijn! 

Geliefde broeders en zusters, indien jullie willen, stel jezelf de opgave, om je in de 

komende twee weken steeds weer naar de Oorsprong van deze Bron te begeven, en wel speciaal 

dan, als de aderen van toorn weer aanzwellen, wanneer ergernis in je opstijgt, wanneer je meent, 

dat de ander geen begrip voor je heeft. Herinner je dan deze korte Meditatie over de zich eeuwig-

schenkende Liefde die in je is. Verbind je met deze stroom en de grootste golven vlakken af. Een 

kort moment van bezinning en je keert weer terug op de Weg van het menselijke naar het 

geestelijke Leven in Mij en uit Mij.  

Houd het eerste half uur in je bewustzijn en tracht, zoals jullie reeds beoefend hebben, je 

ieder derde uur te bezinnen en te verbinden. Denk kort aan elkaar. Je hebt gezien, dat iedereen 

bepaalde moeilijkheden heeft, niemand uitgesloten, en er zullen steeds opnieuw moeilijkheden 

ontstaan tot je pure Liefde geworden bent. Besef daarbij, dat ook Ik deze puurste Liefde pas aan 
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het Kruis werd, nl. toen Ik Mijn vijanden zegende en Mijn Liefde gelijkelijk aan hen, als aan al 

Mijn kinderen, wegschonk. 

Wanneer jullie je s avonds te ruste begeven, denk dan aan de opgave, die Ik jullie gegeven 

heb, door overdag te overdenken, ook in relatie tot de lessen, die Ik jullie gegeven heb en voor 

jezelf rekenschap aflegt: Heb ik geprobeerd anderen te veranderen of heb ik getracht mezelf te 

veranderen? Laat na dit gewetensonderzoek de Liefde stromen. Vraag om vergeving en zegen in 

de Naam van de Vader ieder, die je deze dag ontmoet hebt en die voor jou een spiegel was. Dank 

hen daarvoor! Pas wanneer je geleerd hebt om de medemens ook voor een boos woord te danken, 

dan eerst hebben jullie Mij begrepen.  

Wat ook geschiedt, het geschiedt allemaal alleen maar voor jouw bestwil en je geestelijke 

groei. Jullie hebben Mij je hand gereikt en Ik herhaal: Ik ben het, die je steeds tegen kwam. Je 

zou kunnen denken, dat het duistere Machten zijn, die je van de innerlijke Weg afhielden. Het 

zijn slechts beproevingen, die je willen helpen om standvastiger te worden in de Liefde. Met Mij 

zal het jullie lukken! Jullie laatste gedachte moge bij Mij zijn, bij God, de hemelse Vader en Hem 

geldt de dankbaarheid voor de afgelopen dag. Aldus sluit zich de cirkel tussen de morgen en de 

avond en tussen de avond en de nieuwe morgen. Uit Liefde zijn jullie geboren, tot de Liefde 

keren jullie terug. In de Naam van de Vader zegen Ik jullie en allen, die samen met jullie door het 

leven gaan, alsmede al Mijn mensenkinderen op deze aarde. 

 

 

AMEN 

 
 

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 4 
 

(Opmerking vooraf: Er werd de vraag gesteld, of God ‘patriarchaal’ is.) 

  

Ik ben de Goede Herder, Ik roep Mijn schapen, en Mijn schapen kennen Mijn stem. Het is 

de stem van de Liefde, die in iedereen straalt, jullie hart beroert en je liefdevol begroet. 

Iedereen heb Ik geleid en iedereen heb Ik geroepen. Waar je ook steeds geweest bent, Ik was bij 

je. Zo ben Ik via een werktuig, die Mijn woorden van Liefde spreekt onder jullie, om gezamenlijk 

een deel van de weg te gaan, in een gemeenschap, die in en door de Liefde in eenheid elkaar 

nader komt. Waarin ieder de ander draagt, medegevoel heeft en een hulp is op de weg, in die 

innerlijke hemelse sferen, op de weg terug naar God, de Vader-Moeder-Geest. 

Mijn lieve broeders en zusters, waarlijk Ik zeg jullie: Wie de Vader in zich hoort spreken, die 

weet, dat beide aspecten “Vader en Moeder” ondeelbaar in Hem verenigd zijn. In de Geest bestaat 

er geen onderscheid, wel hier in de aarde-materie, door de valgebeurtenis. In de Geest bestaat er 

enkel Eenheid in de eeuwig-heilige, alles verbindende Liefde. In deze Liefde stralen alle 

scheppingskinderen, uit Geest geboren, en zo ook jullie in je diepste innerlijk. In ieder van jullie is 

het onbelaste reine Geestwezen, dat zich via verschillende reinigingsgebieden naar beneden 

transformeerde om hier over de aarde te gaan. 

Denk er niet te veel over na of je via de val of via de vrijwillige weg in de diepe bent 

gegaan. Slechts een ding is voor jullie belangrijk: Nu kiezen voor de liefde en met mensen 

streven, dat het weer zo wordt, zoals je innerlijke bent: Liefde! Wie Mijn leven bestudeert, 

ongeacht of dat via het Boek der Boeken (Bijbel) of via profetische geschriften gebeurt, die weet, 
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dat Ik hiermee ook problemen had, altijd liefde te zijn, ondanks dat Ik de vlees-geworden liefde 

van de Vader ben. Ik moest schuld op me laden, anders had Ik helemaal niet op deze aarde 

kunnen leven. Ik moest, om het met andere woorden te zeggen, Mijn straling naar beneden 

transformeren. Mantel na mantel om Mij heen leggen, mantels van menselijke moeilijkheden, 

menselijke fouten en zwakheden. 

Dit betekende voor Mij, Jezus, om stap voor stap, zoals jullie, deze af te leren leggen, om aan de 

liefde, die Ik in Mijn binnenste ben (en ook jullie zijn!) steeds meer te beantwoorden, om dan, 

hangend aan het kruis, volkomen te worden, toen Ik Mij overgaf en sprak:"Vader, vergeef hen, 

want ze weten niet wat ze doen..." Ik zegende hen en liet Mijn Geest los. Op dat ogenblik was ik 

weer de reine-, volkomen liefde.  

Daarom wil ik jullie moed inspreken, broeders en zusters, wees niet bedroefd, als je steeds weer 

steeds bij jezelf ziet, dat het niet vlot en merkt, hoever je nog van de ware liefde af bent. 

Het leven op deze aarde is steeds een keuze, tussen de liefde, die onbaatzuchtig dient, en het 

menselijk egoïsme, dat heersen wil en in zijn ergste vorm via oorlogen, moord en doodslag. 

In jullie brandt het licht van de liefde, anders waren jullie hier niet samen gekomen, of 

zouden jullie Mijn openbarende Woorden niet begrijpen. Jullie hebben Mijn roep gehoord en zijn 

deze gevolgd. Daarom laat ons nu gezamenlijk wandelen, waardoor deze liefdesvlam over jullie 

naasten straalt, iedereen begrijpt het, die in en om jullie heen in jullie leven zijn, want in de 

Eenheid van de ene Geest, is ook jullie broeder en zuster in jullie. In jullie ligt de hele schepping. 

Als jullie je voor een ogenblik van de wereld terugtrekken en een meditatieve houding aannemen, 

je ogen sluiten, dan zwijgt al het uiterlijke en je verstaat, wat Ik met de Woorden bedoel, dat alles 

in je zelf al voorhanden is. 

  Ik leid jullie in het heiligdom in jezelf, de zetel van God, je Vader, die voor jullie tevens 

ook Moeder is en Ik ontsluit de bron, waarin je Zijn roep hoort. Ik ben de liefde, een deel van de 

Vader/Moeder-Geest. Maar ook hier mag de mens niet scheiden, want in het geestelijke bestaat 

geen verdeeldheid: De Vader en Ik zijn Een! 

  Ook jullie zijn voor Hem in Zijn Geest Een. Alleen de mens voelt zich verwijderd van het 

eeuwige Zijn. Ik ben gekomen, om alle verdeeldheid op te heffen en de Eenheid in liefde weer te 

herstellen, de Eenheid tussen jullie en de om jullie heen zijnde schepping, de Eenheid tussen 

jullie en al je naasten. Neem Mijn Geest van Liefde aan en verhef je tot God, de Alene! De Tijd 

dringt en is ernstig, daarom geef Ik jullie verdere opgaven. Deze te vervullen is je eigen keus, 

want jullie hebben allemaal een vrije wil. Als jullie je ertoe besluiten, dan verzeker Ik je bij elke 

schrede en stap te helpen, dat je steeds meer Mijn tegenwoordigheid bespeurt en daarmee Mijn 

liefdevolle leiding. 

  Jullie hebben je al behoorlijk verdiept in de scholing. Ik wil jullie weer herinneren aan het 

begin, het gaat makkelijker aan het begin van onze bergwandeling. We waren bij de bergweide, 

en we willen daar doorheen wandelen. Links en rechts ligt al de eerste steen van zelfkennis. Bij 

deze steen willen we stilstaan. Voor jullie staat, figuurlijk gezien, een reuzengroot massieve rots. 

Het symboliseert het oneindige Geduld van de Vader/Moeder-Geest. Uit dit massieve rotsblok, 

sowieso uit alles wat je omgeeft, dat doordrongen is van Zijn Geest, roept iets jou toe: Kind, hoor 

Me! Zie, Ik dien je! Draag jij ook niet in je lichaam mineralen? Heb jij ook niet mineralen nodig? 

Ben Ik je niet dienstbaar hierdoor? Kijk voor je voeten naar de steen, losgebroken uit de rots van 

Mijn oneindig Geduld. Zie, hoe ik je in oneindige liefde dien. Als stof voor je voeten vermaalt 

Mijn Geest zich. Jij betreedt Mij, daarom buig Ik Me voor jou. Je voeten zouden wegzakken, 

indien er geen stenen onder je waren, die je stappen een vaste ondergrond gaven. 

  Ik vermaal Me om als mineralen in de planten op te stijgen, die jij als voeding tot je neemt 

en die je lichaam sterker en krachtiger maakt. Die je lichaam de sporen-elementen schenkt, die jij 
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voor het leven nodig hebt. Ik vermaal en vermeng Me in al het stromend water van deze aarde, 

zodat jij, Mijn kind, wanneer je water voor verkoeling zoekt, ook noodzakelijke mineralen 

opneemt. Boven alles dien Ik je. Zelfs in het huis, dat je voor jezelf bouwt, waar je in woont, ben 

Ik het vaste mineraal, of het nu door mensenhand gevormd is, of uit natuursteen. Mijn Geest is in 

alles, want in ieder atoom ben Ik, de liefde, de beweging, de kracht, het leven! 

  Lieve broeders en zusters, zo is jullie ook een opgave gegeven om op een weg, of op een 

wandeling in de tuin of waar dan ook, een steen te vinden. Het is een zeer bijzondere steen, het is 

jouw steen, jouw kleine vriend. Over deze steen struikel je, met andere woorden, opdat je Mij 

niet verkeerd begrijpt, je bekijkt deze steen en weet: Deze is het! Je tilt hem op, laat misschien 

water over hem stromen, om hem van aarde te reinigen. Nu ligt hij in je hand, een deeltje van het 

eeuwig-goddelijk-Geduld, dat zich voor jouw buigt. Deze steen wil je kleine vriend zijn. Je zult 

een bepaalde relatie met hem opbouwen, hem dagelijks eens in de hand nemen en als je wilt, kun 

je hem altijd bij je dragen, als je niet net over een rotsblok gestruikeld bent. (versta Mijn humor!). 

Deze kleine vriend wil in je de liefde tot het gehele mineraalrijk wekken, dat je ook hier de 

scheiding tussen jezelf en de schepping overwint. 

Deze steen wil je vertellen, waar hij vandaan kwam. Kruip in hem, en vraag hem: Waar 

kom jij vandaan? Misschien krijg je al antwoord in gewaarwordingen en in woorden. Met andere 

woorden: In gevoelens, die zich in je gedachten tot woorden vormen. Het zijn indrukken, die 

deze steen je schenkt en misschien begrijp je zijn weg, voordat hij in je hand kwam. Kijk nu nog 

wat intensiever naar deze steen, want het is een zeer bijzondere steen, hij vertelt je ook iets over 

jezelf. Breng hem de volgende keer mee naar de kring. We zullen samen over iedere steen 

spreken en onderzoeken, wat hij over zichzelf en over jouzelf zegt. Als je wilt, dan vind je iets, 

want je weet: Wie zoekt zal vinden! Door oefeningen van deze aard leid Ik jullie uit de veelheid 

weer terug tot de Eenheid. Je begint met de eerste kleine stap. Indien je een relatie met het 

mineraalrijk opbouwt, dat je dient, dan vind je ook de scheppingsgeest, die jullie in deze 

mineralen dient. 

Ik ga nu van broeder tot broeder en van zuster tot zuster en leg Mijn hand op jullie hoofd, 

ook bij diegenen, die deze Woorden lezen. Mijn Liefde stroomt in je. Je verspeurt deze stroom. 

Dat Hij in jullie moge uitdijen tot machtige, pulserende gedachten, die zich in de daad omzetten: 

 

Vader, thuis bij jou, eindelijk thuis...! Ieder ontvangt bij deze aanraking in de Naam van de 

Vader, Mijn zegende kracht.! Waar jullie ook heengaan, Ik ben bij jullie! Ik ben in jullie de 

Liefde! 

 

 

        AMEN 
 

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 5 
 

 Mijn Liefde straalt in jullie harten. Onderken je gedachten, je twijfel, ook je innerlijk 

verdriet, onderken ook je zwakten en alles, dat je op deze aarde op je genomen hebt om bij deze 

levenstocht nader tot het goddelijke liefdeslicht te komen. Ik ben Jezus Christus!  

 Niettemin is ieder vrij om dit te geloven of niet. De Liefde houdt je aan de hand en leidt je 

naar dat ene Doel, ongeacht, welke wegen je gaat. Ik ben waarlijk de Macht en de Kracht uit 

God, de Vader, Zijn Liefde, die mens werd. Tegelijk ben Ik ook jullie broeder, jullie vriend, je 
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zielen-bruidegom. Ik zou jullie zo nabij willen zijn, dat al je gedachten, gevoelens, daden in Mij, 

de Liefde, rusten. Ik zou jullie zozeer nabij willen zijn, dat niet meer jullie handelen, maar Ik 

door jullie over de aarde ga! 

 Welnu, lieve broeders en zusters, deze doelstelling is hoog. Jullie kijken rond op je planeet- 

aarde, kijken in de ogen van je medemensen. Je ziet daarin nog haat, onvriendelijkheid en 

liefdeloosheid. Niettemin gaat ieder van deze kinderen, net als jullie, aan Mijn hand terug naar de 

Vader, terug naar de Volmaaktheid. Sprak Ik niet: “Wordt volkomen, zoals de Vader in de hemel 

volkomen is?” Ik ging jullie voor op deze weg en de weg was waarlijk niet makkelijk!  

 Ik leerde Mijn volgelingen de liefde, de deemoed en ze zagen in Mij de toekomstige 

koning, de heerser van het volk. De teleurstelling was groot, toen de beoogde heerser zijn gang 

naar Golgotha maakte. 

 Ieder aards leven, Mijn geliefden, gaat de weg via Golgotha. Wie Mij aan zijn zijde voelt, 

die draagt zijn Kruis niet alleen, hij gaat niet gebukt onder de zware last, doch buigt dankbaar en 

in deemoed en klimt de berghelling omhoog, beseffend, dat alle moeilijkheden, die op aarde 

voorkomen, slechts dienen tot genezing van de ziel en dat dit menselijk hulsel een hulsel van 

vreugde dient te zijn. Verhard niet onder de last van het Kruis, maar wandel met blij gemoed met 

Mij door je moeilijkheden. Je hebt tot nu toe ook je last gedragen, maar vanaf nu draagt jij je last 

in het bewustzijn, dat dit ook het meedragen van het kruis is, dat over de aarde ligt! 

 Ook als je schuld hebt opgelopen, op het ogenblik, dat je met vreugde leed en smart 

aanneemt, zeg je JA tegen de last van al je broeders en zusters, die, net als jullie op de terugweg 

naar de Vader zijn. Samen en verenigd met Mijn kracht, dragen jullie voortaan alles lichter.  

 Waar zich jullie broeders en zusters ook bevinden, welke religie ze ook omarmen en in hun 

hart dragen, het zijn toch allemaal je broeders en zusters, want er is slechts Een Vader in de 

hemel, ongeacht welke naam men Hem geeft. Hij, de Al-ene, bemint Zijn kinderen! Uit deze 

Liefde heeft Hij Mij gezonden, opdat Ik jullie op aarde zou laten zien, dat de weg, terug naar de 

Vader, mogelijk is. 

 Ik was mens, niet alleen in lichamelijk opzicht, maar Ik was ook mens met alle fouten, met 

alle zwakheden, die Ik, zoals Ik al zei, vrijwillig op me moest nemen, anders had Ik niet kunnen 

existeren op deze aarde. 

 

 Een mensenkind, dat volkomen is, heeft zo’n hoge trilling, dat de aarde het niet langer zou 

kunnen dragen. Het zou vergeestelijken, het zou weggerukt worden naar God, want zijn leven 

zou dan meteen worden tot het reine Kind, dat jullie eens allemaal waren.  

 Zo sprak Ik: “Wordt volkomen, zoals de hemelse Vader volkomen is!” Met andere 

woorden: Doe alle moeite op weg naar volkomenheid, iedere dag opnieuw! Dat betekent echter 

ook: Ken jezelf, zeg ja tegen jezelf, zoals je nu nog bent. Pas als je jezelf aanneemt zo, zoals je nu 

nog bent, dan kun jij je vanuit deze toestand verder ontwikkelen, het Licht tegemoet! 

 Mensen, die goed voor je zijn, die je naar de mond praten, die je vriendelijk tegemoet 

treden, helpen je zo het allerminst. Mensen, die je moeilijkheden bezorgen, die zijn jullie 

testbank. Aan hen kunnen jullie groeien in liefde, aan hen kunnen jullie al je kanten afslijpen tot 

de edelsteen, die in ieder van jullie helder en duidelijk straalt. 

 Het menselijke kleed dient een kleed te zijn van vreugde, zeker als je wordt beproefd door 

persoonlijk leed, wanneer de naaste je tot in het diepst van je ziel pijn doet. Denk dan aan Mij, 

toen Ik aan het kruis hing! Pas op het moment van vergeving werd ik Een met God, Mijn Vader. 

Wanneer jullie eens op de heuvel van Golgotha staan, zijn ook jullie Een met God en daarmee 

ook Een met Mij, Jezus Christus, de Liefde, de eerstgeboren-, eerstgeschouwde Zoon en tegelijk 

ook Schepper, omdat de Liefde de scheppingskracht is. 
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 De taal van de Hemel is het gevoel in het hart. De taal van de Hemel is niet woorden, 

daarom kunnen woorden steeds weer worden misverstaan. Wanneer jullie echter leren af te dalen 

tot in het binnenste van je belevingswereld, dan nemen jullie met het Woord de trilling van het 

Woord op en een enkel Woord is in staat om een hele wereld voor je te openen. Ik zal jullie 

daarin scholen, om woorden in hun innerlijke beleving te gaan ontdekken. 

 Toen Ik op aarde wandelde, wilde Ik niet, dat Mijn woorden zouden worden opgetekend, 

want het Woord is levend, het directe-Woord is levend onder jullie en het heeft nooit opgehouden 

om midden tussen jullie te leven, ook bij jullie in je binnenste te kloppen en aan te kloppen tot 

ook jullie binnentreden in het innerlijke Heiligdom en je luistert naar het kabbelen van de Bron, 

die in ieder borrelt. Het liefdevolle Woord is echter in jullie afgedekt en wel door meningen en 

voorstellingen, door weten, dat in talloze incarnaties is opgestapeld, verduisterd ook door 

scheidingen, die de mens steeds weer tot stand brengt. In God is alles Een, zijn jullie ook Een en 

is de hele schepping Een! 

 In God zijn jullie Een met de kleinste steen. Zijn liefdekracht trilt, Zijn Geest straalt door 

ieder atoom. Zijn Geest is waarlijk in jullie en om jullie, want er is in het geheel niets, dat buiten 

de Geest-Gods zou kunnen bestaan. Tegelijk is ook in jullie de hele schepping, God, de Vader 

zelf met Zijn Geest. Wanneer jullie in de belevingswereld duiken, met stenen leren spreken, met 

bomen, met struiken, met bloemen, ermee leren communiceren, wanneer dieren je vrienden zijn, 

wanneer natuurwezens zich niet langer voor je hoeven te verbergen, wanneer je de lichte 

boodschappers van de hemel aanschouwt, dan weten jullie, dat alles, wat je buiten je waarneemt, 

ook binnen in je is.            

 Wanneer je aan een steen denkt, dan is deze steen ook binnen in je. Zijn beeld straalt en is 

pulserend in je, ook in een stuk beton. Want is ook niet in dit stuk materie bewegende energie, 

liefde? Ingesloten in hem lucht, een licht element, dat omhoog wil streven, uit het menselijke 

denken, uit de tweespalt. De steen in je hand dient je om tot je inzicht te komen, hij is een 

werktuig in Gods hand. Horen jullie niet de roep van ieder atoom in je? Het is de roep, die door 

de hele schepping galmt en die ook jullie oproept, duidelijk in je binnenste te horen is, die luidt: 

“Kind, kom naar huis!” In deze woorden ligt de innerlijke kwaliteit en oproep om zich te 

vervolmaken via de Weg. Om weer Een te worden met allen en in alles, waarin de mens nog 

scheidt. 

 

 Liefde verbindt en zij verbindt je met de onopvallende steen aan je voeten. Wanneer jij je 

gevoel in deze steen legt, dan straalt uit deze steen deze gevoelswaarde terug. Is het liefde, dan 

straalt je liefde terug, is het een gevoel van onwelgevallen, dan straalt hij ook dat terug.  

 Ieder gevoel, dat je uitzendt, komt ook weer bij je terug. Ook hiervoor geldt het weer 

samenbrengen op Een punt in ieder van jullie. In jullie: de Macrokosmos en in het kleinste deeltje 

idem, want in de Geest is er geen scheiding, alleen Eenheid. Alles in een eenheid in allen! 

 Verbind je in liefde met elkaar en schenk deze ook aan die naaste, waarmee jij je niet in 

Eenheid bevindt, schenk hem/haar liefdevolle gedachten en er zal Eenheid tussen jullie komen, 

ook wanneer de wegen zich scheiden. Dan zijn het toch wegen, waarop een broeder-zusterpaar 

naar huis wandelt.  

 Vind de weg terug naar de alles-verbindende-liefde. Waarlijk, veel lichthelpers zijn op dit 

ogenblik op aarde, die deze liefde brachten en alsmaar weer leerden. Na hen kwamen hen, die 

deze woorden vasthielden en vaak niet zo weergaven, zoals ze geleerd werden en daardoor 

ontstonden misverstanden. Dit zal zo lang voorkomen, als jullie de woorden niet met je innerlijk 

aanvoelen. Toets alles tot je achter en in de woorden de eigenlijke zin ontdekt. Jullie zullen lang 
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zoeken, als je alleen woorden leest. Woorden zijn er genoeg. Duizenden bibliotheken zijn ermee 

gevuld! Maar leven jullie de Liefde? 

 Dat wat ik jullie leer, mijn geliefde leerlingen, Mijn vrienden, Mijn broeders en zusters 

leiden een leven in Eenvoud. Ook in het woord eenvoud ligt al eenheid. Ik leer jullie om het 

eenvoudige leven in liefde in de daad om te zetten. Nu zijn er honderden mitsen en maren in je 

gedachten. Niettemin antwoord Ik, dat jij het steeds bent, die onvrede en twist brengt, niet de 

ander. Zolang de mens het probleem steeds bij de ander zoekt, heeft hij nog niet de weg van 

Liefde gevonden. Ziet de mens echter in zijn naaste het kind Gods en ziet hij in diens fout ook 

zijn eigen zwakte, dan leert hij de ander beter te verstaan en door dit beter begrijpen leert hij ook 

de ander met zijn fouten lief te hebben. 

 Hoe vaak scheidt de mens nog in gedachten, zelfs al wanneer hij over verschillende religies 

spreekt? Is het niet steeds de Ene Vader, die Zijn kinderen roept? Zij het in een natuurreligie 

onder natuurvolken, zij het via andere boodschappers, die her en der op aarde Licht uitzenden, de 

een wat meer, de ander wat minder. Let wel, er dienen ook verschillende graden van bewustzijn 

te worden aangesproken. Een zuigeling kan men ook geen les in lezen geven. Als een zuigeling 

verschijnt de Vader in de natuurreligie. Als volwassen Zoon, resp. Dochter verschijnt Hij in de 

naaste: Mens, ken jezelf! Werk aan jezelf, opdat je volkomen wordt, zoals Ik, je Vader, volkomen 

ben! Opdat jullie in je belevingen geschoold worden, verzoek Ik jullie, om deze steen, die je 

gevonden hebt, die je in je handen gelegd werd, cq in je handen viel, als deel van jezelf te 

beschouwen. Tracht de scheiding: Hier de mens, daar de steen, op te heffen! 

 Tracht in het gevoel, in de liefdetrilling, met deze steen in Eenheid te komen. Als je door de 

natuur gaat en andere stenen aan je voeten liggen, dan dienen jullie in de 2
e
 week deze liefde-

trilling aan Alle stenen te zenden. Neem er de tijd voor. Trek je op een rustige plek terug, en laat, 

met gesloten ogen, de mineraalwereld innerlijk voorbij glijden van de meest eenvoudige steen tot 

de blinkendste edelsteen. Beleef, dat ook in jullie alles voorhanden is, in jullie is de geestelijke 

edelsteen, in jullie is de substantie van het hele mineraalrijk voorhanden, het oneindige geduld 

van de eeuwig heilige Vader met Zijn gevallen kinderen en met Zijn kinderen, die uitgingen, om 

op aarde Licht te brengen, maar aan de wereld bleven hangen. 

 Ontwikkel verder geduld met je naasten, die je ergernis bezorgen, die stenen op je weg 

leggen, en ontwikkel ook geduld met jezelf! Jullie, die je steen nog niet hebt gevonden, leg dit 

vertrouwensvol in Mijn hand, ga met Mij over de grond en je steen, je kleine vriend, wordt je 

getoond. 

 Alles wat Ik jullie zeg, Mijn geliefden, is absoluut vrij, want het hoogste goed, dat God, de 

Vader, Zijn kinderen schonk, is de vrije wil. Vandaar, dat er ook licht en duister bestaan, want 

vrij dienen zijn kinderen voor het Licht, de dienende liefde, de deemoed, te kiezen. 

 In de Naam van de Vader zegen Ik jullie. Mijn tegenwoordigheid vinden jullie in je 

innerlijk. Ik ben altijd bij jullie, de Liefde, die ieder kind terug voert naar het Vaderrijk, tot het 

eens door de Rozenpoort wandelt, begeleid door het Halleluja van alle engelen en zich dan weer 

in de Eenheid van de Liefde bevindt.  

 

AMEN 
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DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 6 
 

  Waarlijk, Ik, JEZUS CHRISTUS, ben ook je innerlijke arts en genezer. Ik genees, wat 

niet in de goddelijke Orde straalt en daardoor ziek is. Mijn Liefde leidt je in de goddelijke Wil, 

naar helderheid in je bewustzijn, waardoor het herkennen groeit en een vermoeden van een 

eeuwige Wijsheid ontwaakt. Mijn Liefde leidt je tot het daadwerkelijk navolgen. De goddelijke 

Ernst begrijpen jullie en je beseft, dat nu je Leven zich roert. 

  Verleden is verleden, jullie zijn in het hier en nu aan Mijn Hand, en Mijn Licht verlicht 

je donkere paden, waardoor jullie, door Mij geleid, zekere stappen door nood en benauwenis 

gaat. Oefen geduld met jezelf en met je naasten uit en voeg hen toe in de alles vergevende Liefde 

Gods, jullie en Mijn Vader, met wie ik Een ben, waardoor uiteindelijk de barmhartigheid over de 

haat zegeviert. Mijn geliefde vrienden, Ik wil werkelijk als vriend aan je zijde staan!  

  Mijn geneeskrachten wil ik jullie doen toestromen, die je helpen standvastig te zijn 

in de Liefde. Een goede vriend bied je de mooiste plaats aan. Hij is altijd welkom in je huis. Alles 

wat van jou is, behoort ook hem. Het beste eten en drinken geef je hem. Je huis is met frisse 

bloemen opgefleurd, om je vriend te ontvangen. Je gaat met hem door de dag en hij is, waar jij 

bent.  

  Je laat hem zien waar je werkt, wat je werkzaamheden zijn en je biedt hem steeds een 

plaats aan, waar hij verblijven kan, wanneer jezelf drukdoende bent, doch in je gedachten ben je 

met hem verbonden, om dan weer geheel bij hem te zijn, wanneer jij je werkzaamheden 

beëindigd hebt. 

   Met Hem ga je in de natuur wandelen, je nodigt Hem uit met je in de ontwaakte lente te 

gaan wandelen en s avonds ga je uit, misschien om naar muziek te gaan luisteren. Of thuis steek 

je een kaars aan en draait het mooiste muziekstuk, om samen met je vriend een glas wijn te 

drinken. Jullie zijn totaal gelukkig en alle genegenheid gaat naar je vriend. Mijn geliefde 

Schapen, zulk een vriend wil Ik aan je zijde zijn. Laat dit de komende tijd als voorbeeld dienen: 

Ik ben jullie vriend!  

  Meteen als je ontwaakt, ben je bij Mij, zoals je bij een aardse vriend, die je van ganser 

harte lief hebt, zou zijn. Jullie bieden Mij een plaats aan, bij de ontbijttafel. Ik ben bij jullie, 

zegen jullie liefhebben en jullie voeding, die jullie tot je nemen. Ik stap met jullie mee in jullie 

vervoermiddel. Zijn jullie met je gedachten bij Mij? Ik zit werkelijk geestelijk naast jullie! Ook 

op jullie werkplaats ben Ik. Wanneer je thuis werkzaam bent, ben Ik ook daar bij jullie. Wanneer 

jullie mensen ontmoeten, die jullie pijn berokkenen, dan troost Ik je, jullie beste Vriend, en leg ik 

Mijn arm om je schouders. Huil maar bij me uit. Ik droog je tranen. Laat mij je beste Vriend zijn! 

  Je begint nu aan de dag van de ontwaakte lente, doch met deze lente, begint voor jullie 

tegelijk ook een nieuwe tijd. De harde winter der haat, van de oorlog en de vernietiging zal zich 

terugtrekken, hij is aan het vergaan. De lente is niet tegen te houden. Het is de Liefde, die over de 

aarde gaat, die ook in jullie opgestaan is. Speur in deze Liefde en je zult ziend worden. 

  Heeft de haat niet je blik vertroebeld? De Liefde opent jullie ogen, de Liefde opent jullie 

oren, de Liefde opent jullie hart, en de lente trekt in jullie. De lente, de Ik ben, de nieuwe dag, de 

Liefde, een nieuw begin. Ik ben de weg naar Golgotha gegaan. Het kruis lag zwaar op Mijn 

schouders. Jullie gaan ook ieder je weg via Golgotha, maar, op je weg begeleid Ik je. 

 

  Je draagt het niet alleen, wanneer je geduldig je leed op je neemt, dan ben je gelijktijdig 

mededrager van het leed van deze wereld, waardoor er een nieuwe Hemel en een nieuwe Aarde 
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ontstaat. Voorbij is dan het leed, dat mensen elkaar aandoen, de mensen naar de dieren, naar de 

planten, mensen de moeder Aarde aandoen! 

   Treed in de stralende Zon van Liefde, laat deze bezit van je nemen en ontpop je zo tot 

een nieuw leven en je bent in je leed getroost. Ben blij met de vele kleine dingen, die je dagelijks 

geschonken worden.  

  De vogels, die voor jullie een lied zingen, de bloemen, die nu hun hoofdje tegen het 

Licht omhoog strekken en zich in hun veelvoudige bloeiwijze openen, zo veelzijdig ben jij ook 

en toch allemaal in de Eenheid van God, Zijn Schepping. Iedereen onderscheidt zich van de 

ander, niemand is hetzelfde, maar niemand overtreft in geestelijke schoonheid de ander. 

   Bekijk eens een viooltje, hoe wonderschoon hij getekend is. Let op de geur, die uit de 

bloem stroomt. Richt je aandacht eens op een tulp. Zij geurt niet en ze is ook niet zo verscholen 

als een viooltje. Zo is het ook bij de mensen. Ieder wezen werd als Geestkind in een eigen 

individualiteit geschapen door God, de Vader, als Zijn Kind gezegend. Het is het Vaderland, dat 

jullie roept, de eeuwige thuishaven, die met Paasmorgen in jullie harten straalt, een opgestaan 

zijn in Mij, de Liefde. 

   Niet het kruis, dat je draagt, staat in het middelpunt. Niet de kruisweg van het lijden, 

maar de Opstanding, het Leven. Liefde is Leven! Ik heb niet de dood geleerd, maar het Leven, de 

Liefde. Daarom ontwaak uit je op de dood gelijkende slaap - die tegelijk duidt op allerlei 

negatieve gedachten over de naaste tot aan haat toe! Ontwaak en kijk in de nieuwe morgen met 

zijn vreugdevolle Paaszegen, een zegen die je boven alles verheffen wil, maar dit gebeurt niet, 

zolang jullie dit niet echt willen. Alle kracht stroomt je in deze zegen toe. Denk na over jullie 

huidige toestand en onderzoek je gedachten-patroon. 

   Wees je van Mijn alom tegenwoordigheid bewust, wanneer Ik als je vriend, de komende 

veertien dagen aan je zijde wandel. Ontdek in deze tegenwoordigheid van de Eeuwige Liefde 

steeds weer je voelen, je denken en je weet dan of de zegen van de Paasmorgen in je stralen kan. 

Maak je schaal leeg, waarin nog zoveel 'wereld' ligt: Dit en dat wil en wens ik nog! Er moet nog 

zoveel voor de feestdagen afgehandeld zijn. Vervul alles met Mij en uit Mijn Geest en alles, wat 

gedaan wordt is doorstraalt van Mijn Licht! 

  Nu kan je lot zich op dit ogenblik subjectief veranderen, wanneer je het uit een 

ander oogpunt ziet, namelijk uit een oogpunt van Hoger inzicht, uit het oogpunt van een Dochter, 

een Zoon te zijn van de Eeuwige Heilige Vader, die naar beneden kijkt naar het mensenleven, die 

de scholing ziet, waardoor de mens heengaat en deze scholing aanneemt. Aannemen, Mijn 

geliefden, aannemen en geduldig dragen!  

  Als je je op dit ogenblik kunt inleven in deze zienswijze, dan is datgene, waaraan 

je lijdt, niet meer zo zwaar. Maar nu overkomt het je nog als een zware last, die niet langer meer 

te dragen en te verdragen is. 

  Ik ben als mens over de aarde gegaan, en waarlijk, Ik begrijp jullie. Ik versta en lees je 

gedachten, Ik weet van jullie hartenleed, doch Ik zie ook, waarom dit gebeuren moet. Wanneer 

jij, Mijn Kind bereid bent, in het verleden te kijken, dan laat Ik je zien, waarom jij dit lot moest 

dragen. In eerste instantie moet je wel het lot aannemen en je er niet tegen verzetten. Slechts dan 

Mijn vrienden, kan Mijn Liefde werken en de wijsheid van het inzicht in jullie stralen en laten 

zien, waarom je in deze nood bent geraakt. Als de mens van te voren wist, wat hij veroorzaakt 

had, dan had hij niet de moed meer om verder te gaan. Daarom is het goed, geloof me echt, dat je 

niet weet wat je in het verleden aan schuld op je hebt geladen. Er gaat de sluier van de 

barmhartige Liefde overheen en wordt zacht gelucht, waardoor de ziel zich bevrijdt. Dat is ook de 

enige reden, waarom Ik jullie dit of dat uitleg, in een droombeeld, of via het Woord. 
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   Wanneer er een lotsdrama vanuit de ziel over de mens daalt, dan bevrijdt deze zich van 

schuld en is door vergevingsgezinde liefde deze schuld afgedragen. Daarmee laat Ik zien, dat 

vergevende liefde de afdraging verkort. Dan geeft de ziel ook de gebeurtenis vrij, die tot die 

schuld geleid heeft en iedere belasting is dan opgelost.  

  Wanneer je dit aardse leven aflegt en binnentreedt in het nieuwe leven op de nieuwe 

Aarde of Hemel, dan zul jij je verleden overzien en daarin de eeuwig liefdevol sturende wijsheid 

van God beseffen. Dan zul je ook het hoofd schudden en zeggen:" O Vader, wat heb ik me in dat 

zware mensenkleed toch vaak aangesteld, terwijl ik innerlijk wist, dat mij niets kon overkomen, 

wat niet overeenstemt met Jouw Liefde heb ik toch geklaagd en alles in mij schreeuwde naar haat 

en vergelding. O Vader, wat was ik vaak onverstandig!" 

  Lieve broeders en zusters, jullie treden de nieuwe Tijd binnen, in deze nieuwe Aarde. 

Het oude is dan vergaan, het zal er niet meer bestaan. Het is Mijn Rijk, een Rijk van de Geest. 

Wat nu op je schouders ligt, is toch enkel de sleutel tot dit Rijk. Zoveel zielen hebben zich nu in 

het mensenkleed voorbereid, klaar gestoomd. Daarmee en daardoor kunnen ze Mijn Rijk vrij en 

vol vreugde betreden. 

  Besef, dat de Liefde je in alles, wat je tegenzit, leidt. Geloof daarin en vertrouw. 

Vertrouw Mij, je vriend aan je zijde, je zielenbruidegom en Ik genees je. Ik genees je ziel en je 

lichaam, als je gemotiveerd bent om voortaan de Liefde te leven en in haar te blijven. Probeer het 

steeds opnieuw! Wees niet verdrietig over datgene, waardoor je terugvalt, maar sta vrolijk weer 

op! 

   Ik herhaal de opgave: Neem Mij aan als je vriend en wel zo, als ware Ik werkelijk als 

mens naast jou. Reik mij een plaats aan, begroet Me naast je en je zult Mijn nabijheid bespeuren. 

Het is een oefening, die je zal helpen, de innerlijke afstemming met Mij, de Liefde, op te bouwen. 

Die voert je terug naar het huis van de Vader, een Liefde, die zich in je openbaart, die met je 

spreken wil. Leg, weer door de Liefde, de Bron vrij, die verborgen is. Als je Mij als je geestelijke 

vriend aan je zijde, steeds weer begroet en Mij bespeurt, dan zal Ik je ook kunnen laten zien, waar 

het nog bij jou aan Liefde nog ontbreekt. Daarom neem Mij aan! 

  Weliswaar ben Ik steeds in je, maar deze oefening zal je helpen een werkelijk diepe 

innerlijke betrekking met Mij op te bouwen, zoals je dat met een zeer goede vriend hebt. In de 

Naam van de Vader stroomt Mijn zegen in jullie allen naar binnen. Mijn arm ligt in vriendschap 

en genegenheid om je schouders, en jullie met een innige liefde pulserend, gaat God met je. 

   

AMEN 

 

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 7 
 

 Ik ben de mens geworden Liefde Gods: JEZUS CHRISTUS! Jullie dienen deze Liefde, die 

ik in ieder van jullie ben, weer terug te vinden. Ben Ik niet in al Mijn Liefde om jullie heen 

geweest, niet alleen in de afgelopen veertien dagen, doch reeds altijd? Heb Ik jullie niet 

behoedzaam over alle wegen geleid, ongeacht waar ze lagen? 

 Zo leid Ik steeds weer broeders en zusters naar je toe, waaraan je je in Liefde kunt testen. 

Want weet: Diegenen van je naasten laten je op de Weg van Liefde vooruit komen, die je naar je 

beleven een ergernis zijn, want die broeders of zusters, die jij Liefde en uitsluitend Liefde 

tegemoet brengt, zijn voor jullie vrienden op jullie Weg naar de Vader. 
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 Broeders en zusters: Mensen, waarover jullie struikelen, die je als zogenaamde vijanden 

beschouwt, zijn wegbereiders voor je naar het Licht. Ze tonen je, waar het bij je nog mankeert 

aan liefde, waar je nog niet hebt kunnen vergeven, zo, zoals Ik het aan het Kruis hangend deed. 

Ze laten jouw je spiegel zien, waar je in mag kijken en waarin je jezelf mag leren kennen. Heel 

vaak zal deze spiegel heel confronterend voor je zijn, maar ook dat is scholing, Mijn geliefden, 

want in deze confrontatie kun jij je eigen kleinere zwakheden inzien. 

 Beproef daarom steeds je gevoelens tegenover je medemensen en wees op je hoede, 

wanneer hoogmoedige gedachten je parten spelen, zoals: Wat ben ik blij, dat ik niet ben zoals die 

daar. Ik herinner je aan het gebed van de farizeeër en dat van de tollenaar. De tollenaar boog in 

deemoed, terwijl de farizeeër opsomde, wat hij aan goede daden allemaal had gedaan en hoe 

dankbaar hij was tegenover God, dat hij niet zo was als slechte tollenaar.  

 Mijn geliefden, de navolgingweg is niet gemakkelijk. De Weg, die Ik jullie ben voorgegaan 

heeft veel struikelblokken en Ik ben het, die jullie deze blokken op je weg legt. Slechts door deze 

struikelblokken kun je groeien, kun je jezelf volkomen maken en binnentreden in de alles 

verbindende-, deemoedige-, zich altijd wegschenkende Liefde. 

 Nu zouden jullie kunnen zeggen: Heer, ook jij hebt scherpe woorden gebruikt. Mogen wij 

dan ook niet scherpe bewoordingen gebruiken? Ik geef jullie hierover als antwoord: Ik was mens, 

zoals jullie, en heb vrijwillig schuld op me genomen, immers, was Ik zonder schuld geïncarneerd, 

dan had de aarde Me niet kunnen vasthouden, niet kunnen dragen. Dan was Ik aan haar ontrukt. 

Ik nam vrijwillig negatieve eigenschappen op me om Mijn broeders en zusters in de Duisternis te 

laten zien, dat Ik, ondanks deze eigenschappen, naar het licht van de Liefde doordring. Mijn doel 

was om te vergeven in Liefde, zelfs Mijn folteraars. Mijn doel was de diepste deemoed voor al 

Mijn broeders en zusters. Dit doel heb ik bereikt.  

 Het was niet het doel van Mijn Vader, dat Ik deze smadelijke dood zou moeten sterven, 

doch het was de wil van Mijn broeders in de duisternis. Ze geloofden, dat Ik door de kracht, die 

Ik in me had, deze menselijke smaad niet zou doorstaan, een smaad, die jullie nauwelijks kunnen 

navoelen: Gegijzeld, bloedend, met doornenkroon en met het kruis op Mijn schouders, 

strompelde Ik door de gapende mensenmassa. Reeds daar zegende Ik. Ik zegende diegenen, die 

weenden, keek hen vol Liefde aan en Mijn gedachten richtten zich tot hen: AWeen niet, jullie 

getrouwen, maar draag vreugde in je harten. Ik toon hiermee, dat de Liefde alle haat overwint, die 

zich nu naar Mij samenbalt@. De Liefde overwint en dat geldt ook voor jullie. 

 Wanneer jullie om je heen kijken in deze wereld, dan zien jullie symbolisch het dragen van 

het Kruis overal daar, waar oorlogen woeden, waar leed en nood heersen. Waar Mijn broeders cq 

zusters verhongeren, omkomen van dorst, daar wordt het Kruis van Liefde gedragen. Zelfs 

wanneer de getroffenen vertwijfelen, dan nog is het de doorbraak van de Liefde, want de lange 

nacht van de duisternis komt ten einde. Een heftig onweer, symbolisch gesproken, zal zich nog 

samenballen over deze Aarde, en het gedonder zal van het ene uiteinde tot het andere uiteinde 

van de aarde te horen zijn, ja, de aarde beeft, want ze heeft teveel leed en haat gezien. De Aarde, 

die jullie draagt, wil zich hiervan bevrijden en het Licht tegemoet ijlen. Immers ook zij, moeder 

Aarde, leeft en draagt het Kruis, dat de mens al veel te lang onder zware druk over haar heen 

spande.  

 Jullie opgave is het, om dit Kruis van onmetelijk leed mede om te vormen in het teken van 

de overwinning van de kosmische Liefde. Ieder van jullie kan met al zijn kracht meehelpen om 

dit Kruis van Liefde mee te helpen oprichten als teken van Licht en Liefde. Een teken, dat Hemel 

en Aarde met elkaar verbindt, opdat het weer worde, zoals het eens was: Een Eenheid in God, de 

hemelse Vader en Schepper, waaruit jullie allen zijn voortgekomen. De scheiding ziet alleen de 

mens. De Vader kent geen scheiding en ook Ik, de Liefde van de Vader, Jezus Christus niet. 
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 Zo blikt boven de smart en de pijn uit en ziet hierin de wending terug naar het Licht! Als de 

Aarde onder jullie voeten siddert, begrijpt dit dan en zendt haar liefde toe. Wie zelf in de liefde 

leeft, die zal geen leed geschieden, want de aarde buigt zich voor hen, die in de liefde leven. 

Tevens zal diegene, die in de liefde leeft, in het uur van nood alle kracht ontvangen om anderen 

te helpen en anderen bij te staan, die nog aan het aardse vastzitten en niet willen loslaten. Besef 

echter, dat dit niet via woorden plaats vindt, maar veeleer door jullie daden van liefde, door jullie 

gedachten van zegenen, van begrip. 

 Wanneer iemand zijn oorsprong zoekt, die ernaar verlangt, dan besef, dat daarin het 

verlangen van de ziel te voorschijn komt naar haar eeuwige thuisbasis, die ze eens verloor. De 

mens duidt het verlangen van zijn ziel verkeerd, en hij verlangt naar iets, dat allang verleden tijd 

is. Zou deze mens de bodem van deze -vermeende- thuisregio weer betreden, dan zou hij merken, 

dat deze hem vreemd is, en een koude rilling zou door zijn hart gaan. Tracht, net als in dit 

voorbeeld, de medemensen te verstaan. Bovenal, blikt achter deze mens in zijn ziel binnen en je 

zult het verlangen ontdekken, dat in deze mens leeft, verborgen in de ziel. 

 Ontsluit aldus je medemensen in absolute-, deemoedige liefde, en dan kunnen jullie, van 

binnenuit, allen zo aannemen, zoals ze zich in het menselijke tonen. Jullie groeien boven je 

menselijke uit, want het is niet meer de mens, die handelt, doch de lichtvolle Geest door de mens, 

met andere woorden: Ik door jullie. Wanneer jullie zo handelen, Mijn geliefden, dan zal jullie 

tegenover zwijgen. Misschien ontstaat nog een korte opstand tegen het licht van de liefde, omdat 

de pijl midden in het hart trof. Daarna volgt het zwijgen en een innerlijke ontreddering, wanneer 

de mens zoveel liefde tegemoet gebracht wordt, zo, zoals jullie het nu en altijd dienen te doen. 

 Ik weet, dat deze weg van de liefde niet eenvoudig voor jullie is, dat hij voor jullie steeds 

opnieuw een wedsteen is en wordt, doch nogmaals zeg Ik jullie; Ik ben deze weg vooruit gegaan. 

Aan het einde staat niet de dood, doch staat het Leven, de Opstanding, aan het einde wil Ik in 

jullie zijn opgestaan! Jullie zijn werktuigen van de Liefde, en gaan jullie weg als zodanig midden 

door dit gedonder en geraas, midden door deze laatste korte tijd van een lange donkere nacht. De 

morgen gloort reeds, spoedig stijgt de zon weer op aan de horizon en deze Zon ben Ik in Mijn 

wederkomst en het Morgenrood is Mijn geest, die nu over de aarde gaat en die overal talrijke 

werktuigen opwekt, opdat ze kond doen van Mijn Liefde en Mijn komen aankondigen. 

 

 Als wekroep ga Ik in Mijn Geest over de aarde. Ontwaakt uit de slaap van deze wereld! 

Bevrijdt je van de kettingen van de Materie en wendt je naar binnen naar het Licht, dat in ieder 

van jullie is, wend je naar Mij, de eenheid met God! Dat betekent niet, dat je hier in het aardse 

alles maar laat liggen. Nee, daar waar jij je nu bevindt en een taak hebt, vervul deze taak met Mij 

vanuit Liefde! Dat wat Ik jullie heb geschonken, gebruik het in vrede, deel het met je naaste, 

maar blijf er niet aan hangen. Zo is het ook met hen, die vader, moeder, of broer resp. zuster, 

partner, kinderen, van je zijn. Laat hen vrij van binnen! Ieder is een kind Gods en ieder van hen 

gaat de weg naar God. Het moet hem gaan, ook al ziet het voor jullie niet zo uit, ieder kind gaat 

via eigen ervaring, via zijn eigen karma de weg terug naar God, zoals het deze eens maakte naar 

de aardse diepte.  

 In het uiterlijk mogen jullie je vader en moeder en je kinderen lief hebben, je vrienden, 

bekenden, maar klem je niet vast aan mensen. Laat hen vrij, want in de verte van de oneindigheid 

zijn er velen, waarmee jullie al eens samen hebben gewandeld en allen zijn deze je broers en 

zusters. Echter er is een ziel, die bijzonder bij je hoort en dat is je duaalziel, je tweelingziel. Met 

haar ben je Een, samen een vlam voor Gods Troon, maar op aarde wonend in gescheiden 

lichamen. Via deze ene-ziel zullen jullie door de liefde de weg naar de oerschepping hervinden. 

Wanneer je hier op aarde de scheiding overwonnen hebt, dan overwin je ook de scheiding van de 
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tweelingziel, waar je een mee bent (en eigenlijk altijd was en ook altijd zult blijven), want de 

scheiding is slechts schijnbaar. De liefde voert je naar een bewuste hereniging met je 

tweelingziel. 

 Ook deze ziel, die bij je hoort, legt haar hele Liefde neer bij de Al-ene, bij God. In de reine 

hemelen is het niet zo als hier op aarde, dat men door de liefde voor zijn/haar partner God 

vergeet, o nee, slechts Een hoort Alle liefde!  

 De tweelingziel is een met je, ze kan slechts in het fysieke van je gescheiden zijn, in het 

geestelijke is het Een liefde, die samen als vlam opstijgt tot God. Daarom groei in de liefde door 

de opgaven, die Ik jullie schenk. Overwin de scheiding en besef, dat de een de ander dient, dat 

jullie zonder de mineraalwereld niet kunnen leven en al helemaal niet zonder het plantenrijk. 

Besef, dat jullie, samen met het plantenrijk, een symbiose vormen! De planten schenken zich aan 

jullie als voedsel. Ze zijn tevens de energiedragers, die het zonlicht in voedsel omzetten en jullie 

tegelijk zuurstof geven om te ademen en jullie afvalstoffen opnemen, ja, ze zijn nog tot veel meer 

in staat... 

 Wanneer jullie dieper ingaan in het geestelijke rijk van de planten, in haar werken en 

wezen, dan staan jullie vol eerbied voor deze wonderlijke schepping. Een schepping, die in haar 

veelvoud en schoonheid, in haar dienstbaarheid aan de mensen zo onbeschrijfelijk 

indrukwekkend is, dat je je waarlijk alleen in deemoed daartoe kunt wenden. Alles, wat de mens 

op zich laadt, door negatief denken en handelen, kunnen de planten genezen, wanneer jij, de 

mens, terugkeert naar de Liefde. Voor iedere ziekte heeft God voor Zijn kinderen op deze aarde 

als hulp voor Zijn kinderen doen groeien. Want Hij, de Al-ene, weet, hoe zwaar de weg door de 

duisternis is. Hij weet, hoe vaak Zijn kinderen bij het uitproberen van de vrije wil vallen en 

daardoor ziekten aantrekken. Daarom schonk Hij, in Zijn genade en barmhartigheid, Zijn 

mensenkinderen een veelvoud aan geneeskundige planten. Het is Zijn barmhartige hand, die zich 

vol mildheid over jullie uitspreidt en leed van jullie weg wil nemen. Wat doet de mens? Hij 

schreeuwt het al jammerend uit en klaagt God aan: “God is de schuld van alles…!”  

 Hoe vaak stijgen vanaf de aarde zulke gedachten naar God. God schonk aan Zijn kinderen 

een bloeiende planeet, waarop voor iedereen genoeg voedsel groeit, ja in overdadige wijze. Wat 

doet de mens? Hoe dankt hij voor deze geschenken?  

 Vandaar Mijn verzoek aan jullie: Bezin je in de komende veertien dagen, zo, zoals het 

besproken is, in het plantenrijk. Neem van jullie planten thuis er een, die je bijzonder na aan het 

hart ligt en schenkt aan deze al je opmerkzaamheid in de eerste week!  

 In de tweede week draag je dan de liefde over naar Alle planten in je omgeving en ga na 

wat je innerlijke beleving is. De een of andere zal het lukken om de scheiding te overwinnen 
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tussen de planten en zichzelf. Het makkelijkste kan dit via je lievelingsplant. Zij is leven en jullie 

ook leven. Leven is stromende kracht en deze krachten wisselen uit met elkaar. Je gaat deze 

kracht bemerken, als jij je vol liefde inleeft in deze plant. 

 

Ieder van jullie heeft wel eens in zich de uitstralende kracht van een bos in zich mogen bemerken, 

de rust, welke van dit bus uitgaat. Vaak lijkt het wel zo het zijn, alsof alle zorgen van ons door de 

bomen worden opgenomen en omgevormd. Bezwaard gaan jullie in bos binnen met een zware 

tred, en naarmate je verder schrijdt tussen de bomen, des te lichter wordt het rond je hart. Probeer 

het ook eens als de zon je naar buiten lokt en jullie een verlangen bespeurt om de enge muren te 

verlaten in de beginnende voorjaarssfeer. Zo je wilt, neemt ook dit als opgave, in het bijzonder 

dan, als je treurig bent. Ga dan naar buiten en maak een boswandeling. 

 Wat Ik jullie nu als aanleiding schenk, is slechts het begin op de weg naar Eenheid met de 

schepping. Je dient daarbij je kleine vriend, de steen, niet te vergeten, doch ook hier steeds weer 

proberen om de verbinding met het mineraalrijk te maken of te verdiepen, tot het je lukt, want 

waarlijk: Liefde is Eenheid en Eenheid is Liefde! Daar wil Ik jullie heen leiden. Ga zo in de 

komende dagen om, niet met de treurigheid van deze wereld, die zich buigt voor Mijn fysieke 

dood, nee, de dood is het meest onbelangrijke op Mijn weg.  

 Het Leven, de Opstanding, de overwinning op de dood is wat Ik jullie gebracht heb. Zo 

mogen ook jullie de overwinning halen op de dood, tot leven ontwaken en in de vreugde van de 

Opstanding verder wandelen.  

 In de Naam van de Vader zegen Ik jullie, zoals ook allen, die de weg naar het Licht, terug 

naar de Vader, zijn begonnen. 

 

 

AMEN 

  

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 8 
 

  Ik, jullie vriend en broeder, JEZUS CHRISTUS, ben midden onder jullie en was ook bij 

jullie gesprekken. Vaak zullen Wij, Ik en de Engelen, die jullie leiden, jullie gewoon bij de hand 

nemen en je uit het mensenkleed trekken, terug in het eeuwige Vaderland, waardoor je weer het 

wonderlijke Liefdesgebeuren van de Al-ene Scheppergeest begrijpt. Buiten Hem is er niets. Alles 

is in Hem, één Eenheid, één Liefde! 

  De Aarde is een zwakke afspiegeling van het goddelijke-thuisland, waaruit je eens 

allemaal vandaan bent gekomen. Op de zuiver-geestelijke planeten, die zich om Mijn oercentraal-

gesternte groeperen, zijn scheppingswerelden, die rijk aan mineralen, planten en dieren zijn, met 

een veelvoud aan schoonheid. Alles heeft genegenheid voor het Eeuwige. 

  Als je als rein geestwezen door de gebieden wandelt, dan buigt in liefde elke plant zich 

voor je en jij omarmt ze geestelijk, want liefde stroomt uit jullie en tilt dit plantenkind omhoog, 

het licht van de zon tegemoet, want in het eeuwige-thuisland ontwikkelt zich alles naar het ene 

doel toe: een Kind van God te worden! 

  Mineralen ontwikkelen zich tot planten, die overgaan in het dierenrijk, om te evolueren 

tot een natuurwezen, dat verder werkt aan haar volkomenheid. Op een bepaald tijdstip word deze 

door een Duaalpaar, naar goddelijke wetmatigheid, door instraling aangetrokken en als 
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toekomstig kind van God ontvangen en aan de Eeuwige Vader getoond om de zegen te krijgen 

voor een relatie met zijn ouders. 

  Liefde stroomt door en in alle rijken. Zo hoort het mineraalrijk tot het rijk van de Orde. 

Het plantenrijk aan de goddelijke Wil, het dierenrijk aan de goddelijke Wijsheid en de 

natuurwezens horen bij de goddelijke Ernst. Dit zijn de lagen en hoedanigheden van de Alvader.  

 Deze hoedanigheden zullen in het kind van God door Geduld, Liefde en Barmhartigheid nog 

verder volkomen worden. De grondstraling van deze eigenschappen van God worden door de 

zuiver-geestelijke Zonen en Dochters van de eeuwig heilige Vader-Moeder-Geest aan het 

mineraal-, planten-, dieren- en het rijk van natuurwezens doorgegeven. 

  Zoals hier op aarde, komen er op de geestelijke planeten ook zacht glooiende heuvels en 

dalen voor. De ene planeet heeft gebergten, de andere is vlak. Veelvuldige levensvormen ... de 

schepping kent geen grenzen. Het reine Wezen, dat over deze reine-planeten zweeft of schrijdt - 

ruimte en tijd bestaat daar namelijk niet - geeft zich in liefde over aan het mineraalrijk. Dit is niet 

zoals op aarde vaste materie, maar het is met edelstenen, zoals saphier, smaragd, bergkristal te 

vergelijken. Ze weerspiegelen niet alleen het licht van de liefde, die door het Geestwezen van het 

mineraalrijk geschonken wordt, maar ze geven ook vanuit zichzelf licht. Het licht straalt uit diepe 

dankbaarheid uit alle facetten terug. 

  De planten, die zich voor ieder geestwezen buigen, verlangen naar vervolmaking. Door 

de liefde, die hun geschonken wordt, kunnen ze omhoog streven naar het oerlicht. In het 

verwelken geeft de plant zich over aan het dier, bv. een bloem in haar volle pracht aan een 

vlinder, die, nu niet meer gebonden aan het geestelijk oergesteente, omhoog vliegt en enkel het 

verlangen heeft om zich te ontwikkelen, steeds meer liefde op te nemen, om aan het einde van 

deze ontwikkelingsweg geheel liefde te Zijn. 

  Zo worden de goddelijke eigenschappen in het mineraal, de plant en in het dier vervol-

maakt. De reine wezens van de lichte hemel, helpen in volle liefde en vreugde aan het 

ontwikkelingsproces mee. Daar er geen tijd bestaat, zien ze de ontwikkelingsgang al vooruit en 

weten: eens zal deze bloeiende bloemenzee overgaan in het dier, dat vrede en liefde in zich 

draagt, die van de lichtwezens leert, zich door hun laat beleren, om zich in het goddelijke Willen 

te vervolmaken. Zodat zijn vrijheid, die hem gegeven is, benut wordt, om de eigenschappen van 

de goddelijke Wil te gaan leren en zich hiervoor te buigen en erin te rusten. Het leert zich in 

Wijsheid ongebonden te bewegen en kan door de Schepping zweven. Natuurwezens omgeven 

deze dierenrijken: Feeën, elfen, dwergen. Alles straalt in een wonderlijke liefdes-eenheid, van het 

wordende, de zich vervolmakende schepping. Steeds opnieuw, want de schepping van de Vader 

is onbegrensd, en jullie allen zijn onlosmakelijk verbonden in dit scheppingsproces. Ook jullie 

kunnen mee vormen en mee scheppen, want alles heeft God ook in jullie handen gelegd. 

  Enkel de goddelijke Wet van dienende Liefde behoort door de zonen en dochters van de 

reine Hemel in acht te worden genomen. Dit betekent, de vrije wil in de Wil van God te leggen. 

Het niet respecteren van deze wet leidde tot de Val. De vrije wil had zich tegen de eeuwige wet 

gericht en had scheppingen teweeg gebracht, die niet in de goddelijk reine liefdeswet stralen. 

Door aanhoudend tegenstrijdig handelen hebben geestwezens een deel van de reine planeten 

terug getransformeerd en daarmee in de diepte gesleurd, waardoor ze zich van de liefde van de 

Vader verwijderden. Ze hebben de wet van de liefde, dat de een de ander dient, niet gerespecteerd 

en zich boven de schepping gesteld en zijn niet meer in die eenheid. 

  Gedurende een oneindig tijdspanne, die nauwelijks uit te beelden is, heeft zich dit 

materiële heelal gevormd. God zag zijn kinderen, eens reine Geestwezens, midden in de 

gloeiende rotsmassa’s van de zich langzaam vormende werelden en uit zijn liefde stroomde 

medelijden, erbarmen. 
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  God sprak: ‘”Het zal Licht worden voor mijn kinderen, die gevallen zijn’”. Het werd 

Licht en het water kon zich van de aarde scheiden! Planten konden groeien en dieren 

ontwikkelden zich! In die tijd daarna gingen natuurwezens vrijwillig naar de materiediepte, om 

de dieren en de planten te dienen. De eeuwige Scheppergeest liet in deze schepping Zijn liefde 

stromen, waardoor Hij Zijn kinderen van hieruit kon roepen. Zo roept God jullie o.a. vanuit de 

rotsgesteenten, Hij roept jullie vanuit iedere plant toe: "Zie, hoe de plantenwereld jullie dient, hoe 

ze zich werkelijke in jullie verdiepen! Ik ben het, Mijn Geest, die indaalt, want er is niets buiten 

Mij!" 

  Ook deze Valgebeurtenis met al zijn valwerelden is in Mij, de Eeuwige Geest, maar 

Mijn Liefde, die door al Mijn kinderen riep, werd niet gehoord. Getracht werd om deze liefde te 

verstikken. In jullie sprookjes en sagen hebben jullie nog een vermoeden van dit weten van je 

voorvaderen. Zij hoorden nog Mijn roep uit de rotsgesteenten, ze ontvingen nog Mijn liefde, die 

hun middels de planten toestroomde. Ze zagen de dieren nog als hun ware vrienden. Pas later 

begonnen ze deze te doden. Na de eerste moord op aarde vloeide het bloed van het onschuldige 

schepsel. Doch steeds weer kwamen er lichtwezens, die Mijn roep horen, die ook al de 

natuurwezens horen en zien, die hun oren niet sluiten voor de klagende geluiden, wat de mens 

deze oude moeder Aarde allemaal heeft aangedaan. 

  Gedurende de scholing waarin Ik jullie leid, wil Ik graag jullie innerlijk ontsluiten, 

waardoor je weer helderhorend, heldervoelend, helderziend wordt, geestelijke zintuigen, die in 

ieder van jullie latent aanwezig zijn en op hun ontwikkeling wachten. 

  Waarlijk, het intellect probeert, de liefde te blokkeren en desondanks komt ze de mens 

nader. Hoe meer de mens probeert, met het intellect alles te verklaren, des te meer verstrikt hij 

zich in de eigen verklaringen, om uiteindelijk te erkennen, dat er slechts een verklaring is:  

De Liefde van de scheppingsgeest leeft in iedereen en alles dient elkaar in liefde. 

  Zoals God Zijn kinderen in de schepping dient, zo behoren ook de kinderen weer te 

leren dienen en het zal zo weer worden, zoals het eens was. Jullie zijn stappen in de duisternis 

gegaan, maar nu gaan jullie de omgekeerde weg terug naar het licht. De een is op dit gebied al 

een paar pasjes verder, de ander op een ander gebied en zo kunnen jullie elkaar wederzijds 

helpen, elkaar bijstaan. 

  Waarlijk, jullie liefde dient gelijkelijk stralend naar iedere plant zijn. Jullie dienen geen 

onderscheid meer maken. Maken jullie toch nog onderscheid, dan helpt deze scholing je en kun je 

elkaar in zelfkennis helpen. 

  Mijn geliefde scholieren, Er bestaat geen toeval. Alles, wat om jullie heen gebeurt, 

heeft zijn oorzaken zoals in het nu genoemde voorbeeld: Planten verkommeren en vergaan, 

wanneer de mens treurig is, wanneer hij het leed niet langer kan verdragen. Dit voorbeeld dient 

jullie tot zelfkennis, dat jullie verbonden zijn door de gewaarwordingen met al het zijnde. De 

treurigheid, die in jullie is, overschaduwt tevens je omgeving. Nu is de vraag: Wil ik dit? Zal 

werkelijk al het leven om me heen wegsterven, omdat ik een afkeer van het leven heb, 

vreugdeloos en het strijden moe? 

  Wat is het leven? Onderzoek deze vraag tot op de bodem: Leven is Liefde. Wie 

liefheeft, die vergeeft, zoals Ik aan het kruis heb vergeven. Wie liefheeft, die heeft mededogen 

met iedereen, die om hun heen zijn, die lijden en die proberen te midden van de pijn te lachen en 

liefde uit te stralen. Terstond gaat een herademing uit de Schepping door je heen, want zoals je 

het eeuwige Vaderland mee schept en vorm geeft, zo zijn jullie ook hier in het aardse leven 

medevormers en medescheppers van je omgeving. 

  Jullie zijn je de kracht, die in je is, niet bewust, Mijn vertrouwden, daarom leer Ik jullie 

de weg, tot je innerlijk leven, tot het geestelijk zijn, tot de liefde. Aan het einde van de weg wens 
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Ik Mij toe, broeders, zusters, bewuste zonen en dochters van de eeuwige heilige Vader/Moeder-

Geest, die meehelpen om deze aarde in een geestelijke toestand om te vormen. Dat is een hoog 

doel, maar jullie hebben deze kracht in je. 

  Zie hoe onder een liefhebbende hand planten gedijen en in vreugde op een bepaalde tijd 

bloemen dragen, terwijl ze anders in die tijd helemaal niet zouden bloeien, om naar jullie toe de 

liefde terug te schenken, die de mens hun geeft, zo kunnen jullie ook door liefde je medemens 

veranderen. Je stapt bv. met een lachend gezicht in de bus, tram, of metro en kijkt je medemensen 

vriendelijk aan. Zo kunnen vele duistere gedachten opklaren en een vriendelijk lach straalt terug. 

Al op zo een eenvoudige manier kun je meehelpen, de mensen van je stad te veranderen, hun 

licht te geven. Jullie kunnen meehelpen de stervende planten in het geestelijke zijn te verheffen. 

In de loop van de scholing wil Ik jullie daarheen leiden, dat jullie ogen niet langer gesloten 

blijven voor dit geestelijk gebeuren. 

  Jullie zien weinig van datgene, dat werkelijk om je heen gebeurt. Je kijkt naar een tulp 

en zegt: " O ja, ze is mooi!" Je ziet niet haar stralen en oplichten, wanneer liefde van jou naar 

haar stroomt. Op dat ogenblik is een zeker oplichten om deze tulp en dit oplichten omhult je. Er 

vindt een energie-uitwisseling tussen de tulp en jouzelf plaats. De levenskracht, die deze bloem in 

zich draagt, geeft ze in volle vreugde aan jou door, want ze betrekt de kracht direct van het 

zonlicht. Zoveel kan de plantenwereld je leren, want ook in jullie is de kracht, om direct uit het 

zonlicht energie op te nemen, jullie hebben echter deze vaardigheid op de weg van evolutie 

verleerd. Naar dit alles wil Ik jullie terugvoeren. Daarom, Mijn geliefde broeders en zusters, 

probeer van je verstandsdenken steeds meer in je hartedenken en hartevoelen te komen. Met het 

verstand kun je liefde niet doorgronden, met het verstand openen zich niet de geestelijke 

werelden, enkel en alleen met je innerlijk gevoel. 

  In het begin lijkt het misschien nog op een krampachtig gegeven liefde, als jullie op weg 

naar het werk bijvoorbeeld de bomen aan de rand van de weg begroet en hun je zegen uit de 

vaderliefde geeft. Doch hoe vaker jullie deze oefeningen doen, hoe meer jullie je in de wereld 

van de je omgevende planten verplaatst, des te sterker worden je gevoelens hiervoor en spoedig 

ontstaat er een telepatische communicatie tussen hen en jijzelf. Op deze manier opent zich stap 

voor stap een helder-voelen en vervolgens een helder-ziendheid, de geestelijke blik. Het zal weer 

zo worden, zoals het eens in de reine hemelen was. Zet daarom vreugdevolle stappen naar het 

licht van de Liefde en wees je bewust van de verantwoording, die je in deze tijd draagt, want niet 

voor niets zijn jullie juist nu in een aards lichaam! 

  Wat er zich nog bij je aan menselijke dingen beweegt, langzaam aan treedt het menselijke in de 

loop van de scholing terug, het geestelijke krijgt het overwicht en jullie verstaan Mij. Je verstaat 

dan het grote verlangen van de Vader naar Zijn kinderen. Jullie verstaan de pijn van de gekwelde 

schepselen en het verlangen van de Al-schepper, dat dit alles tot een spoedig einde mag komen. 

Want alles wat negatief is, is niet in Gods verantwoording, maar enkel en alleen iets van de mens! 

Zo wordt door mensen datgene, dat negatief is, ook weer veranderd, omdat de mens het zelf moet 

veranderen, dat is de terugkeer naar de oorsprong, de terugkeer naar de liefde. Liefde is niet 

begrensd, liefde bindt niet, liefde ver-bindt. Liefde verbindt zich met de steen aan de rand van de 

weg, met alle stenen, met het gezamenlijk mineraalrijk en straalt weer in de oerstraling van de 

goddelijke Orde. Liefde verbindt zich met het plantenrijk: met bomen, struiken, bloemen, 

geneeskrachtige planten, de vruchten, die in liefde zich aan jullie geven, planten, die in de 

oerstraling van de goddelijke Wil bewegen, en deze straling in liefde aan jullie verder geven. 

  Liefde verbindt zich met ieder dier. De dieren, die elkaar hier in de materie nog leed 

berokkenen, want de een eet de ander op, moeten ook door jullie veranderd worden. Ook dat 

behoort tot jullie opgave. Zend liefde in het dierenrijk en een tijger zal gras gaan eten. Het gras 
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vernieuwt zich, het sterft niet. Veel planten vernieuwen zich, ze sterven niet. Wat echter in het 

aardse vergaat, ontstaat in het geestelijke, niet grofstoffelijk, zoals hier op deze oude Aarde, maar 

gereinigd. Door jullie liefdevolle voelen, denken en handelen voltrekt zich deze omvorming. Wij 

helpen jullie daarbij, maar de stappen moeten jullie zelf maken. 

  Door de verbindende liefde tot de schepping, tot het mineralen-, planten-, en dierenrijk 

en de natuurwezens, die voor je aardse ogen nog verborgen zijn, staan jullie op het punt om mee 

te werken aan dat, wat Ik jullie vooruit zei: " Zie, Ik maak alles nieuw, een nieuwe Hemel en een 

nieuwe Aarde, liefde en vrede zal jullie deel zijn!" Op deze nieuwe Aarde kunnen enkel diegenen 

leven, die de liefde in de daad omgezet hebben, die bereid zijn allen om vergeving te vragen en 

iedereen te vergeven, die bereid zijn, weer in Eenheid met de schepping te leven en te werken. De 

bereidheid daartoe is nu belangrijk, nog niet de volkomenheid. Het hemelrijk steunt jullie, om je 

bij de terugweg naar huis, naar het Vaderhuis, te helpen. 

  Geliefde broeders en zusters, zo kunnen jullie als opgaven in de komende dagen nog 

eens proberen, de verbinding met de plantenwereld te herstellen, tot het deel van de schepping, 

dat zich schenkt aan de gevallen kinderen, ofschoon jullie danig meespeelden. Bossen gaan door 

vuur ten onder, grote voeten vertreden de paden, vertreden de bloemen. Door de wintervakanties 

worden hele landsstreken opgeofferd, nauwelijks een grassprietje groeit daar nog, waar mensen 

zich vermaken.  

  Het is de eeuwige scheppingsgeest, die jullie dit voor de voeten legt. Voel in je ziel. 

Dankbaarheid komt omhoog, wanneer jullie weer opnieuw de volheid van de bloei deze lente 

mag bekijken, ondanks de oneindige pijn, die de mens de natuur aandeed. Steeds weer schenkt ze 

zich in overvloedige mate weg, voor de duur van de tijd, dat de mens het voor elkaar kreeg om de 

groei aanzienlijk te benadelen en daarvoor staan jullie. Pas dan zal de mens beseffen, hoe groot 

de liefde van de scheppingsgeest is. 

  In deze tijd, waarin de mensheid in grote nood verkeert, omdat hen goede lucht om te 

ademen ontbreekt, de voeding niet meer gewaarborgd is, wordt aan jullie getoond, dat Hij, de Al-

ene, voor Zijn kinderen een nieuwe wereld heeft voorbereid, een vergeestelijkte Aarde, waaraan 

jullie en velen scheppend mee werken, namelijk allen, die Ik nu wereldwijd in de liefde onderwijs 

en zo weer een Herder en Een kudde ontstaat, onder het vaandel van de liefde. 

 

  

AMEN 
 

 
 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 9 
 

 Ik, JEZUS CHRISTUS, heb jullie naar deze kleine plek in het bos geleid. Mos ligt aan 

jullie voeten, vruchtdragende struiken staan in bloei, bomen zijn om jullie heen gegroepeerd, 

waarvan de takken zich neigen voor de gemeenschap beminnende Kinderen Gods, waaronder Ik 

verblijf. Is niet een wonderlijke dag met zonneschijn ten einde gegaan? Straalde ook niet een 

straal van de eeuwige zon van Jezus Christus naar binnen in jullie hart? Een mantel van liefde in 

om jullie heen gelegd en ondanks de koele avondwind gaat er een stroom van warmte door jullie 

heen. De warmte van de Liefde pulseert door je aderen. 

 Ook als de mens nog zoveel vragen heeft en het ene of ander niet begrijpt, de ziel weet 

omtrent de geestelijke samenhangen en Ik, jullie vriend en helper, verduidelijk deze aan de mens, 

opdat hij in de trilling van de Liefde, die de ziel reeds draagt, kan binnentreden. De Schepping is 
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een eenheid, zo sprak Ik en verder: De een dient de ander. Zo zitten jullie op het zachte mos, op 

struiken, tegen een boomstam geleund. De trilling van de je omgevende planten is jullie in liefde 

toegewijd. Jullie zijn eens in de eeuwige thuisomgeving door de ontwikkeling geschreden. 

Wanneer jij je hebt vervolmaakt en je gezegend bent met de zegen van de kindeigenschap, dan, 

Mijn geliefden, voelen de planten dit, die om je heen zijn. 

 Je dient je dit zo voor te stellen: De Schepping hunkert naar liefde, die echter nauwelijks op 

aarde meer te vinden is, het allerminste naar het plantenrijk. Geen dankgebed bereikt de planten 

meer, terwijl zij zich in de vruchten wegschenken. Geen liefdesstraal beroert hen en daarom is de 

hunkering naar liefde tot het onmetelijke gestegen. Het is het verlangen naar verdere 

ontwikkeling.  

 Ik heb jullie over de eeuwige-thuisbasis verteld, dat de reine geestwezens, terwijl ze door 

de schepping wandelen, de mineralen, de planten en de dieren helpen, om zich in de 

grondeigenschappen van de wezenseigenschappen Gods te vervolmaken, doordat ze in deze 

scheppingsvormen liefde laten binnenstromen. 

 Deze opgave zou ook die van jullie moeten zijn. De planten, bijv. het mos aan je voeten, 

draagt deze grondtrilling van liefde uit het eeuwige Zijn in zich en zoekt nu de gelijke trilling bij 

jullie, de kinderen-Gods. Zij streeft jullie tegemoet en wacht op de liefdesstroom, die een 

liefdeskind in de zuiver-goddelijke wereld steeds uitstraalt. 

 Hier op aarde zijn het slechts weinigen, die zich vol liefde neerbuigen over de kleinste en 

laagste scheppingsvormen, zij het naar een grashalm, zij het een steen, zij het naar het mos of 

naar kruidenplanten. De planten willen zich wegschenken aan het Godskind, omdat zij het 

oergevoel in zich draagt, dat zij zich door het wegschenken hoger ontwikkelt naar het doel, om 

via de groepsziel een echt Godskind te kunnen worden. 

 Liefde is een kringloop: van God via Zijn kinderen in de schepping een omgekeerd straalt 

liefde terug vanuit de schepping via Godskinderen, die zich in diepe dankbaarheid buigen voor 

God en Hem aldus de liefde terugbrengen. Deze kringloop is hier op aarde onderbroken en jullie, 

Mijn leerlingen, dienen deze kringloop weer in ere te herstellen. Jullie liefde dient eigenlijk van 

gelijke trilling te zijn voor iedere plant, ongeacht of ze als onkruid in je tuin groeit of zich als 

vrucht aan jullie wegschenkt. 

 Liefde kent geen grenzen, ook niet in het plantenrijk. Ook al mag een roos door haar geur 

en haar schoonheid jullie veel vreugde brengen, ook het onopvallend kruid aan de rand van de 

weg dient jullie met dezelfde liefde als alles, dat zich buigt voor het Godskind en zo ook voor de 

eeuwige Schepper, want in ieder kind Gods is ook een vonk van de eeuwige Geest aanwezig, 

want door de zegen, Mijn geliefden, wordt door God, de Vader-Moeder-Geest, een deel van 

zichzelf in het kind gelegd. Het gaat erom, dit licht te doen uitgroeien tot een vlam van liefde, 

ook in de zuiver-geestelijke gebieden, waarin het Scheppingskind in liefde dient. Met de zegen 

van het goddelijk-kind-zijn verwerft het tegelijk de mogelijkheid om of te dienen of te heersen... 

 Na de geestelijke repatriëring van allen door de test van de wilsvrijheid van de kinderen- 

Gods zal er echter nimmer meer een Val plaatshebben, omdat er in de zuiver-geestelijke wereld 

geen scheiding van bewustzijn is, is de ervaring van de duisternis bewaard en zijn al haar 

schakeringen door het goddelijk-kindervolk oproepbaar als beelden. De gevallen broeders-zusters 

zijn voor al die anderen, die hun vrije-wil nog willen uitproberen de weg vooruitgegaan en 

hebben laten zien, waar deze poging van heersen en beheerst worden, toe leidt. 

 Daarom zeg Ik: Oordeel niet, opdat jullie niet zelf veroordeeld wordt. Wees dankbaar voor 

de weg op aarde, ook dankbaar ten opzichte van hen, die uit vrije wil door de meest donkere 

lagen gaan. Hun ervaringen, die jullie onbewust opnemen, mogen jullie als voorbeeld dienen.  



 29 

 Terug naar het plantenrijk: Jullie liefde tot de planten trilt op aarde nog zeer verschillend. 

De planten hebben de mens echter gezocht, ja, ze voelen, ze beleven in zich, wat de mens aan 

voeding, aan genezingshulp, nodig heeft. Bijvoorbeeld wordt de mens, die in liefde met de 

planten verbonden is, de zaden van heilplanten door de wind in zijn naaste omgeving gewaaid, 

opdat hij niet meer, zoals het nu nog geschiedt, moet plukken, doch dat hij de genezende 

heilstromen direct dankbaar op kan nemen en zich in deemoed buigt voor de planten en ze in de 

Naam van de Scheppergeest, in liefde zegent. Wanneer jullie in je tuin rondkijken of als jullie 

door de vrije natuur lopen en je door bepaalde planten aangetrokken voelt, dan luister in je naar 

binnen, en je zult weten, wat die plant je wil schenken, ja wat ze reeds voordat jouw blik op die 

plant viel, begreep, wat je nodig hebt en zij in dienende liefde je wil schenken. 

 Voorbeeld: Je wandelt door een park en je blik valt op een struik. In volle bloei staat deze 

voor je. Ofschoon nog andere struiken ook ernaast in bloei staan, heeft juist deze bloesem je 

bijzonder blij gemaakt in je voelt in jezelf een innerlijke beroering door de teerheid van de 

bloeiende bladeren, die om de stuifmeelstengels gegroepeerd zijn. Je weet niet, dat deze plant je 

met haar liefde overgiet, en je tegelijk genezing brengt, omdat je door een ongeval een shock bij 

de draagt, omdat je angsten hebt, die je je niet kunt verklaren. Dit is slechts een voorbeeld onder 

duizenden. Een plant, die heel vaak in je omgeving optreedt, die je vaak ontmoet met je blik, wil 

je iets vertellen, wil je helpen, wil je op iets opmerkzaam maken. 

 Ik neem nu een heel eenvoudig voorbeeld: Nu bloeit overal op de weiden de paardenbloem. 

De een valt de gele bloei op en hij verheugt zich over de lichte stralen van deze plant. Een ander 

ziet deze plant als onkruid. Deze plant symboliseert het licht, de zon. Wanneer nu de positief 

ingestelde mens deze paardenbloem nadert, dan vindt er een uitwisseling plaats van genezende 

krachten, want de paardenbloem, slaat de zonne-energie in zich op om deze nu aan de naar zon 

snakkende Gods kinderen vol liefde door te geven, want reeds lang genoeg was de winter met 

weinig zonneschijn. Licht mag het worden in jullie, zo wil de plant je zeggen, ook in 

overdrachtelijke zin. Licht in iedere cel van je lichaam en Licht in je ziel! 

 Een ander ziet deze plant als lastige onkruidplant en rukt haar onbedachtzaam en liefdeloos 

uit de grond. Wanneer deze mens zich in zijn gedachten en handelen zou kunnen waarnemen, niet 

alleen tegenover deze plant, maar ook tegenover zijn medemensen, dan zou deze kunnen 

waarnemen hoe hij steeds meer het licht in zelf plattrapt.  

 Het Licht, dat door de instralende Oercentraalzon van de liefde van de hemelse Vader 

versterkt in alle mensenkinderen binnenstroomt, wordt door bovengenoemde mens omgezet in 

agressie tegen alles, wat licht en helder is in zijn omgeving. Vandaar, dat betrokkene een 

boosheid ontwikkelt tegen deze plant, die het waagt hem het zonnelicht tegemoet te stralen. Aan 

deze beide voorbeelden, die diametraal tegenover elkaar staan, en je daarom als voorbeeld 

werden beschreven, mogen jullie de spanwijdte tussen Licht en Duisternis beseffen. 

 Ik heb jullie laten zien, dat de schepping jullie in alles dienen wil, zowel voor het lichaam 

als de ziel. In de fijnste substanties helpen de planten je ziel, om zich te reinigen en haar last op 

het fysieke lichaam over te dragen. Andere planten helpen om deze last van het lichaam te 

dragen, daardoor, dat ze het lichaam genezing schenken. Weer andere planten schenken zichzelf 

in de vorm van gezonde voeding. Zelfs, wanneer de mens zich door gif in zijn omgeving 

verontreinigt en de plantenwereld daardoor schade heeft opgelopen, dient deze de Godskinderen 

toch nog altijd in diepste liefde. 

 Begrijpt daarom, Mijn geliefden, dat iedere plant haar bestaansrecht heeft. Wanneer jullie 

hier of daar nog een plant uit je tuin meent te moeten verbannen, dan denk daar in wijsheid over 

na, wat deze jouw wil zeggen, opdat jij je aan het optreden van deze plant zelf mag leren kennen, 

en Ik help je erbij, wanneer je jezelf door deze zelfkennis omvormt. 
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 Op de nieuwe aarde, Mijn geliefde leerlingen, zal jullie voeding alleen daarin bestaan, wat 

de boom en struik jullie vrijwillig schenken. De Schepping op de vergeestelijkte aarde is niet 

langer grofmaterieel als nu en jullie zelf zijn dan ook door de liefdesstraling en jullie eigen 

inspanning zelf veranderd en weten dan, waardoor en waarmee je de vruchten van de planten 

dienen en helpen kunnen.  

 Zolang jullie nog in je zware fysieke juk over de aarde gaan en nog niet differentiëren 

kunnen, omdat je gevoelens en onderscheidingsvermogen nog niet ver genoeg geschoold zijn, 

vraag Mij dan om je bij al je handelingen bij te staan. Dan leg Ik je de gevoeligheden in je hart, 

hoe en waarmee je de plantenwereld dient te handelen. 

 Want waarlijk, Ik zeg jullie: De wereld van de planten is een wereld van belevenissen en 

gevoelens, zoals de taal van de hemel uit belevenissen bestaat, zo bestaat ook de taal tussen de 

planten uit belevingen. Wanneer van jullie uit naar de planten uitsluitend liefde stroomt, dan 

kunnen jullie deze planten geen pijn berokkenen. Zijn jullie gedachten gemend met gevoelens, als 

“Jou plant, wil ik niet in mijn tuin hebben, jij stoort mijn orde…”, dan vermaan Ik je: Mens, leer 

jezelf kennen en ga na, waaraan het bij jou nog ontbreekt! Pas dan neem deze plant uit je tuin en 

tracht met Mij en met Mijn kracht in liefde-trilling te komen. 

 In de komende weken, geliefde leerlingen, ga Ik met jullie door het plantenrijk, en zo jullie 

willen, kan ieder voor zich een bepaalde boom uitkiezen. Weet, dat een boom heel veel energie 

omvat en iedere boom bereid is, deze energie aan jullie af te geven, anderzijds ook heel erg naar 

liefde verlangt, net zoals alles in de schepping naar liefde snakken en ook jullie ernaar verlangen. 

Nu, zoek je een boom uit, hetzij uit je tuin of uit de vrije natuur, schenk deze boom nu je volle 

liefde en zegen hem in de Naam van de Vader en tracht nu met deze boom een betrekking aan te 

gaan. 

 Zoals tot jullie kleine vriend, de steen, zo dienen jullie ook te trachten met deze boom een 

innige verbinding op te bouwen. Zoals jullie hier en daar al stromen van liefde tot de steen 

hebben beleefd, zelfs wanneer het een stukje muur is, gemaakt door mensenhand, zo dienen jullie 

ook tot deze boom, jullie grote vriend in de natuur, stap voor stap een relatie te ontwikkelen. Leg 

je hand op zijn huid, de bast! Ook jullie zijn omhuld door een huid, die je beschermt. Ook in 

jullie stroomt de vloed van leven, net zoals in de boom het leven stroomt. Ook jullie zijn, 

symbolisch gesproken, met je voeten geworteld op de aarde en streven rechtop staande en gaande 

met opgeheven hoofd de hemel tegemoet. Ook de boom strekt zich het zonnelicht tegemoet en 

spreidt zijn takken en bladeren uit om maar zoveel mogelijk zonlicht op te kunnen nemen en om 

te kunnen vormen voor jullie als geschenk. 

 Ook jullie dienen je ziel, die in vergelijking met de boom, de kroon van de mens is, ruimte 

te verschaffen, doordat je je opent en je ziel zich boven je hoofd kan uitspreiden, als een 

bloemkelk, je als de stam en de takken van een boom, om de hoogste energie, de Liefde uit God, 

te ontvangen. Nog is jullie ziel overwegend in jullie lichaam. Zolang de mens nog mens is en met 

zijn intellect strijd voert tegen de ziel, zolang kan de ziel zich niet verheffen boven de mens uit. 

Keert de mens echter naar binnen in zijn hart en laat de liefdesstroom van daaruit stromen, dan 

kan de ziel zich boven de mens verheffen en boven zijn hoofd uitspreiden. 

 Dat moge jullie tot opgave zijn: Ga bewust door de schepping, neemt bewust de planten om 

je heen waar en neem ze in je op en keer steeds weer terug naar jullie vriend, de boom, om aldus 

je innerlijke gevoelsleven te scholen. Ik leid jullie ook hier en toon jullie je vriend, die nu voor 

jullie de boom is aan wie jullie je groeien en gedijen kunnen observeren. 

 Geliefde broeders, zusters, Ik zegen jullie in deze kleine kring, ieder afzonderlijk, en ook 

hen, die vandaag niet erbij konden zijn. Ik zegen hen, die dichtbij of veraf, de weg met Mij gaan 

en zegen allen, daar Ik uiteindelijk allen thuisbreng in de eeuwigheid, uit ruimte en tijd. 
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 Voel Mijn hand op jullie schedel, beleef geestelijk de opening, opdat zich je ziel kan 

verheffen en laat je gevoelens naar boven stromen in de nu donkere hemel, die niettemin door de 

eeuwige Zon van de Vader-Moeder-Geest doorstraald is en blijft! Mijn zegen stroomt. 

 

  

AMEN 

 

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 10 
   

  Mijn geliefde vrienden, Mijn schapen, Ik, JEZUS CHRISTUS, jullie leraar, maar ook je 

broeder en vriend, ben midden onder jullie, om jullie troost en moed in te spreken. Jullie 

wandelen door het dal van tranen. Zo zwaar als de regenwolken aan de hemel staan, zo bewolkt 

waren voor jullie vele dagen in je leven, of het is nog zo. Echter, achter de wolken schijnt de zon, 

boven de wolken straalt ze met onverminderde kracht en verlicht de donkerste dag. Geen wolk 

kan zo dicht zijn, dat het licht er zich niet doorheen kan banen. Neem dit als een voorbeeld, als 

Mijn troost voor jullie. 

  Ook als je gelooft, dat het op de weg van liefde maar moeizaam opschiet, zo kan Ik 

jullie moed geven en jullie zeggen, dat het niet zo is. Beter is het dat je met kleine stappen vooruit 

gaat, dan te proberen, het doel in een sprint te bereiken, om dan kort voor het doel te beseffen, dat 

je aan veel voorbij bent gelopen, wat je in de liefde niet hebt laten groeien. 

Daarom zet deze wandeling, die jullie met vreugde in het hart begonnen zijn, met die zelfde 

vreugde voort, ondanks de moeilijkheden en jullie vermeende vergeefse pogingen, waarvan je 

gelooft ze niet te kunnen overwinnen. 

  Mijn vrienden, de kleinste vonk van liefde is al toereikend, om een oppervlakte-brand te 

ontsteken. Neem dit mee als symbool en wees blij. Wanneer de Stroom van liefde nog niet door 

jullie heen breekt, zoals de zon door de dichte wolkenmassa, is de eerste gedachte: "Jij boom, ik 

wil graag van je houden, zoals het de Heer het me leert " de opgave al vervuld. De vonk is 

ontstoken en door deze ontstoken vonk zal in Mijn Licht groeien en door Mijn Licht wordt het 

bestraald. Stap voor stap treed je binnen in de Liefde, die geen onderscheid meer maakt. Voor 

jullie in het mensenkleed is dit nu nog onbegrijpelijk, en Ik begrijp jullie twijfel. 

  Ook Ik moest langzaam in deze Liefde groeien. Hoe boos was Ik op Mijn broeders, die 

in het Huis van Mijn Vader handel dreven. Heb Ik niet de tafel met al het wisselgeld 

omvergeworpen? Heb Ik niet op de farizeeërs en schriftgeleerden gescholden? En wat zei Ik aan 

het kruis? " Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen…". Dat was het einde van Mijn 

weg op deze aarde. 

   Dat is ook jullie doel, Mijn geliefden. Houd dit doel in het oog en ga aan Mijn hand, stap 

voor stap binnen in het wonderbaarlijke Rijk van de alles omvattende-, de alles samenvoegende 

Eenheid, de hoge macht en kracht van de goddelijke Liefde! Vandaag voelen jullie je nog 

gescheiden van de steen, de bloem, de boom, echter Ik zeg jullie, met de eerste gedachte, met het 

uitzenden van de eerste vonk van Liefde, sta je op het punt, de scheiding te overwinnen en treed 

je binnen in de Eenheid van de Schepping! 

 

Meditatie: Ga in jullie innerlijk en ontvang ieder afzonderlijk de Straling van Mijn Liefde in je 

innerlijk! Of jullie nu Mijn woorden horen of deze woorden lezen, Ik beroer jullie allen uit het 
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licht van de Eeuwigheid, waarin alles alleen maar liefde is. Ik verhef jullie even uit het 

intellectuele verstandsdenken. 

  Nu, in je innerlijk zien jullie je boom. Jullie stralen liefde naar hem toe, ook naar de 

kleine jonge scheuten, zo, zoals ook naar de uitgegroeide boom - ieder naar zijn eigen uitgezochte 

boom. In dit moment, voelen jullie, wat Ik bedoel, wanneer Ik jullie zeg:" Geef deze boom je 

totale liefde!" Nu ben je in eenheid met hem. Jullie bewustzijn verdiept zich in zijn wortels, in 

zijn stam, in zijn takken, in de takjes, in de bladeren... 

  Jullie vriend staat in het heldere zonlicht, in eenheid met jullie. Hij is jullie groeien en 

ontwikkelen, jullie omhoog streven naar de eeuwige Zon van liefde, waaruit jullie nu al alle 

kracht uit de wortels haalt, want het leven, dat jullie voedt, is uit Hem en symbolisch reiken jullie 

door deze boom, met zijn takken, zijn bladeren, boven de aarde uit. Reiken jullie boven de 

gezamenlijke kosmos uit boven de hele schepping, tot in God, de Vader-Moeder-Geest. Voel de 

jubel in jullie ziel! Voel, hoe ze zich oplicht in een blijdschap, die niet van deze aarde hier is!  

  Nu, Mijn geliefden, haal Ik jullie weer uit de meditatie terug in je mens-zijn. Jullie gaan 

nog door dit dal van tranen, niettemin alle kracht om hier doorheen te vorsen ontlenen jullie uit 

de wortels - de wortels, die in jullie liggen, de goddelijke vonk, die Een is met God. Al is het 

wolkendek nog zo dicht, herinner je aan deze krachtbron en kom naar haar. Jullie zien weer de 

stralende zon door de wolken heen breken. Wandel opgewekt verder en streef voorwaarts op het 

pad van Liefde! 

  Bij de mensen is een gezegde, dat luidt: 'Door de bomen het bos niet meer zien", dat wil 

dit alles niet zeggen. De weg terug naar het Vaderland is een weg van vreugde. Hier en daar zal 

het zeker niet gemakkelijk zijn en dan vragen jullie: " O Heer, hoe moet ik nu nog vreugde 

ervaren?" Dan kijk je naar de schepping en je hoort de vogels weer zingen! Kijk naar de 

bloemkelk, naar het frisse groen van de bomen, wees dankbaar voor dat, wat je ziet, en door deze 

dankbaarheid wordt het om je hart weer lichter. Dat wat je zojuist gedragen hebt, ligt je niet meer 

als een zware last op de schouders. 

  De Geest van Pinksteren, Mijn geliefden, is de Geest van liefde, verbonden met vreugde. 

Met vreugde dienstbaar te mogen zijn! Wie dit begrijpt, wordt aangegrepen door de Geest en 

wandelt met volle kracht verder op het pad. 

  Voor de komende dagen wordt jullie het volgende als opdracht mee gegeven: Ik sprak 

over de wortels, en zo mogen jullie ook over het vastwortelen nadenken. Besef, Mijn schapen, 

dat de wortels in ieder geval bij God liggen! Al is het Kind nog zo ver van Hem verwijderd, al 

zijn kracht ontleent het niettemin uit Hem. Waar geloof je nog je wortels in dit aardse zijn naar 

uit te moeten strekken? Waar verlangt de mens nog naar?  

  Onderzoek jezelf en je zult Mijn woord gaan begrijpen: Wie van man, vrouw, kind, 

ouders meer houdt dan van Mij, is Mij niet waardig! Wie niet begrijpt, dat alle kracht, ook voor 

je bloedverwanten, enkel en alleen uit één Bron komt. Wie niet dankbaar is voor de stroom van 

deze kracht, die is Mij, de eeuwig liefhebbende Geest, nog niet beginnen te zoeken. Hij weet nog 

niet, wat Liefde is. De Liefde, die zich in overvloed, zoals het niet voor te stellen is, aan jullie 

weg schenkt. Dat is met deze Woorden bedoeld. 

  Waar worden de wortels van de mens op aarde nog naar toe uit gestrekt? Wat houden ze 

zich nog aan vast? Wat willen ze nog niet loslaten? Waar wil de mens nog zijn energie uit halen, 

en wil niet weten, dat alle Kracht enkel door de Al-ene komt. Denk daarover na en dan ga met het 

huidige weten, met dit besef, naar je vriend, de boom, en laat de straling van de korte meditatie, 

die Ik jullie gaf, opleven en jullie begrijpen Mijn Woorden in hun betekenis! 

  Mijn zegen in de Naam van de Vader overstraalt jullie. Zo ook hen, die precies zoals 

jullie, op Weg terug in de eeuwigheid zijn, terug naar de oorsprong, naar het doel, naar de Vader. 
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AMEN  
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 Wie zich uit het lawaai van deze wereld terugtrekt en tot bezinning komt in een innerlijk 

zwijgen, in de stilte, die hoort Mij, de Scheppingsgeest, spreken in alle zijnsvormen. Hij 

verneemt in het ritselen van de bladeren van de boom Mijn liefderijk woord: Kom, Mijn 

scheppingskind! Hij zweeft met het lied van de vogel in het jubelgeluid omhoog: “Jezus Christus, 

terug omhoog naar jou in de eeuwige thuisbasis!  

 Hij neigt zich in de wind, die over een korenveld strijkt, gelijk de korenaren voor de 

eeuwige Geest, die zich in al zijn veelvormigheid aan Zijn kinderen wegschenkt. Waarlijk, Ik zeg 

jullie, dat alles tot hoger besef dient, tot verdieping van jullie innerlijk bewustzijn in de volheid 

van de Scheppingsgaven, indien jullie bereid zijn, in jezelf stil te worden en zo de eeuwige 

Scheppinggeest in je sprekend te laten openbaren. 

 In het begin, Mijn geliefde leerlingen, Mijn vrienden, is het borrelen van een bron voor 

jullie alleen een geruis. Maar als jullie in jezelf stil zijn geworden, dan hoor je in je verzonken-

zijn in jezelf in het borrelen van de bron de roep van de Vader, de roep naar jullie. 

 In het begin is jullie vriend de boom slechts een boom, gescheiden van jullie. Jullie trachten 

in de trilling van Liefde te komen en merken, dat deze aanvankelijke inlevings-poging je nog niet 

meteen lukt. Maar naarmate jullie je meer en meer inleven in het leven, dat in deze boom stroomt, 

naarmate jullie deze boom in je innerlijk-leven mee naar binnen nemen, des te sterker wordt in 

jullie de licht-impulsen van liefde tot deze Schepping. 

 Jullie hebben nagedacht over de wortels en over je eigen geworteld zijn. De boom is het 

symbool van jullie leven, ook in de stam, in de takken en bladeren, vruchten. Wanneer jullie in 

bezinning gaan, inkeren in de innerlijke Tempel en aan de boom denken, dan toont deze waar in 

jullie eigen >boom> nog zwakke plekken zijn: 

 In de stam, door de stormen van het leven geschud en heen en weer geslingerd, niettemin 

oprecht en rechtop? Neigt hij zich, kraakt en steunt? Zijn de takken en twijgen, die zich omhoog 

richten naar het licht, vol vreugde of hangen ze treurig naar beneden? Is de boom ziek?Heeft hij 

jullie hulp nodig? Hebben jullie zwakke plekken in je ziel, die goddelijke hulp behoeven? Is hij 

in een te kleine tuin opgegroeid en schelden de buren, dat hij alle zonlicht opslokt? Zijn wellicht 

ook jullie opeen-geperst of oefenen jullie misschien zelf druk uit op je naaste? Nemen jullie 

misschien je naaste het licht?  

 Mijn schepping spreekt tot jullie op velerlei wijze, Mijn vrienden, zoals in het voorbeeld 

van de boom. Toont jullie boom zich in volle bloei of houden jullie meer van hem als hij 

vruchten draagt? De bloei is het voorjaar op de weg naar God, de vrucht is de herfst, het oogsten.  

 Mijn geliefde leerlingen, zoals een jonge boom goede aarde nodig heeft, hebben ook jullie 

een vaste basis in je leven. Die hebben jullie in God gevonden, anders zouden jullie hier niet zijn 

en zouden niet Mijn woord lezen. Doch, opdat de wortels zich vast verankeren, moet menige 

storm en menige orkaan over de boomstam razen, aan het levensboompje schudden, opdat het 

steeds vaster en meer zeker in God geworteld is, zodat niets meer deze opgroeiende boom kan 

omver kan werpen. 
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 Voor de boom vrucht kan dragen, heeft hij een bloeiperiode nodig, die symbool staan voor 

het verlangen naar God. De mens beseft, dat deze slechts gestild kan worden, wanneer hij de 

liefde, die hij van God middels de schepping ontvangt, verder geeft. 

 

 Uit de bloei komen vruchten voort. Naarmate de mens zich meer ontwikkelt vanuit een 

egoïstisch-denken en ik-betrokken wensen en willen, naar een dienende liefde, die zich, net als de 

eeuwige Scheppergeest, wegschenkt, des te meer en des te groter zijn diens vruchten. 

 De liefde is gelijk de regen, die de boom water geeft en hem zo met kracht vervuld. De 

kracht stijgt via de wortels omhoog, via de stam naar de takken, in de twijgen, bladeren en in de 

vruchten. De mens begint eveneens zich van jaar tot jaar meer weg te schenken. Aan het einde 

van zijn leven is zijn boom groot en sterk. Krachtig staat hij in het licht van de eeuwig-heilig-, 

dienende-Liefde en de ziel blikt vreugdevol terug op haar leven, om vervolgens aan gene zijde 

verder te dienen op weg naar totale volkomenheid. 

 Nu roep Ik jullie weer terug naar jullie zelf uitgekozen boom, de vriend. Ga in de geest 

naast hem staan en voel je in zijn wortels, die overeenkomen met de geestelijke wortels in jezelf. 

Neig naar zijn stam toe en proef zijn vastheid in geloof en vertrouwen naar God! Verhef nu je 

blik in de richting van de takken, van de bladeren, in de naalden eventueel en draagt vreugde in 

je!  

 Vreugde, die met liefde eng verwant is, want alleen zij, die met vreugde wandelen op de 

innerlijke weg, terug naar God, beminnen de Vader echt. Wie de eeuwige zaligheid voor ogen 

heeft als motief voor zijn aardse zelfdiscipline, opdat hem een plaats in de hemel gereserveerd is 

vanwege zijn goede daden, die bemint God niet boven alles, omdat zijn liefde niet vrij is, maar 

doelgebonden en egocentrisch! Wanneer hij zichzelf observeert, merkt hij al gauw, dat hij op de 

innerlijke weg naar God geen vreugde beleeft, geen jubel van binnen, die luidt: “Alles Vader, wat 

me niet omver werpt, maakt me sterker, helpt me, mijn zwakheden en fouten te overwinnen, help 

mij alle stormen over me heen te laten wegglijden, opdat ik in de herfst van mijn leven rijke- en 

volle vruchten mag dragen! Iedere boom, zelfs een naaldboom, dat weten jullie, draagt vruchten. 

 Mijn geliefde vrienden, de betrekking tot jullie vriend, de boom, is nu al een heel andere. 

Wanneer je naar Mijn woorden luistert en aan je boom denkt, dan beleef je een trilling tussen 

hem en jezelf, die niet van materiële aard is. Het is trillen van elkaar verstaan, van met elkaar 

verbonden zijn. De boom, die je een en ander over jezelf leert, die je verblijdt met zijn bloesem, 

die vruchten voortbrengt, die je schaduw geeft en nog veel meer, via deze fysieke boom stromen 

ook de geestelijke boom-aspecten naar je toe. 

 Wanneer jullie door de natuur gaan, de hele schepping in gedachten nemen, je blik laten 

gaan over de verschillende bloeivormen, richt op deze boom of die steen, in je hart stil bent en 

bijvoorbeeld vraagt: “Zeg me, jij wonderschone lichtgevende gele bloei aan de rand van de weg, 

wat wil jij me meedelen? Zeg boom, wat wil jij mij zeggen, of: Jij kleine steen, in mijn hand?” 

Trillingen stromen van jullie uit naar de hele schepping. De schepping zwijgt niet, maar jullie 

hogere gevoelens keren terug vanuit de Schepping weer naar jullie terug. 

 Het is de Scheppergeest, die met jullie spreekt en de innerlijke belevingen zijn het begin 

van het innerlijke spreken van Hem met jullie. Wanneer je op de innerlijke weg gevorderd bent, 

dan is er geen dode materie meer om je heen, doch alles leeft en spreekt tot jullie vanuit je 

innerlijk-leven. 

 

 In het leven, dat overal pulseert, het leven, dat ook in jullie stroomt, breekt dan de oerbron 

van liefde in jullie door. Liefde is van jullie uitgegaan en liefde stroomt naar jullie terug, die zegt: 
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“Mijn kind, Ik roep je. Ik, jouw God in jou, wil met je spreken en je in het Woord leiden, terug 

naar Mij”. Dat is de weg, die ik jullie leer. 

 Geliefde broeders en zusters, wanneer je in de komende dagen naar buiten gaat, de natuur 

in, dan wil Ik jullie innerlijk leven en voelen, alles volgens je eigen vrije wil, naar de natuur zien 

stromen, zo, zoals Ik het jullie vandaag heb geschilderd. 

 Wanneer het voor je mogelijk is, neem dan een half uur de tijd, ga in de stilte in jezelf 

rustend en verbonden met Mij, je vriend, je broeder, de natuur en de schepping in! Wandel in 

Eenheid met Mij door de natuur, die zich in oneindige liefde voor je uitstrekt, als gras, mos, als 

steen, als bloemen, struiken, die je als bomen omgeeft, en laat je innerlijk beleven, de liefde-

trilling, bewust met Mijn hulp in deze schepping stromen! 

 Zie nauwkeurig toe, hoe de halmen zich in de wind buigen, hoe ze zich neigen. Zie de 

toppen van de bomen, en luister tegelijk naar binnen, luister naar het ruisen en beleef de liefde, 

die jou uit de kosmos toestroomt! Maak samen met Mij deze wandeling, die je leert, om de 

Schepping lief te hebben, die je echter ook leert om te zien, waar de Schepping door mensenhand 

is verwoest…. 

 Jullie leren met en door Mij weer in eenheid te komen met de Schepping, want dat zal je 

toekomstig leven zijn, dat op de nieuwe-Aarde alles met en niet tegen de Schepping in is, die zich 

geestelijk reeds voor je uitstrekt, alleen nog onzichtbaar is voor je huidige ogen, omdat je er nog 

blind voor bent. Dan zullen jullie Een zijn met iedere steen aan je voeten, met iedere grashalm, 

ieder bloeivorm, iedere boom, iedere struik, ja met ieder dier…. 

 Geen leed zal er meer zijn, want de mensen zullen hebben geleerd, dat ook zij zo mogen 

dienen, zoals de hele Schepping dat doet en die hij in vreugde mag dienen, net zoals de eeuwige 

Scheppergeest zich wegschenkt aan zijn kinderen en hen dient. 

 Op deze meditatieve gedachten mogen jullie de komende dagen in gaan. Ook als nog 

menselijke zaken op je af stormen, denk dan steeds eraan, dat jullie je in een scholing bevinden 

en dat hieruit je alles gegeven is om in liefde te groeien. 

 Als jullie nu bereid zijn om aan Mijn hand te wandelen, zullen al deze beproevingen door 

jullie makkelijk en vlug worden doorstaan. Jullie hebben alle kracht in je en Mijn liefde begeleidt 

jullie en Ik verheug me op deze tocht met jullie, vanwege datgene, dat Mijn Scheppingsgeest 

jullie schenkt.  

 In de Naam van de Vader zegen Ik jullie hier in deze kring en ook allen, die met Mij in 

vreugde en in liefde de terugweg naar God begonnen zijn. 

 

AMEN 
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(Nieuwe mensen hebben zich bij ons gevoegd, daarom een herhaling). 

 

  Ik, JEZUS CHRISTUS, heb jullie met je Naam geroepen. Jullie zijn Mijn. Waar je 

steeds heengaat, je gaat aan Mijn hand, want Ik houd van jullie, en jullie houden van Mij, ook 

wanneer er nog talrijke vragen in je zijn. Nog wat geduld, en ze zullen beantwoord worden. 

Want, zo zoals Ik door dit <werktuig> spreek, ben Ik de sprekende God in iedereen. Midden in 

je, in het innerlijk van je tempel, is de oerheilige Bron, die onophoudelijk stroomt, die zich aan je 
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geeft en erop wacht, tot je uit haar schept. Alleen in jezelf vind je de waarheid, enkel in jezelf kun 

je geestelijke werelden ontsluiten, enkel in jezelf vind je de innerlijke harmonie en stilte, van 

waaruit je in je beroep, op je werk, kunt werken en daardoor een medewerker bent in Mijn 

Wijngaard van liefde. 

  Een gemeenschap kan je steunend helpen, je in het aardse bijstaan, vooral die mensen 

bijstaan, die er steeds weer op gericht zijn om naar wereldse maatstaven te leven. Door de 

opdrachten, die Ik jullie geef, word je steeds weer opnieuw naar je innerlijk leven teruggebracht. 

Daarom heb Ik jullie verzocht, om je ‘s morgens bij het ontwaken eerst met Mij te verbinden en 

daarmee met alle hemelse krachten, die je steunen en helpen, om datgene te verwerkelijken, wat 

je je als mens in de ziel hebt voorgenomen. Ontwaak je echter met wereldse gedachten, denk je 

aan het werk, wat deze dag je zoal brengt, dan heb je de stroom van de eeuwige liefde 

onderbroken en bent niet meer ontvankelijk. 

  Daarom vroeg Ik jullie, Mij als vriend aan je zijde te zien, als een liefhebbende gast, die 

bijzondere aandacht voor je toont. Oefeningen, Mijn geliefde leerlingen, die je helpen, in dit punt 

van verbondenheid met de hemelen te blijven. Ik vroeg je, alles met volle bewustheid te doen. 

Waar zijn je gedachten overdag? Zijn ze in je innerlijk, midden in jullie innerlijke tempel? Werk 

je vanuit deze innerlijke harmonie, of raak je in hektik van dit wereldse gewoel? Als je de 

nieuwsberichten in de media verneemt, schrik je dan van wat er in de wereld gebeurt? Ben je 

bang, heb je angst? 

  Kijk, Ik wil jullie uit het menselijk denken leiden, naar je innerlijke tempel, naar een 

standpunt, waarvan uit je alles, wat om je heen gebeurt, vanuit een hogere waarde kunt 

beschouwen. 

  Ik, jullie vriend en broeder, wil jullie graag uitleggen, waarom dit en dat moet 

gebeuren, waarom er om jullie heen zoveel leed is. Ik wil graag met jullie over de liefde praten, 

die uit de schepping naar je toe stroomt. Ik wil graag jullie innerlijke zintuigen ontsluiten, 

waardoor je niet alleen met je uiterlijke zintuigen deze wereld begrijpt, maar ook met de 

<innerlijke zintuigen> een werkelijkheid binnengaat, die je leven, dat je nu leidt, slechts als een 

schaduw zal doen beseffen. Ik wil je blik scherpen, zodat jullie je medemensen vol liefde 

aankijken, in hun ziel kijken en niet over anderen en hun handelingen oordelen en hen 

veroordelen. Ik wil jullie in de wereld van de Geest leiden.  

  Jullie zijn geest en je ware zijn is geestelijk! Het kleed, het lichaam, dat je nu draagt, is 

enkel een omhulsel voor deze geest. Ik wil jullie uit het menselijk gevoel, uit het menselijke 

denken, uit het menselijke handelen voeren, in het Leven, dat Ik jullie voorgeleefd heb. Dit is uit 

talrijke gelijkenissen in boeken opgetekend, jullie bekend. Maar Ik wil jullie ook in dat Leven 

leiden, dat nog voor een deel geheim gehouden is, omdat men oerschriften niet openbaar maakt. 

De vragen, die jullie hebben, waren al lang beantwoord, als deze geschriften in de openbaarheid 

waren gekomen. Mijn leer van de Liefde is opgeschreven, en thans wil Ik deze leer in jullie 

alledaagse gebeuren tot leven doen worden. 

  Als je met Mij door de natuur wandelt, als je met Mijn geest verbonden, je dag 

doorleeft, stromen je, wanneer je Mij oprecht wilt navolgen, talrijke impulsen toe en je begrijpt 

steeds meer je handelen, je gevoel, dat niet altijd in het reine licht van de Liefde is.Mijn geliefde 

leerlingen, weten hebben jullie genoeg. Talrijke bibliotheken zijn vol met weten, in boeken. 

  Wat ik jullie breng, is niet weten, maar wijsheid, door dat te leven, wanneer je iets leert 

en in het dagelijkse leven toepast, je daardoor in de verwezenlijking leeft. Alleen op deze manier 

ontsluit je de innerlijke wijsheid, begrijp je de waarheid in jezelf, en Ik zelf ben het, die je steeds 

dieper in de eeuwige waarheid leidt, die enkel door hen begrepen kan worden, die de levende 

liefde verwerkelijken.  
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  Kijk eens terug naar de weg, die je tot nu bewandeld hebt! Ben je wezenlijk veranderd? 

Straalt via jou de liefde tot elk scheppingswezen? Is er in je een stromen en pulseren, dat met 

woorden niet uit te drukken is? Vermoedelijk heb je vaker een uit de ziel opstijgend gevoel, b.v. 

bij een zonsondergang bij zee of op de hoogte van een bergtop, wanneer je naar het dal onder je 

kijkt. In zulke momenten, komt een licht vermoeden in je op, hoe het is, de grootte van de 

schepping van de eeuwig-heilige God te begrijpen: Hem in je innerlijk aanbiddend, dat kan je tot 

verdieping brengen. 

  Ik wil je niet alleen voor enkele ogenblikken tot zulk een toestand leiden, maar voor 

altijd; want dat is de zaligheid in je zelf is, het rusten in je zelf. Deze korte momenten, waarin je 

dit vermoedelijk bespeurt, zijn veelal genadestoten uit het liefelijke hart van God voor jou, 

waardoor je zoekt en je je op weg geeft, om steeds in deze straling te blijven, een straling, die je 

verheft boven het aardse gebeuren, die, - Ik herhaal het- steeds meer de innerlijke zintuigen doet 

openen, zodat je in jezelf, Mij en de reine boodschappers van de hemelen hoort spreken. 

  Nu nog is er een werktuig nodig, maar het is eindtijd. In deze tijd zijn er velen geroepen, 

om over de innerlijke bron te berichten, mensen tot de innerlijke waarheid te geleiden, waardoor 

ze loskomen van alle uiterlijke bindingen. Versta me niet verkeerd, Ik bedoel niet verbinding, 

maar binding. Een binding bestaat dan, wanneer je zonder deze niet leven kunt, een verbinding 

kent geen grenzen, zij strekt zich uit in het geestelijke. 

  Ga met Mij deze verbinding aan, met Mij in jullie, en je zult Mijn roepen horen, zoals ik 

deze avond begon: "Ik heb jullie bij je naam geroepen, jullie zijn met Mij." 

 

  Wandel met Mij in de Schepping! Wees je van Mijn tegenwoordigheid bewust en Ik zal 

je laten ontdekken, wat Ik, de Liefde je aan overdadige gaven van geestelijke aard wil geven. 

Iedere steen wil zijn geschiedenis vertellen. Iedere boom, iedere struik wil zijn Liefde geven. 

Iedere bloem aan de kant- doorstraalt door de scheppergeest van liefde- wil voor je buigen, maar 

je voelt deze liefdeswind niet. 

 

  De kleine mug, die tijdens de meditatie op je neerdaalt, merk je wel, maar de 

natuurwezens zijn voor je verborgen en toch zijn jullie op zulke momenten omringt met wezens 

van de Aarde, Lucht.  

 

  Talrijke natuurgeesten leven en werken om je heen. Dat alles wil Ik bij jullie ontsluiten. 

Jullie gaan blind door de wereld. Dat was niet altijd zo, want je voorouders zagen deze wezens 

nog. Ze leefden in Eenheid met de natuur. Maar in je laatste honderden jaren is dit weten 

afgenomen. De mens keerde zich ertegen, waardoor dit nu voor hem afgesloten is. Jullie weten 

nauwelijks, hoe treurig je wandelingen vaak zijn, wanneer je vol aardse-, zware gedachten je weg 

bewandelt. Jullie, die het voorbeeld moeten zijn, voor al die geestwezens, die om je heen zijn, 

maar die het Kind in de Vader-Moeder-Geest nog niet verworven hebben. 

  De dieren, die je omringen, hebben hun geestelijke zintuigen ontsloten. Ik herhaal: een 

hond 'weet', of je ooit eens je hand tegen deze soort opgeheven hebt,of het nu in dit, of in een 

voorgaand leven is geweest. Zijn ervaring verbindt zich met je ziel. De dieren leven in de 

schepping en met de schepping. Jullie leven tegen hun in, zonder het te merken. Ik leid je tot het 

leven met de schepping en ontsluit daarmee voor je de innerlijke werelden. 

  Als hoogste goed hebben jullie de vrije wil behouden en waarvoor jullie je ook steeds 

openen, je gaat uiteindelijk met Mij aan Mijn hand. Mijn vrede, de zegen in de Naam van de 

Vader, stroomt bij jullie binnen, Mijn liefde omhult je - Ik herhaal- als een mantel, die Ik je om 

de schouders leg. Ervaar dit nu diep binnen in je ziel en bespeur de stroom van de kracht uit de 
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volheid van jullie en Mijn Vader. Opgetild in een hoger bewustzijn ga je nu, begeleid door Mij en 

lichte Engelen, die je beschermen op je weg.  

                   

 

AMEN 

 

 

 
 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 13 
 

 Mijn geliefde vrienden, Ik, JEZUS CHRISTUS, ben midden onder jullie, was bij jullie 

gesprekken en heb jullie soms ernstig, soms lachend horen spreken, heb in jullie zielen 

geschouwd en daarmee in de verten van jullie eigenlijke Zijn. Datgene, dat nu jullie mens 

uitmaakt, is het resultaat van verschillende incarnaties. Alles, wat in je zielen-herinnering 

opgeslagen werd, niet alleen in dit leven, vormt jullie huidige Zijnsvorm. Dit zal Ik jullie nader 

verklaren. 

  Jullie hersenen, met zijn cellen, zoals je het in de schooltijd geleerd hebt, zijn 

opgebouwd op basis van de hersenstam, waarin alle onbewuste stofwisselingsprocessen geregeld 

worden, dan de tussenhersenen, de kleine hersenen, de grote hersenen, enz. Ik zou echter niet op 

de biologische situatie ervan in willen gaan, maar daar dat, wat jullie eigenlijke 

herinneringsvermogen is. 

  Jullie ziel, die deze scholingsplaneet aarde reeds meerdere keren betreden heeft en 

wel in verschillende lichamen, heeft niets vergeten van wat ooit gebeurd is en zal ook in alle 

Eeuwigheid nimmer vergeten, wat zij allemaal beleefd heeft. Sinds haar eerste uittreden uit de 

Oerschepping in een zijnsvorm als steen-niveau, later als planten-niveau, overgaand in de 

dierenwereld, beseft de ziel haar opbouw uit de verschillende elementen van het natuurrijk.  

  Zij heeft innerlijk kennis van haar eigenlijke opbouw en ze weet, dat ook zij eens als 

natuurgeest de reine-hemel bewoonde: als natuurgeest, die communiceerde aan de ene kant met 

de zuiver-geestelijke schepping en aan de andere kant met de Kinderen Gods, die de zegen als 

God’s Kind reeds hebben verworven of uit de eerste scheppingsgroepen kwamen, waarin deze 

natuur-rijken, opbouw-rijken of ontwikkelings-rijken voor de ziel nog niet bestonden. Dit alles is 

in de zuiver-goddelijke Gods vonk in de ziel opgeslagen, ook jullie afdaling in de diepte, 

ongeacht welke reden er ook voor was. 

  Jullie hebben een eeuwige herinnering in je. Het betekent volgens jullie 

woordgebruik eeuwig. Niets is verloren, geen gevoel, geen belevenis, geen gedachte, geen enkele 

daad, want alles is opgeslagen. Datgene, dat jullie nu als je mens-zijn beleven, is de som van alles 

wat in je opgeslagen is. Hierbij is de zuivere Geest in jullie door de sluiers van de incarnaties 

afgedekt, verhuld. 

  Bij het binnentreden in een nieuw aardeleven wordt het mensenkind de herinnering 

aan vroegere doorgangen door de aardelevens op deze scholingsplaneet, vanuit de barmhartigheid 

van God, weggenomen, op goede gronden, doch daar kom Ik later nog op in. Wat hem echter niet 

weggenomen is, dat zijn al zijn gevoelens van eerdere ervaringen, die hij in vorige incarnaties 

had, deze zijn nl. in de ziel opgeslagen en worden vandaar uit op de mens overgedragen. 

Daardoor ontstaat bv. antipathie en sympathie.  

  Waarom kunnen jullie een bepaald mens vanaf het eerste moment goed hebben en 

een ander mens juist niet? Waarom bevalt je een bepaald land en een ander land juist niet? 
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Duizenden van dergelijke gewaarwordingen bepalen onbewust je menselijk-gedrag. Deze 

gewaarwordingen dienen, wanneer ze van negatieve aard zijn, weer omgevormd te worden in 

positieve. 

 

  Opnieuw spreek Ik het begrip Polariteit aan: Uit de liefde van Godvader moest er in 

de Goddelijke-oerschepping licht en duister voorkomen, anders hadden de schepsels van de 

Vader geen vrije wil kunnen ontvangen, de vrije wil om te kiezen tussen licht en duisternis. Beide 

kanten waren te onderzoeken, zowel voor de geschapen wezens, als voor de geëvolueerde wezens 

uit de natuurrijken, want het Licht was net zo aantrekkelijk als de Duisternis. De Tegenstelling is: 

In liefde te dienen, zich te buigen, of zich te verheffen en te zeggen: “Ik ben meer als jij, ik wil 

jou niet dienen. Kijk maar eens, wat ik met Mijn kracht allemaal kan scheppen...” 

  God schonk Zijn kinderen scheppingsvermogen. Ieder van jullie heeft deze, maar het 

bewustzijn, dat het kind met dit vermogen zijn medemensen in liefde kan dienen en niet zal 

overheersen of zal trachten te overheersen, dat dient ieder kind zelf zich bewust te maken en dan 

na te volgen. 

  De vraag bij de eerstelingen van de Schepping luidde: “Is God, onze eeuwige 

Schepper de heerser over ons, of zijn wij gelijk aan Hem? Kunnen wij niet alles doen, wat ook de 

Vader tot stand brengt? Kunnen wij niet eveneens alles doen, wat de eerstgeschouwde-, 

eerstgeboren Zoon, de Scheppingsgeest, de Liefde, doet? Zie, wat wij volbrengen!” Dan spraken 

ze: “Waarom zouden wij dienen?” Ze beseften niet (dat was bewust in de Oerschepping door de 

Vader-Geest zo gewild), dat de hemelse Vader zich in de schepping bewust wegschenkt, dat Hij 

zelf dient in de schepping. Ze beseften niet, dat alles, wat ze geschapen hebben- en wat ook jullie 

kunnen - uiteindelijk door de kracht van de Algeest geschiedt, doch ze dachten, dat datgene wat 

zij kunnen, ze uit eigen kracht konden volbrengen.  

  Godvader liet Zijn kinderen begaan, opdat ze de vrije wil zouden kunnen ervaren en 

uitproberen. Ze dienden Licht en Duister te leren kennen en uitproberen om zo het Licht te 

kunnen verstaan. Wie zich steeds in het Licht bevindt, die kan de schoonheid-, de grootsheid- en 

volheid van het Licht niet begrijpen. Maar wie een keer de diepte van de Duisternis doorvorst 

heeft, die weet, wat het betekent in het Licht te staan. 

  Jullie zijn nu op grond van je vrije wil hier op deze aarde. Ik zeg jullie, het is een 

wonderlijke planeet. Deze planeet is, innerlijk-gezien, een geschenk aan het eerst-gevallen-

Wezen, Sadhana. Het is een geschenk van God aan haar, toen ze nog in de reine geestsfeer was, 

haar planeet. Ze trok deze met haar val in de diepte en niet alleen deze planeet, maar ook alle 

materiële sterrenlichamen, die jullie ‘s avonds om je heen kunnen zien.  

  Ontelbare geestwezens trokken met haar in de diepte van de Duisternis om deze te 

onderzoeken. Heel bewust, lieve broeders/zusters, spreek Ik de woorden zo uit: De Donkerte te 

onderzoeken. Na hun reis door de onmetelijke verten en door de lering op deze planeet keren ze 

terug, ook jullie inbegrepen.  

  Wat Ik jullie wil leren, is, dat je leert om naar deze planeet te kijken vanuit een 

geestelijk standpunt. Wat zeiden de eerste astronauten, toen ze vanuit de ruimte naar deze blauwe 

planeet keken? “In het midden van een onmetelijk-zwarte-ruimte deze helder-blauwe-planeet...!” 

Is dat niet wonderlijk? Jullie planeet-aarde zonk -samen met Sadhana- vanuit de hoogste-, 

lichtrijke Hoogte in de diepte van de geestelijke nacht en bleef haar Val-geschenk ook hier in het 

Valgebied, enkel grof verdicht. Alles wat er hier op aarde is, is een zwakke naglans van hetgeen 

ooit was, in het eeuwige Zijn. 

  Wanneer jullie leren om alles in het licht te zien en niet steeds letten op de duisternis, 

dan gaan jullie Mij begrijpen. Kijk om je heen, schenkt de Schepping zich niet weg aan jullie? 
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Jullie zeggen misschien: Hier bij ons wel, maar in andere delen van de aarde heerst honger en 

nood. ik zeg jullie dan: Niet door de Wil van God, maar alles, wat zo gekomen is, heeft de mens 

zelf veroorzaakt. 

 

 Deze aarde werd aan Sadhana en haar aanhang als een klein Paradijs in handen gelegd. 

“Als je bereid bent, zo sprak de hemelse Vader, om je hier te incarneren en over deze scholings-

planeet te wandelen, dan kun je de terugreis maken”. Sadhana echter schouwde in de 

Scheppingsverten, die ze als de hare beschouwde, en sprak: “Nee!” en met haar al de 

geestwezens, die ze om zich heen had verzameld.  

  Dit Nee...galmde door alle Aeonen, tot Mijn Woord, dat Ik aan het Golgotha-kruis 

hangend, sprak: “Het is volbracht”. Toen was de aarde niet meer dat, wat zij ooit was geweest, 

toen de Vader haar aan zijn gevallen kinderen schonk. 

  Dit, wat je nu omgeeft, is de schepping, die de mensheid in haar totaliteit ervan 

gemaakt heeft. Zie de betonnen kazernes, die jullie steden grijs kleuren. Dichtgeplaveide straten, 

vaak zonder boom of struik. Langzaam begint de mens om te denken, in het midden van een 

asfaltwoestenij staat een eenzame boom, die om zijn leven vecht. Niettemin schenkt deze boom 

zichzelf weg aan alle mensen, die om hem heen in deze betonwoestenij proberen te leven.  

  Menigeen, die voorbij loopt aan deze boom, voelt deze levensstroom, een stukje 

natuur te midden van deze woestijn, een groet van moeder Aarde. Kunnen jullie niet mede-

scheppers zijn? Het ligt toch aan jullie om de huizen en straten weer groen te maken, planten in 

huis te nemen. Planten zijn vol vreugde om jullie te mogen dienen. Besef, dat zij een deel van 

jezelf zijn, dat ook in jullie alle elementen van de stenen en planten, in jullie de dieren en 

natuurwezens zijn, alles is in jullie! Ik herinner jullie aan de ziele-herinnering! Jullie zijn de 

Kroon van de schepping, een volkomen schepsel van God, een kind van de Vader, met een vrije 

wil en begiftigd met scheppingskracht. Het ligt in jullie hand om de aarde zo vorm te geven, dat 

niemand honger hoeft te lijden, zo in liefdevolle Gemeenschap te leven, dat er eenheid is, een met 

elkaar en geen strijd tegen de ander. Denk niet ver weg, maar begin bij jezelf, vlakbij: Verander 

de wereld om je heen, en de aarde zal zichtbaar voor jullie veranderen!  

  Dan zullen jullie beleven, dat alles, wat om je heen is, je waarlijk in vreugde dient. 

Echter niet, wanneer je in je eigen wil leeft, dat betekent in de sfeer van de val-gedachten van 

macht-uitoefenen. Weliswaar zouden jullie - daar de krachten in je liggen - het macht uitoefenen 

kunnen leren en toepassen, zodat de Geesten je wel moeten dienen, doch alle macht en geweld 

keren zich in de volgende of daarop volgende incarnatie tegen je. Wee degene, die deze route 

ging en zich de Schepping met macht eigen maakte. Hij heeft een pijl doen uitgaan, die een baan 

doorloopt en de schutter zelf ongeremd in de rug treft. Alles wat hem eens dienen moest, staat op 

en keert zich tegen de aanstichter. 

  Daar de mens de Kroon is van de schepping, kan hij, op grond van de gedachten, die 

hij schoolt, ook de schepping beheersen, doch iedere macht keert zich volgens goddelijke wet 

tegen degene, die dit veroorzaakt, om deze in een volgende incarnatie te achtervolgen en om hem 

datgene terug te geven, dat hij eens vanuit eigen-wil de schepping en alle wezens aan negatiefs 

heeft aangedaan. Geestesziek schuifelt deze dan in gesloten inrichtingen door de gangen en moet 

alsnog leren, dat niet door overheersen de overwinning behaald wordt, maar louter en alleen door 

liefde. 

In bepaalde gevallen heeft deze ziel zich deze incarnatie niet zelf uitgezocht, daar ze onbeleerbaar 

was. Men liet haar naar haar vrije-wil begaan. Doch diegenen, waaraan bedoelde ziel zich 

destijds bezoedeld heeft, zijn nu zichtbaar om de belaste ziel en daarom is deze verward in de 

geest. Laat Mij echter met deze woorden de terugblik beëindigen. 
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  Geliefde vrienden, waarlijk Ik zeg jullie, wandel met Mij op het bergpad van Liefde! 

Ga deze tocht schrede na schrede met Mij! Doe heel goed je best, want alles gebeurd vanuit je 

vrije wil. Wees bereid je inspanningen te getroosten! Zelfs indien in het begin je inspanningen 

nog vanuit je intellect zouden plaatsvinden, dan zal op den duur dit intellect wijken voor het hart, 

want Ik ben het, die jullie het hartebeleven leert en dit hart opent. Ik was het, die je in deze 

seconden van genade liet beleven, waarin jij dacht, dat je hart van vreugde kapot sprong. Ik was 

het, die jullie in deze stemming twee dagen lang liet verkeren, om je te roepen en te zeggen: 

Broeder, zuster, Ik ben de Weg, Ik leid je naar Diegene, waarnaar je verlangt. Het is de weg, die 

Ik gegaan ben, de weg van liefde en deemoed, die Ik alsmaar geleerd heb. 

 Ik was mens met alle gevoelens en belevingen, die een mens op deze aarde heeft. Vrijwillig 

heb Ik alles op me genomen en vrijwillig heb ik stap voor stap alles overwonnen. Ook Ik was 

vaker in twijfel. Ik heb me uiteengezet met de sprekende God in me, die zei, dat Hij Mijn 

Vader was. Ik heb alle twijfels, die ook jullie hebben gehad en nog zult hebben, zelf beleefd. 

Maar, zoals Ik Mij er doorheen heb geslagen zullen ook jullie je er doorheen slaan! Voorwaarde 

is, en nu kom Ik op iets uit het begin van de scholing terug, jullie “JA, Heer, ik wandel met Jou”. 

Voorwaarde is alleen jullie JA en een heel klein beetje inspanning, dan leid Ik jullie naar de 

Liefde, die Ik Ben.  

 De tocht door de Schepping, die Ik jullie voorstel, dient ervoor om je de natuur te laten 

beleven door Mijn ogen. Wanneer je met Mij gaat, dan ga Ik door jullie. Als Ik door jullie ga, 

dan gaan jullie niet als mensen, doch jullie gaan als diegenen, die jullie eigenlijk zijn: Zonen en 

Dochters van God, de Kroon van de schepping. Je ziet dan niet meer met je menselijke ogen, 

maar met je geestelijke ogen.  

 Dan valt je blik bijvoorbeeld op een mieren-straat en je ziet een miertje, hoe deze een stukje 

hout draagt, dat groter is als hijzelf. Waar haalt deze mier de kracht vandaan? Met de 

allergrootste vlijt draagt deze mier haar last om alle obstakels heen. Een licht vermoeden stijgt in 

jullie op: Ook ik heb deze kracht, ook ik ben op weg. Zoals deze mier met al haar last in de boom 

klimt, zo ben ook ik met al mijn last op weg naar het Vaderhuis. Als deze kleine mier dat klaar 

speelt, dan lukt het mij ook! Reeds bemerken jullie de last niet meer, die op je schouders rust. 

Vreugde trekt in je binnen. Ik was het, die door jullie werkte. Dit is jullie slechts als voorbeeld 

gegeven. 

 Ik wil zo graag samen met jullie wandelen, niet slechts op deze weg, die Ik jullie heb 

voorgeteld, maar ook op de weg van jullie hele leven en je op al het Lichtvolle opmerkzaam 

maken, wat je in woestijn van de diepste duisternis bent vergeten. Vergeten door de mens, wel 

bemerkt, want in de ziel rust al het Lichtvolle, maar overwoekert en overdekt door eerdere 

incarnaties, door veel leed, grote nood, van strijd om het dagelijkse brood, zodat je nu in deze 

incarnatie de uitsluitende gedachte hebt: Nooit meer, Heer, het is genoeg geweest, want waar ik 

maar om me heen kijk zie ik moord en doodslag, leed en ellende. 

Ik kan alleen maar antwoorden: “Ook Ik ben over deze aarde gegaan, en tot op Mijn laatste weg 

naar Golgotha heb Ik deze aarde gezegend”. Met iedere schrede straalde Ik haar liefde toe en zag, 

wat ze eenmaal was geweest. In de zielen, die de duisternis wilden verkennen, heb ik het 

voormalige weten omtrent de schoonheid van deze planeet weer wakker geroepen en het zal zo 
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zijn, zoals Ik het beloofde: Vrede in de dierenwereld. Liefde overwint, in jullie en door jullie, 

door ieder afzonderlijk. 

 Ik heb deze aarde bemind en doe dat ook nu nog en wandel in de Geest over de aarde. Ook 

jullie dienen de aarde lief te hebben, want in essentie is zij een geschenk van de Vader aan jullie, 

een geschenk van vrije wil. Willen jullie soms Marionetten zijn of waarlijk kinderen met het 

Goddelijk erfgoed in je? Beschouw de aarde en jullie weg over de aarde op deze wijze en jullie 

zullen Mij verstaan, waarom je over de aarde gaat. Dan bezien jullie al het leed en de grote nood 

met andere ogen.  

 Er is geen stilstand, zoals jullie menen, ook geen achteruitgang, in tegendeel, overal waait 

Mijn geest van Liefde in alle gemeenschappen, alle religies, ook als er hier en daar nog heftige 

strijdgevechten zullen plaatshebben. Herinner je: Alleen waar onverschilligheid heerst, kan de 

liefde niet groeien, maar daar waar gestreden wordt, zal men ook eens de strijd moe zijn en kan 

het verlangen groeien, die in iedere ziel is gelegd, nl. het verlangen naar vrede en liefde. In dat 

licht zijn alle strijd en alle nood, die thans nog op deze aarde heersen, door de verhoogde 

instraling van liefde opgeroepen. 

 Wanneer de aarde schudt door aardbevingen, wanneer het klimaat verandert, orkanen over 

steden en dorpen trekken, wanneer grote hittegolven heersen en brandhaarden over de aarde 

woeden, dan is het niettemin de liefde van de omvorming. Ieder, die bereid is in liefde te 

wandelen, zal bemerken, dat in dat vuur dat materieel brandt, tegelijk een geestelijk vuur oprijst, 

dat alles reinigt. Kijk en schouw door de vlammen heen in het Nieuwe Zijn, dat Ik jullie bereid 

heb en jullie mee. Met iedere liefde-gedachte, die je in de schepping straalt ben je tegelijk 

medeschepper van de Nieuwe geestelijke aarde.  

 Het ligt dus ook in jullie handen, d.w.z. in de handen van alle mensen, die thans op aarde 

leven, hoe de reiniging zich zal voltrekken en in welke mate. Dat er een reiniging moet 

plaatshebben, dat weten jullie, doch in welke vorm en intensiteit de aarde zich teweer stelt, dat 

ligt in jullie handen, daar jullie mede-scheppers zijn. Niet alleen medescheppers van je directe 

omgeving, maar medescheppers van het hele aarde-gebeuren. Iedere gedachte, iedere beleving en 

gevoel is een scheppingsdaad!  

 Met deze woorden wil Ik vandaag sluiten. Denkt hierover na, Mijn liefde, Mijn vrede, Mijn 

kracht en Mijn sterkte stromen jullie toe in de Naam van de Vader en geven je steun in het leven 

van alledag, in je beroepstaken en helpen je, als je bereid bent de hulp aan te nemen. 

 

 

AMEN 

 

  

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 14 
  

 Waarlijk, het is Mijn vreugde, die nu in jullie harten binnenstraalt, ook als jullie gesprekken 

oprecht en vol troebele gedachten waren. Ik, JEZUS CHRISTUS, begrijp jullie en ga met jullie 

door een tijd van beproevingen. Toen Ik over de aarde ging, moest Ik ook deze tijdsspanne 

doorkruisen. Het was de periode voor Mijn publieke leeropdracht. Ik bespeurde dat de Kracht van 
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Mijn Vader in Mij pulseerde, Ik wist, dat Ik vooruit moest gaan, om Mijn broeders en zusters de 

Liefde te leren, Ik, een eenvoudig man uit het volk. 

  Ik voelde me niet opgewassen tegen deze opdracht, en daarom worstelde Ik met 

God, Mijn Vader, in vele eenzame uren, uren in de woestijn, die zich opstapelden tot dagen en 

weken.. Ik kon Mijn standpunt niet begrijpen, niet verstaan, waarom Ik op deze aarde moest 

gaan, waarom Ik dat, wat er zich in Mij niet mis te verstaan wilde door breken, ook ruimte 

behoorde te geven. Ik vastte en bad, Ik huilde, Ik smeekte. Ik was alleen en al diegenen, die Mij 

in Liefde toegenegen waren, konden Mij niet begrijpen en Ik hun niet. Deze tijd van 

voorbereiding was Mijn grootste innerlijke strijd. Ik moest de woorden tot Me laten 

doordringen:" VADER, Uw Wil geschiede." Pas toen Ik deze zin uitsprak en hem in Mij 

verwezenlijkte, waarin Ik alles, wat Ik tot dusver was, met God overlegde, toen pas brak er met 

volle kracht en macht de Goddelijke liefde door, die in Mij sluimerde en veranderd ging Ik terug 

naar de mensen en begon dat te leren, wat Ik in me voelde, en dat Ik voortaan ook in Mijn leven 

verwezenlijkte: DE LIEFDE. 

 Dat ik moeite deed deze Liefde in elke minuut van Mijn leven toe te passen, hebben Mijn 

medemensen niet begrepen, want alleen datgene, dat je in jezelf verwezenlijkt, kun je aan je 

naaste verder geven. Al het andere zijn holle woorden, al het andere beroert je naaste niet, hij 

toont geen interesse. Aldus was ik leraar en Mijn leerlingen begrepen Mij tot het laatste toe in 

vele dingen niet. Alles echter, wat Ik leerde, was door Mijn voorgeleefd en in hun als vonk van de 

Liefde ontstoken en deze vonk won met de levensjaren aan kracht. Daarom kon ook de Geest met 

het Pinkstergebeuren door Mijn leerlingen komen en hen met de kracht van de Hemel vervullen, 

toen Ik al niet meer onder hun vertoefde. Ook zij trokken er op uit, om Mijn Liefde te leren, zo 

als Ik ze geleerd en voorgeleefd heb. 

 Voor ieder van jullie, of hier in de kring of waar ook Mijn geliefde broeders en zusters je bent, 

is een plaats beschikbaar gesteld, die zijn ziel zelf gekozen heeft. Op deze plaats kunnen jullie 

met jullie streven, waarom Ik jullie steeds vroeg, de knop van de Liefde tot volle bloei brengen. 

 Jullie zijn energie. Jullie ziel straalt in een bepaalde frequentie. Deze frequentie kan door de 

Liefde verhoogd worden. Deze Stralingsfrequentie beïnvloedt je omgeving. Naarmate, waarin je 

stralingsfrequentie hoger of lager is, wordt alles aangesproken, wat in de zelfde 

stralingsfrequentie met je overeenkomt. Daarom open ook de harten van je overburen, wanneer je 

persoonlijk over jezelf vertelt. Jullie hebben ze met jullie stralingsfrequentie geopend, je hebt 

jezelf geopend. Ben je met je naaste een verbinding aangegaan, dan heb je van- ik - tot - jij, tot 

WIJ gevonden. Nu ligt het aan jullie, je stralingsfrequentie te verhogen en daardoor deze Ik-Jij en 

Wij in jullie omgeving te verhogen. 
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 Het is niet zo moeilijk als het lijkt om Liefde en alleen Liefde te zijn. In het begin, zoals Ik 

julllie geleerd heb, kunnen jullie je naasten, die tegenover jullie negatief ingesteld zijn, enkel in 

gedachten Liefde toezenden, maar deze gedachten zijn nog niet in de straling van de Liefde, 

omdat jullie gevoel nog weerstand, niet-akkoord met de naasten is. maar ben je bereid, met de 

gedachten van de Lichtstraal 'Liefde' uit te zenden,alles te vergeven en te begrijpen, waarom de 

naasten zo is en ook met welke beweegredenen hij zo handelt, dan Mijn geliefden, komt je 

gedachten van Liefde bij de ander aan en bewerkt, dat in hem de frequentie van de Liefde is 

aangeraakt. Pas langzamerhand, doordat jullie verder moeite doen, jullie naasten te verstaan, hem 

in al zijn hoedanigheden aan te nemen, door hem heen te kijken naar zijn ware Zijn, naar zijn 

ziel, pas dan zal jullie gevoel van de Liefde erbij komen. 

  Voorbeeld: Jullie hebben met een collega grote moeilijkheden. Deze collega legt vele 

stenen op je pad. In werkelijkheid is hij voor jullie een opstap naar het Licht, want was er nu 

louter zonneschijn om jullie heen, dan was er ook geen strijd, om naar de Liefde te streven. Als 

de ander ook negatieve straling er tegenoverstelt, is het veel zwaarder, dan wanneer de naasten je 

in Liefde benadert. Heb je jezelf overwonnen, dan ben je werkelijk het Licht van de Eeuwigheid, 

God, een grote stap tegemoetgekomen. Waardoor? Enkel door de naasten, die je niet hetzelfde 

met hetzelfde vergolden hebt. 

  Zolang je het gevoel in je draagt, terug te moeten slaan, zolang volg je Mij niet na. Op 

het ogenblik, wanneer dit gevoel in je opkomt, denk aan Mij en Mijn Weg van Golgotha en er zal 

je een genadestraal uit het Vaderhart gegeven worden om de mensen, waarmee je de grote 

moeilijkheden moet doormaken, te begrijpen, waardoor je door het mens-zijn van je naaste heen 

kunt kijken en zijn ziel kunt zien. Misschien zie je dat hij ongelukkig is, dat hij zich hier en daar 

over verschillende dingen ergert, bijvoorbeeld dat hij zelf geen promotie kreeg. Heeft niet ieder 

mens op deze aardbol zijn moeilijkheden? 

 Kijk niet naar je naaste, vooral niet op dat mens-zijn, maar kijk steeds weer naar jezelf, als iets 

bij de naasten je stoort, leidt dit zo snel mogelijk terug naar jezelf en zoek in jezelf dat, wat nog 

storend is, want ook daar geldt de Wet van dezelfde straling. Jullie hoeven je aan de handelwijze 

van je naaste niet te storen, wanneer je niet een overeenkomstige straling in je draagt. Je hebt een 

frequentie uitgezonden en die resonantie komt terug of omgekeerd. Jullie zijn energie. Energie 

straalt en alle mensen om jullie heen stralen een bepaalde stralings-harmonie of disharmonie uit. 

 Dit geldt niet alleen voor de mens, maar voor de gezamenlijke schepping; alles straalt, alles 

geeft resonantie. Mijn geliefde vrienden, als je de draagwijdte van deze woorden begrijpt, dan 

versta je ook de Weg, die Ik jullie leer: Wat steeds bij je als negatief aankomt, is vooraf door jou 

negatief uitgezonden. Daarom leerde Ik jullie de stapsgewijze verandering van al het negatieve 

naar het Lichtvolle. Daarom heb Ik ook aan jullie over Mijn Jezus-leven verteld. Daarmee wilde 

Ik jullie troosten en tegen jullie zeggen: Het kan niet van vandaag op morgen anders worden. De 

Weg naar de Vader is een stap voor stap Weg. Verander iedere dag een negatieve resonantie in 

een positieve. Dan neem je je al heel veel voor. 

 Ik leerde jullie de Liefde voor de schepping, want uit het plantenrijk, het mineraalrijk, komen 

niet zoveel negatieve resonanties naar je toe, zoals uit het dierenrijk, waartegen de mens zich zeer 

misdragen heeft. Denk maar eens aan al die kwellingen die de dieren aangedaan zijn. 

Ik sprak: Het is goed, dat jullie over voorincarnaties niets weten want ieder leven moet nieuw 

voor jullie zijn, met een nieuwe kans en deze kans aannemen. Niet alleen ieders leven is een 

nieuwe kans, maar ook iedere dag. Mijn geliefde leerlingen, iedere dag is een nieuwe 
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mogelijkheid om hem vreugdevoller vorm te geven als de dag daarvoor, het Licht van de Liefde 

meer tegemoet te wandelen als de dag daarvoor. 

 Wat je zo rusteloos maakt, is de zoektocht naar het innerlijk middelpunt, is het zoeken maar 

Mij, de Eenheid met God. Bewustzijnsverruiming is alleen een woord daarvoor. Deze 

bewustzijns-verruiming ligt niet in het uiterlijke, maar het ligt in jullie innerlijke. Indien jullie 

inkeren in de innerlijke harmonie, indien jullie met jezelf in het reine bent. indien je jezelf 

aangenomen hebt, zoals je bent en vanuit dit gouden Middelpunt, de innerlijke Tempel, uit, jullie 

Weg gaat, dan zijn de trillingsfrequenties, die jullie uitzenden lichtvol, vreugdevol, en lichtvol en 

vreugde kom op je zelf terug. Dit is een proces, die langzaam maar standvastig voortgaat.  

 Wat Ik vraag is naar jullie JA, naar jullie inspanning hiervoor. Als jullie bereid zijn, dan keer 

je je naar Mij als je Vriend, als jullie Broeder aan jullie zijde. Ik ben niet die God ver weg, Ik ben 

de Liefde in jullie, jullie zo nabij, zoals je het als mens niet kunt voorstellen. 

 Jullie zijn in staat de Liefde in jullie op te nemen. Er waren momenten in je levensperioden, 

waar jullie me intensief aan je zijde hebt waargenomen. Dit waren uren van genade. Het was de 

roep naar jullie, het verlangen van de Vader via Mij, Jezus Christus, naar Zijn Kind. Nu ligt het 

aan jezelf om deze uren van genade voor je tot een dagelijks gebeuren te laten worden. 

 

 Niet jij als mens gaat dan nog over de aarde, maar Ik ga door jou en het zal zo bijv. zijn, 

dat Mijn Geest van Liefde door jou in jullie bejaardentehuis schrijdt, iedereen beroert, die aan 

hun bed gekluisterd is en hun ziel doet oplichten. De oudere mens is misschien al niet meer in 

staat om heldere gedachten te hebben, de ziel echter jubelt en is verheugd over de voleinding van 

de beproevingen tijdens de aardegang. Door jullie ogen kijk Ik liefdevol naar jullie 

toevertrouwden, door de tongen spreek Ik naar je leerlingen (speciaal leraren zijn hier 

aangesproken), tot de zieken, door jullie handen zegen Ik jullie medebroeders en zusters, jullie 

familie, jullie kinderen en alle bloedverwanten. Ik leef in en door jullie, en jullie leven in Mijn 

Geest. Dat is het doel, Mijn vrienden! 

 Op de weg naar dit doel gaat het erom, veel strijd te doorstaan, zoals Ik me ook moest 

doordringen. Ik heb voor jullie de weg voorgeleefd. Volg Mij na! Besef dat deze Weg over de 

aarde een wonderlijke weg is en zeg 'JA' tegen hem, zeg 'JA' tegen de plaats, waar je nu staat! 

Niets gebeurt, zonder dat je het met de kracht van de vrije wil hebt voorbereid, waarmee je doet, 

wat je jezelf hebt voorgenomen. Daarmee sta je in de Wil van God, die Zijn Kind roept en het wil 

thuisbrengen. Dit thuisbrengen betekent, zichzelf, het ego te kruisigen en door ik, jij, tot een 

nieuw wij te komen. Daarom, laten we verder stappen zetten in de Scholingsles: Ook wanneer we 

het plantenrijk verlaten en in het Dierenrijk komen, dan zul je ervaringen opdoen en je gedachten 

steeds weer in dat aan jullie zich schenkende Rijk van de Planten terugkeren. Jullie zullen steeds 
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weer de symbolen herkennen, die jullie omgeven. Want alles is voor jullie symbool, Ik ben het in 

jullie, die jullie alles uitlegt, alles nog niet in het Woord, maar voorlopig in ervaringen. 

 Weten jullie bv. waarom jullie blik juist nu op deze gesloten bloemknop valt? Zintuigelijk 

beschouwen jullie deze en beseffen jullie je eigen nog ingesloten zijn. Zo kunnen jullie ook 

steeds weer voor een kort ogenblik in het mineraalrijk verpozen, b.v. wanneer jullie met een stap 

over een steen bijna struikelt, of zoals jullie blik op iets valt, zo kijkt dat je aan, want jullie 

moeten erin opgroeien in een liefdevolle betrekking tot de schepping, in de taal met deze 

schepping, die jullie omgeeft. Ook dat is de verruiming van het bewustzijn, en ook deze 

verruiming vindt alleen in het innerlijke plaats. 

 Enkel in de scholingsles treed Ik met jullie verder in het dierenrijk. Ik heb jullie geleerd, dat de 

mens door zijn valgedachten, door gevoelens en door daden de wereld van de dieren heeft 

veranderd en ook in de dierenwereld de dood bracht. Dat te begrijpen, moet de komende weken 

jullie opdracht zijn. Kijk rond in het dierenrijk.! Er kwam eens in deze kring een opmerking: Ook 

in de dierenwereld zijn toch enkel gevechten, enkel strijd, een handhaven willen, zelfs een vogel 

zingt, wanneer hij zijn territorium wil afschermen. 

 Als Ik met jullie door de natuur wandel, Als Ik met jullie door de wereld van de dieren 

wandel, dan zullen jullie andere belevenissen hebben. Een vogel plaatst zich voor je op een tak en 

begint zo wondermooi te zingen, zoals jullie het nog nooit gehoord hebben. Een torenkraai in de 

bergen, die je enkel aan zijn krassend geluid herkent, vliegt naderbij, pikt uit jullie hand de 

aardnoten, gaat zitten en kijkt je met een schuine kop aan en begint te zingen met een klank, die 

niet van deze aarde is. Een ree, dat je in het bos ontmoet, springt niet meteen verschrikt door de 

dennenbomen, het blijft staan, ja gaat zelfs een paar stappen jullie tegemoet en kijkt je vragend 

aan. 

 

 De wereld van de dieren is een wonderwerk van God. Deze wereld is bereid jullie te dienen; 

zij is het die in de Oerschepping is, in de eeuwige Hemelen, in de reinheid is. De collectieve 

dierenzielen stelden zich beschikbaar, vrijwillig in de diepte te gaan, de mens te dienen, hun 

vriend te zijn. Ook middels hen wilde de eeuwige Scheppende Vader Zijn Kinderen roepen, 

middels hun ogen, je aan doen kijken, middels hun eigenschappen je waarschuwen. 

 Echter niet lang hebben de Valwezens deze dierenwereld uit de reinheid verdragen. Met 

geweld hebben ze deze naar hun scheppingsgedachten veranderd en toch, kijk in de ogen van de 

dieren, die jullie dienen, helemaal konden ze deze niet veranderen. Denk aan de trouwheid van 

een hond, die zelfs aan het graf van zijn meester waaks is, het geduld van een schaap, het geduld 

van jullie slachtdieren. 

 Mijn vrienden, wandel met Mij door het dierenrijk en kijk de komende veertien dagen met 

Mijn ogen in dit rijk, niet met je menselijke ogen, want langzamerhand wil Ik jullie uit het 

negatief denken, voelen en handelen leiden, want ook in het dierenrijk, Mijn leerlingen, gelden de 

stralingswetten. Wat jullie aan straling in de dierwereld inbrengen, komt uit de dierenwereld naar 

jullie terug! 

 Wanneer de mens, Mijn Kind, zich ontwikkelt, dan wordt deze ontwikkeling naar de Liefde 

toe, ook in de dierwereld ingebracht en de hem omgevende dierwereld verandert zich, omdat ze 

mee veranderd wordt. De kleinste dieren gehoorzamen jullie. Muggen zullen om jullie heen 

vliegen, maar jullie niet meer steken, Mieren zullen jullie vraag horen en niet meer door jullie 

woning lopen, vliegen zullen jullie in je raam begroeten. Je opent het raam, wijst hun de weg naar 

buiten, ze begrijpen je en vliegen naar buiten, een vlinder laat zich gewillig door je vangen, nadat 

deze per vergissing in je huis gevlogen is en laat zich eruit dragen in het zonlicht. Dankbaar 

vliegt hij nog twee, drie rondjes om je heen en vliegt dan door naar de volgende bloem. 
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 Ik heb een wereld vol wonderen voor jullie voorbereid. Zijn jullie bereid, met Mij in dit rijk 

van wonderen te betreden? Jullie JA in het hart is daarom gevraagd. Ik leid jullie in deze wereld, 

en leid jullie uit je ik, weer terug naar Wij, terug naar het een zijn met deze wereld, met de 

schepping, met de naasten, met alles, wat jullie omgeeft. Aldus wandel met Mij met de 

gedachten, die Ik voor jullie in woorden in het hart heb gelegd. Aldus zegen Ik jullie in de Naam 

van de Vader en beroer jullie met Mijn liefde - wordt het gewaar. Ik beeindig Mijn openbarend 

Woord met een oproep: " Kom, lieve broeder, kom, lieve zuster, kom met Mij en wandel in het 

Licht, de alles verenigende Liefde!" 

        

AMEN 

 
 

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 15 
 

  Alles is in God Eenheid en jullie trillen mee in Hem en Ik, JEZUS CHRISTUS, Zijn 

Liefde, ben midden onder jullie. Ik was vanaf het begin van jullie bijeenkomst erbij, ja, Ik ben 

steeds bij jullie, aan jullie zijde. Ik ga met je mee op je wegen, tot zij de Mijne zijn, tot je 

menselijk zijn samensmelt met je ziel en Ik door jullie kan werken, door jullie ben… 

  Want, voordat Ik verschijn (als voorzegd) in alle macht en heerlijkheid en voor jullie 

geestelijk zichtbaar, ga Ik door de Mijnen, om de slapenden op deze planeet op te wekken.. Jullie 

hebben je hand in de Mijne gelegd en zo wandelen jullie met Mij op het pad naar het liefdes-licht. 

  Jullie gesprekken waren werkelijk diepgaand en veelomvattend. Ik wil jullie verder 

leiden, boven je menselijk denken uit naar een geestelijk weten, dat je uit de Goddelijke Wijsheid 

schept, wanneer jullie slechts bereid zijn en je steeds weer moeite geeft om de opgaven, die Ik 

jullie schenk, naar beste kunnen uit te voeren. Alleen zo kan Ik jullie leiden in de diepe lagen van 

de belevingen in je ziel, ja, alleen zo kan Ik jullie de geestelijke sferen ontsluiten en alleen zo 

verruimen jullie je bewustzijn. De sleutel tot een groter bewustzijn is de Liefde.  

  Alleen door de Liefde komen jullie boven je zware, menselijke lichaam uit tot hoger 

weten, dat stamt uit de Wijsheid. Dat is nl. beleefd en doorleefd weten. Alleen zo ontsluit zich 

aan je de eerstvolgende, hogere Lichtsfeer, die jullie thans vaker aanvoelen, maar nog niet 

kunnen zien. 

Ik ga nu in op jullie gespreksthema over Natuurgeesten, de Geesten van aarde, water, lucht en 

vuur. Waarlijk, alles is vol leven, en alles wil met jullie liefdevol samen leven. Alles wil zich aan 

jullie kenbaar maken en in jullie omgeving heerst een scheppingvolle spanning, vol verwachting. 

Wanneer, O Goddelijk Kind, ben jij bereid om met ons samen te werken, samen met ons in de 

geestelijke niveaus binnen te wandelen, teneinde in de materiële wereld van mineralen, planten, 

en het dierenrijk dienend mee te helpen? 

  De natuurgeesten kunnen slechts op beperkte schaal ingrijpen in de materie. Hoe vaak 

hebben zij zich om hulp tot de mensen gewend? Doch deze zijn doof en blind geworden voor 

deze wereld van de natuurgeesten. Vandaar dat er thans zoveel vreugde opstijgt vanuit jullie 

omgeving. Immers ze zien het opvlammende liefdeslicht in jullie en ze weten: Daar is een Kind 

van de Allerhoogste, dat ontwakend over de aarde wandelt. De natuurwezens wachten daarop, dat 

zij samen met jullie aan de herschepping en verandering van de oude Aarde in een Nieuwe actief 

kunnen worden. Doch daarover een andere keer meer, want het Rijk van deze natuurwezens 

willen we later diepgaand onderzoeken, opdat jullie ook al deze wezens leren kennen en er liefde 
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van jullie naar hen stroomt, totdat jullie hun werken en weven leren kennen en leert om met hen 

samen te werken.  

 

  Voorwaarde is, Mijn vrienden, dat jullie liefde ontwikkelen voor het mineraalrijk, 

zoals al gebeurt, maar Ik vraag jullie om verdere verdieping hiervan, voor de planten, waarbij 

jullie je in deze liefde moeite geven, om je liefde gelijkelijk aan alle planten te schenken of het nu 

gaat om een grashalmpje aan de rand van de weg of om een prachtige boom, die je veel appels 

schenkt.  

  Het gras dient je even goed als de boom. De bloesem geeft je vreugde of deze geurt 

en prachtig is zoals bij een roos of een lelie, of de bloesem, die heel klein en minder oogt, als die 

van een viooltje of een vergeet-me-nietje. Uit alle planten stroomt de oproep: 

 O, Goddelijk kind, vergeet ons niet! Schenk ons je liefde en help mee om ook ons om te vormen 

tot de volgende graad van Zijn door de liefde, die je aan ons schenkt. 

  Wel, verdiep ook hierin je liefdeshouding en ga na hoe je nog onderscheid maakt in 

liefde tussen de verschillende planten. Door deze verschillen in liefde te onderkennen kun je 

jezelf beter leren kennen, immers, ook de planten zijn jullie gegeven voor eigen zelfkennis. Zoals 

je weet is zelfkennis de eerste stap op de innerlijke weg naar verbetering. Hoe vaak zijn deze 

woorden al niet uitgesproken en ze hebben nog steeds hun bestaansrecht. Wanneer jullie een roos 

meer beminnen, als het onschijnbare ganzenbloempje onder je voeten, dan mag je je afvragen of 

jij niet opziet naar hen, die iets voorstellen in deze wereld, of omgekeerd, dat je jezelf als een 

roos beschouwt in de tuin van de Vader en zo ja, vraag je dan af waarom je absoluut geen 

paardenbloempje wilt zijn! 

  Waarom niet, waarom niet een grashalm? Waarom niet een paardenbloem? Stel je die 

vraag! Dit was nog een korte terugblik op de relatie met het plantenrijk. Nu wandelen we samen 

naar het Rijk van de dieren: Er zijn zoveel soorten in de dierenwereld en bij iedere soort is jullie 

een nieuwe kans gegeven om jezelf te leren kennen. Ieder dier, dat je op je levensweg tegenkomt, 

laat je iets van jezelf zien: De distel op de weg, je eigen bokkigheid uitbeeldt. De vogel, die tegen 

het glas vliegt, die tegen de materie aanrent...en geschokt voor een ogenblik op de grond ligt...tot 

hij weer opkrabbelt en wegvliegt, is een symbool. De kat, die omhoog klimt tot bij het nest van 

de vogels, naderbij sluipt..., doet de vraag bij jou opkomen, wat jij uit de geborgenheid wilt 

rukken? Waar vindt bij jou nog dat loeren en dat besluipen plaats? Waar bij jou nog het roofdier-

achtige? Of zijn jullie misschien als angstige-vogeltjes, die zich wegdrukken in het nest en angst 

hebben voor de aanval? 

  Jullie spraken over vegetarische voeding. Er zullen nog zolang roofdieren jullie 

wegen kruisen en dieren voor je ogen doden, zolang jullie je nog voedt met dierlijk voedsel, ook 

al is het nog heel zelden. Maar Ik wil hier bevestigen, wat in de gemeenschap is besproken: 

Wandel samen met Mij en het roofdier-achtige in je, aangekweekt door incarnaties, ook 

aangeleerd in dit leven, zal langzamerhand bij het voortschrijden op het liefdespad afnemen, 

zonder dat je fanatiek tegen bepaalde behoefte van je mens-zijn moet strijden. 

  Leg, zo vraag Ik jullie, je ontwikkeling steeds in Mijn handen! Doe moeite, maar doe 

jezelf geen geweld aan, dwing jezelf niet! Stel je het leed van de dieren voor, dat door je gedrag 

als mensen op aarde ontstaat, maar wanneer af en toe je mens nog naar dierlijk voeding verlangt, 

dan geef hier aan toe, zij het ook niet volledig, maar tot dat deze behoefte is vervuld. 

 

Met het voortschrijden in de liefdesscholing zal ook je voeding stap voor stap veranderen. Dit 

voedingspatroon is niet aan een tijd gekoppeld. Ook als je de scholing helemaal doorlopen hebt, 

is deze je een geleide, zolang je over de aarde wandelt. Ik ben dan in het Woord levend in je en 
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leid je steeds weer naar de menselijke zwakheden en dat, wat je hier leert, zal je begeleiden en zal 

je steeds weer tot hulp en steun zijn. 

  Niets dient via dwang te gebeuren, Mijn geliefde broeders en zusters, want dwang 

bevat geen liefde en alleen vanuit liefde dien je jezelf te veranderen. De liefde, die in het 

mineraalrijk stroomt, verandert in deze de trilling, heft haar op een hoger plan. De liefde, die in 

het plantenrijk stroomt, laat je vroeger of later dankbaar datgene ontvangen, dat het jullie 

vrijwillig aan vruchten schenkt. De liefde voor de dieren bevrijdt jullie van het verlangen naar 

dierlijk voedsel voor je mens en alleen deze liefde is ware bevrijding, al het andere is schijn en 

dwang, en breekt vroeg of laat met des te meer geweld weer door. 

  De liefde voor mensen zal jullie op je eigen fouten en zwaktes wijzen, omdat jullie in 

de anderen op de eerste plaats je eigen negatieve kant ziet, dit aanpakt en omvormt en je naaste in 

het licht van de liefde als broeder cq. Zuster ziet, mag deze vanuit menselijk oogpunt nog zo 

negatief handelen. Ik herhaal, jullie kijken dan door dit menselijke heen in zijn ziel, en begrijpen 

zo, waarom hij zo en niet anders kan handelen. 

  Terug naar het dierenrijk. Hier hebben jullie leren zien, dat er dieren zijn, die tegen 

jullie ingaan, omdat ze jullie ellende of schade brengen. Jullie hadden het over stekende muggen, 

wespen en andere dieren. Toch zijn jullie in je beleving inmiddels zover gekomen, Mijn vrienden, 

dat de spin in de hoek van je kamer niet langer meer stoort. Integendeel, jullie zien deze 

inmiddels als je vriend. Slechts als je je de dierenwereld voorstelt als de wereld van je vrienden 

voorstelt en jullie je mettertijd in deze voorstelling inleven, zullen jullie de liefde voor alle dieren 

in je opwekken, ook voor dieren, die jullie rotzakken noemen, want je leert juist in deze dieren, 

die je weg kruisen, je eigen zwakheden kennen. Alles is in deze zin een spiegel voor je, alles in 

de hele schepping! 

  De wereld van de dieren heeft zich in waarheid vrijwillig opgeofferd voor de mensen. 

De dieren vormen in hun eigen een collectieve-ziel. Deze collectieve-ziel heeft eens in de 

toenmalig reine-hemelen besloten de gevallen geestkinderen hier op deze aarde te dienen. Want 

het is deze geest van liefde, die in de hele schepping werkzaam is en deze geest van liefde heerst 

ook in de diercollectieven, die uit de geestsferen zich in deze aardsfeer begaven, al naar gelang 

ontwikkelingsmogelijkheid, d.w.z. volgens jullie evolutie-theorie. Waarbij de theorie niet klopt, 

die beweert, dat alle diersoorten door natuurlijke selectie van de kleinste eencellige soorten 

afstammen, maar van de voortschrijdende mogelijkheid hier op aarde te zijn, straalde de eeuwige 

Scheppergeest met Zijn liefde in de bereidwillige diersoorten. Derhalve zal nimmer de missing-

link tussen apen en mensen gevonden worden, want de mens heeft zich niet uit deze eencellige 

wezentjes ontwikkeld, en ook niet de andere diersoorten. De geestelijke-impuls kwam van God, 

de Schepper, de Liefde, die Ik ben, en deze impuls heeft de verdere ontwikkeling gestuurd, heeft 

nieuwe diersoorten in het leven geroepen. 

  Daarbij kwam bovendien de Scheppingskracht van de gevallen, voormalige 

lichtwezens. Zoals ik jullie reeds verhelderde, hebben deze wezens hun negatieve straalkracht in 

de zich ontwikkelende dieren gelegd en de zuiver-geestelijke straling door hun negatieve straling 

veranderd. Derhalve zijn jullie allen opgeroepen om deze verandering thans ongedaan te maken 

door liefde in de dierwereld te stralen, opdat op de nieuwe-aarde ook vrede binnen het dierrijk 

heerst en waarlijk de leeuw naast het lam ligt, de kat naast het vogeltje. Reeds nu kunnen jullie 

meewerken aan dit wonderbaarlijk werk van de geestelijke omvorming. Reeds nu kan jullie 

instralende liefde in het dierrijk alles naar het lichtvolle veranderen wat nu nog nood en leed 

onder de dieren veroorzaakt. Het is zaak, Mijn vrienden, om de geestelijke-trilling stap voor stap 

op hoger plan te heffen, de trilling in het materiële vlak en dusdoende het materiële om te 

bouwen naar het geestelijke. 
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  De materie is de laagst trillende energievorm. Jullie zijn in staat om door je 

liefdekracht deze energie te verhogen en naarmate jullie meer bereid zijn liefdestraling in je op te 

nemen, des te meer stroomt jullie goddelijke energie in jullie zielekelk toe. Deze zielekelk dient 

echter eerst gereinigd te worden van menselijke-ongerechtigdheden, opdat deze dan met reine 

liefdekracht gevuld kan worden. Het leegmaken gebeurt door het ontdekken en inzien van de 

eigen fouten en zwakten en het opruimen van deze en het rijkelijke vullen van je schone zielekelk 

wordt door God vervuld, en jullie leggen je liefde mee in dat proces. Vervolgens schrijden jullie 

verder in een leven, dat zo rijk is aan geschenken, dat jullie het huidige leven, uit die terugblik 

later, als troebel en donker schijnt. 

  Dus verheugen jullie je, Mijn geliefden, en wandelt binnen in het dierrijk, bewust van 

jullie kracht, die jullie in je dragen, om de dieren te steunen en lief te hebben en zo jullie willen, 

alles is geheel vrijwillig, kies een bepaald dier als je vriend, zij het dat dit in je omgeving leeft of 

niet, een dier, dat je nu ineens invalt, dat is je vriend. Aan dit vriend-dier dat je zo even is 

ingevallen, mag je denken met extra grote liefde in de komende 2 weken. Tracht diens wezen 

geheel na te voelen en ga vervolgens na, wat je in dit dier doet herinneren aan jouw eigen 

eigenschappen, waar overeenkomsten liggen met jezelf en bouw zo langzaam een innige 

verbinding op met dat dier, dat nu levendig op je netvlies staat. Ik begeleid jullie ook daarbij, als 

altijd. 

  Mijn liefde en Mijn vrede stromen jullie toe en ook aan allen, die samen met jullie 

deze weg van innerlijke groei vanuit liefde gaan, wereldwijd, ongeacht of ze zich Christenen of 

andersdenkenden noemen. Van belang is alleen de geleefde liefde.  

  In deze liefde zijn zij met Mij, de Liefde, een en wandelen gemeenschappelijk met 

Mij. Dus voel je allen Een met deze en bouwt eventuele muren, grenzen, vooroordelen, mettertijd 

af Er is slechts Een-familie, de familie van en voor God, van de Vader, die voor jullie ook 

Moeder is. Wij allen zijn Zijn kinderen. Zijn zegen stroomt jullie toe, deze roept jullie naar Huis. 

 

AMEN 

 

 

MORGENGEBED 

 

Voor ik me in de wereld begeef, 

Verhef ik, O Vader, mijn gedachten tot jou, 

Ik dank je voor de rustige nacht, 

Dank je, want blijmoedig ben ik ontwaakt. 

 

De zon straalt goud naar de natuur, 

Die zich veelkleurig tooit in woud en veld, 

De berken trillen in de morgenwind, 

Een eekhoorn springt van tak naar tak, 

En in de donkere vurentop daar boven  

Bezingt een merel de vroege morgen, 

Daar waarschuwt hij schril en met gesnirp, 

Een kat sluipt door het gras slechts weinige meters 

Verwijderd van het kroost. 

Doch de vogel was op zijn hoede, 

In duikvlucht stort hij naar beneden, 
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Scheldt, schud heftig met zijn verendos, 

Doch het gevaar is allang geweken, 

De vijand heeft zich al afgewend. 

 

Vader, aldus wil ik verbonden zijn 

Buiten met de zonneschijn, 

Met vogel, kat, bomen en wind, 

Daar allen jouw uitdrukking zijn, 

Met de levensstroom, die in allen is, 

Welke ook in mij voorhanden is, 

Zo bid ik voor deze dag om Jouw zegen 

Voor al je kinderen, op verscheidene wegen, 

En dank je voor je barmhartigheid, 

Die ons allen terugvoert in de Eeuwigheid. 

 

AMEN 

 

  
 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 16 
 

 Uit het eeuwige Thuisland, uit de reinste hemelen, straalt de Liefde, de vrede en de vreugde al 

diegene toe, die met jullie in het diepst verbonden in de geestelijk familie met jullie verwant zijn. 

 Ik, JEZUS CHRISTUS, ben het die jullie door het pad van de Liefde leidt, die jullie ziel van 

iedere belasting bevrijdt, opdat jullie met diegenen weer herenigd kunnen worden, die in liefde 

om jullie bezorgd zijn.  

  Mijn geliefde vrienden, ieders aardegang is een zware beslissing, doch ieder van jullie 

heeft dit aardse leven en ook de vorige bewust gekozen. Jullie hebben het aardse kleed aanvaard. 

Je wist, wat er in de loop van dit tijd-ruimte-gebeuren naar je toekomt, en toch zeggen jullie ja - 

ook tot het lijden, dat nu in jullie gesprekskring geklonken heeft.  

  Ik zeg jullie, dat jullie door oneindig veel leed getrokken zijn. De boodschappers van het 

Licht lijden hier in de duisternis. Met brandend verlangen in hun ziel gedragen, wandelen ze over 

deze aardbol, zoekend, tot ze Mij, de Geest van de Liefde, gevonden hebben om ook dan 

eindelijk in het mensenlichaam te beseffen, waarvoor de ziel haar Ja-woord gaf. 

 Jullie bemerken, dat het al moeilijker wordt bij het verlaten van het plantenrijk, liefde te zijn; 

want de dieren, die door de negatieve straling van de Valbroeders en Valzusters veranderd 

werden, konden niets anders, als het negatieve aan de mensen af te geven. Zo zijn er dieren, die 

de mensen schade berokkenen, toch enkel diegenen, die ze in dit leven of daarvoor leed 

aangedaan hebben. Alles is straling. Op een uitgezonden straling volgt een resonantie.  

 Dieren zijn jullie in het gevoel ver vooruit. Ze lezen intuïtief uit jullie zielenstraling, wanneer 

je ooit jullie hand tegen hun dierensoort gebruikt hebt om deze te mishandelen. Alle dieren 

voelen jullie zielenstraling. Wanneer je je in het rijk van de dieren verdiept en je een diersoort 

bijzonder agressief bejegent, vraag dan om vergeving en los op, wat je aan leed deze diersoort 

toegebracht hebt en voortaan zullen deze dieren je vriendelijk tegemoet treden, want ze speuren 

de vereffening door de in liefde omgezette daad. 

 Wanneer jullie door dieren beschadigd bent, dan zoek de schuld ook hier bij jullie en enkel bij 

jullie, ongeacht welke schade het is. Ook de schadelijke wezens spreken je op je straling aan. Je 
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bent energie en zendt voordurend stralings-inpulsen uit. Op deze stralingsgolven naderen je de 

dieren in positieve of in negatieve zin. 

 Als muggen in het bijzonder jou steken, dan ligt het aan jou. Hoe vaak heb je je hand niet naar 

hun uitgeslagen en doet het nu nog? Deze dieren zullen je zolang omgeven, totdat je beseft wat er 

in je om gaat en in het leven liefde leert - ongeacht in welke impuls het zich openbaart- al is het 

in de kleinste mug of in een olifant. Leven is Geest, leven is liefde, en wie leven vernietigt, stelt 

zich tegen de liefde op en is daardoor in het Valgebeuren. 

 Ik weet Mijn broeders en zusters, dat deze Mijn woorden voor jullie moeilijk te begrijpen zijn, 

dat jullie pas langzaam in deze denkwijze invoelen kunt, zijn er toch- aldus geloven jullie- zoveel 

schadelijke dieren om jullie, beginnend met de ziektekiemen tot de grotere zoals woelmuizen, die 

jullie tulpenbollen vreten. 

 

   Alle dieren zijn als vriend aan de mensen gegeven. Dat hier en daar de dieren tot 

vijanden van de mensen geworden zijn, heeft hij zelf veroorzaakt, en de veroorzaker is nu 

opgeroepen, deze vijandschap weer om te buigen tot vriendschap. 

   Als voorbeeld neem Ik de bacteriën. Zonder bacteriën was leven niet mogelijk, je hebt 

ze nodig. Ze leven met jullie in symbiose, ze helpen je binnen in je lichaam, zonder hen kun je 

niet existeren. Er zijn echter ook schadelijke bacteriën, waardoor jullie ziek kunnen worden. 

   Begrijp nu: Waarom er steeds weer mensen zijn, waar die zich hulpzoekenden -zwaar 

geïnfecteerde mensen- scharen, die toch niet ziek worden. Besef: Zij zijn in de dienende, 

onbaatzuchtige liefde. 

   Liefde is de hoogste straling. Wie zich in de liefde beweegt, kan niet door ziektekiemen 

aangestoken worden! Deze helpers, die zich opofferend in de preventieve zorg plaatsen, denken 

niet meer aan zichzelf, maar zijn onvermoeibaar helpend voor de naasten bezig. Zij komen er niet 

meer aan toe om na te denken, en daarom komt er ook nauwelijks een negatieve gedachten uit 

hun voort. Want het is voldoende, een enkele negatieve gedachten kan een stralingsbaan 

veroorzaken, waardoor een ziektekiem in de mens zich nestelen kan. Een enkele negatieve 

gedachte is al voldoende! 

   Maar jullie lichaam is goed gepantserd. Wanneer je in het grote geheel in de liefde bent, 

dan ben je met deze negatieve gedachte, waardoor de ziektekiem binnendringen kan, zo klaar. 

ben je echter niet in de liefde, dan is - met andere woorden - jullie immuunsysteem verzwakt en 

de mens wordt ziek. Dit is voor jullie een les over infectieziekten. 

   Er bestaat ook nog ander leed, dat juist door Lichtboodschappers dikwijls vrijwillig 

aangenomen werd - zoals lichaamsafwijkingen en dergelijke overeenkomsten - om aan het leed 

van diegene mee te dragen, die de donkerte onderzoeken, waardoor deze broeders en zusters 

sneller in het licht van de liefde komen. Want de uitstraling van het vrijwillig gedragen leed is zo 

licht en helder, dat ze in de diepste donkerheid een lichtvonk brengt en tot ommekeer bewegen 

kan. 

   Terug naar de dieren: Het merendeel van de dieren kan voor jullie steeds weer een 

symbool zijn. Ieder dag ontmoeten jullie andere dieren. Vaak zijn jullie omgeven door kruipende 

wormen in jullie tuin. Zijn jullie gedachten zwaar en aardegebonden? Hangen ze aan de 

aardkorst? Vaak zie je om je heen alleen maar vlinders en de in de lucht op dansende vogels, 

jubelend, zingend als de leeuweriken. Kijk eens naar jezelf? Ben je dan zelf ook niet blij 

innerlijk, vrij, zoals iedere leeuwerik. Blaft een hond driftig naar je - had je niet net op dat 

ogenblik oordelende gedachten over je naaste, die dit dier opnam? 

   Je begrijpt dus, dat niet alleen stralingen uit vorige incarnaties naar de dieren 

overgebracht worden, maar je algehele gedachtewereld wordt hen medegedeeld. Wie van jullie 
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een huisdier heeft, die weet waarover Ik spreek. Je hoeft alleen maar te denken: "Ik ga nu met 

mijn hond Loeki" en dan loopt de hond al richting de hondenlijn bij de deur, blij kwispelend met 

zijn staart. 

   Kijk naar de dieren en je zult merken, dat ze met jullie in een stille, telepathische 

communicatie treden, zelfs wespen, die zich nu te goed doen aan jullie perzik- en pruimenbomen. 

Het zijn de gedachtestromen, die naar jullie toekomen, zoals, " Kijk, dat, wat jij zo graag eet, 

kunnen wij ook. O geef ons toch iets van de vruchten van de tuin!" Je hebt een glas limonade op 

de tafel staan. Weldra komen ze er naar toe gevlogen, gelokt door het zoete, en je speurt de 

gedachtestromen:"We hebben nu zoetigheid nodig, om nog krachten voor de herfst te hebben". 

 

   Dieren, waarvan je gelooft, dat ze je vijandig gezind zijn, zoals muggen, luisteren naar 

je gedachten en vallen je niet meer aan. Ze vliegen om je heen en vliegen weg en je zegent ze in 

stilte, want het is niet meer nodig, dat ze jullie aanvallen. 

   Herken je in de veelheid van de dierenwereld, die de Scheppersgeest van de liefde, die 

Ik ben, jullie als vrienden schonk. Als vrienden, waardoor heen de scheppersgeest jullie weer 

liefdevol waarschuwen kan en jullie al jullie eigenschappen tonen, die je nog in je draagt. Niet 

alleen de negatieve - begrijp je Mijn humor - maar ook de positieve eigenschappen en wees blij 

om het lichtvolle, dat je in de wereld van de dieren ontdekt! Is het niet dat juist in dit gebied de 

dienende liefde zeer, zeer groot is? Observeer een mier: Haar hele leven is toegewijd aan een 

doel, het volk te dienen, de mierenstaat. Observeer de bijen... precies hetzelfde.  

   Is niet een groot deel van de dierenwereld dienstbaar in deemoedige liefde, terwijl de 

mensen juist deze dierenwereld mishandelen? 

   Heel zelden wordt een boer door een stier ooit op de horens genomen. Wat moet er niet 

allemaal gebeurd zijn, wil een van deze zachtmoedige dieren zich door al dat leed wreken. Geen 

stier zal ooit de mens aanvallen, als de mens niet dodend door het dierenrijk optreed. 

   In de komende tijd wandel Ik aan jullie zijde door de dierenwereld. Als jullie willen, 

dragen we in de eerste week onze aandacht op aan de dieren in de aarde. Schenk hun je liefde! 

Zou jullie aarde niet eveneens doortrokken zijn van allerlei wormen en bacteriën, niets zou op 

deze aarde groeien. 

   Herken ook hier de dienende liefde in de diepste deemoed, die zich onder je voeten uit-

breidt, zonder dat je ooit iets van hun nabijheid merkt. Als je met de spade spit, hoe vaak heb je 

dan niet een worm doormidden gedeeld? Ook deze worm is leven. Enkel de pijn betekent niet de 

dood maar toch pijn - pijn, hoe een schreeuw uitgaat van dit dierencollectief, een dierencollectief 

van absoluut dienende liefde. 

   In de tweede week kunnen jullie je op de dieren op de aarde richten, de zoogdieren, 

maar ook torren en mieren. Alles, wat op de aarde en over de aarde gaat. Straal wederom liefde in 

dit dierengebied! Wat steeds op jullie weg, door Mij, de Liefde, getoond wordt, leidt tot een beeld 

over je zelf. Je zult merken dat je deze tweede week al vrijer over de aarde wandelt. 

   Hier ontmoeten de zoogdieren jullie, die karmisch op de mens terugwerken, doordat ze 

agressief naar de mens zijn. Als je zoiets merkt, dan straal liefde naar deze diercollectieven, 

waardoor het oplost, wat nog aan negatieve zielenstraling in je ligt. Misschien had je vroeger eens 

een boerderij en heb je zelf ontelbare dieren gedood, want je wist toen niet beter. 

   In de derde week kun je je blik vrij naar de hemel oprichten en je kunt je naar alle 

dieren richten, die zich zoals de vogels in de vrije vlucht boven de aarde, zich opheffen het licht 

tegemoet, die zoals de muggen dansen in de zon, die zoals de vlinders zich licht van bloem naar 

bloem bewegen. Denk ook hier aan het voorbeeld, dat deze vlinder eens uit een rups, die over de 
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aarde kroop, ontstond. Ook jij ondergaat deze metamorfose. Ook jij bent vaak zoals een rups - 

zwaar, kruipend, door stof bedekt. 

   Dan komt er weer een tijd, waarin je verstard bent, waarin het nog voor - nog achteruit 

gaat, dat je niet weet of het nu binnen of buiten is, waar de hulproep tot God opstijgt, waarin je de 

gevangenis van het mensenkleed in het bijzonder bemerkt: In droefenis en nood, in pijn en ziekte. 

 

   Heb je dit stadium doorvorst, dan ontvouwen je vleugels in het zonlicht van de liefde, in 

de straal, die je aangegrepen hebt, en verbaasd kijk je om je heen, spreidt de vleugels uit en 

beweeg je omhoog in het licht. 

   Jullie, Mijn geliefde vrienden, bent nu daar, om je vleugels uit te spreiden. Nog wat 

verbaasd kijk je in het stralende licht, dat jullie omgeeft, en Ik roep jullie toe:" Vlieg toch, maak 

je vrij van de bindingen van deze aarde, van deze zwaarte en dans omhoog naar de Liefde, die Ik 

ben!" 

   In de vierde week kunnen jullie je helemaal wijden aan het dier, dat angst en schrik bij 

je oproept, waarvan je gruwt en probeer eerst eens dit dier alleen liefde toe te zenden, het steeds 

weer in Mijn liefdeslicht te leggen. Het zal niet meteen lukken, omdat Ik, de Liefde, aan jullie 

zijde wandel, jullie met Mijn kracht doordring, zullen jullie ook tot liefde worden en deelhebben 

aan Mijn kracht. Ga gewillig met Mij mee! 

   Het gruwen of de angst voor elk dier zal je dieper in je eigen zielenschaduw leiden, je 

zult de oorzaak op het juiste moment herkennen - de ene meteen, de andere later. Door de her-

kenning zal het gruwen verdwijnen, en je zult tot dit diercollectief pure liefde voelen, want ook 

dit dier is leven, is liefde.  

Zo wandel je binnen in het daadwerkelijke gebied van de lichtvolle verandering van al dat, wat 

jullie in het dierenrijk als negatief tegemoet trad. Jullie zijn medescheppers van de nieuwe aarde, 

jullie zijn medescheppers van de dieren, die eens uit de zuiver-geestelijke thuishaven bereid 

waren, je als collectief op aarde dienend te geven, als vrienden, als reisgezellen. Verblijd je op 

deze verheven opdracht, de veranderde dierenwereld weer tot de zuiver-geestelijke sfeer terug te 

leiden. 

   Nog een paar woorden tot een ander thema, dat Mij, Ik zal het met jullie menselijke 

woorden zeggen, ten harte gaat. Als Ik in jullie media kijk, oordeel en veroordeel niet, al zijn 

mensen nog zo wreed! Probeer negatieve gevoelens, die uit voorstellingen en denkwijzen van de 

mensen stralen, in Mijn Liefde te leggen! Denk steeds daaraan, dat alles wat gebeurt, zijn oorzaak 

had en niemand overkomt iets, dat hij uiteindelijk niet zelf veroorzaakte! 

   Om het nog eens te benadrukken: De veroorzaker van het nu gebeurde leed wordt zelf 

eens door de nu lijdenden gefolterd, gedood, aldus dat ze voortaan vanuit hun kant zo handelen, 

zoals jullie het door jullie media ervaart. Probeer, in alles de verandering te zien! 

   De tijd is ernstig en omdat iedere gedachte - zoals Ik jullie al leerde - scheppingsenergie 

is, let er op, dat jullie gedachten steeds door de liefde gedragen worden, ook wanneer jullie het 

niet begrijpen kunt, dat mensen zo wreed handelen, probeer toch, dat vraag Ik jullie, liefde in je 

gedachten te leggen, ware het de zegen in de naam van de Vader, uitgezonden uit een niet 

begrijpend mensenhart. Deze woorden alleen zijn toereikend, in jullie innerlijke gedacht, omdat, 

datgene, dat nu zo huiveringwekkend over de aarde gaat, sneller tot een einde komt, waardoor het 

uiteindelijk licht wordt - daarmee het laatste uur ten einde is - voor de eeuwige dag van de liefde 

en de vrede. 

   Aldus zegen Ik jullie en alle Mijn medemensen op de hele aardbol, in de eenheid met 

God, die de Vader/Moedergeest is. Liefde omhult jullie, liefde begeleidt jullie. Zijn ook jullie 

Liefde. 
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AMEN 
 

 

 

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 17 
 

 Mijn geliefde vrienden, Ik groet jullie en ben in jullie midden. Vrede en liefde stromen uit 

Mijn hart in jullie en sterkt jullie op de weg, die jullie voert naar de navolging, naar de weg, die 

Ik, Jezus Christus, jullie vooruit ben gegaan. Zoals Ik door Mijn jeugdtijd ging en leerde om, 

God, Mijn Vader, in Mij te vernemen en door Hem de liefde tot al het zijn te ontwikkelen, zo 

gaan nu ook jullie deze zelfde weg. 

 Vaak zocht Ik de eenzaamheid op, speelde met steentjes aan de rand van de weg, verheugde 

Me over bloemen, grassen, bomen, struiken, en dankte voor de vruchten. Ik leerde de taal van de 

natuur, van de schepping om Mij heen. Ik schouwde in de harten van de dieren en begon in het 

bijzonder van hen te houden, want mensen, zo leerde Ik spoedig, spreken anders dan ze denken. 

Mijn gevoelsleven was bijzonder goed ontwikkeld en derhalve beleefde Ik hun valse gedrag. Hun 

woorden waren zoet als honing, maar hun gedachten waren bitter als gal. Als Ik echter naar de 

dieren ging, dan voelde Ik mij een met al deze dierzieltjes, want in hen was geen valsheid.  

 Als deze doodden, dan was het uit honger. Ik wist van God, Mijn Vader, die Mij uitlegde, 

dat alleen door de gevallen geestwezens het doden in de dierwereld was gekomen.  

 De eigenschappen van de dieren, zoals de mensen die hen toedichtten, waren voor Mij, die 

Ik Mij in de liefde van de Scheppergeest bewoog, duidelijk te herkennen, nl. niet uit het negatieve 

zelf stammend, maar door mensen aan de dieren opgedrongen. De dieren, die de mensen als 

vrienden waren gegeven, werden spoedig gejaagd en gedood en daardoor werd leed in de 

Schepping binnen gedragen, dat spoedig ook op de mensen als gevolg neerdaalde. 

 Alle leed, dat ooit de Schepping was aangedaan, moet door de mensen omgevormd worden. 

Vandaar leer Ik jullie de absolute liefde, die jullie thans nog niet in haar volheid kunnen 

begrijpen. Lang, al te lang heeft de mens tegen de schepping geleefd en niet met haar en zich ook 

tegen de dieren opgesteld. 

 Ook als jullie in dit leven geen vlees en geen worst meer eten en ook vis vermijden, dan 

nog hebben jullie deel aan de collectieve-schuld van de mens tegen de dieren. Ik verklaar dit nu 

nader: 

 Jullie zijn op deze planeet aarde de gemeenschap van alle mensen. Met elkaar zijn jullie 

verbonden door trillingen, met elkaar wandelen jullie allen uiteindelijk terug naar je eeuwig-Huis. 

Jullie zijn als een totaal-lichaam, ieder is een cel van dat lichaam, nl. de Mensheid. Wanneer een 

cel, een lid van het grote lichaam, de Mensheid, de dierwereld schade berokkent, dan draagt het 

hele lichaam mede schuld. Jullie opgave is het, om je in de liefde te scholen en te ontwikkelen, 

want door het vooruit komen op het Pad van liefde worden de gedachten van liefde steeds verder 

uitgesterkt en dus ook de cellen van het totaal-lichaam, die zich nog bezondigen t.o.v. de dieren, 

worden beroerd door de door jullie uitgezonden liefdetrilling en zo stap voor stap mee 

omgevormd. 

 Jullie herkennen het werken van deze wetmatigheid aan het voorbeeld, dat nu wereldwijd 

de idee van natuurbescherming alom verstrekt in beweging is gekomen. Bv. De bescherming van 

bepaalde soorten en het scheppen van levensruimte aan met uitsterving bedreigde soorten, de 

zorg voor herstel van leefplekken voor dergelijke soorten, enz.  
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 Nog tot voor enkele jaren was het de meeste mensen onverschillig, of een diersoort zou 

uitsterven of niet. Steeds meer van Mijn mensenbroeders en zusters echter ontwaken tot liefde en 

beseffen, dat met ieder dier dat op aarde uitsterft, ook een deel van de mensheid ten gronde zal 

gaan. Begrijp Mij niet verkeerd: De zielen van de dieren zijn, net als mensen, eeuwig-levend, zijn 

uit God, de Scheppergeest, sedert eeuwigheid en zullen ook eeuwig bestaan, alleen steeds in 

beweging en zich ontwikkelend qua vorm en opstijgend tot verhoogd bewustzijn, tot lichtere 

wezens, opstijgend tot de Kindheid in God en zich vanuit dit stadium nog verder ontwikkelend in 

alle eeuwigheid, immers het licht van de liefde is oneindig en vandaar is ook het deelhebben in 

het Licht van het Zijn van d eeuwige Godheid oneindig. 

 Terug nu naar de aarde en de schepping, die zich nu in een omvormingsproces bevinden. 

Dieren, welke thans uitsterven, komen op de nieuwe-Aarde weer in vergeestelijkte vorm en 

diegenen, die zich in liefde gewijd hebben aan de betreffende diersoort en hun uitsterven toch 

niet konden verhinderen, zullen medescheppers zijn van de vergeestelijkte diersoort, die dan niet 

meer dood, als op de huidige aarde, doch die zich naar het licht van de eeuwigheid wendend, in 

liefde tezamen met anderen leeft. Dit betekent niet, dat de mensen zich niet verder hoeven in te 

zetten voor het behoud van bedreigde diersoorten, want door het zich inzetten voor deze dieren 

wordt de liefde in de daad omgezet. 

 Alles, wat de mens in de loop van het valgebeuren op lager valniveau naar beneden 

transformeerde is nu weer in zijn handen gelegd om dit proces om te keren. 

 Daarom verzoeke Ik jullie om vooral aandacht aan die dieren te schenken, waarmee jullie 

het moeilijk hebben om liefdevol mee om te gaan. Want de eigenschappen van deze dieren, die 

de mens hen toedichtte, zijn ook nog in jullie en dienen door jullie omgevormd worden. Wanneer 

deze negatieve eigenschappen zijn omgevormd, dan kunnen jullie ook dit dier uitsluitend met 

absolute liefde bejegenen. Zelfs indien dit dier jullie in dit of in een voorgaand leven grote schade 

berokkend heeft, dan heeft het dit uitsluitend gedaan, omdat jullie het van te voren gekweld of 

gedood hebben, want geen enkel dier op aarde zal ook maar een mens iets doen, wanneer deze 

vrij is van iedere schuld tegenover de dierwereld. De tijger zal zich aan de voeten leggen van zo 

iemand en gras uit zijn handen eten, de gifslang zal zich tam om diens voeten slingeren en sist 

hem liefde tegemoet. In tegenwoordigheid van zo een liefdevol mens zal geen enkel dier een 

ander dier schade berokkenen.  

 Beseft, Mijn geliefde scholieren, dat jullie aan het begin van je Weg staat nl. de liefde tot al 

het Zijnde! Wanneer jullie iets niet liefhebben, dan houden jullie ergens niet van jezelf! Daar 

waar jullie niet liefhebben, kennen jullie jezelf nog niet. Ik, jullie vriend en broeder, wandel met 

jullie op het Pad van liefde en laat jullie je zwakke plekken zien van je mens en je ziel, opdat 

deze mettertijd vlekkeloos en rein wordt en op de mens datgene uitstroomt, wat nog in hem 

sluimert. 

 Waarom zijn jullie juist die dieren vooral tegen het lijf gelopen, waarvoor jullie nog angst 

hebben of die je niet mag? Ik vraag jullie op basis van je vrije wil, om ook nog in de komende 14 

dagen je te concentreren op deze diersoort(en) en je van binnen te onderzoeken, met de vraag 

waarom jullie nog onderscheid in liefde naar bepaalde diersoorten maken Dus waarom bv. De 

een een hond meer liefheeft dan een kat. Of vogels meer ziet zitten als een spin? Zolang als 

dieren voor jullie op de vlucht slaan stroomt van jullie nog afweertrilling en niet liefde. Pas als 

alle dieren, ongeacht welke soort of type, in jullie buurt blijven, zijn jullie in de liefdetrilling en 

hebben jullie de eerste trap van liefde bereikt. De tweede trap is, dat jullie dit dier, ja alle dieren, 

die om je heen zijn, optillen naar het eerstvolgende stadium. Jullie kat vangt dan bv. geen muizen 

meer, jullie hond eet dan vredelievend naast alle andere dieren, hij zal niet meer achter de kat 
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aanzitten of achter een eekhoorntje, maar door jullie liefdevol gedrag in eenheid met de andere 

dieren komen.  

 De dieren, die zich nu nog over en weer doden, worden door jullie liefdetrilling omgevormd 

en in de verre toekomst ander voedsel tot zich nemen en geen andere dieren meer naar het leven 

staan, daar de trilling, die de huidige mens uitzond naar de dieren, zich dan in liefde veranderd 

heeft. Aangezien de liefde de sterkste macht is, worden dieren in jullie omgeving door jullie 

machtige liefde mee omhoog geheven en mee omgevormd om op de nieuwe Aarde in een 

vergeestelijkte vorm verder te leven.  

 Versta Mij, Mijn geliefden, en beseft ook hier de grote opgave, die aan jullie is opgedragen! 

Door de oefeningen, die Ik jullie schenk, groeien jullie stap voor stap in deze opgave. Klaag niet 

over je onvermogen tot liefde, maar handel zo, zoals Ik het jullie leer! Zend gedachten van liefde 

uit, ook dan wanneer je hart zich nog niet kan verbinden met deze gedachten! Gedachten zijn het 

begin van de liefdeweg en met het voortschrijden komen uit de gedachten de gevoelens voort. 

Deze gevoelens worden in jullie zo sterk en machtig, dat jullie zelfs een rat, waar jullie nu nog 

angst voor hebben, liefdevol kunnen omringen en zo in je binnenste Een bent met deze deelziel, 

die een zijnsvonk uit de schepping is.  

 Vraag je bij angst voor ratten of muizen af, wat nog spookt als gedachten door jullie 

hoofden? Dusdanige negatieve gedachten dat je deze nauwelijks kunt bevatten en jij je deze 

gedachten nog geeneens bewust bent? Let eens daarop en je zult door in dit dier weer iets van 

jezelf leren kennen! 

 Pas dit voorbeeld ook toe op andere dieren, die je niet kunt lijden! Verbind deze gedachten 

nu met de eigenschappen, die je deze dieren toedicht en zoek naar deze eigenschappen in jezelf! 

Als we hier weer samen komen zullen we hierover spreken en jullie zullen zien, dat in deze korte 

tijdspanne al veel van de angst weg is, dat datgene, wat in de ziel lag, door de mens al 

grotendeels geestelijk is verwerkt. Ik help jullie daarbij, ieder afzonderlijk, individueel, Ik, jullie 

vriend en broeder. 

 Besef, dat in de hele wereld in vele kleine Gemeenschappen de liefde door Mij en andere 

Lichtbrengers wordt geleerd, opdat een nieuwe Hemel en een nieuwe Aarde kome, waarop de 

mensen in eenheid en in liefde verkeren met de schepping. Thans zijn jullie in voorbereiding tot 

deze wonderbaarlijke tijd, die voor jullie staat. Dus kom allen met Mij en volstrek de stappen 

naar De Liefde. 

 Ik verzoek jullie verder, op basis van je vrije wil, om je nog meer af te stemmen op Mij, 

jullie vriend en broeder. Om gewetensvol ’s morgens bij het ontwaken je gedachten bijeen te 

rapen en ze Mij, in verbinding met God de Vader, te geven en de eerste liefdesstraal in deze 

wereld naar alle medemensen en naar de schepping uit te zenden. 

 Een gedachte, die werkelijk niet langer dan een halve minuut hoeft te duren en waarlijk, 

deze gedachte schittert en gaat de hele aarde rond, verbindt zich met alle soortgelijke gedachten 

en keert dan in jezelf weer terug en vervult je dan weer opnieuw met de door jou uitgezonden 

Liefdekracht.  

 Ook overdag, steeds als het jullie mogelijk is, geef deze gedachte nieuwe impulsen, zendt 

liefde en vrede uit naar deze dooreen geschudde aarde, waarin allen de nood, de oorlog van 

broeder tegen broeder, ervaren! 

 Versterk, zo vraag Ik jullie, de gedachte aan vrede, want waarlijk, Ik zeg jullie, met iedere 

gedachte aan vrede komt deze naderbij en aan alle leed zal een einde komen. Tracht in je eigen 

omgeving liefdevol en vredelievend te zijn, ook als je nog niet aan deze scholing bent begonnen, 

als die je laat zien, waarom je een bepaald iemand niet zo mag als anderen, dan begin toch reeds 
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nu om deze medemens, die je niet welgezind is, lief te hebben, want de tijd dringt en er veel 

liefde nodig! 

 Als jullie je dan te ruste begeven, alle hektiek van de dag zwijgt, dan herinner ik jullie eraan 

om deze dag aan je voorbij te laten gaan, dat je je naasten, mogen het mensen of de dieren 

betreffen, om vergeving vraagt, waar je verkeerd hebt gehandeld en leg dan je Zijn in handen van 

je hemelse Vader, in Mijn handen, opdat je ziel, die de mens enkele passen vooruit is, zich van 

het zware aardse bestaan kan losmaken en reeds nu in de Geest mee kan helpen om leed te 

verminderen en liefde te brengen. 

 Jullie ziel slaapt niet, als het lichaam slaapt, want als het lichaam in diepe slaap verzinkt, 

bevrijdt de ziel zich uit het lichaam. Verbonden door de jullie bekende zilverband verheft zij zich, 

al naar gelang de gedachte, die de mens bij het inslapen had, op het niveau dat de mens haar door 

de kracht van de gedachte schenkt en helpt, in verbinding met Mij en met de zuiver-goddelijke 

Wezens, bij verscheidene taken, die allemaal te maken hebben met de hemelse Repatriëring. Was 

de mens alleen met zijn ego verbonden, dan kan de ziel dat niet, daar ze aan het Ego van de mens 

is gebonden. 

 Denk na over Mijn woorden, Mijn geliefde scholieren, Mijn vrienden, Mijn schapen! Mijn 

liefde en Mijn zegen is met jullie en met allen, die met jullie wandelen, dit zijn uiteindelijk allen 

op aarde, want door band van Eenheid zijn alle mensenkinderen verbonden, zoals Ik jullie aan het 

begin van deze avond schilderde. Een cel staat voor alle en alle voor Een! 

 Jullie zijn een Gemeenschap en Ik ga geestelijk over de aarde en wek alle bereidwillige 

cellen op, opdat zij tot het Christuslicht ontwaken en de liefde nastreven. 

 

 

        AMEN         

         

                 

    

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 18 
 

 Toen Ik, JEZUS CHRISTUS, tweeduizend jaar geleden op deze planeet Mijn leerlingen om 

Mij heen verzamelde en ze de liefde leerde, keken ze me met grote ogen aan en spraken qua 

strekking: " Wat Jij ons vertelt, kunnen we nooit en te nimmer geloven." Ik antwoordde: ''O Mijn 

leerlingen, jullie zullen niet geloven, maar door eigen ervaring tot weten komen..." 

 Geloof, vertrouwen en liefde zijn in het begin van de leertijd aan te bevelen. Te geloven, wat 

Ik leer, te vertrouwen, dat er zich door de liefde al datgene in iedereen verandert, wat Ik leer. 

Daarmee krijgt de leerling in de loop van de jaren veel ervaringen door het geloven via inzicht 

het weten en alle vragen, die in het begin van de geestelijke verandering nog in gedachten waren, 

komen in het innerlijke van de leerling tot oplossing, wanneer hij het weten in de daad omzet. 

 Ik nam jullie bij de hand en leidde jullie door de liefde tot de steen, tot de plant, tot het dier, 

want zonder de medeschepsels kunnen de mensen op deze planeet niet existeren. Daar de mens 

op het punt staat, zijn medeschepsels totaal te vernietigen, ga Ik enkel nog geestelijk over de 

aarde, wereldwijd, en werk door de Mijnen in deze zware, maar tegelijk vreugdevolle tijd. 

Wereldwijd, in alle religies, werkt Mijn Geest van de Liefde, want deze aarde moet door de 

mensen, die ze eens in deze diepe valtoestand brachten, weer opgetild worden tot in de reinste 

sferen, de eeuwige Hemel. 
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 Jullie zijn nog in het menselijk bewustzijn. Jullie weten van je ziel. Jullie weten, dat alle 

gewaarwordingen, die in de mensen stromen, niet door de mensen zelf komen, maar uit de ziel 

voortvloeien. Gewaarwordingen zoals, vreugde, dankbaarheid, maar ook droefheid en pijn. De 

gewaarwording is de taal van de ziel. Door de scholingslessen van de liefde leid Ik jullie tot deze 

taal, want jullie zullen de Schepping weer leren verstaan, want niets van deze Schepping is dood, 

alles is bezield, alles is beademd en doorstroomd door de al- tegenwoordige Scheppersgeest, niets 

is buiten Zijn Geest, alles is in Hem, de Al-Ene. 

 Als jullie binnentreden in de gewaarwording van de ziel, dan opent zich een 

bewustzijnsgebied voor jullie, dat voor je nog afgesloten is. Een gebied, dat jullie niet met het 

huidige aardse zijn kunnen vergelijken, een gebied, waarin je de Eenheid van de Schepping zo 

intens beleeft, dat niets van je verwijderd is. Alles is ook in jullie, of het nu de steen is, de plant, 

het dier, met alles zijn jullie Een, want alles is door de zelfde goddelijke Adem vervuld. 

 Jullie, de hele mensheid, staan voor het betreden van dit bewustzijnsgebied. Daarom is er nu 

op deze aarde zoveel nood en leed, want alles, wat ooit door de mensen veroorzaakt werd, moet 

verzoend, en daarmee opgelost worden. Ook jullie in deze kring wil Ik graag een voorbeeld 

noemen: 

 In deze dagen gedenkt men de verovering van een land. In Mijn naam werden miljoenen 

mensen gedood, vermoord. Mensen, O Mijn leerlingen, die met de natuur in eenheid leefden. 

Want waarlijk, Ik zeg jullie, geen steen werd van zijn plaats gerukt, voordat die bewoner hem niet 

gevraagd had, dit te mogen doen. Voor alles waren deze mensen dankbaar, wat hun geschonken 

werd en ze verstonden de taal van de planten en dieren. Ze kenden geen ziekten. Waarom? 

 De planten maakten zich aan hen kenbaar. en ze wisten, welke planten tegen verwondingen 

konden helpen, welke tegen koortsaanvallen hielpen en nog veel meer. Ze jaagden niet op de 

dieren vanuit vreugde tot doden, maar enkel, wanneer de natuur hun niet genoeg plantaardige 

voeding bood. Ze dankten het dier, dat zich aan de mensen schonk. Zo waren gene inwoners.  

 Een beetje van hun wijsheid wordt jullie ook vandaag doorgegeven. Een wijsheid, die ook de 

wereld van het Natuurwezen kende, door ervaring. Ook jullie zullen door ervaring tot geloven 

komen, een geloven, dat weten is. In Mijn Naam werden de bewoners van dat land bijna 

uitgeroeid. Ook vandaag nog worden ze door de blanken verdreven en bedreigd, veracht van 

wege hun huidskleur en door hun leven in de vrije natuur. 

 Nu vraag Ik jullie, bij welk volk ben Ik in Mijn Geest van de liefde zeker meer, bij hun of bij 

die anderen, die zich Christenen noemen en met het zwaard in de hand moorden? Waarlijk, Ik 

zeg jullie, wie met het zwaard vecht, zal door het zwaard omkomen. Jullie kennen het Woord uit 

de Bijbel en deze woorden gelden in het bijzonder in deze tijd. Al diegenen, die ooit eens het 

zwaard droegen, staan nu onder dit zwaard. Daarom is op deze aarde zoveel leed en nood. Al 

diegenen die in Mijn Naam terechtgesteld werden, zijn nu in andere religies verzameld en 

tegenover het Christendom geplaatst. Ik Ben, die Ik Ben, Een met God, de Vader, Zijn liefde! 

 Ik ben in ieder volk van deze aarde en leef daar in Mijn Geest, waar de Liefde verwezenlijkt 

wordt. De Liefde is de hoogste kracht. Met deze kracht ontstaat de verandering tot een nieuwe 

hemel en een nieuwe aarde. Het oude is verleden, vrede en liefde zal er zijn, en jullie bent dan op 

die bewustzijnshoogte, die je nu vanuit het menselijk verstand niet begrijpen kunt, die jullie je nu 

door het inoefenen van liefhebbende en zegende gedachten, ja ook de gevoelens en de daden, 

door inspanning verwerven kunnen. 

 

 De volgende stap, die Ik met jullie in de scholingsles voltrekken wil, is de stap in gebieden, 

die jullie niet zien kunnen. Nog blind voor deze wereld gaan jullie over de aarde. Toch als jullie 

bereid zijn, jullie je nog meer als voorheen in de daad van de liefde te verdiepen, dan zal niet lang 



 60 

meer de sluier tussen jullie en de Natuurwezens liggen. Want weet, wat jullie sprookjes over 

feeën, dwergen en veel meer vertellen, zijn geen sprookjes, maar zijn ervaringen van 

helderziende aard en ook vandaag levende helderziende mensen, die in deze wonderbare 

Zijnsschepping kijken en die wezens zien, die in en uit de liefde van de Scheppingsgeest in de 

natuur dienen.  

 Niets is onbezield, noch een wolk, nog de wind, noch het vuur, nog het water, overal ben je 

omgeven door natuurwezens, die enkel daarop wachten, dat nog meer mensen voor hun wereld 

ontwaken, want wie in de eenheid met de schepping leeft, die zal ook de blinddoek voor de ogen 

ontnomen worden. Hij ziet dan met zijn geestelijke ogen de wonderbaarlijke wereld van dienende 

heerscharen in de natuurrijken. 

 Ieder plant, iedere boom hebben geestwezens, die om hen heen moeite voor ze doen. Iedere 

struik wordt in zijn groeiwijze door liefdevolle geestelijke handen van de natuurwezens gesteund. 

De wind is bezield door de Geesten van de lucht, die de zaden opnemen en ver weg dragen, 

waardoor ze op de aarde groeien en gedijen en jullie met hun groen voeden. De dieren zien de 

natuurwezens. Als je hen observeert, dan kun je aan hun gedrag herkennen, dat ze iets zien, wat 

jij nog niet zien kunt. Nu nog niet, Mijn geliefde leerlingen. 

 Ik wil jullie de wereld van de Natuurwezens dichterbij brengen, zodat jullie ook deze 

Schepping leert kennen en bijgevolg de eerste stappen in een geestelijke wereld zich voltrekken, 

stappen, die jullie uit je grofstoffelijk mens zijn uittillen. Zelfs deze kleine kaarsvlam wordt door 

een Vuurgeest bewoond. Op het ogenblik, waarop een licht ontstoken is, stroomt in een zuchtje 

wind een Geest dit licht tegemoet en houdt geestelijk beschermend zijn zachte handen om de 

vlam. Hij is Een met de vlam. 

 Ook jullie behoren Een te worden met dit licht en aldus is jullie, naar jullie vrije wil, de 

opdracht gegeven, in de komende 14 dagen telkens weer een licht aan te steken. Kijk in dit licht, 

ook wanneer je nu de Vuurgeesten nog niet ziet, herken zo het symbool in het vuur. Het is de 

reiniging en Ik zeg jullie, de wereld brandt, want de reiniging gaat over de aarde. 

 Wanneer jullie je in de vlam verdiepen, dan verbinden jullie je met deze reiniging met 

lichtvolle gedachten, zendt ze uit in alle crisisgebieden! Ik zeg jullie: geestelijk sta je dan op het 

zelfde ogenblik tussen oorlogvoerende mensen en kunt ter plaatsen liefde en vrede brengen. 

 Er zal vrede komen op deze aarde, vrede in alle mensenharten, en jullie bent opgeroepen, aan 

deze vrede mee te werken. Zelfs wanneer jullie midden tussen deze oorlogsgebieden de 

gevoelens hebt, daar ter plaatsen en ginds sterven mensen ondanks jullie zegeningen, ondanks 

jullie verspreiden van jullie gedachten van de liefde en de vrede, zo zeg Ik jullie, dat de ziel toch 

nog deze krachtsimpuls opneemt en in het sterven begrijpt, dat het enkel om het met elkaar kan 

gaan en niet een tegen elkaar. 

 Wanneer je door de natuur wandelt, dan wordt de natuurgeesten gewaar. Neem jouw steen, 

jouw kleine vriend, nog eens een keer in de hand. Op het ogenblik, wanneer jullie hem in je 

innerlijk opnemen, verbinden jullie je met de berggeest, waaruit hij ooit loskwam en eraf rolde of 

je verbindt je met de ziel van de aarde, waarin ten diepste deze steen in een massa geborgen was. 

Alles is geest, niet alleen geest uit de adem van God, maar ook geest in Zijn scheppingen en de 

liefdescheppings-gedachten van de Vader zijn onmetelijk en veelvuldig. 

 Wanneer jullie naar een boom wandelen, waaraan jullie al je liefde schenken, wees je dan in je 

gevoel bewust, dat hij door een natuurgeest wordt bewoond. Verbind je in de geest met deze 

Natuurgeest en je bewustzijn vergroot zich door je grofstoffelijk kleed, boven de mens uit. 

 Mijn geliefde leerlingen, wandel zo met Mij, ook door dit jaargetijde van de oogst en de 

vallende bladeren. Wandel met Mij door de schepping van deze aarde, die zich klaarmaakt, om in 

de winterslaap weg te zinken en zich daarvoor bevrijdt. 
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 Ook jullie zijn bezig, je te bevrijden en de winterslaap, de witte sneeuwdeken, O Mijn 

geliefden, is de tere sluier van de reinheid, die je om je heen legt om uit deze reinheid scheppend 

tot nieuw leven te doen komen, een geestelijker leven als dat, wat je tot nu toe leidde, een leven 

in de liefde-eenheid met de schepping, met jullie broeders en zusters, ongeacht welke religie, 

welk volk, welk ras dan ook. Allen zijn jullie namelijk kinderen van de eeuwige, heilige 

Oervader. 

 In Zijn Naam zegen Ik jullie, zo ook al Mijn broeders en zusters op aarde en in het 

zielenkleed. Ik zegen ook de Natuurrijken. Deze natuurwezens omringen jullie vol blijde 

verwachting, dat jullie ontwaken voor hun bestaan en hen waarnemen. 

 

                   

AMEN 

 

 
 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 19 
 

 Mijn geliefde schapen, Ik heb jullie bij je Naam geroepen en jullie zijn gekomen naar Mij, 

JEZUS CHRISTUS, de Goede Herder. 

 Waarlijk, Ik wil jullie vriend, jullie broeder zijn en wil met jullie, zoals Ik nu al doe, de 

Weg bewandelen. Een Weg, die, zonder grote tussenstations, direct naar Huis leidt, naar huis naar 

God, Mijn en jullie Vader, waarmee Ik Een ben. Ook al vinden jullie hier en daar op de weide des 

levens nog sappige grasjes en bloemen, loop dan maar daarheen, Mijn schaapjes, om deze te 

plukken, des te sneller zijn jullie dan weer aan Mijn zijde, want het verlangen, dat in jullie harten 

is, leidt jullie steeds terug in Mijn armen en, nog meer als tevoren, wandelen jullie verder op het 

pad naar het Licht. 

 Ik ken Mijn schaapjes en Mijn schapen kennen Mij! Ongeacht in welke religie ze zich thans 

ook mogen bevinden, ze zullen Mij in Liefde kennen. Ik ben de Liefde van de Vader, door welke 

Hij, de Al-ene, over de aarde ging in Mij, Jezus van Nazareth. Deze Liefde is het, die jullie, 

uitgaand van het eeuwige-tehuis, de reine Hemelen, tot hiertoe in deze Gemeenschap heeft geleid 

en daarbovenuit tot jullie doel, de oorsprong. 

 In dit jaargetijde met stormachtige herfst herdenken de mensen, Mijn voogd-kinderen, 

diegenen, die hen zijn voorgegaan naar de andere wereld. Alles in de natuur herinnert nu aan het 

vergaan en toch aan het nieuw-worden, immers daar, waar de bladeren op aarde dwarrelen, zien 

jullie aan de takken en stammen reeds de knoppen voor de nieuwe uitlopers in het voorjaar.  

 Aldus dienen ook jullie je gedachten nu in deze rustig wordende tijd te verzamelen, 

waarnemen en onderzoeken, opdat jullie zelf de heer van je gedachten mogen worden en deze 

niet onbeteugeld laat uitstromen en zich laten vormen, positief dan wel negatief qua aard. Bewust 

leven, Mijn geliefde vrienden, is van het grootste belang, want de mens gaat doorgaans onbewust, 

anders uitgedrukt, slapend, over de aarde. Zoals Mijn leerlingen sliepen, toen Ik hun vroeg 

“waakt en bidt met Mij” zo slapen ook nog velen van Mijn mensenbroeders. 

 Ik roep uit: “Ontwaakt!, Ontwaakt tot bewust leven! Ontwaak en bid met Mij samen in 

deze tijd van ernst, die toch ook een tijd van vreugde en van omvorming is naar een nieuw en 

wonderlijke Tijdperk!” 

 Bewust denken betekent, dat jullie, zoals Ik jullie reeds leerde, ‘s morgens de eerste 

gedachte aan Mij en daarmee aan God schenkt. Bewust leven betekent echter ook, dat jullie je 

gedachten steeds weer in de opdracht van het Licht stellen, ongeacht welke activiteit je uitvoert. 
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 Hoeveel onnuttige gedachten wervelen vaak om en in je zware hoofd? Hoeveel lichte 

gedachten van vrede en liefde kunnen jullie totale-zijn omhoog heffen en jullie mens-zijn 

daardoor krachtvol doorstralen? Besef, Mijn geliefde leerlingen, jullie gevoelens, want al deze 

gedachten en gevoelens werken door op het fysieke lichaam, maar nog des te meer werken 

natuurlijk je daden, maar gedachten en gevoelens eveneens. 

 Voorbeeld: Je ontwaakt ’s morgens, buiten stormt het, de regen trommelt op het venster, 

donker en troebel is de dag. Misschien waren je gedachten bij Mij, Jezus Christus, bij Godvader, 

maar je tweede gedachte kwam op “wat voor een miserabel hondenweer is het weer vandaag, 

moet ik daarin naar buiten? Ik huiver!” Hoe vaak denken jullie zo?  

 Deze gedachten vormen meteen je stemming en vertroebelen je bewustzijn, roepen onlust 

op en de dag, die zo prachtig in gebed was begonnen in het Licht, wordt door deze tweede 

gedachte in een diepe bewustzijns-verlaging naar beneden gehaald. Je lichaam trilt meteen in 

deze lagere trilling, depressieve gedachten, niet allen van jezelf, maar ook van anderen. Omdat je 

je op een gelijk niveau bevindt met deze anderen vliegen deze je aan en versterken je in je 

zwaarmoedigheid. 

 Hoe zou zo een regenachtige-, donkere dag anders worden begonnen? Je blik gaat naar 

buiten, het is nog steeds donker en grauw. De mens kan niet anders dan deze donkerte en 

grauwheid zien. Doch tracht in hetzelfde moment het positieve daarin te zien: Heeft de natuur 

niet behoefte aan vocht? Heeft zij de stormen niet juist nodig om, opdat de bladeren van de 

takken worden geblazen, en in het a.s. voorjaar zich de knoppen kunnen ontvouwen en nieuw 

groen produceren? Heeft de natuur niet juist ook koude dagen, ja ijs en sneeuw nodig om een 

rustige winter door te maken? 

 Zoals de natuur de donkere dagen nodig heeft, Mijn geliefden, zo hebben ook jullie deze 

donkere dagen nodig. Donker zijn deze dagen echter slechts uiterlijk. Innerlijk kunnen het juist 

heerlijke-, lichtvolle tijden zijn van bezinning, tijden waarop jullie je terugtrekken uit de 

luidruchtige zomertijd met zijn vreugde en genoegens, om een balans op te maken en eens terug 

te kijken op het afgelopen jaar met de vraag: “Wat kan ik in de laatste maanden van dit jaar nog 

realiseren van mijn aanvankelijke goede-voornemens? ” Want zeker hebben jullie je allemaal aan 

het begin van dit jaar het een of ander voorgenomen en hoe snel is de tijd verstreken? Op 

stormachtige wijze is het jaar voorbij gesneld. 

 Thans hebben enige tijd om hierover na te denken, want niets laadt jullie uit om je met 

storm en regen in de vrije natuur te begeven. Je zoekt daarentegen de beschutting van je huis op. 

Neem dus een kaars, ontsteek hiermee een symbool van innerlijk Licht, maak balans op en ga in 

bezinning in je innerlijke Tempel. Je innerlijke Tempel in de buurt van je hart is geen kleine 

ruimte, maar is de hele-Schepping. Nu kun je het nog niet bevatten, maar alles is IN je. 

 Net zoals jullie het uiterlijk waarneembare kaarslicht mee naar binnen kunnen nemen, 

d.w.z. het eerst met je intellect, je verstand, probeert, maar later het Licht, de kaars in je ziet 

branden, met gesloten ogen vervult zij je totale Zijn, zo is het ook je kleine vriend, de steen, IN 

je; de boom, in zijn bladerentooi, die zich kleurt in de herfst; in je is ieder dier; ja waarlijk alles. 

 Met het voortschrijden op het pad van bewustzijnsverruiming-bedenk dit woordkomplex 

bewust-zijns-verruiming-wordt jullie innerlijke Tempel van Liefde alsmaar groter en ruimer, 

totdat deze alles insluit: De stenen aan de voeten; de aarde, waarop je loopt; iedere grashalm, 

iedere bloem, iedere bloei, iedere boom, iedere struik, ieder dier, de natuurwezens, alle mensen, 

ongeacht welke huidskleur ze hebben, ongeacht welke eigenaardigheden ze hebben. 

Overstromende liefde gaat naar ieder van hen, een liefde, die dan reeds Goddelijk is, daar ze geen 

onderscheid meer maakt, want daarmee zouden jullie reeds in de Eenheid met de reine engelen 
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uit de hemel zijn en tot dan is er nog een kleine weg te gaan, die we gemeenschappelijk 

doorlopen, Mijn geliefde schapen, indien het jullie Wil is. 

 We hebben ons tot de natuurwezens gewend, de geesten van het vuur. Met deze scholing 

schrijden jullie tegelijk door een reinigingsproces. Deze reiniging van jullie menselijke komt stap 

voor stap tot stand, tot werkelijk de mens de Ziel dient. Nu nog is het voor de meeste mensen 

omgekeerd zo, dat de ziel gedwongen wordt om de Mens te dienen. 

 Stap voor stap ontketenen jullie je ziel, zodat zij in haar stralend-witte gewaad over de 

aarde kan gaan, daar ze al haar belastingen op de mens geworpen heeft, die ze bewerkt heeft om 

vervolgens in eenheid met alle Lichtwezens in liefde te dienen en dan, Mijn geliefden, dient ook 

alles in liefde de ziel, en daarmee ook de mens, die zich ondergeschikt gemaakt heeft aan de ziel. 

Doch daartoe zijn er nog enkele schreden te doen. 

 In een korte meditatie leid Ik jullie nu binnen in het binnenste van de aarde, het oervuur. 

Een vuur, dat zich eenmaal weer zal verenigen met het eeuwig-reine-vuur van de hemel, de 

oerenergie van het Leven. Leven is Liefde! 

 

 Jullie voelen onder je voetzolen de aarde, de planeet, waarop je staat. Geestelijk zinken 

jullie nu met Mij, aan Mijn hand, door de diepten van het gesteente, door het water, tot in het 

vurige leven van het oerbeeld van moeder-Aarde, haar ziel…  

 Om je heen zijn vlammen, maar het zijn geen aardse vlammen, doch geestelijk-vuur. Het is 

het geestelijk-vuur van verlangen van jullie oude moeder-Aarde om weer in de geestelijke sferen 

herordend te kunnen worden. Nog is zij de diepst-gevallen planeet maar geheiligd door de Liefde, 

die in Jezus van Nazareth, die Ik ben, over deze aarde wandelde.  

 Net als jullie nam Ik het aardse-kleed aan. Zoals Ik eens troostend over de aardschollen 

streek en sprak: “O, moeder aarde, zie, de tijd van verlossing nadert, ook jouw Ziel hef Ik 

omhoog tezamen met alle geestwezens, die eens in de diepte gingen om de Duisternis te 

onderzoeken”, zo dienen ook jullie, die je nu te midden van dit geestelijk-aardevuur bevinden, 

deze liefdegedachte uitstralen: 

“O, moeder-Aarde, uit jou is ons menselijk lichaam gevormd, wij danken je. Wij, je kinderen in 

een menselijk-lichaam, brengen je de liefde van de Hemel, de vrede en de blijde-boodschap: Zie, 

in ons brandt het het licht van de verlossing, en niet alleen in ons, maar ook in vele van onze 

medebroeders en zusters, de tijd van verwandeling is nabij. Alle pijn, die je hebt moeten lijden, 

door alle geslachten van de mensheid, zal nu spoedig een einde nemen. Wij zullen je, samen met 

Jezus Christus helpen, om je op te tillen op de eerstvolgende geestelijke-trede, in het nieuwe Zijn 

in een hogere trillingsaard. Jouw geestelijke-vuur is ons geestelijk-vuur, want ook in ons brandt 

het verlangen, het verlangen naar de thuisreis”.  

 Nu keren jullie terug in jullie lichaam. Je voelt allen nog de vibratie in jullie voetsolen en 

jullie beleven nog de geestelijke eenheid met de planeet Aarde. Zo het jullie wil is, kunnen jullie 

deze oefening in de komende 14 dagen in je eigen woorden herhalen. Zo stemmen jullie je 

langzaam af op het Eenheidsbewustzijn met de Schepping. 

Mijn vreugde is met jullie. Mijn liefde zegent jullie in de Naam van de Vader, jullie en alle 

mensen en zielen. Ik leg thans Mijn hand op je hoofd en spreek je aan: “Mijn schaapje, beleef de 

beroering door Mij, je Herder! Ik zegen je en de weg, die voor je ligt. Mijn vrede is met je.” 

 

 

AMEN 
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DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 20 
 

 Donker is de nacht, nevelig koud. Niettemin, wie deze duisternis niet doorloopt, die waardeert 

de warmte en het licht van de zon niet. Daarom, Mijn geliefden, heeft de Vader Zijn kinderen de 

vrije wil geschonken, waarmee ze vrij door de duisternis kunnen wandelen en vrij weer in het 

licht kunnen terugkeren. Nooit zal het meer duister zijn, want de duisternis is tot in alle 

eeuwigheid onderzocht en tot licht veranderd. 

 Zoals jullie nu door deze donkere nacht gaan, zo heb je zoveel uren in je leven de diepste 

moedeloosheid en hartenpijn doorleden. Verbittering was er in je, niet alleen tegen mensen, maar 

ook tegen God, omdat jullie geleerd werd, dat Hij, de eeuwige Liefde, jullie strafte! Maar thans, 

Mijn schapen, zien jullie tekenen van verbetering, want het morgenrood straalt, gloeit, en de 

eerste stralen van liefde verspreiden zich over de nog donkere horizon. 

 Ik, Jezus Christus, ben dit Licht, gezamenlijk met allen, die op deze wereld gedachten van 

liefde, van vrede en van zegen uitzenden. Ik ga geestelijk door deze mensen over de aarde, en 

ook door jullie, die besloten hebben, Mijn Weg te volgen. Ook al worden jullie door nog zo veel 

doornen tussen stenen verwond, Mijn schapen, Ik, de Goede herder ben bij jullie, om je wonden 

te genezen, als je zo een ogenblik naar Mij toe komt. 

 Want Ik mag jullie alleen helpen, als je Mij vraagt. Er staat geschreven: " Vraagt, en het wordt 

jullie gegeven!" Had je niet aangeklopt, dan was de Poort naar Mij voor jullie niet open gegaan, 

omdat deze volgens de wet van de vrije Wil, niet geopend had mogen worden. Precies zo is de 

verhouding met de innerlijke weg naar inzicht. Jullie zijn in je wilsbesluit absoluut vrij. 

 Deze vrijheid ligt nl. in de ziel. De mens heeft deze vrijheid echter beperkt. Waarom? De ziel 

betrad jullie lichaamskleed, toen het een zuigeling was, met voorstellingen, hoe ze het aanstaande 

leven in dit lichaam gestalte zou geven, wat ze leren en verbeteren wil. De ziel heeft zich een 

doel gesteld. Nu kan de mens in harmonie met de ziel veranderen, maar ook tegen haar in gaan, 

het laatste echter maar slechts een zekere tijd. Want handelt ze tegen de voorstellingen van de 

ziel, die naar het licht toe streeft, dan ontstaan er tussen de mens en de ziel stralings-afwijkingen, 

die zich uiten in onpasselijkheden, in neerslachtigheid en gedachten, depressies en bij alsmaar 

tegen de ziel in handelen: ziekten. De mens heeft derhalve alleen een beperkte vrije wil. 

 Nu hoeft niet iedereen, die ziek is, tegen de ziel gehandeld te hebben, want dat zou de andere 

mens weer kunnen verleiden, om op diegenen neer te kijken, die ziek zijn. Besef dat er 

uitzonderingen zijn, namelijk broeders en zusters, die een deel van de schuld van anderen op zich 

nemen, die net als Ik, het kruis van de wereld meedragen, opdat zo broeders en zusters 

makkelijker het licht kunnen naderen. Oordeel, maar veroordeel niet! In deze tijd van bezinning, 

waarin jullie je op een feest voorbereiden, dat te maken heeft met Mijn geboorte, mogen jullie je 

niet te zeer met de uiterlijke wereldse bedrijvigheid identificeren, maar aan Mijn woorden denken 

en je in je ziel terugtrekken en inleven in datgene, wat je in dit aardse leven wil volbrengen. 

Weet, dat in het donkere jaargetijde de geestelijke krachten bijzonder sterk stromen.  

 Wie zich voor deze krachten opent, wie zich voor de liefde van God transparant maakt, voor 

hen die opname-bereidheid heeft, kan rijkelijk met genade vervuld worden en dat aan iedereen 

verder geven, die hem aan het hart ligt. Ik zeg jullie: Met deze geschenken uit de hemel is je 

veruit meer liefde gegeven, dan met het hebben en houden van de materiële wereld. 

Niettemin kan ook een uiterlijk geschenk voor de ontvanger een zegen zijn, wanneer het met 

liefde is uitgezocht en met de zegen van de gever verbonden is. Bedenk wel: Wat is een aards 

geschenk t.o.v. de volheid van de liefde van de Vader. Licht zal er komen op deze aarde, licht in 

alle harten van de mensenkinderen, licht in alle twijfelaars, licht en vrede in de vredelozen, licht 
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en liefde in de harten van alle vluchtenden, die door de ervaring hard roepen: Waar is de 

thuishaven op deze aarde? Slechts door deze ervaring beseft de mens, dat deze aarde niet de 

thuishaven is, maar thuishaven is de Eeuwigheid, is het eeuwige Zijn. 

 Zo vraag Ik jullie, de komende weken met Ernst te benaderen. Neem nu al, iedere dag een 

klein beetje meer de volheid van de liefde op. Maak jullie aardse schaal door jullie menselijke 

zorgen en nood leeg, maak het leeg door de liefde en open het, waarmee de volheid jullie 

geschonken kan worden. Wanneer jullie met Mij jullie weg gaat, jullie steeds weer met Mij 

verbindt, ontwaak je tot een bewust leven uit en met Mij. Laat Mij vriend aan jullie zijde zijn. 

Laat Mij met jullie door de schijnbaar donker dagen gaan, waarmee deze, door jullie denken, 

door jullie voelen, door jullie daden, door jullie gesprekken in en uit Mijn Geest de liefde 

geheiligd zijn.  

 Indien jullie bereid zijn, in deze geest met Mij te wandelen, zo zal voor jullie de 

gewaarwording van de natuurwezens niet langer vreemd zijn. Als de nevel in de morgen, de 

straten, velden en bossen verdicht, zie in datgene het symbool van de sluiers tussen jullie aardse 

wereld en de geestelijke. Het behoeft enkel de zon van de liefde en deze nevel trekt op. Het heeft 

jullie zon nodig, want jullie zult ieder een zon zijn, die deze nevel doet optrekken. Niet langer is 

voor jullie dan de geestelijke wereld verborgen, die beschermend en beschuttend jullie vol liefde 

omgeeft. In het gevoel wordt het eerste kontact hersteld, Mijn geliefde leerlingen. Indien je 

bijvoorbeeld door de nevel heenkijkt, zijn daar niet de dansende Watergeesten in hun vochtige 

element? Probeer in deze wereld in te voelen, hoe ze zacht hun handen in de nevelsluier over het 

gevallen loof verspreiden, en daarmee het geestelijk proces van de verandering bevorderen. 

Bladeren op de aarde, tot voeding voor de bomen, voor de struiken, voor het gras, voor de 

bloemen. Ervaar, hoe nu al alles leeft en werkt, waarmee in het voorjaar weer nieuw leven kan 

ontwaken! Verdiep je in deze betoverende wereld van deze natuurwezens! Betoverend - jullie 

zegt het - voltrekken zich chemische processen. 

 Het verstand gelooft dit, maar weet, niets gebeurt zonder geestelijke kracht. Waar deze kracht 

niet werkt is stilstand, gebeurt niets. Alles grijpt zoals een wonderbaarlijk uurwerk dienend in 

elkaar. Het kleinste radertje vervult zijn taak precies zoals het grote zonnerad en een nog veel 

grotere, jullie meest nabij gelegene centrale zon. Meest nabij gelegen - niet ver verwijdert, 

kosmisch gebeuren, voor jullie mensen niet tastbaar, begrijpelijk. Ook jullie zullen in dit 

goddelijk uurwerk in dienende liefde jullie plaats innemen en werken. Je zacht als een blad, dat 

van de boom valt, in de wind van de liefde van de Vader leggen en je door Zijn Wil daarheen 

laten waaien, waar je in liefde dienen kunt, dat is jullie opdracht. 

 Ik zegen jullie, hier in de kring, en ieder, die met jullie dichtbij en veraf, vreugdevol de weg 

van de Liefdesscholing gaat en Ik zegen allen, want uiteindelijk verandert iedereen naar het Ene 

doel, God, de heilige Vader. Mijn vrede is met jullie engelen begeleiden jullie. 

 

 

AMEN 
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DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 21 
 

De hemelse Vrede komt bij jullie binnen. Ik, JEZUS CHRISTUS, ben in jullie midden.  

Glimlachend over jullie ‘woordgevechten’ aanschouwen Wij vanuit de Geest jullie menselijk 

denken. Vol van overtuigingskracht zingen jullie de woorden van liefde, dat Ik jullie zal leiden 

naar de Eenheid met de Vader. Echter niet alleen jullie, doch de Eeuwige en Al-ene zal alle 

kinderen terug leiden, ieder op zijn en haar eigen wijze. Uiteindelijk is het dus de Liefdemacht, 

die regeert, maar deze Liefdemacht buigt zich diep naar ieder kind.  

Jullie zijn uitgegaan om dit grote Mysterie te begrijpen, kosmische wijdten hebben jullie 

afgelegd, om hier in het gebied van de Val de duisternis te onderzoeken en licht te zijn in dit 

duistere gebied, uitgerust met de hemelse gaven van liefde: Barmhartigheid, Geduld, Begrip, 

Zachtmoedigheid, Deemoed.  

Uit de goddelijke Volheid putten jullie en stellen je de vraag: “Zijn wij niet allemaal 

marionetten op aarde, geregeerd, heen en weer geschoven als stukken op een schaakbord?” 

Vatten jullie de humor, die in Mijn woorden klinkt? Ieder van jullie is een kind van de 

Allerhoogste! Vergeten jullie in het aardse mensenkleed je ware Zijn?  

Wie waagt het om dit goddelijk Kind heen en weer te schuiven? Ik zeg jullie: Niemand, 

want dit kind van de Allerhoogste heeft de absolute vrij wil en trok erop uit om van deze vrije wil 

als Licht-Liefdewezen gebruik te maken. Ook al werken bepaalde mensen je tegen, Mijn geliefde 

leerlingen, het zijn toch jullie broeders en zusters, die net als jullie je Hemelse tehuis verlieten om 

de verten van de Schepping door te trekken en ook voor jullie de duisternis te doorvorsen, opdat 

jullie niet iedere zware zijweg zelf ook zouden moeten doormaken. Wat er ook op deze Planeet 

aarde geschiedt, de Liefde zal zegevieren. 

Toen Ik met Mijn voeten deze aarde betrad, wist Ik, dat er doornen op Mijn weg zouden 

liggen en Ik, de Liefde, ben vrijwillig over deze doornen gewandeld, liet Mij verhonen en 

bespotten door diegenen, die geloofden de macht in dit valrijk te bezitten. Hebben deze werkelijk 

de Macht? Kijk om je heen waar heeft deze macht werkelijk toe geleid? Ik leg jullie Mijn 

beleving na aan het hart: Tegen beter weten in wordt het machtsstelsel op aarde systematisch 

geruïneerd. Macht corrumpeert en vernietigt zichzelf. Wie regeert de wereld? God, de hemelse 

Vader, die in Zijn oneindige Liefde zijn kinderen laat gaan en staan waar ze willen, totdat ze door 

eigen ervaring, door beleven van de eigen dwalingen tot inzicht komen, hun situatie inzien en de 

thuisreis aanvaarden en doelbewust bewandelen. 

Macht leidt tot verderf. Macht is een kort oplichten van een schijnbare onderwerping van 

andere broeders en zusters, ook van de materie. Daarom schijnbaar, omdat deze macht in zich 

zelf instort. Als jullie in de geschiedenis terugzien, dan onderkennen jullie het alsmaar in zich 

ineenstorten van grote Rijken. Ik zeg jullie: “Degene, die vandaag rijk is aan aardse goederen zal 

er morgen arm bij staan”. Menig rijke, die zich als ziel een aards leven in rijkdom uitzocht, met 

het voornemen om deze rijkdom in te zetten om er goede werken mee te verrichten, die zal 

bedrukt aan gene zijde op zijn laatste aardse leven terugblikken, indien deze zielen-impuls zich 

niet in het aardse kon waar maken en de mens de aardse goederen tot zijn eigen nut en voordeel, 

ja tot onderdrukking van zijn medemensen misbruikte. Opnieuw werden dan karmische oorzaken 

geschapen. Deze komen in een of ander volgend leven weer tot uitwerking.  

Besef, Mijn geliefden, dat vaker de wens wordt geuit, om op aarde macht te bezitten om 

de Liefde tot een doorbraak te helpen. Ik zeg jullie, Engelboodschappers waren ooit 

geïncarneerde heersers en de mens achtte niet op de straling vanuit zijn ziel, die maande en 

bedelde. De mens misbruikte wederom zijn macht. Hij vergat, dat hij de macht, die De Liefde tot 
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doorbraak wilde helpen, omdat hij geloofde, dat hem dit als Heerser beter zou kunnen lukken. 

Het zijn steeds weer individuele lotssituaties. Iedere ziel wordt vooraf geinspireerd om liefde en 

vrede op aarde te brengen en dat macht een grote verleiding voor de ziel als mens op deze aarde 

is en desondanks dat grijpt de ziel naar de macht. Zo gaat de ziel door deze ervaring en buigt zich 

uiteindelijk voor de Schepper. 

Vanuit dat inzicht ligt de macht voor de troon van de Allerhoogste en spreekt: “Vader, ik 

heb geleerd, dat jouw Macht betekent: In liefde dienen en me als mens deemoedig buigen voor 

ieder van mijn medemensen. Ik heb geleerd, Vader, dat dit in een heerserskleed niet mogelijk is. 

Daarom ga opnieuw in een incarnatie en leer om deemoedig lief te hebben als eenvoudig 

mensenkind, waarvan er duizenden en duizenden zijn. Als moeder of vader, in een eenvoudig 

beroep ben ik, jouw kind, dan in het goddelijk-gewaad van de deemoedige liefde en werk daar, 

waar ik leef en straal datgene uit, dat jij, O Vader, als je erfenis in mij hebt gelegd.” 

Kijk rond op deze aarde, kijk in de gezichten van de heersers en kijk ook in de gezichten 

van de miljardairs, waarvan jullie geloven, dat zij diegenen zijn, die de figuren op het schaakbord 

verschuiven. Waardoor worden zij gedreven? Zij zijn niet de baas over zichzelf, o nee, het zijn 

angsten, waardoor zij worden gedreven, om alsmaar meer te willen hebben, om hun 

machtspositie nog verder uit te bouwen, omdat een nog machtiger iemand hen van deze rang zou 

kunnen verdrijven. Rusteloos is hun weg. Geloven jullie, dat hun geweten zwijgt? O Nee, ze zijn 

rusteloos om hun geweten te overschreeuwen, dat hen heel duidelijk laat zien, waaraan zij zich 

schuldig maken. Steeds opnieuw dringen de beelden, die uit de ziel opstijgen in de mens, zich 

aan hen op via verschrikkelijke droombeelden, die de ziel aan de mens afgeeft. Zij zijn bij lange 

na niet diegenen, waarvan jullie denken, dat zij de jagers zijn, de Spelleiders. Zij zijn de 

gejaagden, ze zijn niet heer en meester over hun eigen spel, totdat ze inzien en toegeven, dat zij 

op een verkeerde weg jagen en ten leste gejaagd worden.  

Zoals jullie hier bijeen zijn, Mijn geliefden, kunnen jullie je stil en rustig verdiepen en 

luisteren naar je innerlijke stilte, je verbinden met je ziel. De geestelijke wereld kan zich door 

trilling in jullie aura begeven en al het donkere en troebele wijkt, vreugde stijgt in jullie omhoog 

en een gevoel van de aanwezigheid van de hemel ontwaakt in jullie. Steeds wanneer je wilt, 

kunnen jullie je in de nabijheid van de hemelse beleving begeven.  

Zij, van wie jullie geloven, dat ze de spelleiders zijn, kunnen dit niet. Verplaatsen jullie je 

eens in de belevingswereld van deze, voor een ogenblik in hun angsten, in de vermoedelijke 

bewegingen op het bord, die ze vooruit berekenen, maar dan toch weer anders plaatshebben en 

die steeds weer nieuwe eisen stellen: De vermeende spelleider wordt bespeeld. 

Nu jullie terechte vraag: Door wie wordt hij bespeeld? Jullie geloven, dat de donkerte 

daarachter staat of de kracht, die de donkerte onderzoekt. Ik echter zeg jullie, dat het God, de 

eeuwige Vader is, die er achter staat. Wie het vatten kan, die vatte het, want het is Zijn liefde, die 

straalt en die het kind de wegen laat gaan, ook de dwaalwegen. Het is de Vader, die 

onophoudelijk roept en daarmee de jager tot gejaagde maakt. Waarheen hij ook gaat, de Vader is 

daar en roept zijn kind. Wat voor zetten hij ook mag uitdenken – de kleine mens – de Vader kent 

deze allen van te voren, want niets is bij Hem verborgen en behoedzaam stuurt Hij zijn kind. 

Sturend niet in die zin, dat Hij het de vrije wil ontneemt, sturend in de zin van behoedend. Hij 

beschermt het kind en begeleidt het door alle ervaringen op de door het kind vanuit vrije wil 

gekozen verschillende wegen, die het gaat en die tenslotte alle uitmonden in de ene Weg, de weg, 

die naar het Vaderhuis leidt. 

In gedachten willen we ons nu wijden aan een ander themagebied en betreden we weer de 

natuurrijken, die in liefde dienen. Waarlijk, alles wat jullie aanzien als natuurlijke processen als 

groeien, gedijen, verwelken, vergaan, worden door de helpers in de natuur bewaakt. Ze werken 
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hand in hand, vangen de levenskrachten uit de eigenschappen Gods, te weten Orde, Wil, 

Wijsheid, en Ernst op, sturen deze stralen naar de mineraal-, planten-, en dierrijken en verhogen 

aldus hun basistrilling. Zij vormen en verwandelen op geheime, voor jullie onzichtbare wijze, 

jullie zouden zeggen als alchemisten, de chemische stoffen.  

De mens heeft pogingen ondernomen om een plant, die een bepaalde stof nodig heeft om 

te groeien, precies deze te stof te onthouden en wachtte de onderzoeker of de plant nog zou 

groeien. Verbaasd stelde deze vast, dat de plant niettemin groeide, ofschoon het benodigde 

voedende substraat deze stof niet bevatte. Toen de plant vervolgens onderzocht werd bleek deze 

de betreffende stof toch te bevatten. Ze kon het noch uit de lucht, noch uit de aarde opnemen, 

want beiden waren door de onderzoekers weggefilterd. Verbluft stonden de wetenschappers voor 

dit raadsel. Hoe kon de plant deze stof aanmaken? 

Jullie wetenschappers kennen het werken, weven, omvormen en verwandelen door 

Natuurwezens niet. Voor hen bestaan er geen ondoorlaatbare muren, die zij niet kunnen 

doordringen. Is het in de Wil Gods bepaald, dat de plant mag groeien, dan doet ze het. Is het 

echter in de goddelijke Wil, dat het materiële vergaat, dan vergaat deze.  

Ook hier verzoek Ik jullie niet steeds in het menselijke denken te vervallen. De mens 

zoekt de oorzaken voor het afsterven van de planten en heeft dit ook voor het grootste deel zelf 

veroorzaakt. Maar Ik zeg jullie, dat de levenskracht enkel en alleen uit de Scheppergeest komt, 

waarvan de kracht bestaat uit liefde. Deze levenskracht ontvangt de plant, zolang de Schepper dit 

wil. Neemt Hij zijn levenskracht terug, omdat een bepaalde periode afgelopen is, dan zullen ook 

de Natuurwezens niet mee ingrijpen, omdat het niet langer in de Wil van de eeuwige Liefde is. 

Leer dus te denken in geestelijke wetmatigheden!  

Indien de mens zich niet schuldig had gemaakt ten opzichte van de aarde, dan nog zou aan 

het einde van de tijd jullie oude aarde met al haar planten, mineralen en dieren, ja ook jullie zelf 

als mensen omgevormd worden. Of het nu op deze wijze geschiedt of op een andere, de tijd van 

omvorming is bepaald. Ook dit, Mijn geliefden, wordt jullie in sprookjes en in sagen aan het hart 

gelegd. Jullie spreken over Sneeuwwitje, over Hans en Grietje, en over de mystieke duiding van 

deze sprookjes. Sneeuwwitje, dat zijn jullie allemaal zelf! Jullie moesten afscheid nemen en je 

eigen weg gaan. Hans en Grietje, dat zijn jullie ook zelf! Het zijn niet de boze stiefmoeder of je 

ouders, die jullie hebben verstoten,. Deze staan slechts als symbool voor de afscheiding, die zegt: 

Nu, mijn kind, ga je eigen weg! 

Ga en zoek je eigen weg, want alleen door dit te doen en zo je eigen ervaring op te bouwen en het 

bewustzijn zul je eeuwige Licht van de Liefde leren waarderen. 

Aldus wandel je over de 7 bergen van Orde, Wil, Wijsheid, Ernst, Geduld, Liefde en 

Barmhartigheid en vervolmaak je jezelf in je goddelijke wezens-eigenschappen om aan het einde 

van deze weg er achter te komen, dat Macht in goddelijke zin betekent: in liefde dienen. Zo 

dienen jullie, of je de dwergen of de heks dient. Jullie dienen en de verleidingen van de wereld 

komen op je af. Weersta deze verleidingen, zoals ook Ik deze weerstand heb geboden. Ieder van 

jullie gaat in het navolgen via Mijn Weg. Wanneer jullie de beproevingen hebben doorstaan, dan 

maken jullie, net als bij Sneeuwwitje, een schijnbare dood mee, nl. het afleggen van wereldse 

Zijn en Ik, Jezus Christus, ben het, die Mijn Bruid wakker kust, voor een wakkerheid in alle 

Eeuwigheid! Thuis aangekomen ben jij, Sneeuwwitje, thuis in het Koninklijke Slot van de 

eeuwige Oorsprong. 

Ook Hans en Grietje dienen samen als paar, maar ook hier de verleidingen. De heks is het 

beeld van al het aardse, dat moet opgaan, verbranden, opdat de dwaalweg door het bos een einde 

zal nemen en overgaan in de thuisreis. Deze aarde is de reinigingsplaneet. Laat jullie door het 

vuur reinigen en de schatten, die jullie meenemen, zijn de edelstenen, die het Licht niet 
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opslokken, doch het licht van de liefde –duizendvoudig- weerkaatsen. Verlies deze kostbaarheden 

niet door nog naar andere schatten te zoeken, maar hou je doel goed voor ogen, je Oorsprong, je 

thuisbasis en doorloop deze aardereis, tot je aan het water komt, de overtocht naar het 

eerstvolgende bewustzijnsniveau, nl. de goddelijke Wil! 

Waarlijk, Mijn geliefde vrienden, jullie voorouders kenden de Mystieke duiding van jullie 

sagen en sprookjes nog. Zij konden de feeën, elfen en dwergen, de deva’s zien en zij waren 

gelukkig met deze vrienden uit de natuurrijken. Zij leefden nog met hen. Ook dat werd jullie in 

een sage verteld, namelijk de dwergen, die bij het werk hielpen. Ook nu nog zijn alle natuurrijken 

bereid om de mensen in grote liefde, vol overgave, te dienen.  

Wat doet de mens? Niet alleen, dat hij onoplettend door zijn omgeving loopt en daarbij donkere 

gedachten uitzendt, intussen zijn ego opkloppend. Denk erover na, in hoeverre Mijn woorden ook 

van toepassing op jullie zijn. Zijn ook jullie nog donkere gestalten, die door de donkere bossen 

lopen, of is jullie schrede vederlicht, zijn jullie gedachten op het hemelse georiënteerd?  

Waarlijk, alles leeft en voelt met jullie mee. Als jullie om je heen licht verbreiden, dan stroomt je 

ook Licht tegemoet. Verspreiden jullie echter donkerte om je heen, ten gevolge van donkere 

gevoelens, gedachten, woorden en werken, dan verbinden jullie je met alle donkerte, die nog 

heerst op deze aarde. 

Tegelijk begeven jullie je in het gebied van de gejaagden, zoals Ik aan het begin van de 

Openbaring heb uitgelegd. Als jullie vrij willen zijn, wees dan licht en je bewustzijn breidt zich 

uit vanuit je fysiek-lichaam tot in de kosmos, in de oneindige verten van de schepping. Alles is in 

je en alles dient je en jullie dienen alles. Dan zijn jullie de geestelijke-heersers.  

Zien jullie het onderscheid? Dan verstaan jullie ook ons glimlachen over jullie woorden 

en woordgevechten. Wees allen dus licht uit het Licht van de Vader en liefde uit Zijn Liefde! 

Richt je op het licht en verwandel jezelf, dan kun je ook alles om je heen omvormen. Vergeet je 

mens-zijn en ontwikkel je naar het nieuwe-Wij . Ga na in hoeverre nog het ik-je op de voorgrond 

wil staan. Wordt dan tot een Wij en treedt binnen in de Eenheid van de kosmische Gemeenchap 

van alle engelen en geestwezens, die naar het Licht en naar de Liefde streven! 

Mijn zegen is met jullie en met allen, veraf en vlakbij, en ook met allen, die op een of 

andere manier onderweg zijn, op welke weg dan ook, terug naar het Vaderhuis.  

 

 

AMEN 

 

 

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 22 
 

Mijn Vrienden! Ik noem jullie zo, omdat Ik jullie werkelijk zo nabij ben, zoals enkel een vriend 

een vriend nabij kan zijn. De goede vriend helpt, de goede vriend staat je bij, de goede vriend 

maakt je echter ook opmerkzaam op je zwakheid en fouten en daardoor op de weg, die je je 

besparen kunt. 

 Besef, dat de karmische weg niet altijd moet worden gegaan. Oorzaken, die ooit eens geplaatst 

werden, kunnen door de liefde in een van de volgende incarnaties vereffend worden. Als deze 

vereffening niet gebeurd, dan grijpt de karmawet in: Wat jij zaait, moet jij oogsten! 
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 Maar toch, in deze karma-oogst, Mijn geliefde vrienden, sta Ik, Jezus Christus, degene bij, die 

zich in dit karma herkent en tot de liefde wendt en midden in zijn karma vergevende liefde 

uitstraalt en daarmee de weg betreedt, die Ik voorgegaan ben. 

 Op het ogenblik, waarin je serieus de navolging nastreeft, kan Ik de karmische schuld voor het 

grootste deel door de door jullie geleefde liefde bevrijden. Deze macht heb Ik uit de 

barmhartigheid van de Vader verkregen. Ook dat is macht (vergelijk scholingsles nr. 21). Macht 

die ieder van jullie in zich draagt: Die verheven macht van de liefde en de barmhartigheid. Deze 

toegepaste macht is zo sterk, dat ze veel verstreken - dus uitgezaaid zaad - verbreken kan, 

bijvoorbeeld het eerste ontkiemde van dit zaad verandert in een zaad van liefde, van vreugde, van 

begrip. 

 Jullie is werkelijk alle macht gegeven - is dat niet prachtig? Op het ogenblik dat je erkent, dat 

je aan gebeurtenissen van vorige incarnaties gebonden bent, is je tevens de liefdemacht in de 

hand gelegd, om deze gebondenheid tot een goddelijke Verbondenheid in en uit de eenheid om te 

zetten. 

 Waar je steeds met je medemens in moeilijkheden raakt, waar je steeds denkt, kritiek te 

moeten uiten, dan zijn dat je eigen moeilijkheden. De kritiek verdien jijzelf zelf. Niemand 

uitgezonderd. Hier op deze aardbol kun je volledigheid niet bereiken, ook als Ik jullie steeds weer 

uitnodig: "Wordt volkomen, zoals je Vader in de Hemel volkomen is!" Toch is deze 

volkomenheid, Mijn geliefde leerlingen, in dit gebied van de Orde niet te bereiken, maar je bent 

pas weer volkomen, als je weer bij God, je Oorsprong aangekomen bent. 

 Zolang jullie nog niet Eén zijn met de eeuwige Liefde, de absolute Barmhartigheid, het 

onbeperkte Geduld, zolang je de goddelijke Essentie in je nog niet volkomen gemaakt hebt: alles 

in de goddelijke Orde in je en om je vervult; je zelf, je totale wensen en willen in de Wil van God 

legt, zolang je je bewustzijn over je menselijk bestaan niet verheffen kan, het niet over alle 

gebieden, van de materiële en de geestelijke werelden uitbreidt, tot alles in je is, zolang je deze 

goddelijke Wijsheid in het diepste besef van je bewustwording niet ontsloten hebt en de Ernst 

niet ontwikkeld hebt, waarom je over de aarde gaat, zolang houdt deze Aarde je gevangen. Het 

totale materiële zijn sleurt nog aan je, spiegelt materiële wensen en voorstellingen. En zolang valt 

de mens ook steeds weer, en in het vallen kan hij beseffen, om met dit inzicht weer de 

volkomenheid een klein stapje dichterbij te komen. Pas, als je deze 4 bewustzijnsgebieden: Orde, 

Wil, Wijsheid en Ernst ontsloten hebt, ben je niet meer aardegebonden, kun jij je boven het 

materiële uit in het geestelijke verheffen en het eeuwige Licht van de volkomenheid via Geduld, 

Liefde en Barmhartigheid, de eigenschappen van God, definitief nastreven. Het Licht van de 

Hemel bestraalt jullie, voor jullie zichtbaar, en de engelen zijn in jullie straalkracht met jullie en 

onder jullie en dragen jullie via deze bewustzijnsgebieden omhoog, naar het eeuwige Vaderland. 

 Dit omhoog dragen is weer opnieuw het volkomen worden in dienende Liefde, want de 

Liefde, Mijn leerlingen, Mijn vrienden, is het dragende element van alle essenties en alle 

eigenschappen van God. De Liefde is het leven, de liefde is de scheppingskracht en 

scheppingsmacht. 

 In de aardse gebieden, in het materiële zijn, is de bergkam, waarover je loopt, smal, en hij 

wordt steeds smaller, hoe hoger je stijgt, en ook nog glibberig. Maar Ik ga aan je zijde, ben voor 

jullie steeds het Licht op de Weg. Ben je bereid, je steun bij dit Licht te zoeken, de uitgestrekte 

Hand van dit Licht te grijpen, dan kan de bergkam nog zo smal zijn en nog zo glad, je kunt 

misschien hier of daar uitglijden, toch ben Ik het, die je opvangt. En wat Ben Ik? Weer 

opnieuw… de Liefde! 
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 "Het Woord is vlees geworden…. en woonde onder jullie". Het Scheppingswoord en de 

Scheppingskracht nam inkeer in een klein mensenkind… en woonde onder hen. Hechten jullie je 

aan deze Liefde, wat kan er dan nog gebeuren? 

 Maar menen jullie, alleen op deze bergkam vooruit te kunnen komen, dan kun je als een 

koorddanser misschien een groot stuk omhoog komen, maar omdat je je op je eigen egokracht 

hebt verlaten en je niet deemoedig de Liefde nadert, dus Mijn hand niet vastpakt, is de terugval 

zeker, zolang totdat je de vier genoemde gebieden: Orde, Wil, Wijsheid en Ernst in je ontsloten 

hebt. Pas dan heb je de aantrekkingskracht van de Aarde en haar Valgedachten van het zelf willen 

heersen verlaten. Pas dan werkt de aantrekkingskracht van het goddelijk Geduld, Liefde en 

Barmhartigheid. Deze aantrekkingskracht kan je door niets en niemand ontnomen worden.  

 Het gebied van de Orde, dus hier, het aardse-leven op de grove materie, is tevens een 

wonderlijke scholingsmogelijkheid voor jullie. Want alle perspectieven zijn geopend. Honderden 

wegen kunnen jullie inslaan. Is jullie verlangen gericht op de Liefde, naar het Licht, dan zullen al 

deze wegen tot het ene doel leiden. Zijn je gedachten, je gevoelens nog bij je ego, nog bij 

heerszucht en daarmee bij het verder onderzoeken van de duisternis, dan ga je uiteindelijk ook 

het Licht tegemoet, want ook deze wegen - dat zeg Ik keer op keer met nadruk, leiden uiteindelijk 

ook naar het Licht. 

 Op de wegen, die Ik noem ‘de duisternis-onderzoeken’, kunnen degenen, die deze wegen zelf 

niet betreden, alle ervaringen ook voor hun zelf tot inzicht laten worden. Het moet niet zo zijn, 

dat ieder Kind de bitterste weg door ‘het diepste van het diepste’ gaat, maar omdat het bewustzijn 

universeel is, kan ieder scheppingskind deelnemen aan dit universeel-bewustzijn en hoeft niet 

iedere weg zelf te gaan. Ook dat is een geschenk van God, de Vader, aan Zijn kinderen, aan wie 

Hij de vrije Wil als hoogste goed in handen heeft gelegd. Handen, die werkelijk beide kunnen 

volbrengen: Aan de ene kant de Macht houdend, voorgesteld met de aardbol of de scepter, aan de 

andere kant de Liefde, dienend, zegenend en genezing schenkend. 

 Beide principes kunnen absoluut met elkaar verbonden worden. Velen van jullie, ja ook jullie 

zelf, de ene of ander onder jullie, zijn wegen van macht gegaan met de scepter en de aardbol (of 

rijksappel) in de ene hand en met de andere hand zegenend. Besef, dat deze weg het zwaarste is. 

Het is een glibberige weg, wanneer het volk genegenheid heeft voor zijn Heerser en hem tot zijn 

God verheft. 

 Hoe zwaar is het dan voor de mens in het Heerserskleed, deze liefde, die het volk hem 

toestraalt, meteen door te leiden naar de Ene, van wie alle kracht komt. Hoe snel ziet de mens 

zich in zijn macht bevestigd en vervalt in gedachten van: "Ben ik niet de spelleider van deze 

Aarde? Iedereen luistert naar mijn woorden. Wie weet, of er een kracht in mijn kracht leeft, die 

boven mij staat?" en weer is de Valgedachte geboren: "Ik ben groter, ja, Ik ben de enige macht en 

kracht, want buiten Mij bestaat er niets, want niemand heeft Hem, de Al-ene, ooit gezien…." 

 

 Besef, geliefde leerlingen, hoe makkelijk de val is, en besef, hoe diep hij gaan kan! 

Desondanks is ook de diepste val de terugweg naar de Vader. Dus ziet Hij, de Eeuwige, ieder van 

zijn Kinderen: dat ze zich op de terugweg bevinden. Zo dienen jullie ook allemaal je mede 

broeders en zusters te zien, allen zijn ze op de terugweg naar de Oorsprong. Al wordt er nog 

zoveel haat omhoog aan de oppervlakte van de zielen geslingerd, wat zich in en door de mens 

vertoont, is de nageboorte van al het negatieve, dat zich in miljarden jaren gedurende de val heeft 

opgehoopt. Een voor jullie mensen onbegrijpelijk lange tijdsspanne, voor God echter slechts een 

oogopslag. Tijd en ruimte zijn slechts verschijnselen van de valgedachten, zijn enkel 

verschijnselen van het materiële zijn. 
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 Jullie keren nu terug in de Eeuwigheid, verlaten stap voor stap Ruimte en Tijd. Ook wanneer 

jullie je als mens nog zo hecht aan je tijdsbegrip vastklampen, allang is de tijd niet meer datgene, 

dat het eens was, want de snelheid om jullie centraal-gesternte is aanzienlijk toegenomen. Dat 

betekent, dat de snelheid van de omloop van jullie zonne- en melkwegstelsel om een middelpunt 

van de vermeerderde Liefde van God aanzienlijk is toegenomen. Deze snelheid zal nog verder 

toenemen tot de nultijd, sneller dan het licht. De Vader brengt Zijn Liefde-kinderen terug en met 

hen het materiële zijn. 

 Mijn geliefden, voor jullie is dit een wonderlijk gebeuren. Vol vreugde zullen jullie in dit 

gebeuren leven en meewerken. Bereiden jullie je nu op deze tijd van de enorme 

bewustzijnsverruiming voor! Laat de grenzen van je menselijk zijn ver achter je, open je voor die 

enige kracht, die jullie helpt je in dit nieuwe bewustzijn verder binnen te dringen, de dienende 

Liefde! Ik rijk jullie Mijn hand en vraag jullie: " Kom, wandel met Mij en alles om je heen zal tot 

iets Lichtvols veranderen!" 

 We verlaten de scholing in de natuurrijken en wenden ons tot een nieuw hoofdstuk. In dit 

hoofdstuk kijken jullie naar je huidig leven, waarbij je in stappen van 3 jaar naar die perioden in 

je leven terug verplaatst: nl. je kindheid, je jeugd, je volwassenheid. Bestudeer deze perioden, die 

je als katalysator voor je eigen verleden toepast. Want alles, wat diep in je ziel verborgen is, 

breng Ik bij ieder van jullie naar eigen inzet aan de oppervlakte.  

 Is je stap richting de dienende liefde stromachtig, dan grijp Ik je met Mijn Liefde en schud je 

intensief door elkaar, tot je ziel uit haar diepste alles vrij geeft. 

 We wandelen gezamenlijk door de zelfkennis, door het spiegelbeeld van de naaste. Ik toon je, 

waar het nodig is, in bepaalde gevallen in droombeelden, via je voor-incarnaties, waardoor jij je 

huidige gedrag beter kunt begrijpen. Ik leid je, als je wilt, vol ernst naar je fouten en zwakheden, 

maar steeds blijft het je eigen vrije Wil, om op de Weg met Mij verdere stappen te zetten, die, ik 

herhaal, ook je eigen weg naar Golgotha is: in Liefde vergiffenis schenken, aan degenen, die jou 

bespotten en die je uitschelden. Dit alles in liefde meedragen en daarmee het hemelrijk voor je 

naaste door jullie leven, door jullie verandering, te ontsluiten. 

 Enkel door de geleefde liefde veranderen jullie je oude Aarde en je medebroeders en 

medezusters. Wees medehelper in Mijn wijnberg! Het oogsten in deze wijnberg is reeds 

begonnen. Jullie hebben een beetje tijd om over deze stap, die we gezamenlijk willen gaan, na te 

denken. Laat je niet door de hektiek van het gewone dagelijkse leven binden, door de schijn van 

het materiële geschitter! Jullie hebben schroomvallig de eerste stappen op een Lichtstraat gezet, 

want geestelijk is deze smalle bergkam, die jullie nu betreden, overstroomt door de volheid van 

het Licht. Begeleid door de engelen van de hemel wandelen jullie naar het Doel. Deze eerste –

schroomvallige- stappen kunnen zich nu verstevigen tot een krachtig doorgaan in het klimmen, 

de bergtop tegemoet. 

 Jullie gaan echter niet rechtstreeks naar het doel, want voor de top maant de Liefde jullie, om 

je om te draaien en langs het pad naar beneden te kijken, om allen die hulp te geven, die nog 

nakomen en gezamenlijk in dezelfde tijd - voor jullie nu menselijk uitgedrukt, want in de 

eeuwigheid bestaat er geen tijd - met jullie in de volkomenheid terugkeren. 

 Benut de dagen, die jullie in de voorbereiding op Kerstnacht nog resten! Trek je terug in de 

stilte van je innerlijke tempel in het midden van je hart! Ontsteek in het uiterlijke en in het 

innerlijke kaarsen! Blijf in het innerlijk, ook in de loop van de dag in het drukke gedoe, en trek je 

terug, al is het enkel voor enkele seconden! Nieuwe kracht stroomt je toe, die je verder helpt. 

Bereid je voor op Mijn geboorte in je zelf! Wil je deze innerlijke Tempel niet versieren met 

kaarsen van onbaatzuchtige Liefde, de getrouwdheid, van het geloof, van het vertrouwen? Willen 
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jullie geen strohalmen van liefde in Mijn kribbe leggen? Liefde, die jullie de naaste schenken, 

zonder zelf iets te verwachten? 

 Een liefde, die zich bekommert om de naaste, die ook hen nog goed doet, die je niet goed 

gezind zijn. Willen jullie geen moeite doen, ook strohalm van zelfoverwinning, overwinning van 

het ego in deze kribbe te leggen, opdat jullie innerlijke Kerstmis helder worde in het Licht van de 

kaarsen, in de straling van liefde, zodat Ik in jullie leven ontwaak al is het enkel met de kracht 

van een zuigeling. 

 Mijn Vrienden, met toenemend vermogen tot liefhebben schenk Ik jullie meer uit Mijn 

Volheid, want Ik mag jullie alleen zoveel geven, als jullie vragen, zoveel, als jullie kunnen 

opnemen. Is je innerlijke tempel volgepropt met je eigen wensen en voorstellingen, wat kan Ik je 

dan schenken? Eerst moet je innerlijke leeg worden.  

 Laat in je een Heilige gewijde ruimte ontstaan, en de zegen van de Allerhoogste kan je in deze 

ruimte in de Heilige Nacht geschonken worden, in de volheid, zoals je dit begrijpen kunt.  

Alle kracht, alle Liefde schenk Ik jullie. Wat zijn jullie bereid aan Mij te schenken? 

 Mijn vrienden, in de Naam van de Vader zijn jullie gezegend. In alle vrijheid zijn jullie 

gekomen, in alle vrijheid gaan jullie weer. De innerlijke vrijheid, die aan elk kind geschonken is, 

kan niemand je afnemen.  

 

 

AMEN 

           

 

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 23 
 

  Mijn vrienden, Ik, JEZUS CHRISTUS, groet jullie aan het begin van een nieuw era in 

Tijd en Ruimte. Ik groet jullie uit de hoogheid van Liefde, uit de macht van Liefde, en uit de 

kracht van Liefde. 

  Door deze macht en kracht reik Ik jullie de hand als je vriend en leid jullie langs de 

Weg van jullie Zijn in de gebeurtenissen in ruimte en tijd. Ik doorlicht jullie Zielen en alle 

sluiers, die jullie om het reine Kind van de Vader door jullie aardeleven hebben gelegd. 

  Indien jullie willen toon Ik jullie in dromen, in ontmoetingen, in visioenen, datgene, 

dat ter bereiniging van jullie karmische schuld nodig is. Deze schuld, Mijn geliefden, wordt 

steeds overstraald door Mijn barmhartige Liefde. Jullie horen een deel van de retourweg van het 

gevallen Kind ‘Sadhana’. Waarlijk, bewust werd jullie Mijn Woord in je hart gelegd, want ook 

jullie zijn, ieder op zijn en haar wijze, op de hemelse-terugweg. 

  Deze hemelse-terugweg, Mijn geliefde schapen, gaat steil omhoog, weliswaar 

aanvankelijk over sappige weiden, doch ook menigmaal over grote stenen-des-aanstoots. Deze 

‘stenen’, waaraan jullie je stoten, waarover jullie vallen, zijn je ego, zijn jullie in feite zelf. Dit te 

leren begrijpen, wil Ik, <de onder jullie woning genomen hebbende liefde van de Vader>, jullie 

uitleggen. 

  Ik wil jullie door de goddelijke Wijsheid inzichten aanreiken, doch alles ligt besloten 

in jullie vrije wil. Zijn jullie bereid om in je eigen diepte te gaan? Zijn jullie bereid om je eigen 

zwakten en fouten onder ogen te zien? Zijn jullie bereid om deze zwakten en fouten af te leggen? 

Zijn jullie ook bereid om de Liefde, de Vrede en de innerlijke Kracht van het ‘goddelijk zegenen’ 

naar buiten te brengen in deze wereld, opdat jullie niet alleen wandelen om voor jezelf de top te 
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bereiken, het Vaderhuis, het Doel, doch zoals het volgens de wet van de barmhartige Liefde 

nodig is, ook al diegenen mee te nemen, die links en rechts aan de rand van jullie weg staan?  

  Om jullie broeders/zusters mee te nemen, is het nodig aan jezelf te werken: Jullie 

moeten leren om jezelf te accepteren en te lief te hebben, zoals jullie nu op dit moment zijn! 

Wanneer jullie jezelf aannemen en JA tegen jezelf zeggen, dus ook tegen je huidige fouten en 

zwaktes, dan pas kunnen jullie beginnen om je naasten lief te hebben. Immers, wanneer jullie 

jezelf begrijpen en je eigen dieptes hebben opgelost,dan begrijpen jullie ook je naasten. Jullie 

bewustzijn is dan verhoogd en kan zich invoelen in het bewustzijn van je naasten en verstaan 

vanuit goddelijk Wijsheids-bewustzijn zijn/hun momentele handelswijze. 

  Jullie beseffen dan, dat ieder van je naasten het eeuwige doel tegemoet wandelt. Jullie 

beseffen ook, dat hun uitgesproken zwakten je eigen zwaktes zijn. Jullie leren ook hun goede 

eigenschappen onderkennen en daardoor ook het goede, dat in je zelf aanwezig is, want niets op 

aarde is absoluut negatief, niets en niemand. Ieder mens draagt in het diepste binnenste van zijn 

ziel de Godsvonk, het erfstuk van de goddelijke kindheid, geschonken door de zegen van de 

eeuwig-heilige Vader. 

  Wanneer jullie groeien in zelfkennis over zulk een steen-des-aanstoots, die op je weg 

liggen en jullie zo een steen door zelfkennis net overwonnen hebben, dan straalt je het hemelse 

Licht tegemoet, de Zon van Genade van barmhartige liefde. Deze zon doorstraalt tegelijk allen, 

die met jullie wandelen, zij het thuis, in de buurt, op je werk, zelfs in het openbaar vervoer. 

  Onderken, geen ontmoeting is toevallig, alles wordt geleid. De lachende blik, die je 

een naaste toezendt, is reeds de oplossing van een negatieve gedachte, die je ooit eens tegen deze 

naaste koesterde. Iedere blik, Mijn geliefden, ieder lief woord, iedere gedachte grijpt in je 

persoonlijk lot positief in.  

  Jullie zijn, zoals Ik jullie leerde, de bouwers van je eigen lot. Niet alleen de bouwers 

van het lot, voortkomend uit gebeurtenissen in vorige incarnaties, doch in ieder ogenblik de 

bouwer van huidige en toekomstige lotsgebeurtenisssen. 

  Ik wil jullie dit verhelderen: Wat op je af komt weet je ziel al lang van te voren. In 

haar is alles als in een levensboek opgeschreven. Om de Goddelijke vonk, het reine Godskind uit 

de hemelen, zijn in fijne sluiers alle incarnaties bewaard gebleven. Deze worden samen de ziel 

genoemd. 

In deze sluiers zijn alle vroegere levenswegen op aarde opgetekend, ook die door de rijken van de 

zielenwereld met alle belevenissen daar, ook gedachten, woorden en daden. Wat jullie thans zijn, 

is de optelsom van dit alles. Wat jullie thans denken, beleven, doen, komt voort uit de sturing van 

de ziel.  

  Uit de barmhartige liefde van de Vader stroomt ieder terugkerend kind uit Zijn 

volheid genade toe, op grond waarvan het kind in staat is om de som van het verleden in 

lichtvolle huidige gebeurtenissen om te vormen. In de gelijkenis van <de verloren zoon> staat dit 

beschreven als het tegemoetkomen van de Vader. Alles is in jullie handen gelegd. Als Mijn 

aardekinderen dat nu eens zouden kunnen begrijpen! 

  Zeker, menige ziel in mensenkleed, kan niet meer uit haar karmische verstrikking 

komen. Ze staat vol onder druk ervan. Ze was bereid dit karma op zich te nemen, want allen, die 

op aarde verhongeren, verdorsten en ook al degenen, die in oorlogen zwaar gewond zijn geraakt, 

bevriezen en al degenen, die door atoom-ongevallen om het leven kwamen of gewond de rest van 

hun leven moeten doorbrengen, al diegenen aan wie je kunt zien, dat het karmalot hen getroffen 

heeft, zijn met dit lot vooraf accoord. 

  De ziel werd aan gene zijde onderricht, nam deze lessen aan en daarmee ook het 

afdragen van het karma op aarde. Zij is op de terugweg naar God. Een ziel, die ondanks de 
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beleringen, niet bereid is om de terugweg te gaan, zoekt op grond van haar vrije wil een nieuw 

lichaam, waarin ze macht wil uitoefenen om te heersen en te beheersen, zoals als het na de Val 

onder de kinderen, die zich van de eeuwige-Liefde afwendden, gebruikelijk is. 

  Maar op een of ander moment komt voor ieder kind de ommekeer. Op zeker moment 

sta Ik, de mensgeworden Liefde, voor Mijn kind en roep het op terug te keren. Eens zal ieder kind 

het karmisch-kruis op zich nemen, dat het zelf heeft veroorzaakt. Deze kruis-opname gebeurt 

vrijwillig, want dat is in de wet van de vrijheid verankerd. Ieder, die zijn karma bewust draagt, 

doet dit vrijwillig. Denk goed na over deze woorden! 

  Degenen, die op aarde macht in handen hebben, die leven als God in Frankrijk, zoals 

jullie zeggen, zijn nog tegen Mij. Zij proberen het lot naar hun hand zetten, alles naar hun idee te 

bewegen, zoals op een schaakbord, om jullie beeld te nemen, en de schaakstukken heen en weer 

te schuiven. Maar op een bepaald moment staat de witte-Koning voor hen, als alle anderen het 

schaakbord reeds hebben verlaten. De laatste, die tegen Mij is, hij staat in een uitwegloze situatie. 

  Dit deel van de terugweg werd jullie vandaag voorgelezen. Deze uitwegloze situatie 

is echter overstraald door de Liefde-Barmhartigheid, want Ik breng ieder verstrikt schaap terug 

naar het Vaderhuis, ja, Ik draag het op Mijn armen naar huis. Alle andere laat Ik staan, om dit ene 

schaap te zoeken, om dit ene schaap uit het struikgewas, waarin het zich verstrikt heeft en zich 

heeft verwond, eruit te halen en naar Huis te brengen. Ik kan slechts met jullie aardse woorden tot 

jullie spreken. De beleving, die in deze woorden verscholen ligt, moeten jullie in jezelf inlevend 

naar boven halen. 

  Jullie zijn nu aan het Keerpunt en hebben besloten om meedragers van het 

Wereldkruis te zijn. De een of ander onder jullie draagt het reeds zonder het te weten. Wat 

betekent het om meedrager van het Wereldkruis te zijn? Het betekent het karma van degenen, die 

nog tegen Mij zijn, die hun eigen karma nog niet hebben aangenomen, die zich nog niet willen 

omvormen naar het Licht, mee te dragen, zoals ook het kruis van Sadhana door alle Lichtdragers 

wordt meegedragen. Jullie dragen allen mee. Daarom ligt het thans niet meer zo zwaar op haar 

schouders, zij beleeft niet meer deze grote schuld, die zij door de Val op zich heeft geladen, doch 

in haar is vreugde, dat het laatste Aeon van tijd en ruimte nu ten einde gaat en de terugkeer van 

allen binnen afzienbare tijd voor de deur staat. Alleen wanneer Sadhana in de duisternis, in het 

leed schouwt, dan grijpt haar de Wereldsmart weer aan. 

  Door de liefde, die jullie uitzenden, zonder te weten, waar deze lichte stralen heen 

worden gestuurd en de zegen, die jullie over de aarde uitspreiden, zonder te weten naar wie jullie 

deze precies sturen, wordt zij getroost. Zij ziet ook jullie meedragen van het kruis, ook van hen, 

die nog tegen de Liefde zijn. Met iedere gedachte, met ieder gevoel van liefde, met iedere 

liefdedaad dringt een heldere straal in de nog verduisterde zielen, waar zij ook zijn. In de geest 

staan jullie dus naast Mij, de goede Herder en helpen jullie mee om het verlossingswerk voor het 

uittesten van de vrije wil te voltooien. Er is geen wezen uit de hemel, dat niet in de loop van 

aeonen deze aarde betrad om Licht voor de gevallenen te zijn, om licht te zijn voor hen, die de 

vrije wil trachten te testen. 

  Denkt dus aan Mijn woorden, wanneer jullie bij je naaste iets aan te merken hebben. 

Deze naaste gaat voor jullie de zware weg van de vrije wilstest. Jullie hoeven zelf niet in de goot 

te liggen. Jullie hoeven niet allemaal zelf al dat leed door te maken, want anderen gaan dit voor 

jullie, zoals ook jullie voor weer anderen de weg gaan en zoals Ik voor allen de weg via Golgotha 

ben gegaan.  

  Begrijp de gedachte van Eenheid in deze woorden! Welke weg jullie naaste ook gaat, 

dezelfde weg hoeven jullie daarom niet meer te gaan, als jullie voor jezelf uit deze weg het 

inzicht winnen, dat deze weg bijvoorbeeld uit het licht in de duisternis voert. 
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  Ik herhaal nog een keer: Jullie hoeven dus de eigen wilstest, zoals je naaste deze doet, 

niet ook nog eens volledig over te doen, maar zijn weg dient jullie tot bewustzijn. Wanneer jullie 

Mijn woorden hierover begrijpen, dan zijn jullie werkelijk dankbaar voor iedere <steen-des-

aanstoots> op jullie bergtocht, omhoog naar de bergtop. 

  Als je naaste je beschimpt, dan heb je in hem een bewustzijnslaag aangeroerd, die je 

met hem verbindt, anders zou hij niet gaan schimpen. Jullie zeggen: “Hoe zullen wij al deze 

bindingen losmaken, wanneer we er niet over geïnformeerd zijn?” O Mijn geliefde schapen, 

zouden jullie tot in alle details al deze bindingen en de daaraan ten grondslag liggende 

gebeurtenissen kunnen zien, jullie zouden moedeloos en krachtloos geraken om maar een schrede 

voor de andere te zetten, daar zich een berg voor jullie zou tonen, waarvan jullie zouden geloven, 

dat je deze nimmer zou kunnen overwinnen. 

  Derhalve is het een zeer wijze voorziening van barmhartigheid van de Vader, die 

jullie allemaal evenveel liefheeft, dat het verleden is afgedekt, dat Zijn Liefde en Barmhartigheid 

jullie steeds maar weer een nieuw begin schenkt, en dat alles, wat er geweest is, door een enkel 

aardeleven rein gemaakt kan worden. 

  Jullie weten, dat er reeds vele mensengeslachten zijn geweest. Veel meer en veel 

verder teruggaand als de huidige wetenschappers jullie willen laten geloven. Menige Lichtgids 

dook, met de beste bedoeling om te helpen, reeds meer dan tienduizenden jaren geleden in het 

Valproces van de materiële aarde. Volgens goddelijke wetten van balans moest de herkomst van 

het Lichtwezen worden afgedekt en zo kon te Lichtwezen zich te midden van de duisternis 

vergissen. Ieder Geesteskind, dat deze tocht naar de materie waagde, was vooraf over deze kans 

geïnformeerd. 

  Als rechtvaardig evenwicht van een naar de aarde afdalend Lichtkind, mocht telkens 

een kind van de Duisternis opstijgen tot in lichte regionen, om daar te ervaren, wat het verloren 

had. Is het geïncarneerd Lichtkind in de duisternis gestort en moest blijven, dan moet weliswaar 

het gevallen kind weer terug, maar het droeg de herinnering aan de lichte regionen in zich en het 

verlangen naar het Vaderhuis was gewekt. Het Lichtkind doorliep echter de niveaus van 

duisternis, maar het verlangen stierf nimmer en volgens de wet van vrije wil, was er meteen hulp, 

als gevraagd. Wanneer het kind evenwel niet vroeg om hulp, dan moest de hemel terugtreden en 

moest het kind zijn gang laten gaan. 

  Menigeen onder jullie, die Mijn woorden hoort of ze leest, is dit proces overkomen.  

Dus, Mijn geliefden, weet ieder van de Lichtbrengers over zijn ware herkomst. Dit vermoeden 

om een Lichtbrenger te zijn en in de huidige eindfase van het verlossingswerk mee te helpen om 

de medemensen de weg naar het Vaderhuis terug te doen vinden, is zo sterk in jullie allen 

gevormd, dat de dwaalwegen worden opzij gedrongen.  

  Na de terugkeer van het goddelijke kind zijn alle wegen door de duisternis voor altijd 

opgeslagen in het eeuwige bewustzijn en kunnen door alle geestwezens worden opgeroepen. 

Daarom zal het nimmer meer tot de val van een geesteskind komen, om alle wegen door de 

duisternis reeds zijn onderzocht en gegaan en de leringen daaruit oproepbaar zijn. 

  Ik, de liefde, heb jullie op Golgotha met het woord: “Het is volbracht…”zoveel Licht-

duwkracht meegegeven, dat jullie je opgave om de verdwaalden thuis te halen, om hen te midden 

van de duisternis een Lichtbaken te zijn, opnieuw voor ogen kunnen stellen, als het jullie wil is. 

Door Mijn “Het is volbracht…” nam Ik jullie de dwaalwegen uit handen, opdat jullie thans aan 

Mijn zijde in het grote werk van de repatriëring van alle kinderen van de Vader mee kunnen 

helpen.  

  Het gaat niet alleen om de terugweg van alle kinderen, maar ook om alle materiële en 

deelmateriële werelden, van het gehele materiële Zijn. Op grond van de macht, die jullie in 
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handen is gelegd door je Kindschap God’s kunnen jullie de materie weer transformeren in zuiver 

Licht-zijn, waar deze eens uit ontstond, want materie is slechts naar beneden getransformeerde 

hoogste trilling. 

  Als jullie nu in deze scholing terugblikken op je huidige incarnatie, dan heeft dat 

alleen maar die ene zin, dat jullie de som van al hetgeen wat was, begrijpen, inzien, elkaar 

verstaat, elkaar bemint, en uit deze liefde tenslotte tot verstaan, liefhebben, van je naasten komt 

en daardoor leert om te komen tot de hoogste liefde voor God, jullie Vader. 

  Wanneer jullie jezelf niet beminnen, hoe zou je dan God kunnen beminnen, die je niet 

ziet? Wanneer je je naasten niet bemint, hoe zouden jullie dan God kunnen beminnen, die je niet 

bewust kunt kennen? Via de liefde tot de schepping, waar God zich in spiegelt, ook in het aardse, 

via de liefde voor jezelf, waar het goddelijke zich in spiegelt, via de liefde voor je naaste, waar 

zich eveneens God in spiegelt, vinden jullie deze grote, alles vergevende, alles verstaande liefde, 

die geen grenzen meer stelt, geen kasten of muren meer opricht. Een liefde, die jullie met je 

huidige bewustzijn slechts kunt vermoeden, maar nog niet echt kunt bevatten. 

  Komt met Mij, Mijn vrienden, reik Mij jullie hand! Wanneer jullie Mijn 

aanvankelijke vragen met een vreugdevol JA hebben beantwoord, dan wil Ik samen met jullie de 

<stenen-des-aanstoots> en soms zijn het echte rotsblokken, overwinnen. Ik draag jullie naar de 

Overkant, als jullie willen, en je vindt steeds meer deze grenzeloze Liefde-Eenheid. 

  Daartoe wordt jullie-altijd volgens je vrije wil het volgende als opgave gesteld: 

Jullie beginnen nu je leven te zuiveren, op grond van hetgeen Ik jullie geschilderd heb, en wel 

door een zuigeling te aanschouwen, een kind dus net op aarde aankwam en wel een zuigeling van 

een paar weken, paar maanden ev maar onder een jaar. Indien het jullie mogelijk is, kijk dan heel 

goed in de ogen van dit kindje, zegent het, en aldus zegen je alle kleintjes, die pas de aarde 

hebben betreden!  

  Tracht in je zegenende woorden, die misschien nog uit het hoofd gesproken worden, 

jullie hart erin te leggen, doordat jullie eraan denken, tot welk een leven deze kleinen JA hebben 

gezegd, zoals ook jullie destijds JA hebben gezegd. Aan dit punt knopen we thans vast. 

  Op een avond, waarop het stil om jullie is, waar jullie je uit het uiterlijk gedoe 

terugtrekken, roep je dan het beeld van deze zuigeling in je herinnering op! Heb je geen 

gevonden buiten in de kinderwagens, of in het Warenhuis op de schouder in de gordel van een 

vader of moeder, kijk dan naar een foto van je kinderen in deze leeftijd of van je eigen beeld van 

destijds en neem het beeld van deze zuigeling mee naar binnen! 

  In deze stille momenten roep je in herinnering, wat jezelf als zuigeling beleefde. Deze 

inleving voert jullie terug in je eigen zuigelingtijd, ja, voert jullie nog verder terug, indien jullie 

deze opgave met volle ernst met Mij voltrekt. Jullie beleven de gevoelens, waarmee jullie destijds 

naar de aarde gingen. 

  Wanneer jullie deze oefening vaker herhalen, steeds verbonden met de zegen en de 

liefdesstraling naar alle zuigelingen op aarde, dan kan Ik in jullie verschillende sluiers 

wegnemen, wanneer het voor jullie belangrijk is. Op grond van de belevenissen, die zich ook 

kunnen wijzigen, wordt jullie getoond, dat jullie telkens met verschillende belevenissen de aarde 

betraden. Tegelijk geeft je ziel alle zuigelingen-belevenissen af, indien jullie bereid zijn. 

  Tot beter begrip verklaar Ik nogmaals: Een ziel bevrijdt zich nu stap voor stap van 

alle sluiers, die zij om zich heen legde, dus om de reine goddelijke vonk, wanneer jullie deze 

scholing met Mij voltooien. 

  Het kan dus zijn, dat je bewust dromen krijgt. Het kan echter ook zijn, als het niet 

belangrijk voor je huidig weten is, dat je ‘s morgens wakker wordt en weet, dat je hebt gedroomd, 
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maar je niet kunt herinneren, kom dan met je gevoelens, waarmee je wakker geworden bent, zij 

het angst, treurigheid, vertwijfeling e.d. naar Mij, zoals Ik je geleerd heb. 

  Ik leg zegenend Mijn handen op je en neem alle negatieve gevoelens uit de 

zuigelingentijd, ook uit vorige levens, zacht van je af, want je ziel dient vrij te worden, volkomen 

vrij in het licht van de wijsheid, van het bewustzijn, doorstraald van geduld, liefde, 

barmhartigheid, opdat Ik jullie, Mijn geliefden, volgens jullie vrije wil kan gebruiken, zoals jullie 

voorheen beloofd hebben.  

  De nu te beginnen delen van de scholing zijn een nieuw onderdeel. Wanneer jullie 

deze stap maken, neem hem dan met volle ernst. Jullie kunnen indrukken, belevenissen, 

gevoelens, ook kort opschrijven. Dat helpt je dan hier in de gemeenschap, wanneer je niet alleen 

met de indrukken klaar komt om ze te onderkennen, waarom je juist deze gevoelens, indrukken, 

hebt beleefd en in het waakbewustzijn hebben meegenomen. 

  Jullie zijn allen opgeroepen elkaar wederzijds te helpen. Het instrument, het medium, 

dient beetje bij beetje op de achtergrond te treden, alleen Mijn woord gevend. Jullie dienen nu op 

te groeien geestelijk en elkaar wederzijds steun en hulp zijn, want jullie zijn allen gelijk bemind 

door de Vader, uitgerust met dezelfde gaven. Geen kind is bevoordeeld of omgekeerd. 

  Als jullie rondkijken op deze grote, verre aarde, dankt dan aan Mijn woorden: Ieder 

kand heeft innerlijk de goddelijke vonk, dezelfde kracht, macht, liefde, geduld en barmhartigheid 

en is vervuld van de goddelijke Orde, de goddelijke Wil te doen en in zijn bewustzijn te groeien 

in alle eeuwigheid. Wat ook aan sluiers om jezelf en je medemensen hangt, Ik vraag: Kijk niet op 

de sluiers, zij het voor je eigen bewustzijn, en je zult groeien in liefde voor allen en alles. 

  Zo zegen Ik jullie en allen in de Naam van de Vader, waarmee Ik een ben. Wees allen 

in deze nieuwe fase van tijd en ruimte liefde, draag vrede in je en zend zegen uit in de wereld. En 

er IS liefde, er IS vrede, er IS alles gezegend, want tijd is vergankelijk. 

 

        

AMEN 

 

 

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 24 
 

 Door de terugblik naar je zuigelingentijd werd een licht vermoeden in je gewekt, hoe het eens 

in de Hemelse gebieden was en hoe het weer worden zal. Behoedzaam voer Ik, JEZUS 

CHRISTUS, jullie door de trappen van je ontwikkeling in het aardse Rijk en daarmee ook naar 

jullie opdracht, die in je innerlijk klopt, want de Vader roept zijn kind: "Kom Mijn zoon, Mijn 

dochter, kom naar Huis, waardoor je vervult, wat je beloofd hebt." 

 Daarom ook het gevoel, dat de engelen jullie nabij zijn, jullie in een kring omringen - dat is 

zo. Niet alleen je beschermengel begeleidt je hierheen, maar ook uit de tussenrijken zijn talrijke 

zielen aanwezig, die door hun Leerengel hierheen geleid worden om met jullie de leer van de 

Liefde te begrijpen, ze ook in de tussenrijken te verwezenlijken en daardoor de trappen ophoog, 

naar het Vaderhuis te betreden. 

 Wanneer je naar een slapende zuigeling kijkt, dan zul je vaak een lachen over de 

gelaatstrekken zien - de ziel is nog in paradijselijke gebieden. Daarmee zijn niet de reine hemelen 

bedoeld, maar tussengebieden, die voor Mijn kinderen voorbereid zijn, die zich in voorbije 

incarnaties moeite gedaan hebben de Liefde te leven. In de Tussenrijken, waar zich ook zuiver 
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geestelijke wezens ophouden, voordat ze zich verder in de diepte begeven, om een incarnatie aan 

te nemen, om het wereldkruis mee te helpen dragen. 

 Uit vorige Openbaringen weten jullie, dat zeer veel Lichtwezens uit de zuiver geestelijke 

gebieden nu in de eindfase van het grote repatriëring in de Wijnberg van de Liefde mogen 

meehelpen, de schare kinderen mee binnen te halen, thuis te brengen. Wanneer jij je verder 

intensief met deze opdracht van de zuigeling bezig houdt, dan zullen zich gevoelige gebieden 

openen, je bewustzijn verruimt zich en gaat naar het gebeuren van de vorige incarnaties. Voor 

iedereen anders, afhankelijk van hoe lang je oponthoud in de tussengebieden was, zal je vroegere 

herinnering meer of minder intensief in je waakbewustzijn intreden. 

 Jullie hebben ook al beleefd, hoe Ik het jullie vooruit gezegd heb, dat je in de morgen treurig 

wakker wordt en je hebt je ook correct gedragen, met deze treurigheid naar Mij te komen. Zie, 

het is niet alleen de droefenis, die jullie in deze of gene zuigelingenperiode aangreep, de 

treurigheid, de paradijselijke gebieden te hebben verlaten, maar het is tegelijk je gevoeligheid, die 

de aardse smart opneemt, dus de straling van de smart van de hele wereld en alle levende wezens 

daarop. Je hebt in je binnenste tot het Wereldkruis ja gezegd. Jullie zijn bereid, het mee te dragen 

en deze bereidheid roept dan pas in je het leed wakker, dat op deze planeet naar alle 

scheppingsvormen plaats vindt. 

 Pas in de toekomst wordt dit leed voor jullie tot vreugde, dan weer opnieuw verspreidt dit 

jullie bewustzijn verder uit over deze aarde, en uit dit smartelijke kruis wordt dit het Kruis van de 

Vreugde, dat de brug tussen Mijn gevallen kinderen en Mij vormt. Zoals Ik jullie al zei, dit Kruis 

zie je dan lichtvol opgericht en met trappen voorzien. Wanneer je dit bewustzijn bereikt, dan is al 

het leed, dat geschiedt, veranderd in de vreugde van het thuiskomen, want overal waar leed is, is 

zuivering, is thuiskomen. 

 Ga aan Mijn hand mee, stap voor stap, want iedereen onder jullie heeft een ander bewustzijn - 

de ene meer in de ene richting geopend, de andere in een andere. Dat is niet in waarde te 

beoordelen - daarom kunnen jullie je ook onder elkaar helpen. Zou je met hetzelfde bewustzijn 

zijn, hoe zouden jullie elkaar dan tot steun en hulp kunnen zijn? 

 Besef, dat deze aarde juist daardoor tot een wonderlijke scholingsplaneet werd, want ontelbare 

verschillende bewustzijnsniveaus ontmoeten elkaar. Besef uit Mijn wijsheid, dat in de 

tussengebieden, gelijken bij gelijken zijn. Op deze aarde echter zijn er verschillende 

mogelijkheden. Zo is ook de eeuwige Waarheid op aarde door jullie in de veelzijdigheid van 

religies veel meer te begrijpen. 

 Wanneer jullie de waarheid uit de religies, uit alle Gemeenschappen, uit al jullie wijze boeken 

samenvatten, dan hebben jullie vele facetten uit de grote Edelsteen van de eeuwige - heilige 

Waarheid en niet slechts een. Overal in alle religies, in alle gemeenschappen, licht het Licht van 

de Wijsheid op en overal kan via de Eenheid, via de Liefde, die Ik ben, de terugweg worden 

betreden. 

 Toen Ik als Jezus over de aarde ging, leerde Ik geen nieuwe religie. Ik sprak uitdrukkelijk "Ik 

ben niet gekomen, om de wetten van Mozes op te lossen, maar om ze te onderhouden en te 

verdiepen. Ik ben gekomen om jullie de Liefde te leren en enkel de Liefde." Wie de Liefde leeft, 

is Christen, die volgt Mij na, ongeacht in welke religie hij is. Enkel wanneer je tot deze Eenheid 

komt, jij en iedereen, die zich aangesproken voelt, kan het eeuwig-Jeruzalem in de Geest 

uitstralen en de naar huis kerende kinderen eindelijk opnemen. 

 Velen onder jullie voelden zich als zuigeling geborgen, gedragen door de Liefde. Hier heeft de 

ziel al begrepen, dat Ik, de eeuwige Al-ene in Jezus Christus mijn Kind draag. Het licht, dat je in 

de meditatie ervoer, is Mijn licht van de Liefde. Als Jezus wil Ik werkelijk jullie Vriend en 
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Broeder aan jullie zijde zijn, want Ik weet, hoe vaak de Weg je zwaar valt, totdat hij tot de 

lichtende Trap van vreugde aanbeland is. 

 In de zuigelingenperiode was jullie ziel nog meer met paradijselijke tussenrijken, als met je 

kleine lichaam verbonden. Daarom slaapt de zuigeling ook veel meer dan het mensenkind, dat 

langzaam aan volwassen wordt en steeds minder slaap nodig heeft. Tijdens het slapen, de 'kleine 

dood' genoemd, bevrijdt zich jullie ziel ook nu nog, door de tussengebieden op te zoeken om daar 

versterkt met het werk van de hemelleiding mee te helpen 

   Hoe meer je verder groeit in de wijdte van de opdracht, hoe meer jullie bewustzijn zich 

opheft, des te sterker wordt de kracht in je ziel en ze kan ook in jullie waakbewustzijn op 

verschillende gebieden gelijktijdig in de Liefde dienen. 

 Besef, dat jullie ziel nu gedeeltelijk nog zo hulploos als een zuigeling is, zich echter door de 

beperking door de mensen zich mag bevrijden om te groeien, om zich in zijn bewustzijn uit te 

dijen, het menselijke lichaamsomhulsel verlatend, zich uitdijend, zich in de wijdte van de 

Schepping zich in de Liefde mag insluiten! Besef, dat je met deze nieuw begonnen Scholing je 

ziel zich in kleine stappen laat verder rijpen, om dat te volbrengen, wat je eens beloofd hebt! 

 Daarom zul je elkaar helpen, zul je vrijer worden in het gebed, want door het gebed stroomt 

bereidwillig Mijn Licht, dat je binnenste verheft en belicht. Mijn gaven worden daardoor in jullie 

gewekt, die je bereidwillig in het gebed aan hen verder geeft, aan degene die met jullie in dit 

gezelschap zijn. 

 Door het gebed begint Mijn eerste "Ik Ben in jullie" te bewegen. Wanneer je jullie handpal-

men opent, en het Licht van de Liefde, dat in iedereen woont, over deze als zegen door de hele 

aarde laat uitstralen, dan ervaar je een pulseren in jullie handpalmen, een warmte. Dit is Mijn 

instralende Liefdekracht, die ook door jullie als genezende straling vloeien mag. Zovelen op deze 

aarde hebben genezing nodig, wat links en rechts aan jullie wegrand fysiek en psychisch gekrenkt 

werden. Jullie mogen helpen en steunen! Ervaar de pulserende kracht, die door je heen stroomt! 

Laat Mij in en door jullie stromen! Werkelijk, de hemel is bij jullie! 

 

 Zo het jullie Wil is, verdiept het stromen van Mijn helende kracht in en door jullie in de 

meditatie! Laat jullie zielen in de meditatie, met Mij praten! Laat ze jubelen, loven en prijzen, zo 

als de ene of de andere onder jullie al was als zuigeling: vol vreugde! 

  Geef die gewaarwordingen in jullie weer de ruimte! In je vroegere kindheid waren 

jullie gedachten, zoals het later pas ontwikkelde intellect, nog niet voor handen. Jullie leefden 

nog in de wereld van gevoelens, jullie leefden nog in de taal van de Hemel. Laat deze taal weer in 

je aan ruimte winnen! Daarom zei Ik: "Wanneer jullie niet weer worden gelijk de Kinderen, 

kunnen jullie het Hemelrijk niet binnengaan"? 

 Ik heb jullie al eens uit gelegd, dat dit niet betekent, dat je kinderlijk(!) moeten worden, maar 

een gemoed van een kind, vol vertrouwen, je vol overgave je door de Al-geborgenheid geliefd te 

voelen. Daardoor vind je in de huidige tijd de Liefde tot jezelf. 

 Misschien lukt het je, een bezield lachen zoals een zuigeling te herkrijgen, die precies zo, in 

overdrachtelijke zin, door Mij gewiegd word. Misschien doorbreekt dit lachen bij het slapende 

kindje de muren, die door jouw intellect gebouwd zijn en heb je weer toegang tot de 

ervaringswereld van je ziel, de taal van de hemel. 

 Dit is je opdracht tot voor de volgende keer en Ik breng nog eens het notitieboekje ter sprake, 

het helpt je in de Gemeenschap met elkaar te werken. 

 Mijn Barmhartigheid is met jullie allen. Ik wil jullie als vriend, als broeder, maar ook als 

Vader vriendelijk bij de hand nemen en jullie terug naar Mij leiden. Mijn zegen beroert jullie 

zacht als een bries, koel op jullie huid. - Mijn zegen stroomt naar jullie, jullie zielen. Zie het 
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verlossende licht, dat je thuis brengt naar het hart van de Vader! Mijn zegen vloeit over de hele 

aarde. 

 

         AMEN 

 

 

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 25 
 

  IJskoude doortrekt de natuur in jullie breedtegraad en ijzig is het ook in zo menig 

innerlijk bestaan. Niettemin is jullie landschap overstraalt door een stralend wit, dat het licht van 

de zon weerspiegelt en terugkaatst in de atmosfeer.  

  Ook in deze ijskou ben Ik, de goede vriend, JEZUS CHRISTUS, aan je zijde. Doorzie 

de symboliek in de beeldspraak, Mijn geliefde leerlingen. De zon, Mijn geliefden, heeft jullie in 

haar sfeer opgenomen en ijs is bevroren leven, star en koud. Maar hoe langer de zon aan de 

hemel staat, hoe langer zij jullie bestraalt, des te meer zal de ijskoude wijken en de kristallen 

lossen zich op en verwandelen zich, zoals in de natuur, in water. 

  Water, dat zich wegschenkt om het leven in de natuur weer in groen om te vormen en 

tot bloei te brengen. Aldus zal zich ook het ijs in jullie oplossen en bevrijd zullen jullie de diepte 

van het dal beseffen en dit verlaten om het Licht van de Liefde tegemoet te schrijden. Zoals het 

ijs ontdooit en in stroming komt als water, zo worden ook jullie na het dal week en zijn jullie, 

doordat jullie je ego onderkennen, bereid je in liefde weg te schenken en de liefde te leven. 

  Alleen deze weg leidt naar het Licht. Alleen deze weg is in staat jullie uit het donker 

van de nacht te tillen, uit de diepte van het dal, uit de ijzige koude. Het is Mijn Weg, die Ik jullie 

heb voorgeleefd en die jullie in de komende tijd weer met Mij zullen doorleven. 

  Jullie Gemeenschap is een Gemeenschap van liefde en dat houdt absolute eerlijkheid 

naar elkaar in. Jullie willen toch niet langer met maskers voor je ware gezicht door het leven 

gaan, zoals het door de bank genomen in de aardse Carnavalstijd gebeurd? Neem deze maskers af 

en laat je zien, zoals je bent, dan zeg je JA tegen jezelf en begin je aan te nemen, zoals je bent en 

begin jezelf lief te hebben. Pas wanneer jullie op dat punt van het dal zijn aanbeland, dat jullie 

jezelf zo accepteren, zoals jullie je op dit moment in je bewustzijn bewegen, dan zijn jullie 

begonnen jezelf lief te hebben en de rusteloze, haastige mens stopt ermee om alles in het 

uiterlijke te zoeken en keert naar binnen in zijn binnenste om in zich Mij, de Oorsprong van al het 

Zijn, te vinden. 

  De Gemeenschap kan je de weg erheen tonen, ze kan je behulpzaam zijn, maar de 

stap naar binnen, naar Mij, dient ieder voor zichzelf te doen. Deze essentiële schrede kan 

niemand je leren, niemand kan de deur naar je binnenste open maken, behalve jijzelf. 

  Als jullie roep om hulp het grootste is, dan ben Ik het meest nabij. Vlucht niet voor 

jezelf, in de veronderstelling Mij te zoeken. In het uiterlijke vind je Mij niet, alleen maar in je 

binnenste! 

  Hulp bij de eerste schrede op de weg naar je innerlijk kan je op velerlei aard en wijze 

door talrijke Lichtwezens, die op aarde wandelen, worden gegeven. Het wandelen door je Poort 

van je innerlijk kun je alleen zelf voltooien. Waarom nog mekkeren en nadenken? Ik wil jullie 

graag nog een voorbeeld geven: 

  De zuigelingentijd en je teruggeleiding in deze en vorige incarnaties is tevens de 

oproep aan jullie om je als een zuigeling over te geven aan je lot, daar je, net als de zuigeling, 

niks anders over blijft. Jullie zelf hebben je eigen weg uitgekozen en je kiest deze alsmaar zelf 
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opnieuw. De weg gaat makkelijker en lichter, wanneer jullie je schikken in je lot. Een zuigeling 

kan niet weglopen, hij is aan zijn ouders op geluk of pech overgeleverd. Nu zijn jullie volwassen 

en hebben deels zelf al kinderen.  

  Oefen de eigenschap van overgave in het door jezelf geschapen lot en daarmee geven 

jullie je over aan de leiding van Gods-wil! Wees dus als een sneeuwvlokje in de wind van Liefde. 

Laat je daarheen voeren, waar deze wind van liefde je heen wil leiden en daar, waar deze wind je 

heen gevoerd heeft, geef je dan over aan je lot, in die zin, dat je het met blijdschap aanneemt en 

laat je vervolgens door de zon van liefde bestralen! Wordt tot water en schenk jezelf weg en dan 

zal er ook in jou nieuw leven ontstaan!  

  Een zuigeling mag nog zo stampen en huilen, jullie als ouders weten, dat dit allemaal 

tevergeefs is. Ook als je in je huidig bewustzijn opstandig wordt, maak je jezelf alleen maar het 

leven zwaar. Neem het aan, leg je handen in de Mijne en Ik wil je naar binnen leiden in je 

binnenste voor die deur, waarop je klopt en alsmaar weer aanklopt en gelooft, dat je niet wordt 

open gedaan. Daarbij staat die deur reeds open en het Licht heeft je reeds beroerd, anders zou je 

niet hier zijn, anders zou je Mijn Woord niet lezen en in je hart overwegen. 

  Neem elkaar over en weer geestelijk bij de hand en help elkaar, wees elkaar tot steun! 

Dan zullen je ogen, die voor de deur van het innerlijk nog gesloten zijn, zich openen en jullie zien 

het Licht, dat Ik in jullie ben. Ik leer jullie om de weg naar je innerlijk te vinden. Ik leer jullie ook 

om de schaduwen, die je nog omgeven, af te leggen en Ik help jullie daarbij door de genade en 

barmhartigheid. Door Mijn <Het is volbracht…> nam Ik een zeer groot deel van jullie 

karmakruis op Mij. Wat klagen jullie dus onder de restlast, die jullie nog te dragen hebben?  

  Jullie zijn hier in een land geboren, dat je door de bank genomen de uiterlijke zorgen 

voor levensonderhoud, voor een dak boven je hoofd, wegneemt. Je hebt uit God de kracht 

gekregen om door handenarbeid je brood te verdienen en er is nauwelijks iemand van jullie lijdt 

nood. Besef de genade, Mijn geliefde leerlingen, dat jullie hierdoor al je mogelijkheden kunt 

benutten om op het innerlijke Pad naar je innerlijk Licht, naar de eigen Oorsprong te zoeken en te 

vinden. 

  Begrijp ook, dat wanneer jullie naar de nood kijken, die op deze aarde heerst, dat 

jullie heel vaak je moeilijkheden zelf hebben veroorzaakt. 

 De tijd is ernstig. Ik heb jullie bij je Naam geroepen, jullie zijn Mijn. Ik heb jullie daarom 

geroepen, omdat jullie eens beloofd hebben om Mij te dienen en deze dienst is liefde. Deze liefde 

is geen zoetsappigheid, zoals ook Mijn weg geen zoete weg was, maar een bittere. Niettemin ben 

Ik opgewekt met Mijn leerlingen door de leerjaren gegaan. Mijn eerste wonder, dat Ik voltrok, 

geschiedde bij een bruiloft, waarbij Ik water in wijn veranderde. 

  Zie ook daarin Mijn voorbeeld. Vreugde en liefde, aldus leerde Ik jullie, zijn een 

tweespan, dat zich niet laat scheiden. Wie niet in zich liefde ontwikkelt, die gaat vreugdeloos 

door het aardse bestaan. Wie echter de liefde ontwikkelt, dwz. zich ontwikkelt in het loslaten van 

het ego, die wordt begeleid door vreugde. 

  Deze vreugde zal hem ook in tijden van bitterheid en nood als oplichtende kracht tere 

beschikking staan, als kracht om deze bitterheid door te komen en door de duisternis de weg naar 

het Licht te vinden via een stap-voor-stap proces. 

  Jullie kunnen jezelf slechts veranderen via kleine stapjes en vele kleine stappen 

maken samen een grote stap. Als jullie na enige tijd terugblikken, dan herkennen jullie deze stap 

van ontwikkeling en jullie zien ook de vele kleine stapjes, waarbij je met jezelf hebt gestreden en 

waarin je met de schaduwen van het verleden streed. Wie naar het Licht streeft, aan hem trekt 

ook de Duisternis, want deze wil de strevende in zijn donker domein behouden.  
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  Mijn geliefde leerlingen, Mijn vrienden, ieder van jullie schrijdt door verschillende 

fasen. Heb vertrouwen, dat is de tweede eigenschap, die Ik wil aanspreken, heb vertrouwen in 

Mij. Hou nog een tijdje vol <op basis van je vrije wil> zoals ook een kind het oervertrouwen 

dient te leren, om in het latere leven terecht te komen. Wanneer hem dit niet mogelijk is gemaakt, 

dan wordt hem de latere levensweg een zware last. Zo dienen ook jullie weer het oervertrouwen 

in de goddelijke Leiding ontwikkelen en behouden: Oervertrouwen! Hij, De Alene, de Oervader, 

waarmee Ik Een ben, voert jullie terug naar huis, naar je Oorsprong. Waar jullie ook doorheen 

gaan, welk leed je momenteel ook draagt, houd je vast aan Mij! 

  Zo het jullie vrije wil is, willen we de scholing verder uitbouwen. De oefening met de 

zuigeling dienen jullie nogmaals uit te voeren en te verdiepen! Tegelijk begeleid Ik jullie en toon 

jullie een kind tot het derde jaar. Dit kind zal voor jullie weer een brug vormen naar je eigen 

verleden, dient echter ook een brug zijn naar alle andere kinderen in deze leeftijd. Zegen de 

kleintjes van deze aarde, die zich in deze zware tijd hebben willen incarneren! 

  Zegen de kleinen, die tot aan hun derde levensjaar nog vanuit een Wij leven van de 

zielengemeenschap! Ze praten nog niet in termen van <ik wil…> doch ze spreken over zich nog 

in de derde persoon. Dat betekent, dat de ziel zich nog niet met het lichaam geïdentificeerd heeft. 

De ziel beweegt zich nog in geestelijke niveaus. Nog ziet zij lichte wezens om zich heen, nog 

zwijgt het wereldse in het kleine kind. Met het voortschrijden van de leeftijd groeit het kind dan 

in de eigen wil binnen en spreekt <Ik wil…!> 

  Onderzoek jezelf, Mijn vrienden, waar je jezelf nog in deze eigen wil gevangen hebt 

en kijk door de ogen van de kleinen in de wereld! Tracht dit te doen en zegen, zoals Ik al zei, al 

deze kinderen, wereldwijd! Door de kracht van de zegen, die jullie alsmaar uitzenden, worden 

jullie de ogen geopend, die je ten dele met een pantser voor het innerlijk-licht hebt gesloten. 

Want met iedere gedachte, die jullie niet aan jezelf besteden, maar aan je naaste schenkt, zonder 

iets terug te verwachten, lossen jullie de bindingen van je ego op, lossen jullie je nog voorhanden 

zijnde eigen wil op. 

  Zo ga Ik schrede voor schrede met jullie en beloof je, zoals Ik al eens eerder deed, dat 

jullie de doorbraak naar het innerlijk-licht, dat liefde is, in korte tijd zal lukken. Maar jullie 

hebben de vrije wil, om de opgaven, die Ik jullie geef, uit te voeren…of niet.  

  Als jullie in een dip zitten, roep dan naar Mij, opdat Ik je uit deze diepte kan optillen. 

Hoor niet op met roepen en hecht ook geloof aan Mijn hulp! Want als jullie aan de ene kant 

roepen en aan de andere kant denken, dat deze roep toch onverhoord blijven, dan heffen jullie het 

roepen op. Dat is hetzelfde, als wanneer jullie in het geheel niet zouden hebben geroepen. Ik kan 

alleen dat kind Mijn Hand reiken, dat vol vertrouwen als bij een klein kind zijn handen in de 

Mijne legt om de eerste schreden in het leven, in de liefde, te doen. Hoe onbeholpen, Mijn 

geliefden, waren immers de eerste schreden, let ook hier op. Zo onzeker wandelen ook jullie 

vaker, doch met iedere schrede groeit je zekerheid op de weg naar de volkomen Liefde. Mijn 

zegen en de innerlijke vrede stroomt naar jullie. Mijn Liefde begeleidt jullie. 

 

 

        AMEN 
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DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 26 
 
 Lachend ben Ik met Mijn Geest midden tussen jullie, met een lach vol goedertieren, vol 

goedheid en vol Liefde. Van Mij uit stroomt de Eenheid van het geestelijk Zijn tot jullie, omsluit 

jullie en heft jullie omhoog in een opgetild bewustzijn, waarin je Mij, JEZUS CHRISTUS, beter 

begrijpt en Mijn woorden niet alleen woorden laat zijn, maar deze in jullie hart opneemt en in de 

daad omzet. 

 Nadat jullie Mij bereidwillig jullie hand hebben gereikt, was voor jullie voortaan alles 

scholing. Geen stap in jullie dagelijks leven gaat, zonder dat Ik, je vriend en Broeder aan jullie 

zijde, jullie steeds weer een hulpmiddel geef op de weg terug naar het Licht. Veel van deze 

handreikingen gaan aan jullie voorbij, zonder dat je het merkt. Maar met vooruitgang op de 

geestelijke weg zal jullie bewustzijnsscholing in de gewaarwordingen, die de taal van de ziel - de 

taal van de Geest - is, steeds meer gesterkt worden en je beseft, dat alles, wat je in het dagelijkse 

wat dan ook ontmoet, je tot hulp geschonken is. 

 Wanneer je elkaar in deze kring of elders in de verschillende Gemeenschappen treft, of ook als 

je alleen de scholingen leest en het Woord verwezenlijkt, dan zijn deze enkel een fragment van 

dat, wat de eigenlijke Leiding uitmaakt. Niets gebeurt meer in je leven, bv. dan ligt er geen steen 

zomaar aan de wegrand, die geen betekenis zou hebben voor je terugkeer, die je niet tot inzicht 

dient en je daarmee tot innerlijke-, goddelijke Wijsheid doet groeien. Want met iedere stap, die 

gaat via zelfoverwinning, zal de lichtstraal van het inzicht in de goddelijke Wijsheid, die door 

jullie donkerste diepte breekt, machtiger worden, tot het jullie op een dag helemaal duidelijk 

geworden is, en dat jullie je verbaasd afvragen, waar de duisternis is gebleven, de muur waar je in 

het verleden steeds tegenaan rende. 

 Deze ontwikkeling gaat stapsgewijs. Daarom ligt vandaag de nadruk op de zinnen, dat je de 

hele mens zult begrijpen, zoals hij werkelijk is. Niet alleen de lichte, heldere kant, maar ook je 

schaduwkant. Beide tezamen hebben als resultaat je huidig bewustzijn. Enkel op beide samen kun 

je bouwen. 

 Zou je enkel het Licht zien, Mijn geliefden, dan zou je dit Licht tegemoet streven, je zou allen, 

die naast je wandelen, vergeten, je zou enkel je eigen ego bevredigen en kort voor het doel, in het 

stralendste licht staande, beseffen, dat de hele Weg, die je bent gegaan, voor niets was, want de 

Liefde ontbrak. Velen onder jullie zijn deze weg naar het Licht voor zich alleen gegaan. Opnieuw 

ben je nu in het aardse kleed, en deze keer wil je sociaal om je heen kijken. 

 Dit om je heen kijken betekent ook je eigen schaduw erkennen, want alleen als je jouw eigen 

schaduw, gespiegeld via de naaste, ziet, lukt het je te begrijpen en door dat begrijpen tot Liefde te 

komen. 

 Wanneer je bij je naaste een negatieve eigenschap ontdekt, onderzoek dan, waar bij jou de 

balk ligt, want het komt erop aan deze te verwijderen. Wanneer je deze balk begrijpt, dan kun je 

ook begrip voor de splinter van je naaste opbrengen. Niet langer zul je over je broeder, over je 

zuster, vonnissen en oordelen, niet langer zul jij je verheven voelen, maar inzien, dat je allemaal 

op de terugweg bent. Door dit inzicht kun je elkaar wederzijds de hand reiken en met vreugde en 

moed samen verder gaan. 

 In deze scholing, die Ik jullie nu leer, overdenken jullie je vroegste kinderjaren. Met de 

opdracht, je te herinneren aan de vroegste kindertijd, zal jullie tegelijk een sleutel in de hand 

gelegd worden, die jullie toekomstige leven op deze planeet ontsluit. Bij de een is het bv. angst, 

totale ontreddering, gespiegeld in het gezicht van het kindje, dat pas tien dagen oud is. De 
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ontreddering over de weg, die is gegaan. In een ander voorbeeld leidde het tot het verstoppen 

onder de tafel voor een volwassene. Dat betekent, dat jullie voor de ruwe werkelijkheid van dit 

leven hier op deze planeet angst had. 

 Nog leeft het kind tot het derde levensjaar gelijktijdig vanuit de Genade van de Vader in de 

hemelse werelden. Het is nog niet van de schepping gescheiden en toch toont het al terug 

herinnerend, dat het zich, angstig voor de wereld van de volwassenen, terugtrekt van de wens, 

ook zo groot te zijn, van de wens, de beperkingen, die door dit aardeleven ontstaan, te 

overwinnen door boven zichzelf uit te groeien. 

 In al jullie vroeg-kinderlijke belevenissen, spiegelt zich reeds je Weg in het leven. In de 

voortgang van deze Scholing zul je herkennen, dat het begin van de rode draad zich al in de 

vroegste kinderperiode aandiende en dat de mensen om je heen de opdracht hebben 

overgenomen, om deze rode draad, die tot nu toe door je hele leven heentrekt, te versterken, 

waarmee je hun en daarmee je eigen levensopdracht herkent.  

 Wanneer je ook nu Mijn Woorden moeilijk begrijpt, dan zeg Ik jullie, dat deze draden in het 

verleden, in veel incarnaties terugreiken, want allen die jullie gedurende de laatste aardse tijd aan 

de hand namen, jullie begeleidden, zich ook op de weg plaatsten, zijn al lang bekenden, door wie 

Ik jullie help, het doel te bereiken, tot wie voor jullie deze 'rode draad' leidt - tot weer het 

uitkristalliseren van de innerlijke edelsteen, van het lichtende geestkind, dat ieder van jullie is. 

 Met andere ogen als tot nu toe, schrijd je nu al door de schepping, en je benadert daardoor 

weer de tijd, zoals toen je nog ooit met deze was. Pas in de loop van de latere kinderperiode heeft 

er steeds meer scheiding plaats gevonden, heb je de eenheid, waaruit je kwam - namelijk de 

waarheid - met de illusie, van de scheiding ingewisseld. 

 Toch ook hier in het aardse, in het materiële zijn is alles een eenheid. Tot deze eenheid komen 

jullie, wanneer je jullie menselijke in de eenheid van het negatieve en de positieve polen vindt, 

dus licht en donker in jullie herkent, en dit licht en donker bekent. Door de herkenning van de 

duisternis in jullie zelf, kun je daardoor begrip opbrengen voor de anderen, die nog worstelen met 

soortgelijke duisternis in zich. 

 Mijn trouwe leerlingen, het is niet altijd eenvoudig, je in al de negatieve eigenschappen van je 

medemensen te spiegelen en je daardoor zelf te herkennen. Op het ogenblik, waarop je toch de 

stap tot zelfkennis maakt, lost tegelijk ook stap voor stap je Ego op. 

 Wat is nu het Ego? Het Ego is je huidige menselijke persoonlijkheid. Ieder mens probeert 

zichzelf in het beste licht te plaatsen. Onbewust zal hij anderen naar beneden trekken en steeds 

nog mensen vinden, die slechter zijn als hijzelf. Daardoor beschermt hij zijn menselijk Ego als 

een schat en versterkt het. Wanneer nu deze schat afgenomen wordt en de mens naakt en bloot 

erbij staat, zoals hij werkelijk is, beroofd van de fraaie kleren, die hij aan had, waardoor hij op de 

andere neerzag, die nog ver van hem verwijderd was, dan is het een harde scholing, te erkennen: 

"Ik ben niets! Ik ben niets, O Vader, voor Jou niet waardig, Jouw Kind te zijn en toch, Vader, 

dank ik je, dat Je mij Zoon, Dochter noemt. Gewillig reik ik je mijn handen, om weer de stappen 

naar de reine zoonschap of reine dochterschap te gaan." 

 Wie zo denkt, is van harte deemoedig en buigt zich in Liefde naar alle zusters en broeders, die, 

net hijzelf, sterk worstelen op de weg naar het Licht. Wie zo denkt volgt Mij na. 

Ik herinner je opnieuw aan de gelijkenis van de echtbreekster, die Ik je schonk. Hoe vaak ben jij 

ook nog in staat, symbolisch stenen op te tillen en naar je naaste te werpen? Deze gelijkenis 

zullen jullie in deze en overeenkomstige zin steeds weer in je leven tegenkomen, want de mens is 

steeds geneigd anderen te vonnissen, over andere te oordelen, om zich zelf daarmee op te 

waarderen. Wanneer je dit herkent, dan ben je weer in de deemoed, dan gaat het verder het licht 
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tegemoet, en het korte oponthoud, van het struikelen is snel vergeten. De weg naar de Vader is 

deemoed. 

 Nu komt weer de tijd, Mijn geliefde vrienden, waarin je Mijn weg naar Golgotha bekijkt. Het 

is een voorbereiding op het opstaan van Mijn Geest in jullie. Ook jij, ieder van jullie, gaat zijn 

weg via Golgotha! Iedereen van jullie zal, zoals Ik, een steun zijn voor de medemens. Want door 

Mijn: "Het is volbracht!" schenk Ik alle zielen, zij het in het menselijke- zij het in het zielenkleed, 

de steun, van de Verlossingsvonk, waarmee de terugkeer weer aanvaard kan worden. Waarmee 

zich niet – zoals het in voorchristelijke religies geleerd werd - alle zielen weer in de onbewuste 

toestand in God oplossen, hetgeen betekend zou hebben, dat de evolutie zich omkeert, de mens in 

een dier incarneert enz. 

 Ziedaar, dat was de daad, die Ik op Golgotha volbracht, n.l. dat deze ontwikkeling, die zich 

aftekende, niet verder voortgang kon maken, maar dat Mijn Liefde en daarmee de Liefde van de 

Vader uitvloeide over allen, om ze te steunen en een verdergaande Val te voorkomen.  

 De mens had zijn dieptepunt bereikt. Zou Ik, de Liefde, niet op de aarde zijn gekomen, dan 

zou de ontwikkeling van de mens naar dieren zijn overgegaan. Zo zullen ook jullie, door hoe Ik 

het jullie heb voorgeleefd, een steun zijn voor je zusters en broeders. Wanneer jullie bereid zijn te 

helpen, wanneer jullie bereid zijn, jezelf op te geven, om voor de ander een Licht op zijn weg te 

zijn, dan is jullie ook iedere hulp uit de hoogste bron geschonken, om je doel te bereiken. 

 Omdat Ik, Jezus Christus, jullie begeleid, zullen jullie ook weten, hoe jullie je naasten helpen 

kunt, want deze hulp kan tegenover je naaste ook vanuit een strengheid zijn, waardoor hij uit de 

slaap van deze wereld ontwaakt. Ik leid jullie en geef jullie de juiste impulsen, waardoor je Licht 

bent op de weg van je naaste en geen duisternis, omdat je de strijd uit de weg wilt gaan. Strijd 

met je naaste kan dus ook vanuit Liefde zijn. Strijd niet met woede! In deze emotie moet je jezelf 

weer herkennen, maar strijd in een liefdevolle zekerheid. 

 Besef dat een kind niet geholpen is, wanneer voor hem al zijn wensen vervuld worden, 

wanneer hij doen en laten kan, wat hij wil. je kunt je kind nog zo zeer behoeden en beschermen 

voor de wereld daar buiten, op een dag staat deze wereld voor hem, en je hebt je kind geen dienst 

bewezen, als hij niet is voorbereid. Een liefdevolle en consequente houding is in de opvoeding 

van het kind behulpzaam, want het toont hem de grenzen, waarover hij niet mag gaan, om niet te 

kwetsen. 

 Precies zo is het ook met de hulp naar je naasten. Liefdevol en consequent, steeds verbonden 

met moeite te doen jezelf te herkennen, wanneer er buiten deze liefdevolle consequentie nog een 

emotionele trilling zich in je beweegt, want die trilling wijst op de balk in jezelf. 

 Jullie hebben ook de vreugdevolle nieuwsgierigheid van een kind geschilderd, en deze blije 

nieuwsgierigheid zal jullie - begrijp Mijn Humor - begeleider zijn op de weg naar het Licht, want 

werkelijk veel wil Ik jullie nog uitleggen, veel wil Ik jullie nog laten zien. De schepping wil zich 

aan jullie openbaren, waarmee jullie inzien, dat werkelijk alles een is. Dat alles, ook in het 

stoffelijke, een ongescheiden eenheid vormt. Iedere opwelling van jullie is een uitgezonden 

trilling, die naar gelijksoortige trillingen zoekt, die corresponderen met alle andere trillingen, ook 

met de afstotende, die niet gelijk met jullie trillen. Of dat nu opwellingen zijn, of handelingen, 

alles vormt een enige eenheid met de Geest en op actie volgt reactie!  

 Kom met Mij op de eerste plaats in jullie tot deze Eenheid. Nu is de tijd daarvoor! Dan zul je 

deze scholing, nog veel beter begrijpen, hoe Ik jullie de Liefde tot de schepping uitlegde. Dan 

zullen jullie begrijpen, waarom juist nu deze kleine steen jullie zo veel te zeggen had, waarom je 

die plant bevoorrecht, waarom je dit of dat dier niet graag hebt. Alles reageert op jullie, alles is 

een.   
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We schrijden in de scholing verder: Stel je nu de kinderperiode van het derde tot het zesde 

levensjaar voor. Opnieuw leid Ik jullie naar een kind van deze leeftijd. Opnieuw, zegen alle 

kinderen van deze leeftijd. Opnieuw zal dit kind je tot je innerlijk leiden. Ik toon jullie deze 

binnenwereld, waarmee je je beter in je toenmalige leeftijd kunt verplaatsen. Tussen het derde en 

zesde jaar zijn jullie vanuit de wij-toestand in de ik-toestand, in het ego toegetreden. Waarom? 

Jullie hebben de scheiding door de illusie van deze materie uitgevoerd: "Hier ben ik, daar zijn 

mijn ouders. Hier ben ik, daar zijn mijn speelgoedspullen. Hier ben ik, dat hoort mij toe. Ik wil." 

Begrijp, dat deze aarde de plaats van de diepste Val is! Met de eerste "Ik wil!" hebben jullie je 

buiten de Wil van de Vader geplaatst en hebben jullie de straling van de Aarde aangenomen, de 

straling van de Valgebieden. 

 Denk over jezelf na, of in het verloop van de tijd deze "Ik wil" steeds sterker werd gevormd, 

of dat je anderen over jezelf liet bepalen. Beide is niet de juiste Middenweg….! 

 In het voortschrijden van de scholing zullen jullie van het: "Ik wil" tot het: "Vader, zoals Jij 

wil, zo is het goed" geraken. Tegelijk worden jullie je ook het Kindschap van God bewust: "De 

Vader houdt van mij, zoals ik ben. Ik hoef hem niet te bevallen. Ik hoef niet naar zijn Wil te 

handelen. De Vaderliefde is steeds gelijk. Wat ik ook steeds doe, de Vader houdt van mij. 

 Toen je kind was, moesten jullie misschien - ik druk het ruw uit- de liefde van je ouders voor 

je goede gedrag kopen. Jullie hebben heel snel met het eerste "Ik wil" geleerd, wat jullie 

omgeving van jullie wilde. Of je hebt je daartegen afgezet, of lieten jullie je onderdrukken, om te 

behagen. Daardoor werd je ziel geleidelijk aan de mensen geketend. Nu gaat het erom, deze 

ketenen los te laten. De eerste ketenen werden tussen het derde en zesde jaar gelegd. Ook de 

bindingen van de eigenwil moet je in leren zien om vervolgens los te laten, al naar gelang je 

eigen gedrag. Je merkt, dat deze tijd in jullie bewustzijn niet zo wazig en slechts in de 

gewaarwordingen voorhanden is, hoe die tot het derde jaar, want met het ik ontwaakt ook de 

mens, ontwaakt het bewustzijn, ontwaakt het aardse-kind. Van het aardse-kind mogen jullie je tot 

een goddelijk-Kind worden! 

 Daarom vraag Ik jullie opnieuw, deze tijd, waaraan jullie je kunt terugherinneren in een stille 

avondmeditatie te laten herleven, waarmee je de ketenen herkent, waarmee je ziel vroeger werd 

gebonden. Wanneer je herinneringen aan een moeilijke kindertijd smartelijk zijn, dan laat dan die 

tijd kort opleven, kom dan met deze pijn naar Mij en Ik help je te vergeven. Jij hebt dit moeilijk 

begin van de aarde-weg zelf uitgezocht. Wanneer je als kind veel te doorlijden hebt gehad, dan 

heb je dat zo bewust gewild, omdat jij je als kind tegen het karma niet kunt wapenen. 

 Als volwassene heb je het noodlot de rug toe kunnen keren. Ieder moment was je als 

volwassene in staat te zeggen: "Stop, dit wil ik niet meer!" Wanneer je degene, die je zwaar op de 

proef stelde, je tot het uiterste gebracht heeft, dan kon jij zeggen; "Tot hier en niet verder!" Je 

gaat en legt het noodlot opzij, maar daarmee is het niet opgelost en komt het in een volgende 

incarnatie opnieuw tot uiting. 

 Om dit niet te laten gebeuren, hebben veel zielen zich een zeer moeilijke kindertijd uitgezocht. 

Dat geldt vooral voor degenen, die nog vol emoties aan hun kindertijd denken en hun ouders of 

hun opvoeders niet kunnen vergeven. Ik help jullie, als je bereid bent, Mijn Woorden niet alleen 

te horen of te lezen, maar die in je hart aan te nemen en tot innerlijke vrede te komen, ook met 

alle mensen, die je in je kindertijd zo hard aanpakten. 

 Aanschouw nu de kinderen van deze aarde en vergelijk je eigen lot met hun lot. Hoeveel leed 

wordt juist door kleine kinderen in vele landen van deze aarde gedragen, oneindig veel leed. Wil 

je meedrager zijn van dit leed? Wil je meehelpen, dat dit leed tot een einde komt, dat het vrede 

wordt op aarde? Dan kom, ontdoe je van de eigen ketenen, zie jezelf in het geheel om daardoor 

anderen in begripsvolle Liefde te kunnen helpen. 
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 Mijn Zegen is met jullie. Steeds wanneer jullie je in een stille meditatie terugtrekt ook al is het 

vaak slechts voor een kort moment, dan doorstraal Ik je met Mijn hele Liefde en zegenkracht. 

Dus kom en zoek steeds weer de eenzaamheid op, een eenzaamheid met Mij, dat één-zijn is met 

de Geest van Liefde. 

 

 

       AMEN 

 

 

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 27 
 

 Mijn geliefde schapen, Ik, de goede Herder, JEZUS CHRISTUS, ben met vreugde midden 

onder jullie. Ik luisterde naar jullie gesprekken. Ik bestraalde jullie met Mijn Geest en met frisse 

moed hebben jullie Mijn Licht in je opgenomen en elkaar wederzijds geholpen op deze avond. Zo 

dient het te zijn: Je draagt elkanders lasten…. Zo groeien jullie toe naar echte kameraadschap, 

naar een innerlijke verbondenheid, die jullie door je hele leven zal begeleiden, ook als jullie eens 

uiterlijk allang van elkaar gescheiden zijn. 

 Heel intensief zijn jullie door en met Mijn Geest op de afzonderlijke problemen ingegaan 

en Ik herhaal ze voor de broeders/zusters, die hier nu niet in deze Kring zijn, maar niettemin met 

jullie mee wandelen, in vele Gemeenschappen en ev. ook alleen. 

 Jullie hebben onderkend, dat zich in de periode van je kindheid tussen het derde en het 

zesde jaar de rode draad versterkt gevormd heeft, die jullie tot nu toe als volwassene begeleidt. 

Jullie hebben verder ook begrepen, dat jullie je verschillend gedrag hebben aangeleerd, dat jullie 

ook bepaalde gedachten hebben gevormd, die reeds uit je vroegste jeugd stammen. Gedachten, 

die je nu nog als een dichte wand omgeven en die erop wachten, door jou opgelost te worden, 

opdat je toekomstig leven meer lichte tijden kent.  

 Voor een beter begrip een voorbeeld: Een kind wordt in oorlogstijd verwekt. De moeder is 

ontzet, daar ze zich zorgen maakt en angst heeft voor de toekomst. Deze angst wordt 

overgedragen op het beginnend leven en op de ziel, die bereid is te incarneren. Dit kind wordt 

geboren met een gevoel van: “Mijn moeder houdt niet van mij”. In de volgende tijd tracht dit 

kind alsmaar de liefde van zijn moeder te krijgen door bijzondere goed gedrag aan de dag te 

leggen. Dit gedrag zet zich voort tot in het verdere leven. Deze mens kampt nog steeds met het 

complex: “Niemand houdt van mij, alleen als ik me heel liefdevol gedraag”. Op deze gedachte, 

die zich dicht rond die mens hecht, volgen verdere reacties: Gelijke trekt gelijke aan! Jullie 

trekken derhalve steeds weer mensen aan, die op hun beurt liefdeloos zijn, die zich op gelijke 

gronden hebben teruggetrokken in zichzelf om niet door de omgeving te worden teleurgesteld. 

Dit mag jullie slechts als voorbeeld dienen. 

 Het gaat erom, dat ieder van jullie in zich die rode draad zoekt en vindt, die tot nu toe in je 

gedrag alsmaar meespeelde. Dan gaat het erom, dit gedrag met Mijn hulp aan te pakken en de 

donkere wand om je heen op te lossen, door je te ontwikkelen tot echte liefde en te trachten je 

zusters en broeders oprecht lief te hebben, zonder iets te verwachten. 

 Deze verwachtingshouding is nog in veel van Mijn kinderen, Mijn schaapjes, aanwezig. 

Zolang het kind nog iets verwacht, zendt het impulsen uit, die van alles van de ander wenst. Zo 

een wens of verwachting aan de ander, ook tussen de regels uitgezonden, roept bij de ander een 

reactie op, die zich hiertegen teweer stelt, omdat deze naaste zich ook nog in zijn ego bevindt. 

Alleen een gemeenschap, waarvan de deelnemers de innerlijke weg gaan, merkt deze reactie op 
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de uitgezonden actie op, omdat deze zich via de ander in diens spiegel herkent. Daarbuiten in de 

wereld zijn echter nog velen, die niet met jullie de weg wandelen en die nog steeds op je actie 

reageren. Ik wil daarmee zeggen, dat je zelf de architect bent van je eigen lot, ongeacht waar jij je 

bevindt, zij het in familie, beroep, of onderweg, je trekt steeds mensen aan, die zich met jou op 

gelijke trilling bevinden. Daarom worden dan uitspraken door jou concreet genomen, als “Overal 

waar ik ga en sta is toch alleen maar leugen en bedrog, nergens ontmoet ik iemand, die het eerlijk 

met mij voor heeft”. Aan deze voorbeelden kun je makkelijk soortgelijke uitspraken verbinden. 

 Ga na, Mijn schaapjes, welke uitingen je vaker in het alledaagse toepast. Ga ook eens na, 

welke je houding tot de natuur en het milieu is! In de meest zeldzame gevallen is er om je heen 

slechts zonneschijn. In zeldzame gevallen zijn allen om je heen allemaal vervuld van goedheid en 

liefde en dat is goed zo, Mijn schaapjes. Want zou het laatste het geval zijn, dan zouden jullie 

volkomen zijn en aan het einde van je weg zijn aangekomen. Leer jezelf, Mijn geliefden, ook 

kennen aan wat je spreekt! Leer jezelf ook kennen aan de hand van je gedachten! Ook aan je 

eigen gevoelens! 

 De maskers zijn afgelegd. Jullie hebben vandaag op voortreffelijke wijze samen open en 

vrij gesproken en hebt in deze openheid veelal je eigen moeilijkheden onderkent. Waar nog 

kleine twijfels bestaan omtrent dit inzicht, leid Ik jullie, je vriend en broeder, naar deze of gene 

hindernis, totdat je niet mee buiten jezelf staat, maar met vreugde beseft: “Ach, Heer, hoe 

eenvoudig is alles eigenlijk en hoe lastig heb ik het mezelf gemaakt op de weg naar het Licht, 

naar Jou, uit diepste verlangen.” 

 Mijn getrouwen, als de weg naar Golgotha zo moeilijk zou zijn, dan had Ik hem niet als 

voorbeeld voor jullie gegeven. De weg is heel eenvoudig: Jij dient je Heer en God boven alles 

lief te hebben en je naaste als jezelf! Ik herinner: Drie geboden in Een. Wie een van deze drie 

geboden eruit laat, is niet op de terugweg naar het Licht, maar draait en draait, zoekt en zoekt, en 

vindt het doel niet, dat toch in deze ene zin helder en eenvoudig is samengevat.  

 Wanneer jullie JA zeggen tegen jezelf, wanneer je je naasten lief hebt, hen vergeeft en wel 

alles, wat je hebt ervaren vanuit het bewustzijn, dat je niets kan overkomen, dat je niet zelf hebt 

veroorzaakt, dan ontwikkelen jullie je tot deze hoge heilige Liefde; “Gij zult de Heer, uw God, 

liefhebben boven alles”, want, via je naasten, zullen je de band van je ogen worden genomen. 

Niet langer stoten jullie je aan de wand, maar jullie gaan inzien en de zg. wanden wijken en je 

zult ziende worden. Je Vader roept Zijn Kind: “Mijn zoon, Mijn dochter, Ik heb op je gewacht. Ik 

heb je alsmaar geroepen. Ik heb je steeds antwoord gegeven, als je Mij riep, maar jij hebt Me niet 

gehoord, maar kom nu!”  

 Jullie wandelen blij en met uitgespreide armen naar het Licht en je neemt al diegenen mee 

naar het doel, naar de Oorsprong, die zich links en rechts aan de kant van de weg bevinden. 

Waarlijk, Ik zeg jullie, een ontwaakt Godskind kan duizend en meer anderen uit de wereldse 

slaap wekken en voor hen een voorbeeld zijn en hen hulp bieden op de weg naar het oneindige, 

naar het Licht. 

 Aan het begin van deze scholing heb Ik jullie geleerd vreugdevol aan de nieuwe dag te 

beginnen. Deze opdracht is een beetje in vergetelheid geraakt. Ieder dag moge een geschenk voor 

jullie zijn en niet alleen deze dag, maar ook alles, wat deze dag gebeurd. De schepping, al je 

medemensen, zijn je geschonken. Wanneer jullie je identificeren met iedere dag en deze als 

geschenk uit Mijn hand aannemen, dan zoeken jullie niet langer naar doelen, die in de toekomst 

liggen, maar leven jullie ieder ogenblik bewust in en uit Mij. Dit bewust leven, Mijn schapen, 

brengt je de zonneschijn in je dag. Ik kan jullie zo veel in je omgeving laten zien, dat je in je 

huidige bewustzijn verder kan helpen. Ik sprak erover, dat Mijn leiding niet alleen hier in deze 

kring werkzaam is, maar zich versterkt inzet, wanneer je buiten in de wereld alleen je weg gaat 
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voor datgene, dat jij je als ziel hebt uitgekozen. Je komt Mij tegen in talloze gelegenheden, die je 

verder kunnen helpen, als je vol vertrouwen je hand in de Mijne legt. 

 Onderken ook, dat je op de weg naar het Licht gelatenheid kunt oefenen. Gelatenheid, die 

alles, wat op je komt, vanuit een geestelijk standpunt aanziet. Jullie spraken erover, dat je hoger 

Zelf je aanschouwt. Je kunt het ook zo vertalen: “Ik ben het in jullie hoger Zelf, die je waarlijk 

aanschouwt, Die menig maal licht Zijn hoofd schudt, wanneer jullie je in het aards lichaam weer 

eens bevechten en bestrijden. Glimlachend en steeds klaar om je de hand te reiken. Waarlijk, het 

Kind moet de weg alleen gaan, omdat het dat zo gelooft”. Waarom worden jullie niet Een met je 

Hoger zelf en kijken naar jezelf vanuit een hoger standpunt? Waarom worden jullie niet Een met 

Mij, Jezus Christus? 

 Als jullie ernaar streven om aan jezelf te werken, alles met elkaar uit te wisselen, zoals 

vandaag zo levendig is gebeurd, dan zal de weg, die nu al de een of andere rotsklip te boven is 

gekomen, nog wel met stenen zijn, maar vol vreugde, omdat jullie de top, het Doel, stap voor stap 

dichterbij komen en het Licht je tegemoet straalt, je innerlijke vragen doet beantwoorden en je 

wijsheid schenkt. 

 Als jullie willen, nemen we nu de leeftijdsfase van 6 tot 9 jaar onder ogen. In deze periode 

verliet het kind voor het eerst het ouderlijk huis, als het nog niet in een kinderspeelzaal was, om 

in de ernst van het leven binnen te treden. Deze periode valt samen met je schoolbegin en wordt 

gekenmerkt door het aanleren van discipline. Je kon in deze periode niet langer naar je eigen 

voorstelling leven, zoals het tot dan het geval was, maar moest buigen voor de wil van anderen. 

Bij verschillende van jullie bracht dat de nodige pijnlijke ervaringen. Wie op dat moment nog 

niet geleerd had, dat er steeds mensen zijn, die van alles over je willen regelen, die moet het 

alsnog leren. Ook hierin kun je jezelf weer observeren, of je eigen rode draad verder voortzetten. 

Werden jullie brave-, aangepaste kinderen of hebben jullie tegen de hogere machten teweer 

gesteld? Hieronder versta Ik jullie leraren. 

 Is het aardse leven op zich al niet een eenmalig voorbeeld van de weg terug naar de 

Oorsprong? Denk erover na, dat er steeds mensen waren, die het goed met je voor hadden, maar 

die je niet begreep, omdat je niet in staat was om hun gedachten als volwassene te kunnen 

doorzien. Hoe vaak zijn jullie als kind in opstand gekomen of heb je in andere gevallen gedrukt, 

zonder goed te beseffen, dat alles bedoeld was voor je eigen bestwil? Als jullie terug denken aan 

die tijd, dienen jullie aan het laatste aspect in het bijzonder te denken. Ga je herinneringen na 

omtrent je gevoelens in die periode, die je had voor of tegen bepaalde mensen van toen, die je 

tussen je 6
e
 en je 9

e
 ontmoette en zuiver nu de negatieve herinneringen door je hedendaags 

inzicht en bewustzijn. Tegelijk mogen jullie de oefening, die Ik je leerde, uitvoeren, doordat jullie 

je een kind uit deze fase voor de geest halen en je in dat kind herkent en zegen nu alle kinderen in 

deze leeftijd! Met deze zegen los je ook conflicten op, die sedert je jeugd in je ziel verscholen 

liggen, niet alleen die jullie je herinneren uit dit leven, maar ook die uit vorige incarnaties. 

 Ik leid jullie ook via dromen. Geef deze geen al te grote waarde. Je gedrag was goed, om 

daar om vergeving te vragen, en dan deze droom geen verdere aandacht te schenken, maar hem 

bij Mij neer te leggen. Beef immers, dat jullie ziel zich thans meer en meer bevrijdt van 

belastingen en dit kan heel vaak door een droom geschieden, zodat je je over de een of andere 

droom geen al te grote gedachten hoeft te maken, wetende “Mijn ziel bevrijdt zich.” 

 Zouden er herinneringen uit lang vervlogen tijden opduiken, verdiep je dan niet al te zeer in 

deze vroegere incarnaties. Vraag om vergeving daar, waar dat opportuun is, vergeef ook zelf en 

leg de droom en daarmee je vorig leven op het altaar van Mijn liefde en Ik strijk over je hoofd en 

neem de schuld weg, indien je schuld op je zou hebben geladen. Ik neem deze van je af, omdat je 
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bereid bent deze door liefde uit te boeten. Omdat de liefde de sterkste macht is, is zij in staat om 

alles wat je bindt op te lossen, wat je in het ondermaanse gebeuren vast houdt.  

 De weg via Golgotha is door jullie al de een of andere keer gegaan. Ook dat mag je een 

hulp zijn, dat je deels allang je schuld hebt goed gemaakt. Daarom, sta niet stil bij opstijgende 

herinneringen, maar leeft in het hier en nu, omdat zich alles uit het verleden in het hier en nu 

weerspiegelt. Ik Ben de goede Herder. Ik leid jullie, Mijn schapen, langs iedere steile helling naar 

de heldere bron, naar de bron des levens, die Ik ben, opdat jullie je verkwikken en met iedere 

slok dit leven toeneemt aan wijsheid en bewustzijn toenemen en jullie gesterkt en met kracht 

verder wandelen. Ik ben steeds bij jullie. Mijn zegen hult jullie allen in. Ik ben het Licht, dat in je 

straalt en je de weg uit de tuin van dwalingen toont. Volg Mij na! 

 

 

       AMEN  

 

 
 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 28 
 

 In gebed, in de straling van het bidden, vanuit de Liefde tot alle mensen, die jullie ooit 

ontmoet hebben en daar bovenuit tot al jullie broeders en zusters op deze uitgestrekte aarde, is 

voor jullie de zuiver geestelijke Wereld bijzonder nabij. Ik, JEZUS CHRISTUS, ben midden 

onder jullie. Ik leid jullie in je gesprekken en verblijd me over jullie openheid voor elkaar. Ik kan 

jullie enkel schilderen, want je kunt het nog niet zien, hoe bevrijd jullie zielen door deze huidige 

avond zijn. Herinneringen zullen zich verdiepen, schuldgevoelens lossen zich op. 

 Mijn geliefde schapen, bewust noem Ik jullie vandaag zo, in aansluiting aan de christelijke 

gemeenschap, die de herdersstaf als haar regeringsscepter in handen houdt. 

 Jullie herkennen aan Mijn woorden, dat Ik erg goed de wereldse macht zie en deze niet als 

goed aanzie. Toch zoals, je vandaag de opdracht, deze macht uitgewerkt hebt, wil Ik jullie door 

Mijn openbaring tonen, dat de geestelijke opdracht ook vervuld wordt en op een niet zo ver weg 

liggende dag het besef ontwaakt, dat er enkel Een kudde op deze aarde bestaat. Deze kudde 

verliest niet een van zijn schapen, maar roept ze in hun innerlijke, begeleid ze, waarheen de 

verschillende wegen ook leiden, ook op de weg door het instituut kerk. 

 Het zwaartepunt van deze avond lag in het overwinnen van het schuldgevoel van je verleden, 

die je voornamelijk in een van de christelijke kerken, door de zogenaamde biecht hadden 

opgebouwd, omdat je niet alle zonden had opgebiecht. Deze vermeende schuld lag tot nu toe op 

je hart. Ik benadruk: De vermeende schuld. Je zei, dat je de God, die deze kerk schiep, afwijst. 

Desondanks is het God, die in iedere kerk geëerd wordt.  

 Het is God, Hij,die de kleine kinderen zegent. Wanneer men hen, zoals jij gelooft, ze tot de 

doop dwingt dan is deze doop niet rechtsgeldig, omdat het kind zelf niet gevraagd werd. Wanneer 

je echter dieper in de doopsymboliek kijkt, dan herken je achter het uiterlijke vorm, achter de 

uiterlijke schijn, de ene Vader, de ene God, die je ook als kerkchristen kunt huldigen. Begrijp Me 

goed: het is de Vader, die Zijn kind zegent, dat deze wereld, de aarde, betreedt en door Hem, de 

Al-Ene, naar gelovige ouders werd gebracht, ook wanneer achter dit geloof opnieuw een 

onvermijdelijke aardeschuld ligt en nodig om stapsgewijs af te bouwen. 

 Kijk je in de symboliek, dan herken je de Geest van liefde en van het leven. Over dat kleine 

hoofdje stroomt het symbool van geestelijk leven, het water, in de vorm van een kruis, zeggende: 

“Jij kind, bent een christen. Kom in de gemeenschap al degenen, die Mij, de Heer, navolgen en 
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de liefde leven”. Wat je in daaropvolgende jaren met mensen, die zich priester noemen, soms 

beleefd hebt, is je eigen verleden, dat naar je terug kwam. Bewust nam de ziel de leiding van het 

karma in zich op in haar kinderperiode, omdat je je als kind niet kon verweren. Als volwassene 

keer je nu iedere kerk de rug toe en zegt, dat je voortaan niets meer met hen te maken wilt 

hebben. 

  Maar besef: Je hebt hiermee ook je eigen schaduw de rug toe gekeerd. Deze schaduw 

kan pas in het licht worden geheven, wanneer je bereid bent in je schaduw te kijken, wanneer je 

bereid bent om de mensen, die zich in deze incarnatie aan je bezondigden, van ganser harte te 

vergeven. Wees echter ook bereid om van jouw kant degenen om vergeving te vragen, die jij, ooit 

als geestelijke levend, schade hebt aangedaan. 

 Omdat je Godzoeker bent, verzeker Ik je, dat je niet pas in deze incarnatie de innerlijke weg 

begonnen bent, maar in voorgaande incarnaties was je ook al op zoek. Sinds je de hemel verlaten 

hebt, drong het bij je om het licht weer terug te vinden. De zoektocht moest je 

noodzakelijkerwijze naar deze kerk, het genoemde institutie, leiden, want er was geen andere 

mogelijkheid, tenzij je besloten had om via een natuurreligie God te vinden. Voor velen onder 

jullie was dit echter te primitief en je zag je grote opdracht daarin, deze kerk weer tot haar 

oertoestand terug te brengen, nl. tot een kerk van innerlijk leven en van het met elkaar leven, van 

het wederzijds elkaar helpen en bijstaan. 

 Toen je echter zelf in een leidinggevende functie terecht kwam, raakte je eerste opzet in de 

vergetelheid en streefde je ernaar om de macht in handen te houden. Deze niet uit te buiten is 

zeer, zeer moeilijk. Wanneer je nu nog niet met je emoties klaar bent, bied Ik je Mijn hulp aan. 

Kom tot Mij, Ik ben de liefde. Ik ben het, die je steeds riep. Ook in dit instituut was Ik het, die je 

door de symboliek in dit instituut steeds weer beroerde, die je door gewaarwordingen, die de taal 

van de ziel is, riep en je uiteindelijk ook in deze incarnatie de weg naar deze huidige 

gemeenschap wees, zodat je deze oerkerk, die in jullie levend is, gevonden hebt. 

 Er waren mensen, Mijn getrouwe leerlingen, die mensen op de troon hielpen. Het waren 

mensen, die een ander mens huldigden, omdat hij door Mijn Geest bezield was. Zo vormde zich 

langzaam, maar zeker het instituut, dat zijn eigen leven ontwikkelde en in de latere eeuwen 

schuld op zich laadde. Maar, zoals Ik al eerder zei, aan je emoties kun je herkennen, of jij daaraan 

deelgenomen hebt! Ik wens jullie een ruim hart, vervuld van liefde om alles te begrijpen, alles te 

vergeven. Door het begrip en het vergeven van de schuld van jullie huidig leven, vergeef je ook 

jezelf je eigen schuld uit vorige incarnaties. 

 Besef: Je schuldgevoel, te herleiden uit streng kerkelijke opvoeding, heeft geen basis, omdat je 

vermeende schuld voor Mij, de Ik ben de Ik ben liefde, geen schuld is, want voor Mij tellen jullie 

aardse wetten geheel niet, voor Mij telt enkel en alleen een wet, de wet van Liefde! Als jij je 

echter tegen de wet van liefde hebt gekeerd, dan heb jij schuld op je geladen. Maar de 

mogelijkheid van het vrijmaken, doordat je liefde schenkt, is je eveneens gegeven. 

 Door de genade van de Vader, die altijd werkt, wordt ook dat afgewogen, waaraan je zwaar 

draagt, zoals b.v. aan gebeurtenissen, waardoor je weet, je hebt je tegen de wet van liefde gekeerd 

en kunt het niet meer veranderen, omdat je geen mogelijkheid, van vergeving vragen en het weer 

goed maken, meer hebt. Op hetzelfde ogenblik, waarin je ernstig en vol berouw om vergeving 

vraagt, wordt je de schuld van je ziel genomen. Alleen in zwaarwegende gevallen wordt je aan de 

ziel, die zich tegenover jou schuldig gemaakt heeft, gekoppeld, waardoor ook door jou vergeving 

kan volgen. Weet, dat in het licht van de eeuwigheid vele schuldzaken anders liggen! In het licht 

van de eeuwigheid ziet de Vader zijn kind, dat moeite doet, die het iedere keer de hand reikt en 

het optilt, wanneer het gevallen is. 
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 Een uiterlijke biecht is niet nodig! De biecht vanuit het hart, vanuit berouw en vanuit de wil, 

het niet meer te doen, geldt voor God, de eeuwige Vader. Zo zijn de kerkwetten niet Mijn wetten, 

en toch ben Ik, Jezus Christus, ook in deze kerk! 

 Wat zou Ik, in de Eenheid met de Vader, voor een God zijn, zou Ik niet ook in alle instituties 

werken, zouden niet ook daar talrijke lichtdragers geïncarneerd zijn, die deze instituten daarheen 

omvormend leiden, wat ze in het oerbegin waren, vol overgave, vol liefde tot Mij tot in de dood. 

De opoffering van mensen, omwille van Mijn Naam; de overgave aan de medemensen, het delen 

van de eigen gave met de naasten, waardoor het de naasten ook goed gaat, deze geen honger 

lijden en deze niet bevriezen? 

 

 Herken de oerbasis van het christendom! Deze oerbasis zwijgt ook vandaag nog niet in de 

kerken, heeft nooit gezwegen. Ook in de ergste tijden kwamen er uit deze instituties mensen, die 

probeerden, licht in de huiveringwekkende duisternis te brengen. Een duisternis, opgeroepen door 

degenen, die tegen de liefde waren en vandaag nog zijn, door degenen, die de duisternis 

onderzoeken. Waar licht is, Mijn geliefde leerlingen, is ook duisternis. Waar veel licht is, is ook 

veel duisternis! Jijzelf, Mijn schaap, zult het in de komende stappen op de weg nog ontdekken, 

want hoe lichter en helderder je bent geworden, des te groter worden ook de aanvallen, des te 

groter wordt je strijd. Maar je bent dan gehard en zult overwinnend uit deze strijd komen, net zo 

overwinnend als Mijn kerk, de oerkerk uit deze hele strijd naar voren zal komen: Een kudde en 

een Herder, ongeacht welke religie, ongeacht welke huidskleur, welke volkstype. 

 Het zal een kerk van liefde zijn. Alle gelovigen reiken elkaar daar de hand, want enkel de 

liefde onderhoudt jullie, leidt jullie en zal jullie in een nieuw zijn leiden. Dit inzicht en resultaat 

komt eraan, want Ik leid al Mijn schapen over heel de aarde. 

 Ik sprak ook in het verleden: "Oordeel en vonnis niet!" Steeds wanneer je oordeelt, wanneer je 

ver-oordeelt, oordeel je ook jezelf, ver-oordeel je jezelf! Dat geldt voor alle lagen in je dagelijkse 

leven. Wanneer je ongerechtigheid veroordeelt, zoek dan meteen ook, waar jezelf nog 

ongerechtigd in bent! Wanneer je het cynische, het wrede veroordeelt, zonder naar achtergronden 

van je veroordeling te zoeken, dan ben je zelf ook nog in dit stralingsveld van het cynisme en van 

het wreed zijn. Onderzoek jezelf heel goed en oberveer jezelf, want je bent in de scholing! 

  

 Nu ga Ik naar het begin van deze openbaring terug, een scholing, die je ziel bevrijdt van al de 

ballast, die je tot dusver hebt gedragen: Je eigen ballast, je schuldgevoel. Leg alles op het altaar 

van liefde in je innerlijk! Daar brandt het vuur van de goddelijke Orde. In dit stralend licht lost 

zich alles op, wat in jou niet in Orde is, zoverre je bereid bent, deze wanorde in jezelf te doorzien 

en deze aan de vlammen van liefde over te geven. Ik help je daarbij. 

  Ook via dromen zal Ik je tonen, waarom je oordeelt en veroordeelt, als dit nodig is. 

Maar weet, het is niet eenvoudig, in het verleden te kijken. Velen onder jullie raad Ik aan, vooraf 

te vergeven en vooral om vergeving te vragen. Want als het jullie niet lukt, in je schaduwkant, 

door de spiegel via je naaste, ook al is het een institutie, te kijken, dan kun je weliswaar een blik 

in het verleden werpen, maar dit kan je ook in een toestand brengen, die verschrikkelijk voor je 

is. 

Want het meest verschrikkelijke is gebeurd, vanuit de idee, zo het beste te volbrengen! Het is 

wijsheid en barmhartigheid, dat het inzicht in de eerdere incarnaties is afgedekt, waardoor jullie 

vrolijk en vrij de nieuwe weg kunnen gaan. Deze nieuwe weg is niet enkel dit nieuwe aardse 

leven, maar is iedere dag, die je geschonken wordt. 

 Met ieder dag kun je dingen uit het verleden oplossen, indien je hier en nu besluit om je 

emoties het hoofd te bieden, indien jij je in hen herkent. In het hier en nu lost al jullie schuld op, 
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ongeacht hoe zwaar deze eerst was, want bedenk, in andere incarnaties waren jullie al met de 

vereffening begonnen, om je van de ketenen te bevrijden.  

 Mijn getrouwen, het is tijd, want Ik heb jullie nodig. Vrij zullen jullie worden, want door de 

bevrijding kan Ik jullie in de wijsheid leiden, de wijsheid, die de schepping voor je doet 

ontsluiten en de muren, waar jullie nu nog tegenaan lopen, doet slechten.  

Zolang je echter noch door het vuur van de Orde gaat en niet bereid bent, in jezelf Orde te 

scheppen, zolang is je ziel geketend. Ze is ook door je eigen wil gebonden. Ook dat betekent dit 

achter je te laten, waardoor de Al-Ene, in de eenheid met Mij, je kan doorstralen, waarmee je in 

korte tijd de wijsheid door herkenning ontsluit en Ik ieder van jullie bij de hand kan nemen en de 

ziel in diepere regionen kan leiden en tot hogere bewustzijn, waaruit je dan werkt en meehelpt, 

waardoor het wordt: Een kudde en een Herder! 

 Wanneer jullie willen, neem je dit in de komende tijd voor. Uiteindelijk verandert er niets. 

Jullie kennen ze, maar Ik vraag jullie om de oefeningen nog meer te verdiepen, want hoe dieper 

en bewuster je deze oefeningen uitvoert, des te meer bevrijdt zich je ziel van al de ballast, die je 

nog met je meedraagt. Ik, Jezus Christus, spreek jullie vrij, Mijn geliefde schapen, van alles, wat 

je aan Mij overgeeft. Mijn Liefde en Mijn begrip is grenzeloos. Zo is het mogelijk ook jullie 

liefde en jullie begrip grenzeloos te doen worden!  

 

AMEN 

 

Jouw licht, O Heer, schijnt overal! 

 

 

 
DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 29 
 

  Mijn geliefde leerlingen, Ik, JEZUS CHRISTUS, zou jullie uit al je menselijke 

denkprocessen weg willen voeren, naar de vrijheid van de Geest, in de vrijheid van de Liefde. 

Deze weg voert je eerst via je eigen zwaktes, via inzicht in jezelf, via de spiegel van je naaste. 

  Toen Ik als Jezus over de aarde wandelde, leerde Ik Mijn leerlingen via allerlei 

gelijkenissen. Vaak konden ze Mijn woorden niet begrijpen, om dat ze zin achter deze 

gelijkenissen niet konden vatten.  

  Wanneer Ik jullie in deze huidige tijd in deze scholing leid, dan is aan jullie als opgave 

meegegeven je leven symbolisch te bekijken en achter de afzonderlijke coulissen te kijken en te 

vragen: Waarom is mijn leven zo verlopen en niet anders? Wat heeft mij gevormd? Welk gedrag 

heb ik aangeleerd en hoe kom ik tot geestelijke vrijheid, zo zoals Jezus het aan ons leerde? 

  In al wat jullie meemaken, Mijn geliefde schapen, leid Ik jullie op de weg naar 

zelfkennis. Als jullie op de tot nu toe besproken eerste 12 jaar van je leven terug kijken, dan 

hebben jullie je rode draad gevonden, die jullie tot in je huidige incarnatie vast houdt. Het gaat er 

nu om je van deze karmische draad te verlossen, immers, zoals Ik jullie reeds uiteen zette, reikt 

deze draad bij menigeen terug tot in meerdere incarnaties. Het gaat erom het verleden in het licht 

van hier en nu, in het licht van het ingeslagen pad, te verwandelen. 

  Jullie spraken weer over instituties, over religies, die zich van anderen afgrenzen, die 

geloven, dat zij alleen de waarheid bezitten. Jullie hebben ook van een andere religie gehoord, die 

niet verengt, die haar gelovigen de vrijheid laat, via jullie zuster, die boeddhistisch werd 

opgevoed.  
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  Jullie, Mijn geliefden, hebben bewust de christelijke religie voor deze incarnatie 

uitgekozen, de religie van de vrij makende liefde. De liefde wordt weliswaar ook in andere 

religies op aarde geleerd, maar daar wordt de individualiteit van het geestelijk-kind ontkend, dat 

deze van God, de Vader, gezegend in deze individualiteit ontving. Ook wanneer het geestkind 

eenmaal alle diepten heeft doorlopen en terugkeert in de eeuwige thuisbasis, in het zuiver-

geestelijke-Zijn, behoudt het zijn individualiteit, maar is dan in Eenheid met God en Zijn wet van 

dienende liefde. 

  Ik, de mensgeworden liefde in God, ging ter aarde, incarneerde, om jullie de blijde 

boodschap te brengen, want voor Mijn gang via Golgotha en het door Mij volbrachte liefdes-offer 

was de oplossing van de schepping en het kindvolk in het goddelijke Zijn door de alsmaar 

diepergaande val voorgeprogrammeerd. 

  Toen zich dit proces aftekende, de schepping de oplossing naderde, is de Vader door 

Mij, Jezus Christus, over de aarde gegaan om Zijn kinderen te ondersteunen en om hen voor dit 

oplossingsproces te behoeden. De oplossing was toen het doel van de satanische krachten. God, 

de Eeuwige, zou daarmee overwonnen zijn, want alle gevallen en ook de zuiver-geestelijke 

werelden, alles, wat uit Gods-Liefde geschapen was, had zich moeten oplossen. Volgens de 

Liefdewet van de Vader mocht dit niet geschieden! Hij heeft Zijn kinderen bij hun naam 

geroepen en deze zouden ze eeuwig dragen als geest-identiteit. Bij Mijn “Het is volbracht…” op 

Golgotha stroomde de geest van liefde uit en gaf zich weg aan alle mensen en zielen in de 

reinigingsgebieden om hen te ondersteunen, opdat dit oplossingsproces niet verder zou komen, 

maar werd tegengehouden.  

  Dit was Mijn opdracht als de mens Jezus. De Vader in Mij heeft deze opdracht 

volbracht. Hijzelf schonk zich in Zijn liefde aan al Zijn kinderen, om hen allen thuis te halen. Dat 

is Christendom. Christen-Zijn betekent: “Liefde te leven als individueel geestwezen tot in alle 

eeuwigheid!” De draagwijdte van deze zin zullen jullie dan eerst werkelijk verstaan, als jullie, 

Mijn leerlingen, je als Christen je tegenover anders-gelovigen, die jullie als beproeving worden 

gegeven, moeten bewijzen, opdat jullie kunnen laten zien, of je werkelijk hebt begrepen, wat het 

betekent Christen te zijn. Christen zijn betekent: “Zich in deemoed te buigen voor hen en hen te 

vergeven, die je aan het kruis nagelen, bespotten, tot aan de dood toe!” Dat is het onderscheid 

met alle andere religies en deze liefde zal zegevieren!  

  Deze Liefde, die zich in allerdiepste deemoed buigt voor iedere broeder/zuster en zegt: 

“O Mijn broeder, waarin God woont, ik ben onwaardig om jouw schoenriemen los te maken.” 

Waarom heb Ik jullie het symbool van de voetwassing gegeven? Waarom heb Ik Mijn leerlingen 

gevraagd om hen de voeten te mogen wassen? Begrijp ook hier de symboliek achter de woorden. 

Niet alleen de deemoed, waarbij Ik mij in deemoed voor al Mijn leerlingen boog, maar Ik, die in 

Mijn innerlijk Een was en ben met de Vader, waste ook die leerling de voeten, die Mij enkele 

uren later aan Mijn vijanden zou uitleveren, ook voor hem boog Ik mij neer. Dat is Christen zijn! 

  Zo dienen ook jullie je voor ieder van je naasten te buigen, ongeacht hoe deze zich naar 

je gedraagt. Zie het goddelijke in hem of haar. Bevestig het goede in hem of haar, ook als je 

meent alleen maar negatiefs te zien! 

  Ik herinner jullie eraan: Datgene, dat je als negatief tegemoet straalt, is je eigen gelaat, 

dat zich spiegelt. Hoe moeilijk dat ook soms voor jullie te begrijpen is, het is zo! 

  Waarlijk, Ik zeg jullie: Zoals iemand zich aangetrokken voelt door de ziel, waarmee hij 

of zij voor God, de eeuwige, een duaalpaar vormt, zozeer verlangt de Vader naar ieder van Zijn 

kinderen. 

  Zoals ieder van jullie, zoals in een indrukwekkend droombeeld is geschilderd is, naar je 

bijbehorend JIJ hebt gezocht, het steeds weer, in meerdere incarnaties, uit de duisternis naar het 
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Licht hebt verheven, zozeer zoekt en roept ook de Vader door Mij, Jezus Christus, naar jou. Voor 

Hem zijn jullie allemaal gelijk. Hij, de Al-ene, kijkt niet naar religie, niet naar gemeenschappen, 

maar Zijn zon van liefde straalt gelijkelijk naar al Zijn kinderen, waar ze zich ook bevinden, zij 

het in de wereld, of gevangen in macht, of reeds op de terugweg. 

  Jullie kennen de gelijkenis van de verloren zoon, waar de Vader deze met geopende 

armen tegemoet snelde en de teruggekeerde een feestmaal bereidde. Ook jullie allen hebben je 

hier op aarde verloren, verliezen je alsmaar weer in je menselijkheden, denken steeds weer 

negatief over je naaste, waarbij het negatieve toch juist in jezelf ligt. 

  Nog een keer zeg Ik: Je naaste is slechts een spiegel. Je eigen negativiteit spiegelt zich in 

je naaste. Besef, Mijn getrouwen, en hoor door alles heen de roep van de Vader naar Zijn kind, 

naar zijn verloren zoon of verloren dochter! Zoals in de hemel, zo ook hier op aarde! Volg Mijn 

aanwijzingen: Ik bracht jullie de boodschap, dat Ik weer terug naar Huis zou gaan, naar de Vader, 

om het gastmaal voor te bereiden voor jullie terugkeer. Dat is Mijn blijde boodschap aan jullie 

geweest en is het nu ook nog zo.  

  Niet de oplossing in een nevelige geestgestalte predikte Ik jullie, maar Ik sprak erover, 

dat in het Huis van Mijn Vader vele woningen zijn en Ik jullie de plaats voor je terugkeer 

voorbereid. Waarlijk, zoals in de hemel, zo ook op aarde en zoals op aarde, zo ook in de hemel, 

maar de laatste in hoogste trilling. Alles, wat jullie op aarde waarnemen, is omlaag 

getransformeerde-, laagste trilling en alles, wat jullie om je heen zien is er ook in geestelijke 

vorm van een schoonheid en pracht, die jullie niet te schilderen is! 

  Jullie spraken van de droomgestalte van een Engel, die jullie de hand reikte. Jullie allen 

zijn niet slechts begeleid in dromen, maar om je heen zijn lichte wezens uit de hemelen, die jullie 

de hele dag door begeleiden, in Eenheid met Mij begeleiden, je beschermen en in je 

moeilijkheden bij je zijn. Ja, zij leiden zelfs de moeilijkheden naar je toe, opdat jullie jezelf 

onderkennen, opdat jullie je in de zwaktes en fouten van je naaste jezelf leert kennen en niet 

alleen je lichte kant, maar ook je schaduwkant ziet. Als je beide kanten van jezelf onderkent, ben 

je begonnen het Licht tegemoet te streven! 

  Anders, Mijn getrouwen, zouden jullie slapen, zoals Mijn leerlingen in de hof van 

olijven. Anders, Mijn getrouwen, zouden jullie waarlijk je weg op aarde verslapen en een hele 

incarnatie zou vergeefs zijn geweest. Zoveel tijd, Mijn geliefde schapen, is er niet meer. 

  Daarom is ieder van jullie opgeroepen om te ontwaken en in zich de emoties te 

onderkennen, opgeroepen om zijn schaduwen om te vormen naar lichtvolle! 

  Bevrijd zullen jullie verder schrijden en als je dan op de zg. moeilijke tijden terug kijkt, 

dan zullen deze helemaal niet zo moeilijk meer schijnen. Doe de volgende test: Kijk heel bewust 

terug naar je jeugd, naar je toenmalige moeilijkheden. Over veel zul je nu glimlachen en over 

enkele jaren zul je glimlachen over de moeilijkheden van nu. 

  Dus wandel allemaal met Mij, ook door je schaduwkanten, naar het eeuwige Licht, naar 

de bevrijding van je <gevangen hoger Zelf>. Ik leid jullie op deze weg! Deze is nu eenmaal hier 

en daar met stenen geplaveid. Maar hoe meer stenen, des te meer bevrijdend en lichter zal je ziel 

zijn, als jullie dit <stenen pad> hebben overwonnen. 

  Aldus dienen jullie je de 3 jarige voor te stellen en je te verdiepen in je jeugdtijd. Kijk 

wederom naar een kind van deze leeftijd en let erop, wat een kind van deze leeftijd te zeggen 

heeft, en wat je uit je gevoelens bij het zien van zo’n kind kunt herkennen.  

  Deze opgave geef Ik jullie mee, opdat je in de diepte van je ziel kunt kijken om al de 

verborgen-, versleutelde gebeurtenissen, ook uit lang vervlogen tijd, op te lossen, opdat je vrij, in 

de Geest van liefde, dienend, in de komende tijd je weg kunt gaan.  
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  Neem ook Mijn weg naar Golgotha aan als jullie weg. Blijf echter niet te lang staan bij 

de verschillende staties, doch ga moedig voort, zie erachter de symboliek, want na Golgotha volgt 

de Opstanding van het Godskind, de zoon of dochter van de Vader, Mijn opstanding in jullie! 

  Mijn vrede en Mijn liefde is met jullie, geleidt jullie in de dagelijkse gang en roept jullie 

steeds weer toe: “Mijn schaapjes, kom, blijf bij Mij, verloop je niet meer in de wereld. Blijf bij 

Mij in de schoot van de Geest!” 

 

 

AMEN 

 

 

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 30 
 

  Mijn vrienden, jullie hebben Mij, JEZUS CHRISTUS, je hand gereikt, gereed de weg te 

gaan, die Ik jullie voortaan aanvoer. Deze weg gaat gedeeltelijk stijl bergop over rotsen en 

klippen, rotsen en klippen, die op jullie menselijk ego duiden. 

 Jullie hebben mij de hand gereikt, om te gaan omkeren, dat betekent jullie leven dat je tot nu 

toe geleefd hebt, in het licht van de liefde beschouwen en voortaan met Mij, die de Liefde is, 

verdere stappen gaat zetten, steeds dichter naar een volkomenheid van de Liefde in jezelf.  

De weg voerde jullie eerst via de Liefde voor de Schepping. Het is namelijk eenvoudiger stenen, 

planten en dieren lief te hebben. Veel moeilijker is het om je medebroeders en medezusters van 

harte lief te hebben, broeders, waarin zich het ego in spiegelt. 

 De weg van zelfkennis is vol met doornen. Kijk echter nauwkeurig naar datgene, dat op jullie 

weg komt, op de doornen! Zien jullie de rozen niet bloeien? Met elke zelfkennis pluk je een 

wonderlijke witte bloem, die haar geur verspreidt en jullie omgeeft, want het is het thuisland, dat 

om je heen waait, dat jullie via deze roos benadert, de geestelijke plaats van herkomst in jullie - 

God, jullie Vader, met wie Ik één ben. Staar je niet op de doornen, blijf er niet te lang bij stil 

staan, maar pluk de roos en wandel verder! 

 Ik sprak over de karmawet. Waarlijk Ik zeg jullie: Geen Kind van de Vader zou ooit naar huis 

kunnen terugkeren, indien het alles, wat het veroorzaakt had, tot het laatste toe zou moeten 

doorleven. Daarom bedekt de genade van God jullie symbolisch in de geur van de roos en 

schenkt jullie alle kracht om door het huidige noodlot heen te komen en het geduldig te verdragen 

en te dragen. 

 Wanneer je midden in een karmisch proces verwikkeld bent, dan heb je de keuze ofwel dit 

karma op lossen of …het nog meer te verhevigen. Je vergroot dit karma door verdere 

tegenstrijdigheden. Je vergroot het, wanneer je een ander pijn doet. Je lost het op, wanneer je 

elkaar vergeeft, eventueel gescheiden wegen gaat, de ander geestelijk omhult in liefde, want hij 

was je niet tegengekomen, indien hij vrij was van karmische schuld. Enkel liefde lost het op, 

enkel vergeven lost het op. Beiden laten zich niet splitsen, want de ware liefde vergeeft alles, de 

ware liefde laat de ander begaan en staat boven de menselijke dingen. Zolang de mens niet in 

staat is om deze ware liefde met de ander vorm te geven, wil je dan tenminste erop bedacht zijn, 

dat de ander zich niet nog in meer karma verstrikt, dat uiteindelijk weer door beiden samen 

opgelost moet worden. 

 Waarom leerde Ik uitdrukkelijk de vergevende liefde? Waarom sprak Ik zelfs aan het kruis 

nog: "Vader vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen?" Jullie weten niet, waarom bepaalde 
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medemensen zo en niet anders handelen, want je kunt nog niet in hun ziel kijken. Je kent hun 

karma niet. Zolang jullie nog blind voor dit gebeuren over de aarde gaan, zolang kunnen jullie 

ook nog niet je naaste begrijpen. Daarom oefen je in de alles vergevende liefde, totdat jullie door 

je toenemende wijsheid tot een beter begrip komt. 

 We blikken samen in je kindertijd, je jeugdtijd. Steeds weer ontmoeten jullie kinderen en 

jonge mensen, die, voor je eigen kindertijd en jeugdtijd spiegels waren. Steeds weer kunnen 

jullie, indien je welwillend bent, jezelf in je jonge broeders en zusters onderzoeken, want alleen 

als je jezelf hebben leren begrijpen, kom je ook tot het begrijpen van je naasten. 

 Zolang je jezelf niet begrijpt, zolang ontbreekt het je nog aan begrip voor je medemens. 

Zolang je jezelf niet lief hebt, zoals je bent, zolang kun jij je medemensen ook nog niet lief 

hebben en ze zo aannemen als ze zijn. Steeds weer zal Ik jullie tot deze kernzinnen terugbrengen, 

want het zijn de klippen van je ego, die het waard zijn om aan te pakken.  

 De zelfverwerkelijking, Mijn geliefde vrienden, is geen verwerkelijking van de geestelijke 

weg naar God, wanneer ze niet tegelijk ertoe bijdraagt, dat de medemensen in je omgeving zich 

ook kunnen ontwikkelen. Wanneer je alleen voor jezelf de Weg naar het licht wandelt, zonder je 

handen uit te strekken - dit is symbolisch te verstaan(!) - om je naaste mee te nemen, dan ga je de 

weg tevergeefs. 

 Ik grijp terug op een wijsheidsleer van een van de grootste wereldreligies, de zoektocht naar 

verlichting van jaren terug. Dit kwam niet in de eenzaamheid over de mensen. De wijze bereikte 

de Verlichting niet voor zich alleen, nee, de verlichting kwam, toen de wijze zich naar de mensen 

toe keerde en hen meenam op het pad naar Verlichting. 

 Dat heb ook Ik geleerd, toen ik over de aarde ging. De Liefde spreidt de handen uit, maakt de 

armen en het hart groot, om allen, die links of rechts aan de rand van de weg staan, mee te 

nemen. 

 Mijn geliefde leerlingen, Ik hoor heel goed jullie roepen: "Heer, hoe kan ik innerlijke stappen 

zetten, als ik midden in menselijke problemen blijf steken?" Ik antwoordde: "Zie, deze 

menselijke moeilijkheden moeten er op weg naar het Licht zijn. De doornen zijn nodig, ook de 

klippen zijn nodig, want alleen zo wandel je omhoog. In de schaduw staan, of in het Licht, in 

pijn, leed of in vreugde, jullie hebben steeds de keuze. Ik ben bereid om tijdens de schaduw voor 

jullie een Licht in de duisternis te zijn. Om je alle kracht te schenken, door de schaduw naar het 

Licht te groeien, waardoor je bevrijd omhoog verder kunt trekken." 

 Ik spreek in symbolen en in gelijkenissen tot jullie, omdat dat zich beter laat opnemen. Alles, 

wat om je heen is, wil jullie een gelijkenis zijn. Wat er ook gebeurt, er bestaat geen toeval. Alles 

is voor je als hulp bedoeld. 

 Hoe jullie vandaag ook beschreven hebben, dat jullie al je liefde aan een boom, een taxus 

schonken. die toch doodging, wat was dat voor een liefde? Was het de Liefde . die verwachtte, 

dat iedere boom in leven blijft? Was ze dus doelgebonden, of was het een liefde die sprak: "Heer, 

laat geschieden zoals Jij wil. Wanneer het Jouw wil is, dat deze boom groeit en gedijt, dan zal hij 

groeien en gedijen. Wanneer het Jouw wil is, dat zijn levenskracht zich terugtrekt en hij ophoudt 

te bestaan, dan wil ik dat ook aannemen en hem toch al mijn liefde schenken, wetende, dat geen 

liefdesstraal voor nik is. 

 Liefde en haat gaat niet verloren, toch kan het ene het andere vereffenen. Denk steeds daaraan, 

dat je voortdurend in deze vereffening staan, iedere dag, ieder uur op nieuw. Geen ontmoeting is 

ontoevallig! 

 Ik neem er een voorbeeld uit: Jullie betreden een openbaar vervoermiddel. Hebben jullie een 

lach op je gezicht, zegenen jullie de mensen, dan kunnen jullie met dit lachen, met deze zegen 

een karmische knoop oplossen, die jullie voorheen binnen een gemeenschap verknoopt had, 
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misschien zelfs meerdere lotssituaties oplossen, enkelvoudige situaties, die niet zo zwaar op je 

ziel liggen. 

 Besef, iedere onvriendelijke blik, ieder onvriendelijk woord, ja zelfs onvriendelijke gedachten 

zijn een realiteit! Het zijn geestelijke krachten, die jezelf geschapen hebt en die je weer moet 

oplossen, want het gaat erom, al het lager stralende in positieve-, lichtvolle kracht om te zetten. 

 Neem je nu innerlijk kort in acht, kijk alleen naar deze dag terug. Hoeveel negatieve 

gevoelens, gedachten, woorden en daden lagen in dit korte tijdsbestek? 

 Ik schenk jullie nu Mijn liefde, Mijn kracht, en nu doorschouwen we gezamenlijk de dag en 

lossen de negatieve gevoelens, negatieve gedachten, ieder negatief woord en iedere negatieve 

daad op. Door de liefde, die sterker is als al het negatieve, stralen jullie over je eigen negatieve 

schepping, die jullie nu oplossen, nog verder in de wereld en helpen jullie ook je broeders en 

zusters om hun negatieve zaken op te lossen, want dat is pas christen zijn, dat je ook de last van 

je naaste op je schouders neemt en hem helpt. Ik zwijg nu. Wandel met Mij - zegenrijk - kort 

door de dag. 

 Zie hoe jullie deze dag met Mijn kracht en Mijn door jullie stromende liefde in het licht 

kunnen plaatsen. Zo zijn jullie ook in staat om je verleden in lichte energie te veranderen. Wat 

bedrukte je gisteren en ontnam je alle kracht? Til het uit je ziele-diepte naar Mij toe en onderken 

in gisteren de stap door je schaduw, meer niet, want in het hier en nu leven jullie, in hier en nu 

werken jullie! 

 Ieder ogenblik plaats Ik je voor de beslissing 'Voor Mij of tegen Mij?" Voor Mij: De verdere 

ontwikkeling in het licht! Tegen Mij: De verdere ontwikkeling in de schaduw. Beide wegen 

leiden uiteindelijk naar het licht, maar de weg via de schaduw is veel, veel zwaarder. 

 Mijn geliefde schapen, Ik ben de goede Herder aan jullie zijde, voor welke weg jullie ook 

kiezen. Ik leid jullie overal, want Ik ben IN jullie. 

 Ik ben steeds bereid, jullie de verkwikkende dronk van de heldere bron van Mijn Geest te 

schenken. Ik reik jullie de beker aan, maar aannemen moet je zelf doen! Ik kan je de hulp 

aanbieden, aannemen mogen jullie volgens de wet van de vrije wil. 

 Er bestaan vele wegen naar het licht, en ieder weg, Mijn geliefden, heeft zijn eigenheid. 

Daarom kan niemand voor de ander uitmaken: " Die gaat de verkeerde weg" Niemand! 

 Zolang jullie als mens over de aarde gaat, zullen er ook steeds weer omwegen via jullie 

menselijke ego bestaan. Jullie zullen over deze struikelblokken ook vallen, en Ik reik jullie de 

hand, om jullie met het opstaan te helpen, jullie moeten ze zelf vastpakken. 

 Liggen blijven, Mijn getrouwen, in het noodlot blijven volharden en anderen betichten, dat zij 

schuld zijn, dat je nu op de grond ligt, dat je gestruikeld bent, dat is volharden in het schaduwrijk, 

stil blijven staan. Sta op en ga verder, blijf niet staan! Want het hier en nu verandert zich elke 

seconde. Omkeren betekent: Dit hier en nu iedere seconde nieuw met Mij en Mijn kracht te 

doorleven. Het verleden is voorbij, het is jullie slechts een hulp tot inzicht in de tegenwoordige 

tijd, meer niet. 

 Dus wandel met Mij, Mijn getrouwe kleine menigte en jullie allen, die buiten deze 

Gemeenschap meewandelen. Leef in het hier en nu, in het ogenblik, en doe moeite, in dit 

ogenblik te blijven, dat betekent noch in de toekomst, nog in het verleden te blijven hangen. De 

dag van morgen ligt in Gods hand en in Zijn Liefde houdt Hij die voor jullie. De dag van gisteren 

diende je voor zelfkennis, of je hem benut hebt of niet, wees erop in gesteld, want ieder ogenblik 

brengt je nieuwe inzichten. Daarom wandel, terwijl jullie Mijn woorden in je laat naklinken en 

verdiepen, naar de wijsheid van God toe, die zich meer en meer ontsluit. Ik zegen Jullie. 
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      AMEN 

 

 
DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 31 

 
Mijn geliefde schare leerlingen, Ik, JEZUS CHRISTUS, ben midden onder jullie. Ik 

begeleidde jullie door deze avond en leidde jullie gesprek direct en indirect. Direct daardoor, dat 

Ik door jullie gedachten sprak en indirect doordat Ik jullie zielen beroerde en je emoties liet 

boven komen, opdat ze zich in de kring van broeders/zusters zouden tonen en jullie je daarin zelf 

kunnen leren kennen. 

 Zie, de gemeenschap helpt je om in de groep te oefenen. Ze helpt je doordat ieder door 

zijn spiegel toont, waar zijn/haar zwakke plekken zijn. Buiten in de wereld onderdrukken jullie 

vaak je ergernis en zien niet de mogelijkheid om te komen tot inzicht via de spiegels van je 

naaste. 

 Aan Mijn woorden herkennen jullie, dat jullie je nog allemaal spiegelen. Zou dit namelijk 

niet het geval meer zijn, dan zouden de negatieve eigenschappen van je naaste je helemaal niet 

meer opvallen. Ze zouden in je ogen een liefdevolle eigenaardigheid van je gesprekspartner zijn, 

niet meer dan dat. Zolang jullie, zoals vandaag, in de opgewekte kring, elkaar over en weer je 

eigen zwakten tonen, zolang dragen jullie deze zwaktes nog. Dat is ook goed zo, want door je 

deze bewust te worden, zullen jullie deze stap voor stap gaan loslaten, tot nog slecht een zwakke 

schim ervan op je ziel ligt. Een schim, die tot aan het einde van je aardse leven zal blijven 

bestaan, want anders zou je in het trillingsniveau van deze aarde niet kunnen bestaan.  

 Deze kleine zwakten mogen echter voor jullie geen excuus zijn, want de sluiers, die Ik 

bedoel zijn nauwelijks waar te nemen. De zwakten, waarover jullie spreken zijn ten dele nog best 

krachtig en niet gering. 

 De gesprekken vanavond waren heel uitgebreid en er zijn verschillende thema’s 

behandeld. Op bepaalde delen zal Ik later ingaan. Nu pak Ik de thema’s eruit, die voor jullie 

verdere ontwikkeling op dit moment het belangrijkste zijn.  

 De intermenselijke betrekkingen dienen zich in zoverre in het positieve op te lossen, dat 

jullie elkaar, Mijn geliefden, op de weg naar het Licht niet meer over en weer hinderen, maar dat 

ieder deze weg vrij wandelt, zonder door de ander gemanipuleerd te worden. 

 Hebben jullie problemen in de familie, waarvan de een of ander naar jullie mening nog 

niet op het geestelijke pad wandelt, zoek dan steeds bij jezelf, want, indien jullie, Ik herhaal het 

nog eens, zelf de weg naar het licht gaan en licht om je heen verspreiden, dan zal dit licht ook 

door allen, die met jullie gaan, worden opgenomen en zij zullen zich ook, net als jullie, naar het 

licht gaan ontwikkelen. 

 Dat is de wet van liefde, die Ik jullie leer, dat jullie in de Geest je hart ruim maken en je 

armen open houden, om zo mogelijk allen, die jullie kennen, mee te nemen, terug naar de 

Eeuwigheid. Dit meenemen mag niet geschieden door woorden of door overtuiging, maar dit 

meenemen moge uitsluitend plaatsvinden door je voorbeeldige gedrag, door je in de daad 

omgezette liefde. 

 Wanneer je liefde om je heen uitstraalt, dan zal vroeger of later weer liefde bij je terug 

keren. Maar, Mijn getrouwen, verwacht niks van de ander, want anders is deze liefde doelgericht 

en geen zuivere liefde! Zolang jullie nog niet in staat zijn om zuiver en ongebonden lief te 
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hebben, vraag Mij dan om hulp en Ik zal jullie met de hemelse engelen bijstaan en je door 

gedachten-impulsen de zuivere-, non-egoistische, hemelse liefde leren. 

 Blik naar buiten in de natuur, zoals zij zich thans weer royaal en mateloos weggeeft aan 

jullie, in haar bloei. Aan allen evenveel! Ook jullie mogen je tot een vorm van liefhebben 

ontwikkelen, die geen onderscheid meer maakt. Ook al is dit thans voor jullie in het aardse 

gewaad nog moeilijk te begrijpen, denk dan maar aan Mijn woorden, die Ik sprak en die ook 

destijds niet of nauwelijks kon worden verstaan: “Wie is Mijn moeder? Wie zijn Mijn broeders? 

Jullie allen zijn moeder, zusters en broeders!” 

 Mijn leerlingen van destijds verstonden Mij niet en dachten, dat Ik niet van mijn aardse 

moeder hield. Jullie echter begrijpen Mij vandaag, als Ik zeg: “Ik bemin jullie allemaal even 

veel”. Zoals de natuur zich wegschenkt aan allen, gelijk het voorbeeld: Zoals de zon gelijk schijnt 

voor allen, zo heb Ik jullie allen gelijkelijk lief. Ook al zie Ik de schaduwen op je ziel, toch zie Ik 

achter deze schaduwen het zuivere Godskind in het eeuwig stralend licht. Dat, Mijn geliefde 

leerlingen, mogen ook jullie leren. 

 Ongeacht, waarover jullie vandaag in de kring spraken, zij het de ongemanierde kinderen 

of over het gedrag van bepaalde broeders en zusters, kijk dan net als Ik naar het zuiver goddelijk 

stralen vanuit de oergrond van je medezusters en broeders, dan zien jullie de zwakten en fouten in 

een heel ander licht. Wanneer jullie je er dan zelf ook nog naast bekijkt met je eigen zwakten en 

fouten, dan zien je in, dat ieder maar beter eerst aan zichzelf gaat werken, om tot deze 

oorspronkelijke basis te komen, want niemand is beter dan de ander. Wat de een aan zwakten 

heeft, mag de ander eventueel niet hebben, maar daarvoor heeft deze weer andere zaken, waar 

deze mee worstelt. 

 Wanneer jullie naar je jeugd terug kijken, dit nu als volgend thema, en je ouders in de 

spiegel bekijken, dan zal thans in jullie voor de tijd van toen ruim begrip ontstaan. Maar niet 

alleen voor je toenmalige situatie, hoe zij je toen als kind hebben behandeld, maar ook voor de 

huidige situatie.  

 Een moeder, die een kind onder het hart droeg, zal dit altijd als haar kind beschouwen. Zo 

is nu eenmaal de menselijke aard. Alleen als ze het geestelijke pad betreedt, dan zal ze zeggen: 

“Dit kind is in de Geest mijn zuster, mijn broeder”. Maar als je ouders het geestelijk pad niet 

gaan, zoals jullie het thans gaan, dan wil Ik hierbij uitsluiten, dat jullie geloven, dat je ouders op 

de weg naar het Vaderhuis misschien zouden zijn achter gebleven, dan zullen jullie begrijpen, dat 

zij niet anders kunnen en het nog enige tijd zal duren, voordat ze beseffen: “Deze zoon of dochter 

blijft achter in het aardse. Ik verlaat thans deze wereld, dit lichaam en ga over in een andere 

dimensie”. 

 Veel moeders kunnen zich zelfs in de andere dimensie nog niet losmaken van hun 

kinderen. Dan wordt hun vanuit de Geest soms de mogelijkheid gegeven dat ze hun aardse 

kinderen verder mogen beschermen en begeleiden, totdat ook zij de drempel overschrijden. 

Gedurende deze tijd worden zij door engelen over het meerdere malen doorlopen van het aardse 

kleed onderricht en beseffen mettertijd, dat hun kind hier op aarde een geestelijke zuster of een 

geestelijk broeder is. Heb dus begrip voor je ouders! 

 Heb ook begrip voor je eigen kinderen! Want juist in jullie kinderen of in kinderen, die 

jullie bv als kleuterleidster, of als leraar, zijn toevertrouwd, spiegelen jullie je, wat je <rode-

draad> betreft, die zich door je leven aftekent. Let speciaal op de kinderen, niet die, welke heel 

braaf voor je zitten en naar je sprookje luisteren, maar speciaal op hen, die trots hun hoofdje 

opheffen en zeggen: “Ik wil…”. Juist deze kinderen spiegelen je eigen optreden, want jullie 

stralen dit zelf uit.                                                                                                                
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 Toen Ik op aarde wandelde, bevond zich net een joelende kinderschare in Mijn buurt en 

daar Ik net veel van Mijn leerlingen onderrichtte, wilden Mijn trouwste aanhangers Mij deze 

kinderen met hun gejoel van het lijf houden. Ik herinner jullie eraan, wat Ik zei: “Laat de 

kinderen tot Mij komen en stuur hen niet weg, want hun is het Koninkrijk!”  

De kleinen drongen om Mij heen, kwamen in hun kinderlijke beweeglijkheid tot rust en 

luisterden naar Mijn stem. Welnu, Ik spiegelde mij nauwelijks. Aan Mijn ziel kleefden slechts de 

zachte sluiers, waarvan Ik aan het begin sprak. Maar jullie, Mijn geliefden, stralen je ego nog 

krachtig naar buiten en dit ego wordt door de kinderen opgevangen en in hun kinderlijke eenvoud 

teruggespiegeld en wel alleen dan, als beiden, kind en volwassene, de resonantie in zich dragen. 

Zou de volwassene in het licht van de liefde staan, dan zou geen kind in zijn 

aanwezigheid luid en eigenzinnig zijn. Ik herinner je aan de scholing met de dieren. De 

gevaarlijkste roofdieren leggen zich aan de voeten van de zachtmoedige en eten gras uit diens 

hand. Wordt daarom zachtmoedig en jullie zullen alleen maar zachtmoedige kinderen om je heen 

hebben! Datgene, wat jullie Zijn, dus jullie uitstraling, werkt in op je omgeving, of het in je 

familie is, op je werk, of op weg naar je werk, ongeacht waar jij je bevindt: Je straling 

overschrijdt grenzen, die jullie je niet kunt voorstellen. 

 Begrijp, Mijn leerlingen, dat jullie in de eenheid van de schepping met elkaar verbonden 

zijn! Of het nu de steen aan je voeten is, planten, of dieren, of je medemensen, met allemaal 

hebben jullie een onzichtbare verbinding en je uitstraling, zij het een van positieve-, dan wel van 

negatieve aard, straalt deze verbinding uit. Komt ze gelijke trilling tegen, dan komt deze -

versterkt- bij je terug, zij het positief dan wel negatief. Daaruit laat zich het feit verklaren, dat je 

kinderen, die volwassen zijn en inmiddels ver bij je vandaan wonen, toch met je meegroeien en 

jullie met hun wijsheden versteld doen staan, wanneer jullie na lange tijd weer samen aan tafel 

zitten. 

 Ook wanneer jullie je uiterlijk van iemand los maken, dan is er toch deze innerlijke 

verbinding en wel met ieder ander wezen. Deze innerlijke verbinding uit de Eenheid met al het 

goddelijke Zijn is ook de drager voor de verschillende trillingen. 

 Is de trilling tegen het goddelijk, dan komt deze na enige tijd versterkt bij je terug en wel 

daarom versterkt, omdat deze zich verbond met gelijksoortige trillingen en versterkt terugkeerde 

bij de afzender, want alles doorloopt zijn baan. 

 Als jullie geloven een beproeving te kunnen ontlopen, dan kan dat misschien voor het 

moment wel zo zijn, maar vanwege de verbinding komt een soortgelijke beproeving op je af en 

opnieuw sta je ervoor om deze aan te pakken of weer te ontwijken en deze weer niet aan te 

pakken. Wees echter getroost, er komt alsmaar weer een mogelijkheid. Zolang tot je allemaal in 

de volkomenheid bent teruggekeerd, zolang zullen jullie beproevingen meemaken en de een na 

de ander afleggen en gesterkt eruit tevoorschijn komen. 

 Jullie hebben de periode tussen je twaalfde en je vijftiende levensjaar belicht. Jullie 

beseften de periode van de kindertijd naar de tijd als jongeren en menigeen onder jullie werd zich 

de ernst van deze periode bewust. 

 Nu kom Ik op Mijn woord terug: “Als jullie niet worden als de kinderen, kunnen jullie 

niet in het Hemelrijk binnen gaan”. Opdat jullie deze woorden niet verkeerd begrijpen, leg Ik je 

de betekenis ervan uit: Het kind leeft nog in een zekere geborgenheid van de schepping en voor 

het grootste deel ook nog in de geborgenheid van het ouderlijk huis. De beslissingen hoeft het 

zelf niet te nemen. Het voegt zich hierin gewillig, of ook niet. Doch met het betreden van de 

leeftijd van de jeugdigen wil het ook tot eigen beslissingen komen. 

 Dat hebben jullie aan de hand van het voorbeeld van het Vormsel leren kennen. Er werd 

een eigen besluit gevraagd, dat jullie deels te vroeg vonden. Jullie hebben thans voor een ander 
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Christendom gekozen. Als jullie op de reeds ingeslagen weg groeien, zo is mijn leer, die Ik jullie 

bracht: DIEN DE NAASTE IN LIEFDE. 

 Het kind is in zijn gedrag nog gevormd door de schepping, die het omgeeft. Het ontdekt 

de wereld, ook de aarde. Met toenemende leeftijd groeit het in het kinderlijk bewustzijn. Het 

beweegt zich vaak nog in dromerijen, gelooft nog in de engelen, die hem begeleiden, wanneer 

men hen erover vertelde, vertrouwde de woorden van de ouders, leraren en anderen, die hen door 

het leven begeleiden. Dit vertrouwen spreek Ik aan, als Ik zeg: “Als jullie worden als deze 

kinderen”. Het ‘zijn’ als een kind, dat -zonder voorwaarde- hangt aan degenen, die hem terzijde 

staan, die hem op de kinderlijke weg begeleiden, het vertrouwen, dat het heeft in vader, moeder, 

grootouders, dat alles wat ze doen juist en goed is, en dat ze hen helpen. Hier is het vertrouwen 

bedoeld, dat slechts een kind naar volwassenen kan hebben. Als je dit oervertrouwen als kind niet 

hebt, dan is het heel zwaar voor je om God, je Vader, en daarmee ook Mij, te vertrouwen. Dan is 

het woord, dat je thans hoort als een wind, die niet in je diepte doordringt, die voorbij waait en 

vergaat. Maar hoor of lees Mijn woorden en vertrouw deze als een kind. 

 Jullie geloven aan God, de eeuwige Vader, die zijn handen beschermend boven je houdt 

en jullie de weg wijst, die je moet gaan om volkomen te worden. Wanneer jullie deze of gene 

weg nogal weerbarstig gaan, jullie gaan hem toch met kinderlijk vertrouwen. 

 Wie dit oervertrouwen in zijn jeugd niet heeft meegemaakt, heeft grote moeite met het 

begrip Vader in de hemel. Het is voor jullie mensen nu een begrip, want om jullie de Vader, 

waarmee Ik Een ben, in zijn volle draagwijdte te verhelderen, is onmogelijk. Begrijp daarom 

Mijn woorden: “Als jullie niet worden als de kinderen…” hetgeen niet gelijk staat met 

“terugvallen in infantiele tijden”.  

De mens wandelt verder door de jaren naar volwassen-worden. In de jeugd, die jullie met 

deze overgang binnen traden, is jullie de wereld van volwassenen voor het eerst vol bewust 

geworden. Aan de ene kant weliswaar de vrijheid, maar aan de andere kant ook de beperkingen 

en opgaven. Hoe fijn was het toch niet om als kind dromend te spelen, maar nu begint de ernst 

van het leven, zoals jullie het uitdrukken. Nu geldt: Wat jullie tot nu toe niet hebben geleerd, 

wordt alsmaar moeilijker om te leren. Nu laten zich al duidelijk je zwakten zien, waar je steeds 

harder mee geconfronteerd wordt, bijvoorbeeld met het betreden van het beroepsleven.  

 Zo mogen jullie de volgende jaren als volgende opdracht gegeven zijn, opdat jullie over 

de ernst van de net begonnen jeugdtijd nadenken, deze periode nog eens aan je geestesoog 

voorbij laten gaan en je verschillende zaken, die vandaag besproken zijn hier in de gemeenschap, 

nog duidelijker kunnen worden. Ik schenk jullie Mijn licht van inzicht, opdat jullie je zelfkennis 

kunnen verdiepen en groeien in het bewustzijn, het licht tegemoet. 

 Nog veel zou Ik jullie willen leren en nog veel zou Ik jullie willen verhelderen. Ja, Ik zou 

in ieder van jullie de innerlijke bron willen wekken, zodat je geen werktuigen meer nodig hebt, 

maar op de innerlijke impulsen attent zijn, die uit de innerlijke bron in je stammen en je nu reeds 

indirect leiden en stap voor stap tot het directe <innerlijke woord> voeren. Ik wil ieder langs die 

wegen leiden, die hij of zij zich voor dit leven heeft uitgezocht. Waarlijk, Mijn veelgeliefde 

leerlingen, wanneer jullie moeite doen en aan jezelf werken zoals tot nu toe, dan gaan we met 

grote schreden omhoog op het steile bergpad, en de zon van verlichting neemt bezit van je en Ik 

zal in je alles ophelderen en aan het licht brengen.  

 Leef in het hier en nu! De verleden tijd dient je slechts, de toekomst is een doelstelling, 

maar het <Hier en Nu> is je leermeester. Op ieder moment, wil Ik herhalen, kunnen jullie 

opnieuw kiezen voor het lichtvolle wereld-netwerk om je heen of voor de verdere verduistering 

van de materie. Makkelijker is het om aangenaam in het donker te blijven rondhangen en de 

<oude rommel> vast te blijven houden, dan om je hier en nu te veranderen, doch, dat is alleen 
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schijnbaar, want eens moet ieder zich veranderen en naarmate de oude <karresporen> dieper zijn 

ingesleten, des te moeilijker is het om te veranderen.  

 Daarom: Pak aan en verander jezelf, zoals heden in het Hier en Nu, gesterkt met Mijn 

kracht, door Mijn zegen vervuld om geestelijk te gaan leven! Komt Mijn schapen, Mijn 

geliefden! 

 

      AMEN  

 

 

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 32 
 

  Mijn geliefde leerlingen, Ik, JEZUS CHRISTUS, groet jullie. De vreugde van de hemel is 

met iedereen afzonderlijk. Jullie doen van ganser harte moeite en toch gaat ieder zijn 

persoonlijke, eigen weg over deze aarde naar God en Ik ga hem met hen. 

Jullie doorleven verschillende fasen op de weg terug naar de eeuwigheid. Fasen, die ook Ik als 

Jezus doorlopen heb. Ook Ik had twijfels over de opdracht, die Mij in het hart geschreven was. 

Ook Ik vond Me niet goed genoeg, voor de schriftgeleerden te praten, omdat Ik uit een eenvoudig 

volk kwam en de taal van hun niet zo machtig was. Ook Ik ben dikwijls vanuit Mijzelf in de 

eenzaamheid daarvandaan gelopen, om Me elders weer te hervinden. Ik heb gehuild, gesmeekt, 

op de knieën gelegen, gebeden: "O Vader, help Mij, sta Me bij!" Ik ben de weg tot het einde 

gegaan en ook jullie zullen de weg met Mijn kracht en Mijn hulp gaan en de weg van liefde in het 

Licht van de eeuwigheid voltooien. 

  In de terugblik op de jeugdtijd zijn ook jullie jeugddromen weer wakker geworden, die 

jullie eens voor je huidig leven had. Jullie wilden de sterren van de hemel halen, iets groots in het 

leven presteren, waardoor heel de wereld, Ik beklemtoon het woord "wereld" trots op jullie zou 

kunnen zijn. Jullie wilden je uit het alledaagse tillen, vrij zijn, omdat de ziel haar verlangens 

spiegelt. Op jeugdige leeftijd waren de zielenkrachten nog niet zo verborgen, als ze vandaag 

gedeeltelijk zijn, daarom ook jullie verlangens. Alles, wat in vorige incarnaties niet gelukt is, trad 

in deze jeugdtijd door je ziel in het bewustzijn. Het leven lag nog voor je en deze keer, zo namen 

jullie je voor, zal het me lukken en de mens probeert de sterren te grijpen. 

  Maar de sterren, Mijn geliefde leerlingen, liggen jullie voor de voeten. Niet in de verre 

kosmos zijn ze te vinden, ze zijn direct om je heen. Ze grijpen naar hen, naar al degene, die om 

jullie heen op jullie weg naar het Licht zijn. Zij allen zijn inwendig lichtstralend, niet enkel hoe 

een ster of een zon, maar hoe duizenden zonnen en nog meer, net als ook jullie, enkel de 

menselijk geworpen schaduwen door de incarnaties hebben dit Licht verhuld en jullie opgave is 

het, deze zonnen weer tot stralen te brengen. 

  Mijn geliefde jongeren, al de mensen, je kinderen, je partner, je ouders, alle familieleden, 

alle bekenden, je vrienden, ja zelfs diegenen, waarmee jullie nog in tweedracht leven, zijn jullie 

sterren. Breng ze tot stralen! Jullie hebben die kracht in je, want jullie zijn Kinderen van de 

Allerhoogste, kinderen van God. Bewust hebben jullie dit aardse kleed aangetrokken en het 

verlangen, dat in jullie opstijgt en deels nog machtig is, is het verlangen naar de voleinding. 

 Hoe hoort zich dit verlangen in de mensen te spiegelen? De mens heeft weliswaar de 

ervaringen en gelooft, dat hij in dit of in dat vak zijn talenten tot ontwikkeling moet brengen. 

Toch niet, zoals gezegd, ergens of waar ook is de tijd, om deze talenten in te zetten, maar in het 

hier en nu. Hier en nu ook wanneer je juist - symbolisch gezien - door de woestijn gaat, twijfelt 
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en bidt zo zoals Ik deed, zullen ook jullie de weg uit de woestijn weer vinden en je herkent, met 

al je fouten, tekorten, zwakten, zijn jullie het licht uit de eeuwigheid, dat op de plaats straalt, waar 

het op het dit ogenblik geplaatst is. 

  Een licht vermoeden van de hemelse liefde vervult je hart, toen je aan je eerste jeugdliefde 

terugdacht. Toen was de ziel nog open voor de instraling van het hoogste liefdesvermogen, van 

het Een zijn met een wezen, dat je aanvult, waarnaar je al honderden, ja, al vele duizenden jaren 

hebt verlangd. 

  Wat God verbonden heeft blijft eeuwig bestaan en deze eeuwigheid straalde in je eerste 

aardse liefde. Daarom ook jullie bedroefdheid, toen deze aardse liefde brak, brak zoals een glas, 

dat op de grond valt en versplintert. Tegelijk is dit een symbool voor je, dat op aarde, hier in het 

materiële zijn, niets eeuwig blijft bestaan. Alles op aarde is vergankelijk. Deze vergankelijkheid 

werd jullie zo diep bewust, dat dit je ten diepste pijn deed. In de latere jaren had je de pijn 

overwonnen, maar het verlangen naar die ander is zolang in je, tot je met deze verenigd wordt. 

Een vlam voor de troon van God, door Hem gezien zijn in alle eeuwigheid, dat is je duaalziel. 

  Wanneer jullie op de weg van zelfkennis verder gaan en steeds bedrevener worden in de 

liefde, wanneer jullie begrijpen, dat liefde werkelijk geen doel nastreeft, uitgezonderd zich geven, 

dus zonder verwachting, wanneer je liefde tot al je medemensen ontwikkelt, ongeacht welk 

gebrek je aan ze merkt, ongeacht hoe ze zich tegenover je gedragen. Als je niet meer anders kunt, 

dan je liefdevolle hart te laten stromen in de schepping, naar de kleine levende wezens tot ze de 

grootste en boven alles uit in het universum, de gehele schepping omsluiten, dan, Mijn geliefden, 

is je Duaal je nabij. Ongeacht of zij zich in het aardse kleed bevindt, zoals jullie, of in de 

geestelijke gebieden. 

 Wanneer ze in de geestelijke gebieden is en je standvastigheid door meerdere beproevingen op 

de weg naar het licht bewezen hebt, dan wordt deze ziel je als je beschermengel gegeven. In het 

begin laat ze zich nog niet kennen, maar de liefde overweldigt je met zo’n intensiteit, dat je in je 

innerlijk meteen weet: De ziel, waartoe ik behoor is alle eeuwigheid en in alle eeuwigheid, is mij 

nu nabij. 

  Is deze ziel in het aardse kleed, zo voltrekt zich iets overeenkomstigs, want de zielen zijn 

ongebonden. In de slaap van de mensen vinden beiden zielen zich in liefde samen, want ook in de 

geïncarneerde duaalziel brandt hetzelfde verlangen zoals in jou. Degene, die in de liefde vooruit 

is, zoekt zijn duaalziel, die bij hem hoort, om hem te helpen. Wanneer hij gevonden is, dan weet 

zij: "Ik heb hem ontmoet" door een droom of door menselijke ontmoeting. Het is wel moeilijk, 

wanneer deze beiden elkaar leren kennen, want het is een groot verschil, of het goddelijk kind, de 

zoon van de Vader, zijn goddelijke evenbeeld herkent, de broeder of zuster in het licht of dat 

beiden door incarnaties in het aardse gebied belast tegenover elkaar staan. 

 Mij geliefde schapen, hoe groot het verlangen naar je duaal ook mag zijn, Ik herhaal: Enkel 

door de liefde tot je naaste kun je deze ziel meer nabij komen. Wanneer je een zeer moeilijke 

partner aan je zijde hebt, dan is dat een grote opgave in het hier en nu om deze partner lief te 

hebben, hem te eren en met begrip zijn/haar zwakheden aan te nemen in het bewustzijn, dat je 

ook zelf niet vrij van fouten en zwakheden bent. Het is eenvoudig, om met een partner samen te 

leven, waarmee geen moeilijkheden zijn, waar dat, wat eens als oorzaak aangericht was, al 

vereffend werd. 

  Veel moeilijker vormt zich je leven, wanneer nog werkingen uitvloeien en het partnerschap 

onharmonisch verloopt. Degene, die de geestelijke weg betreedt, heeft dan de opdracht, dit 

moeilijke partnerschap in het licht te tillen. Ook voor de gehuwden in deze wereld gelden 

hemelse wetten. Als je met je duaal verbonden bent, sinds alle eeuwigheid en in alle eeuwigheid, 
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in de gedachten van de Vader al altijd voorhanden, dan geldt deze wet ook voor een aards 

partnerschap, zolang jullie in het aardse kleed verkeren. 

 Ik weet en zie het aan jullie gedachten, wanneer jullie terugkijken, dat datgene, wat Ik jullie 

zei, niet eenvoudig te leven is. Weet echter, Mijn geliefden, dat de Liefde van de Vader voor 

jullie menselijk handelen steeds begrip heeft en ook jullie zullen leren om voor al je medemensen 

begrip op te brengen! 

  Wanneer afgebroken partnerschappen achter je liggen, dan voel je, of je van ganser harte 

alles kunnen vergeven en niets nadraagt. Wanneer nog negativiteit in je aanwezig is, probeer dan 

met Mijn kracht en Mijn bijstand het op te lossen, want het verleden, Mijn geliefden, kan 

opgelost worden, waardoor je vrij het licht tegemoet kunt wandelen. De partner, die op het 

geestelijke pad verder is, dient in ieder opzicht voorbeeld zijn, want dat, Mijn geliefden, is de 

levende liefde. 

  Niet steeds kunnen jullie aan deze norm voldoen. Ook hier zeg Ik opnieuw: Mijn en 

daarmee het begrip van de Vader is met je, wanneer je steeds moeite gedaan hebt en samen 

geprobeerd hebt in het licht op te lossen, wat gebonden was. Alles wat je overkomt, zo heb Ik 

jullie geleerd, hebben jullie eens zelf veroorzaakt. Nu is het je opdracht, geen verdere oorzaken 

meer te scheppen, maar de eerdere op te lossen, indien je deemoedig de werking draagt en liefde 

schenkt, waar men je nog aanvalt of krenkt. Wandel met Mij en Ik bevrijd je van aangrijpende 

belevenissen uit vorige incarnaties. Als een vluchtige droom verschijnen ze in je bewustzijn. 

Jullie vragen om vergeving en vergeven zelf en vrij is je ziel. Is deze weg zo niet wonderlijk? 

 Zelfs wanneer jullie je, figuurlijk gezien, op de wandeling door de woestijn bevinden, dan 

gebeurt toch iets. Heel kleine wonderen, Mijn geliefden, zijn om jullie heen. Zo ontelbaar vele, 

enkel zien jullie ze niet, omdat jullie naar het grote wonder uitzien, naar de verlichting, die jullie 

als een bliksem doorstraalt en je uit het aardse tilt. Maar, waarheen? Herken de humor in Mijn 

woorden! Uit jullie hier en nu, uit de opdrachten, die jullie jezelf gegeven hebben? Waar jullie 

ook heen gaan, je kunt deze zelf gestelde opdracht niet uit de weg te gaan. Wanneer ze nu niet 

opgelost worden, dan lossen ze later op, maar opgelost worden ze. Waarom niet meteen? 

Vreugdevol, bevrijd, kunnen jullie dan verder wandelen. 

  Het dieptepunt is niet zo diep als jullie denken. Zien jullie Mijn hand niet, die zich uitstrekt 

naar die enkelen van jullie en jullie wil opheffen in het licht van de gedachte: "Ik Ben, waar ik 

ben, een kind van de Allerhoogste, bereid, O Vader, alles te vervullen.  

Denk over deze woorden na, en neem je de opdracht voor! Ga innig verbonden met Mij door de 

komende week en Ik help je in je huidige situatie! Mijn liefde is altijd met jullie. Mijn kracht 

vervult jullie, Mijn zegen doorstraalt jullie en het licht van de hemel begeleidt jullie! 

 

   

AMEN 

 

 

 

 DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 33 
 

  Mijn geliefde vrienden, Ik, JEZUS CHRISTUS, ben als steeds vanaf het begin van jullie 

samenkomst tot aan het einde midden onder jullie. Voor jullie onbewust pulseer Ik in jullie zielen 

binnen en verhef de schaduwen naar het Licht. 

  Mijn vreugde is met jullie, daar jullie in deze Gemeenschap open en eerlijk met elkaar 

spreken, je inzichten niet onder een mantel van quasi-vroomheid verhullen, doch werkelijk met 
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elkaar werken en daardoor elkaar wederzijds helpen op de weg naar het Licht, naar de Liefde, 

naar Mij en daarmee naar de Vader. 

  Waarlijk, alles behoort jullie toe. Niet alleen deze kleine aarde is jullie door God, de 

Vader, geschonken, maar ook al de bewegende planeten, zelfs die uit de verste hemelsferen, alles 

is van jullie. Ook de Zon, het middelpunt van jullie planeet-systeem, is jullie geschonken. Van 

alle gesternten ontvangen jullie kracht. Iedere planeet vervult zijn opgaven, als geschenk voor 

jullie, om jullie te onderhouden en onder “jullie” wil Ik hiermee allen insluiten, die uit de 

Scheppingsgeest kinderen van God genoemd zijn. Schouw in de verten van de kosmos, die door 

jullie geleerden steeds verder en diepgaander onderzocht wordt, alles is van jullie. Dit is 

bovendien slechts de zichtbare Schepping, de onzichtbare potentieert zich nog eens 7 maal 7 keer 

en alles is aan jullie! God schenkt zich weg in Zijn scheppingskracht aan Zijn kinderen. Ik 

verschenk Mij in de Liefde aan jullie. In de eeuwige Rijken is er geen “mijn en dijn”, maar alleen 

het “ons Rijk” van allen. 

  Het is de Kracht en Heerlijkheid van de Vader, die bij jullie binnen stroomt en wanneer 

jullie eenmaal allen weer in het goddelijk tehuis zijn, dan is het ook “jullie Rijk, jullie Kracht en 

jullie Heerlijkheid” waarin God de eeuwige Vader zich in alle eeuwigheid kan spiegelen. Dan is 

de zin in het door jullie uitgesproken Gebed van Eenheid, dat Ik jullie leerde: “ons Rijk kome…” 

tot eeuwig-heilige-Waarheid geworden. 

  Nog grenzen jullie je af in het overheersingsgebied van die krachten, die meer willen 

zijn dan God, de eeuwige Scheppergeest. Beseft, dat de “Val” juist begon met de gedachte: “Ik, 

Sadhana, wil een eigen gebied, waar ik over de mensen kan heersen”. Zij begreep de Liefde van 

de Vader verkeerd en wilde niet zien, dat Hij, de Al-ene, zich in Zijn Liefde deemoedig boog en 

nimmer heerst, dat Hij uit deze deemoed aan Zijn kinderen de vrije wil schonk, nadat deze voor 

de Liefde of tegen de Liefde en voor het Heersen hadden besloten. Uit het “ons is het Rijk, de 

Kracht en de Heerlijkheid” werd een gedeelde Schepping en nog steeds zien jullie op de 

materiele aarde de uitwerkingen van deze eerste Val-gedachte.  

  Kijk naar het kleine land, waar de volksgroepen elkaar over en weer uitmoorden. Ieder 

strijdt om een stukje land waarop hij wil heersen. Is dat de liefde, die God, de Vader, jullie door 

Mij aan het kruis heeft laten zien? In de hemelse rijken is de gedachte aan scheiding nimmer 

geweest. Deze gedachte bestaat alleen buiten de zuiver-geestelijke wereld. God, de Vader, ziet 

jullie allen in de Eenheid en zo ook Ik, de mensgeworden Liefde. Ook alle zuiver-geestelijke 

Wezens zien jullie als een Eenheid, in het Licht van de eeuwigheid. Wat er van jullie door allerlei 

ervaringen gaat, is niet je ware Wezen, doch is slechts als verschillende Geestes-schaduwen, 

schaduwen van Wilsvrijheid, die jullie geschonken werd en die jullie doorlopen hebben. De 

Geestesvonk is geheel rein. Het Kind in jullie, de Zoon, de Dochter is dus eeuwig zuiver.  

  In de eeuwige Thuissfeer zijn er zoals ook hier op aarde, geestelijke families. De laatste 

keer sprak Ik met jullie over je Duaalziel. Vandaag wil Ik slechts kort, later uitvoeriger, op de 

geestelijke familie ingaan, hoe zij in de hemelse regionen leeft. 

  De verbinding van het Duaalpaar in het Licht van de eeuwig-goddelijke-Liefde, in de 

zegen van de Vader, is doorstraald van de meest reine Liefde en de hoogste kracht van de 

scheppingsmacht. In deze scheppingsmacht, waar een Duaalpaar van omstraald is, kan het 

Wezens uit de Ontwikkelingsgebieden aantrekken. Wezens, die dus als kinderen qua trilling 

passen bij het Duaalpaar, de ontwikkeling doorlopen hebben van het geestelijk mineraal, via de 

geestelijke plantenwereld, de geestelijke dierwereld, de natuurwezens, hebben doorlopen 

(daarover nadien meer). De geestelijke wetten daarvan verklaar Ik jullie later. Zo een klein 

wezen, dat dus het geduld van het mineraal, de vreugde en schoonheid van de plant, de wil van 

het dier heeft doorlopen, en zich tot het niveau van een natuurwezen ontwikkelde, dat al opgaven 
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vervulde op mineraal, planten en dierenniveau, wordt liefdevol ontvangen, in zegenende kracht 

omhuld en vanuit de geestelijke Vader en Moeder stromen de Kindkrachten in dat wezen. 

  Als deze Kindeigenschapskrachten, die vooral geduld, liefde en barmhartigheid 

omvatten, zijn voltooid, dan brengen de Duaal-ouders dit kind naar de Vader en God, de Vader, 

zegent dit wezen en verheft het tot Zijn Kind, tot Zijn Zoon cq. Zijn Dochter terwijl alle reine 

Scheppingskinderen als een jubelkoor dit bezingen. Tot dit kind, dat ondanks deze 

ontwikkelingsweg, hier genoemd, reeds vanaf Oereeuwigheid, dus als Godsgedachte, bestond en 

nu in het geestelijke leven binnen trad, is eveneens vanaf Oerbegin, waarbij jullie niet jullie 

aardse tijd mogen denken, wordt een geesteskind samen gebracht om weer een duaalpaar te 

vormen. Volgens de eeuwige wet trekken deze zich over en weer aan en vormen samen een 

gemeenschappelijke Vlam voor Gods troon. 

  De tijd in het geestelijke is er een van groeien in wijsheid en liefde. Het geesteskind 

wordt ingeleid in de wijsheid van de hemelen, in zoverre haar ouders het vermogen. Het bezoekt 

daar ook geestelijke scholen en het heeft van het begin aan net als jullie de vrije wil en de vrije 

besluitvaardigheid. De vader en de moeder vormen een Eenheid, zij zijn geestelijk ondeelbaar. 

  In de Geest is het vrouwelijk-principe meer gezegend met het aandeel aan geduld, liefde 

en barmhartigheid, waarbij de Goddelijke grondeigenschap Orde, Wil, Wijsheid, Ernst, wel 

voorhanden, maar niet zo sterk ontwikkeld is. Bij het mannelijke duaalwezen zijn orde, wil, 

wijsheid en ernst meer uitgebouwd, en geduld, liefde, barmhartigheid ook wel aanwezig als 

zegende beginsel van de Vader, maar niet zo ontwikkeld als bij het vrouwelijk principe. Beide 

duaalwezens vullen elkaar onafscheidelijk aan, waarbij geduld, liefde en barmhartigheid, beleert, 

behoed en inleidt in de goddelijke wijsheid. Orde, wil, wijsheid en ernst nemen het opgroeiend 

Godskind bij de hand en tonen hem de verten van de kosmos, de verten van de schepping en de 

taken, die in dienende liefde vreugdevol verricht mogen worden. Maar besef, beide principien 

zijn gelijkwaardig en vormen samen een Vlam voor Gods Troon. Niets in het goddelijke Rijk van 

Liefde staat los van de rest.  

  Na deze korte uitleg over de geestelijke Thuisbasis, die jullie slechts menselijk of 

vermenselijkt kan worden geschilderd, daar jullie nog niet staat zijn om het wonderbaarlijke 

proces volledig te kunnen begrijpen, nu terug naar jullie aards bestaan, naar het Valgebeuren. 

  Er zijn zolang oorlogen gevoerd, zolang jullie kunnen terugdenken in de geschiedenis. 

Alle optekeningen getuigen jullie daarvan. Alsmaar weer een gedeeld Rijk, alles in stukken 

gedeeld en in afsplitsingen. Zelfs de Goddelijke Wijsheid in brokken, uiteen gevallen in vele 

religies en allen geloven de enige, ware en juiste leer te bezitten. 

  Het heiligste, wat in de hemelse hoogten aan de Geestwezens is geschonken, namelijk 

de Schepping met de hen geschonken Scheppingsmacht te beleven en Wezens van 

onuitsprekelijke en ongeevenaarde schoonheid te scheppen en als Kinderen naar de Vader te 

brengen, deze wonderbaarlijke Kracht en Macht is hier op aarde gezonken onder het niveau van 

de dieren. 

  De dieren zorgen alleen maar voor het behouden van de soort. De Mens weet niet, dat de 

scheppingskracht, ook hier in het aardse gebied, heilig is. Het is deze scheppingskracht, die uit 

een eitje en een zaadje een Kind doet ontstaan, een kind van God, dat bezield wordt door een 

zuiver-goddelijk-wezen in haar innerlijke kern, zoals Ik al zei, slechts verdonkerd door haar tocht 

vanuit vrije wil, het hebben en bezitten-willen en in het willen heersen. 

  Mijn geliefden, Ik weet, dat het voor jullie niet makkelijk is om Mijn Woorden in hun 

diepte geheel te begrijpen, in jezelf te verwerkelijken en deze daardoor echte te verstaan. Als 

jullie door deze avond echter slechts een klein vonkje van de eeuwige, heilige Kracht, die in jullie 

werkt, mee nar huis nemen, dan kan Ik jullie verder leiden, tot je het juiste begrip uit de wijsheid, 
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die in jullie ontsloten wordt, bereikt. De driftkracht in jullie is heilig, zij is scheppingskracht. Als 

jullie deze driftkracht in verbinding met je partner door liefde om weet te zetten in gedreven zijn 

tot het zich wegschenken in liefde, dan hebben jullie de eerste schrede voltooid naar deze heilige 

scheppingskracht.  

  Des te meer jullie je aan Mij toewijden in je innerlijk, des te reiner zal ook je liefde voor 

je partner worden. Als er meerdere partners zijn, dan zul je meer en meer gaan inzien, dat de 

eenheid in de Goddelijke Liefde slechts met een partner juist kan worden beleefd. Je kunt de een 

allen liefhebben, zonder de ander pijn te doen. Zoals het in de hemel is, zo zal het ook op aarde 

zijn: Verenigde kracht, die zich samen steeds naar hogere sferen beweegt, totdat Ik voor jullie 

bewust op ieder moment tegenwoordig kan zijn, ook bij jullie liefdevolle vereniging (waarbij 

jullie ook nu noch Mij, noch je begeleidende engelen kunnen wegsturen, want Wij zijn steeds 

aanwezig).  

  Beseffen jullie, Mijn geliefde leerlingen, dat jullie verschillende stadia doorlopen. De 

een heeft op dit gebied meer te oefenen, de ander minder, daarvoor op andere terreinen weer 

meer te doen, al naar gelang. Ik leid en help jullie, samen met de engelen, die jullie terzijde zijn 

gesteld. 

  In laat in je hart het juiste begrip ontstaan voor het “Ons Rijk kome…”. Voor ieder komt 

het moment, als jullie je maar voortdurend en van harte inzetten, waarop je terugkijkt en zegt: “O 

heer, wat was ik toch dom, ik heb me vastgehouden aan dit stukje materie en Jij legt mij de ganse 

schepping in de schoot…! O Heer, vergeef me mijn menselijk denken!” De hele schepping hoort 

jullie allen gelijkelijk. Een schepping, waarvan jullie je geen voorstelling kunnen maken. 

  Nu kom Ik terug op het begin van het Woord van vandaag terug. Kijk samen met jullie 

wetenschappers in de tot nu toe ontsloten sterren stelsels. Niet alleen in de sterrenhemel, die jullie 

kunnen waarnemen, doch nog verder in de stelsels, die jullie met je sterkste telescopen kunnen 

zien. Kijk jullie zendingen aan, die hierover berichten en Ik zeg jullie, dat je geen einde kunt 

vinden, zelfs al kunnen jullie de lichtsneldheid ver achter je kunnen laten. 

Jullie kunnen in alle oneindigheid reizen en nimmer zullen jullie een einde van de schepping 

vinden. Jullie weten immers, dat dan de tijd is opgeheven en je dientengevolge als geestwezen 

nooit een einde aan de schepping zullen vinden, want ook jullie zijn betrokken om alsmaar nieuw 

te scheppen en te vormen. 

 Wanneer jullie te zijner tijd je sluiers hebben afgeworpen zullen jullie vreugdevol 

verder scheppen en vormen, oneindig. Want alle vreugde en alle macht is jullie geschonken, alle 

heerlijkheid ligt in jullie handen, want de Vader spiegelt zich in Zijn kinderen, want het is Zijn 

liefde, dat ben Ik. Derhalve groei in het “aan ons is het Rijk…”. 

 Ik zegen jullie, Mijn geliefde vrienden. Denk wijs over Mijn woorden na en ook over 

het door Mij geleide gesprek tussen jullie. Denk ook na over het begin van je beroepsleven en het 

binnen treden in de leeftijd van de volwassenen! We maken hierna wat grotere leeftijdsschreden, 

eerst in het 5jaars-rythme, later aan het einde van deze persoonlijkheids-scholing in een 10jaars-

rythme. Laat eveneens in het licht van Mijn woorden, de aanvang van jullie beroepsleven, ook 

jullie huwelijk, aan je voorbij trekken en werk zoals nu ernstig verder aan jezelf! Mijn vrede en 

Mijn liefde doorstalen jullie allen.  

 Ik, de goede Herder, ben in ieder van jullie. 

 

 

      AMEN 
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DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 34 

 
 Mijn trouwe leerlingen, Ik, JEZUS CHRISTUS, jullie vriend en broeder, straal met Mijn 

begrip, dat uit de Liefde stroomt, in jullie menselijke harten. Ik weet zeer goed, wat het betekent, 

in het menselijk kleed met de aan deze hechtende zwakheden over de aarde te gaan. Daarom wil 

Ik in het bijzonder benadrukken, dat alles, wat Ik aan jullie in de scholingen over het profetische 

woord heb gezegd, enkel een wegwijzer voor jullie kan zijn, niet de weg bestemmend, want jullie 

zijn vrij, absoluut vrij. Iedereen van jullie gaat in zijn innerlijk met Mij zijn persoonlijke weg. 

 Alles, wat Ik aan jullie berichtte over het Oervaderland, over het valgebeuren, in het verleden 

en ook in de toekomst, is voor jullie geen geloofsdogma. Het is voor jullie vrij, om Mijn Woord 

aan te nemen of ook niet en wel op de enigste grond, dat de waarheid enkel in jullie zelf als zulks 

bekent worden kan. Wat door werktuigen aan jullie medegedeeld wordt, behoor je steeds in je 

innerlijke te onderzoeken. In het vooruit gaan op het lichtend pad, scholen jullie je in jullie 

gewaarwordingen, zo dat je tot het weten geraakt, scheppend uit de innerlijke wijsheid: "zo 

ongeveer, zoals het verbeeld werd, kon het zijn", want hoe het werkelijk is, Mijn geliefden, 

kunnen jullie met je menselijk verstand niet begrijpen en ook niet doorgronden, zo hoogstralend 

is de heiligste Waarheid uit God, de Vader. 

 Wat jullie overgebracht wordt, is telkens op lagere stralende gevoelens omlaag 

getransformeerd, die zich pas langzamerhand door de scholing verhogen en daardoor de 

innerlijke wijsheid ontsluiten. Daarom is alles, wat je leest, wat je hoort, enkel in de aanzet de 

waarheid. Jullie zelf zijn opgeroepen, in jullie innerlijke te zoeken en de scheppingswetten zelf te 

beleven, want alle wetten monden uit het ene, dat Liefde heet. 

 Voor jullie tegenwoordige bewustzijn is het belangrijk, het goede te behouden en het andere, 

wat je nog niet begrijpen kunt, naast je neer te leggen, en jullie op dat te concentreren, wat jullie 

helpt, in jullie ontwikkeling voorwaarts te schrijden. 

 Zo heeft iedereen onder jullie verschillende problemen, zoals in het gesprek zichtbaar werd. 

De angst om de kinderen, om de wegen, die ze nog gaan, zorgen, die, hoe jullie herkennen, jullie 

eigen belangen in de kinderen terugspiegelen, en ook moeilijkheden met het lichaam, wat nog zo 

sterk op dit leven op aarde gericht is, en daardoor wordt de kracht in de mensen nog niet als de 

scheppingskracht uit God herkend. 

 Ik weet, dat jullie op jullie levensweg terugkijken en twijfelende gedachten koesteren, hoe 

jullie met jullie verleden ooit tot Mijn bewuste navolgers kunnen worden, die dat, wat Ik 

volbracht heb en nog meer, eveneens volbrengen kunnen. Het verleden is onbelangrijk, het hier 

en nu, het ogenblik is het beslissende moment voor de toekomst. 

 Het verleden is enkel in zoverre belangrijk, dat je herkent, deze eigenschappen heb ik 

meegebracht, ze hebben zich al in de kindertijd uitgekristalliseerd en hebben zich in de loop van 

de levensjaren nog versterkt. Jullie geloven, door de schuld van de omgeving- Ik echter zeg jullie, 

niet door de omgeving, maar door jullie zelf, want jullie zijn de bouwer van je noodlot, jullie 

levens. Want reeds door je gedrag in de kindertijd vormt onbewust jullie ouders, jullie opvoeders, 

jullie leraar, jullie werkgever, jullie scheppen voor jullie zelf je omgeving. Jullie zijn werkelijk 

vormgever van je levens. Iedere ziekte, alles wat jullie overkomt, heeft haar oorzaak in je 

Scheppingswil. Zozeer verstandelijk dit ook mag klinken, toch is het zo, want ook dat is een Wet: 

De Wet van de vrije Wil. 

 Voorbeeld: Jullie strijden om je zelfbewustzijn. Al in de vroegste kindertijd werd dit door 

dominante ouders afgenomen. Jullie waagden het niet tegen het woord van ze je te verheffen en 
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bent in jullie innerlijk dus in werkelijkheid nog steeds de kleine jongen of het klein meisje, die tot 

in het hier en nu zijn standpunt in de omgeving projecteert, en deze omgeving reageert op jullie 

projecties: zo hoe jullie het verwachtten. Als ziel hadden jullie die dominante ouders uitgezocht, 

waardoor je vroeg leerde, jullie nog zeer sterke eigenwil in te tomen en te leren, de Wil van 

anderen mensen te accepteren. In het mensenkleed hebben jullie nu weliswaar de wil van jullie 

ouders geaccepteerd, maar gelijktijdig hebben jullie de fout begaan, dat je je nu onder de wil van 

alle andere mensen geplaatst hebt en de slinger daarmee niet in het gouden midden hebt laten 

zwaaien, maar in het andere extreme hebt laten uitslaan. Je hebt je op de wil van je omgeving 

afgestemd. 

 Wanneer jullie dit herkend hebben, dan kun je ogenblikkelijk je positie veranderen, doordat je 

je van het Kinschap van God bewust bent en ook de gelijkheid van alle andere Kinderen van 

God. Met Mijn kracht en hulp leren jullie dan erg vlug, dat je je wil volstrekt kunt vervullen, 

wanneer je je meteen in de Wil van God afgestemd hebt en wel in vrijheid. Je medemensen 

zullen dit accepteren, zullen je Ja of Nee aannemen en je zelf zult niet meer heen en weer 

slingeren tussen "maar" en "misschien", maar hebt een heldere lijn uitgezet en ga bewust je weg. 

 Dit bewustzijn kunnen jullie ook naar je kinderen toe stromen. Ook zij zijn voor jullie 

gelijken, kinderen van de Vader, ook zij gaan hun weg aan Mijn hand. Schenk hun de vrijheid 

vanuit het innerlijke. Deze vrijheid is heel anders, als de vrijheid in het uiterlijke. Herken, dat je 

weliswaar van buiten uit je kinderen laat verzorgen, ze als opgroeiend mens bekijkt, maar in je 

innerlijk speelt hetzelfde proces zich af, als bij jullie, ze zijn nog de kleine jongen, resp. het 

kleine meisje, en je staat je kinderen daarmee in de weg, dat ze tot een eigen zelfbewustzijn 

geraken. .Onverschillig welke leeftijd de kinderen hebben, dit zelfbewustzijn horen jullie je 

kinderen al zo vroeg mogelijk te schenken: "Ik ben een kind van de Allerhoogste. Mijn vader, 

mijn moeder zijn voor mij nog voor een hele tijd mijn beschermers. Ik ontwikkel mezelf." 

 De liefde, die jullie in je kinderen leggen, terwijl je ze vanaf het begin los laat en ze niet als je 

eigen bezit beschouwt, maar als kinderen van een Vader en God, deze liefde zal jullie met je 

aardse kinderen verbinden, zolang je over de aarde gaan. Wat je probeert vast te houden, waaraan 

je je bindt, dat zul je verliezen. 

 De verbreking van de binding door je kinderen voltrekt zich op verschillende manieren, terwijl 

ze niet willen leren, zoals jullie het willen, terwijl ze wegen inslaan, die jullie zorgen baart, en 

veel meer. Ze proberen zich daardoor van je te distantiëren, je te laten zien, dat ze een eigen 

persoonlijkheid zijn. Geloof Mij, Mijn geliefden, alles, wat je overkomt: in de familie, op de 

werkplek of anderszins om jullie heen, is niet toevallig. Alles is reactie, alles gebeurt voor jullie 

inzicht, voor jullie stappen vooruit. Wanneer je bewust door je dag wandelt, dan kunnen je de 

vele aanwijzingen op elk moment helpen. 

 Ieder mens, onverschillig in welke toestand hij of zij zich bevindt, is een kind van de 

Allerhoogste, en in ieder mens, ben Ik alom tegenwoordig en sta in je broeder, in je zuster voor 

je. Ongeacht hoe deze mensen handelen, of ze naar je opvatting in de tegenwoordige tijd gefaald 

hebben, of niet. Ik ontmoet jullie door deze mensen en toon je de spiegel, waarin jullie je, terwijl 

jullie een oordeel vellen, kunt bekijken. Maar let op: Met ieder oordeel, oordeel je over je zelf! 

 Hoe vaak oordeel je over je naaste en ook over je kinderen? Met ieder oordeel, Mijn geliefden, 

leggen jullie onwrikbaar het gedrag van jullie medemensen vast. Deze oordelen vormen zich tot 

een vooroordeel en in deze vooroordelen ben je dan gevangen, steekt alle mensen om je heen aan 

- zo als je zegt - in een zekere lade en ziet het licht niet meer, dat in deze mens voor jou, enkel 

voor jou, straalt, opdat je tot inzicht komt. 
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 Denk over Mijn woorden na en onderzoek jezelf in de komende veertien dagen, hoe vaak je 

nog over je naaste oordeelt, hoe jij nog over de een of andere lacht, over zijn aanstellerij struikelt, 

kijk dan naar jezelf! 

 Ik vraag of je ieder dag tien minuten tijd neemt, wie wil, ook langer, je in een meditatieve 

houding begeeft, je in het goddelijke centrum van Orde begeeft, het Centrum in de stuitbeenregio, 

het straalt rood, een zacht rood, zoals het avondrood - en dit Centrum van goddelijke Orde helpt 

je om je innerlijk te ordenen, je gewaarwordingen, in de goddelijke Liefde in orde te brengen, je 

gedachten, woorden en werken in dit goddelijke Ordelicht te overwegen. 

 Verwissel de innerlijke Orde niet met de uiterlijke Orde! Een voorbeeld: Wie overdreven aan 

een dwang onderhevig is, voortdurend te poetsen of steeds de handen te wassen, die ziet een 

probleem in zijn innerlijk over het hoofd, dat met deze Orde van doen heeft. De innerlijke Orde 

is: Gevoelens, gedachten, woorden, werken in de liefde te heffen; dat, wat Ik jullie leerde, de 

schepping en je medemens zo lief te hebben als je zelf. Met deze goddelijke Orde worden jullie 

tot aan het einde van je leven mee geconfronteerd, want het is de moeilijkste hindernis. 

 Iedere negatieve gedachte, iedere negatief gevoel, stoort de goddelijke Orde, stoort je 

bewustzijnscentrum, dat met de wijzers van de klok draait, dat jullie van top tot teen Een maakt 

met de aarde. Met iedere negatieve gedachte, met ieder negatief gevoel en ieder negatief woord, 

stort je in een chaos en verstoor je de innerlijke harmonie en die om je heen. De dan veroorzaakte 

chaos werkt meteen in je omgeving uit, overeenkomstig de Wet: Op actie volgt reactie! Deze 

chaos werkt opnieuw weer op je terug, want je omgeving spiegelt je innerlijk weer. Zijn jullie in 

harmonie dan is alles om je heen in harmonie. Stralen jullie in de liefde, dan verbreidt de Aura 

van je goddelijke Ordeningsbewustzijn zich uit en draagt jezelf in hogere bewustzijngebieden. 

 Begin dus nu ernstig je gevoelens, gedachten, woorden en werken te onderzoeken, 

langzaamaan wordt dan je Aura doorstraald en verliest alle donkere straling aan toorn en ergernis 

en Ik kan door jullie werken en datgene te volbrengen, wat Ik volbracht heb en nog meer. 

Tegelijk kunnen jullie misschien de volgende vijf jaren voornemen! De tijd dringt en Ik kan met 

jullie verder wandelen, opdat je Mij in je leert vernemen. Nu al leid Ik jullie door impulsen, nu al 

hoor je hier en daar Mijn liefhebbend woord in jezelf. Vrije broeders en zusters wens Ik Mij, die 

enkel voor zichzelf verantwoordelijk zijn en deze verantwoording met vreugde dragen en 

daardoor in het licht van de eeuwigheid, de Liefde, werken. 

 De avond is gekomen, de nacht is er. Voor jullie echter zal de innerlijke zon schijnen en steeds 

meer aan glans winnen, een zon, die jullie weg belicht, ook wanneer het vaak nog zo donker 

schijnt, de duisternis moet er zijn, opdat jullie het Licht weten te waarderen. Zo moet er ook de 

diepte zijn, opdat jullie je ook over de hoogte verheugen. Nu, kom en laat ons verder wandelen! 

 Mijn zegen, Mijn liefde en Mijn vrede is werkelijk in en met jullie. 

 

 

        AMEN 

 

 

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 35  
 

  Mijn geliefde vrienden, Ik, JEZUS CHRISTUS, ben met Mijn openbarend Woord midden 

onder jullie, om jullie te steunen en te helpen. 

  Zie, jullie huidig aardse leven, jullie oponthoud in tijd en ruimte, is de som van al jullie 

ervaringen tot nu toe in meerdere incarnaties. Jullie ziel leeft echter buiten tijd en ruimte. In haar 
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is alles tegenwoordig, de reinste hemelen, het Heiligdom van Godvader, de Thuisbasis, de 

Eeuwigheid, maar ook alle niveaus van verlaagde trilling en de erbij behorende planeten tot aan 

het huidig trillingsniveau, waar de aarde deel van uit maakt en waaruit deze zich met en door 

jullie in de komende tijd hogerop zal bewegen. Ja, de verwandeling in reeds in gang. 

  Als jullie terugkijken op je leven, zoals ook eerder gebeurde, dan helpt dat je om jezelf 

beter te begrijpen en daardoor ook beter begrip op te brengen voor je medemensen. Want als 

bepaalde gebeurtenissen enkele jaren zijn verstreken, dan laten zich deze met het huidige inzicht 

en uit het huidige blikveld beter begrijpen en jullie zijn ook in staat om bepaalde schuld goed te 

maken en niet alleen schuld uit het huidige leven (waarbij Ik jullie vraag om niet aan het woord 

“schuld” te blijven hangen) maar alles wat in jullie ziel is opgeslagen vanaf het begin van de Val, 

het doorlopen van de toenemende donkerheid, tot heden. 

  Wanneer jullie voor je eigen zielen-indrukken zouden staan, zouden jullie schrikken en 

geloven, dat jullie deze omvang niet meer zouden kunnen doordringen met het Licht van de 

Liefde. Daarom ben Ik, de Liefde van de Vader, naar de aarde gegaan om jullie allen een steun te 

zijn op de terugweg naar het Vaderland om jullie door Mijn Woord, dat slechts ten dele in het 

Boek der Boeken is opgetekend, de Liefde te laten kennen en jullie des te meer de kracht van de 

Liefde te laten ervaren, welke de sterkste Macht is, waarmee de duisternis verlicht kan worden.  

  Als jullie slechts een enkele eigenschap uit je huidige karakter, die niet in overeenstemming 

is met het Licht van Liefde, oplossen en deze eigenschap met Mijn hulp omvormen in het 

Lichtvolle, dan wordt door deze omvorming een kettingreactie volgen, die op hetzelfde ogenblik 

alles, wat met deze eigenschap ooit samenhing, opgelost en ook iedere schuld van je nemen, die 

met deze eigenschap samenhing.  

 Er zijn verschillende aspecten, waarmee jullie een en hetzelfde gebeuren kunnen bekijken. 

Ik sprak de laatste keer over zelfbewustzijn. Wanneer jullie Mijn Woorden nogmaals en oplettend 

in je opnemen, dan worden al veel vragen, die je vandaag nog hebt, al opgelost. Waar evenwel 

een rode-draad met extra intensiteit gaande is, daar is meestal nog een ander aspect voorhanden 

als de uiterlijke gang van zaken. Er is steeds sprake van drie niveaus, waarop deze 

zielentoestanden onderzocht dienen te worden: De eerste level is het grofstoffelijke gebeuren, het 

proces, dat met de 5 zintuigen is waar te nemen. De tweede is het niveau vanuit de ziel, dus de 

totaliteit van alles wat de ziel heeft meegemaakt, sinds zij de reine hemelen heeft verlaten. De 

derde hoogte van onderzoek is de geestelijke, nl. het beseffen waarom het reine kind van God de 

weg in de diepte heeft verkozen en waarom het zich hier en daar verduisterde. Alleen om een 

voorbeeld te geven: Om de in de diepten gestorte wezens, die met het reine Godskind uit het 

eeuwige Vaderland nauw verwant zijn, te tonen, dat er ondanks de verduisteringen steeds weer de 

weg naar het Licht mogelijk is. De verhalen van daklozen, die bedronken op een bank in het park 

zitten, dienen jullie als voorbeeld:  

 Ook hier dienen drie niveaus bekeken te worden: De zuiver-materiële: Je verstand zegt je: 

“betreffende is een deugniet, hij werkt niet, bedrinkt zich, voegt zich niet naar de regels binnen de 

samenleving, leeft slechts voor zichzelf”. Daarmee rijgen jullie oordeel aan oordeel en bekijk je 

je medemensen louter intellectueel.  

 Nemen jullie echter je hartegevoelens erbij, dan laten jullie je ziel spreken. Jullie trachten 

de dronken mens op de bank in het park in zijn toestand te begrijpen. Jullie maken je gedachten, 

welke omstandigheden deze aan de afgrond brachten, jullie hebben medelijden met hem en liefde 

stroomt van jullie naar de andere mens op de bank. De ziel heeft door dit medeleven al geleerd, 

dat er karmische samenhangen bestaan en dat ook zij de diepten van verscheiden aard 

doorschreed en heeft doorschreden. 
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 Nu gaat het erom ook nog het geestelijk aspect te belichten! Het geestelijke hier is de 

deemoed. Een heel zuiver geestwezen treedt voor God, de Vader, en bidt om zegen om door de 

duisternis te gaan om er als Lichtwezen werkzaam te zijn. Liefdevol maant de Vader en toont het 

reine Geesteskind de moeilijkheden, die kunnen komen. Daar alles in allen is begrepen, beseft het 

reine Kind ook de mogelijkheid van de eigen Val op de weg in de diepte.  

Doch de Liefde tot God is zo groot, dat er nauwelijks een Lichtwezen is, dat niet reeds deze weg 

door de diepte is gegaan. Aan het begin van de weg is het lichtwezen zich nog volbewust van 

haar lichteigenschap, maar met verder induiken in de donkere sferen wordt het licht steeds meer 

afgedekt. Echter, doordat het reine geestkind nog niet door eigen fouten is belast, is er iets in 

hem, dat zich nog niet identificeert met de werelden, waar het nu doorheen gaat. 

 Beschouw nu Mijn Woorden heel aandachtig. Hoe dieper dit reine Geestkind induikt in de 

donkere wegen, des te meer is het gevaar zich boven de wezens te stellen, die op deze etages 

wonen. Want met de non-identificatie komt ook de hoogmoed, die tot de Val heeft geleid en door 

het oponthoud in de Valsferen is het Lichtkind ook gedoken in de gedachten-, gevoels-, en 

daadsferen van het Valgebeuren, en het valt. Zou het niet vallen, dan zou het zich in de 

neergaande trillingsniveaus niet hebben kunnen handhaven. Het Lichtkind valt! Voor iedere 

lichtafgewende level legt het Kind een schaduwsluier om zich heen, die de ervaringen bevatten 

van de Valmogelijkheden en ook het doorleefde Valgebeuren. Dat is de Ziel. 

 Wanneer zulk een ziel beseft, dat het hoogmoedig is, dan neigt het zich vol deemoed voor 

God, de vader, want Hij de Alene gaf het Kind het inzicht hierin. Opdat het Lichtkind ook 

daadwerkelijk uitstralend Licht kan zijn, gaat het door de diepste deemoed en neemt incarnaties 

aan, die het in de afgronden van de mensheid voeren. In menige dronken figuur is zulk een 

deemoedsgang voltrokken. Dat is het geestelijk aspect. 

 Wie zo diep viel, dat alle medemensen op hem konden trappen, zoals jullie uitdrukken, die 

is waarlijk van harte deemoedig geworden en zal zich nimmer meer boven een van zijn 

medemensen verheffen. Nu hebben jullie ook een verklaring voor jullie moeilijkheid hier en daar 

om je met deze aardesfeer te identificeren en beseffen jullie de achtergrond. Jullie dienen niet 

alles zelf te doorleven. Enkelen gaan jullie vooruit, zoals jullie broeder op de parkbank. Zij 

dienen jullie als voorbeeld en daar alles met allen verbonden is, geestelijk een Eenheid is, is ook 

de totale ervaringsschat van alle zielen samen tot jullie beschikking, als jullie het tenminste 

willen. Daar jullie met de vrije wil zijn uitgerust, ligt het alleen maar aan deze, of jullie bereid 

zijn deze ervaringen aan te nemen en je in deemoed te buigen, zonder zelf de ervaringen van de 

diepste Val mee te hoeven maken. 

 Mijn geliefde leerlingen, een Lichtkind te zijn brengt vele beproevingen met zich mee, 

opdat dit Licht zuiver en helder straalt, opdat ieder van jullie zijn medemensen alleen maar liefde, 

zachtmoedigheid, en goedheid zonder enig oordeel, tegemoet brengt: Liefde, goedheid, mildheid, 

zachtmoedigheid, deemoed uitstralend uit het ontsloten geestelijk bewustzijn, uit het bewustzijn 

van jullie Zoon-, of van jullie Dochterschap van God. Ziet in dit licht jullie verleden en in dit 

licht van Mijn Woorden, die in jullie mogen werken, lossen jullie ook je huidige vragen op en Ik 

beloof jullie, dat toekomstige vragen in dit licht helemaal niet meer boven komen, want Ik voer 

jullie binnen in je innerlijke Wijsheid, opdat je alles om je heen in deze drie aspecten kunnen 

aanschouwen en niet meer met het verstand, met het intellect, bekijken, maar de diepere 

samenhangen leert kennen.  

 Daarmee groeien jullie stap voor stap binnen in de Eenheid van de schepping, in deze 

nieuwe tijd, waarvan jullie aan het begin van deze avond hebben gesproken. Een tijd, die vol 

wonderbaarlijks zal zijn, nog wonderbaarlijk voor jullie huidig verstand, maar in de toekomst 

vanzelfsprekend. Waarlijk, het zal analoog zijn als aan het begin van jullie industrieel tijdperk. 



 115 

Een inzicht volgt het andere, op alle niveaus straalt nieuw weten binnen, zoals destijds de ene 

uitvinding de andere achterna zat, zo wacht nu een volheid van geestelijke zaken, die reeds in 

jullie zielen binnen stralen en die hier en daar met volle kracht uit het onderbewuste naar 

bewustzijn omhoog dringen. 

 Unbewust leven jullie reeds allemaal, die Mijn Woord horen of lezen, in de nieuwe Tijd, 

een tijdperk van Licht, een tijd van de Geest, van voorbereiding op de Nieuwe Aarde. Nu nog 

onbewust, maar spoedig heel bewust. 

 Vele nieuwe technieken zullen jullie helpen om weer tot Eenheid met de schepping te 

komen. Ook jullie fouten in te zien en er zal jullie ook de mogelijkheid worden geboden om de 

dwaalwegen deels weer terug te schroeven, die jullie in de verkeerde richting tegen de schepping 

moesten gaan, omdat dit ook een deel van de ervaring moest zijn. Slechts daarom gedeeltelijk, 

omdat het proces niet geheel is om te keren. Jullie oude moeder Aarde is beroofd van haar 

schatten en draagt het verlangen in zich om weer naar het geestelijke te streven. Het verlangen zal 

nog groter worden in de komende tijd. Dat betekent het schudden en trillen van het aard-

oppervlak en uiteindelijk kom het zover, dat zij de mantelkorst afwerpt om weer zuiver geestelijk 

te worden. 

 Jullie zijn nu in de voorbereiding naar deze nieuwe fase, deze nieuwe Tijd. Jullie gaan als 

voorhoede vooruit, om jullie medemensen te helpen, want er zal wereldwijd een golf van Licht 

over de aarde gaan om al Mijn kinderen aan te raken, die Ik als Jezus Christus heb aangenomen, 

tot Ik hen als zuiver-reine kinderen weer aan de Vader overhandig. De golf van Liefde slaat reeds 

aan. In het onbewuste roept zij de grote turbulenties op, die jullie als oproer onder de volkeren 

waarnemen. Zoals Ik jullie uitlegde, wordt alles omhoog geslingerd naar de oppervlakte ter 

vereffening en zo zullen de zielen zich reinigen. Na deze zielen-reiniging volgt voor alle willigen 

de geleiding naar het Licht van de Liefde. In dit Licht, dat Ik ben, zal er voor korte tijd vrede 

onder de mensheid zijn. Slechts weinigen zullen opstandig zijn, slechts weinigen zullen Mijn 

uitgestrekte hand niet aannemen. Jullie zijn echter degenen, die dan aan Mijn zijde staan en Mij 

helpen om al Mijn schapen naar nieuwe weiden te geleiden. 

 Opdat Ik jullie met Mijn kracht van Liefde volledig kan doorpulsen, mogen jullie -weer 

overeenkomstig jullie vrije wil- van de ballast van alle menselijkheden bevrijden. Los jullie rode 

draad op, ga door jullie angsten heen! Als jullie Mij vragen, dan ben Ik bereid om jullie middels 

dromen en door uiterlijke gebeurtenissen opheldering te geven. Wat nodig is hiervoor is de 

afstemming op Mij, de Liefde. 

 Zo mogen jullie, Mijn geliefden, de oefening van de laatste keer herhalen en je bij een korte 

meditatie in het bewustzijn van de goddelijke Orde, in het gebied van het stuitbeen, erop 

concentreren, dat jullie met jullie moeder Aarde bewust een worden en niet tussen de werelden 

leeft, je niet te zeer identificeren met het menselijke leven hier op aarde, doch jullie je goddelijke 

Kindheid bewust bent. Neemt de instelling toe, dat jullie met beide benen stevig op de grond 

staan, dankbaar haar kracht aannemen, die zij schenkt aan het lichaam. Wees dankbaar voor 

iedere schrede, die jullie over de aarde mogen gaan. Wees dankbaar voor alles, wat jullie hier 

mogen meemaken, want het is deze Planeet, die door jullie in de eerstvolgende hogere Trilling 

gebracht zal worden en welke toestand door alle andere materiële hemellichamen gevolgd wordt, 

want ook hier treedt een soort kettingreactie op, zoals Ik jullie aan het begin van deze avond 

schilderde: 

 De bestrijding van een enkele negatieve eigenschap door de liefde-overgave aan Mij, lost 

deels gebeurtenissen van miljoenen jaren geleden op. En niet alleen dat, door jullie goede 

liefdevolle bereidheid om deze negatieve eigenschap bij jezelf op te ruimen, krijgt ook, daar alles 

met elkaar verbonden is, die medemens, die ook deze negatieve eigenschap heeft, een sterke 
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aanmoediging om ook bij zich deze eigenschap aan te pakken, zodat jullie op hetzelfde moment 

op de ganse aarde dit Licht uitstralen en ieder, die moeite doet, dit Licht ontvangt en door jullie 

goede wil wordt gesterkt. 

 Alles is zozeer met elkaar verbonden, als jullie het je vandaag nog nauwelijks kunnen 

voorstellen. De lucht van jullie adem gaat, zoals Ik al eens zei, over de hele wereld. Idem is het 

met jullie gevoelens, met jullie gedachten, met ieder woord. Niet alleen om deze wereld, maar al 

hetgeen van jullie uitgaat, plant zich in andere gebieden voort, om vervolgens weer versterkt bij 

de zender terug te keren. Dit is nl. een goddelijke regel, een kosmische wetmatigheid. 

 Zo mogen jullie Mijn woorden in jullie harten bewegen en jullie de volgende levensepisode 

voor ogen voeren tot het 35
e
 levensjaar. Als jezelf jonger bent, kijk dan naar mensen van deze 

leeftijd en ga bij jezelf na welke innerlijke gevoelens opkomen, welke gedachten in het 

goddelijke Licht en in de goddelijke Orde, die eveneens, zoals Ik jullie de laatste keer leerde, 

doorstraald is van goddelijke Liefde! 

 Mijn zegen en Mijn kracht zijn met ieder van jullie. Vragen over vragen, Mijn geliefde 

leerlingen, allen wil Ik jullie antwoord geven, want de goddelijke Wijsheid is grenzeloos. Kom 

dus met Mij in de diepte van jullie goddelijk Zijn. 

 

 

AMEN 

 

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 36 
 

  Mijn geliefde vrienden, Mijn broeder, Mijn zuster, Ik, JEZUS CHRISTUS, ga aan jullie 

zijde over al jullie wegen, en dikwijls geef Ik jullie al van te voren woorden van begrip voor de 

dingen, die op jullie afkomen. 

  Daarom vraag Ik jullie, Mijn Woorden in jullie levendig te laten worden, ze niet enkel als 

een galm in deze aardse wereld te vernemen, maar ze in jullie harten te graveren, daarmee je in 

tijden van behoeden en van beproevingen aan ze denkt. Beproevingen, die jullie door je hogere 

Zelf gegeven werden, dat naar het Licht van de eeuwigheid verlangt en dat in de volkomenheid 

terugkeren wil. In het werktuig mens vervolmaakt de ziel zich, geleidelijk. 

 Ik begrijp jullie in al je menselijke opwellingen. Ik liet toe, dat Mijn Leer van de Liefde in het 

boek der boeken staat opgeschreven, ook al, zoals Ik al vaak beklemtoonde, het een of het ander 

weggelaten of erbij gevoegd is, toch herkennen jullie in de jullie overleveringen, dat Ik als Jezus 

mens was, zoals ook jullie als mens zijn, met alle opwellingen, gevoelens, met van alles behept 

zijn en waarmee ook jullie nog strijden en streven. 

 Begrijp, dat Ik jullie vrije wil nooit kan zeggen of mag zeggen: Mijn Kind, ga deze of die 

weg! Daarom kies Ik in Mijn Openbaringen al vaak ver vooruit woorden, die jullie dan op een 

gegeven moment een hulp kunnen zijn. 

 Als Jezus huilde Ik ook. Als Jezus maakte Ik me ook zorgen. Denk maar eens daaraan, hoe Ik 

me gedroeg, toen Ik ervoer, dat Mijn vriend Lazarus gestorven was. Ik heb gehuild, Ik de mens 

geworden Liefde Gods, huilde, omdat Ik Mij op dat ogenblik, net als jullie, Mijn Grootte niet 

bewust was. Ook jullie zijn je Grootte niet bewust. Ook wanneer jij je om een kind zorgen maakt, 

denk je er niet aan, dat deze kinderen in werkelijkheid kinderen van de Allerhoogste zijn, 

uitgerust met Zijn kracht en heerlijkheid, Zijn erfenis dragend. 
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 Welke weg jullie kinderen ook hier op aarde gaan, je kijkt als mens enkel op deze ene manier, 

zonder het ziele- of geestelijke gebeuren te overdenken. Jullie handelen dus precies zo, zoals Ik 

als Jezus handelde. Maar de aan jullie overgeleverde geschiedenis gaat verder: Ik huilde, omdat 

Mijn vriend er niet meer was, voor Mij als mens niet meer zichtbaar. Toen werd Ik me pas van 

Mijn kracht bewust en Ik keek in de Wil van de Vader in Mij en besefte, dat er geen dood bestaat, 

dat ook de “vermeende dood” een soort drogreden van het aardse is. Ik ging heen en gebood het 

lichaam, de ziel weer op te nemen. Ik genas het verweesde vlees en Mijn vriend was bij Mij en 

bij allen teruggekeerd. 

 Wat wil deze boodschap ons zeggen? God in Mij had dit wonder toegelaten en dit wonder 

werd jullie door de Schrift doorgegeven, opdat jullie inzien, dat de Almacht van God boven alle 

dingen staat. Wat is dat eigenlijk, wat daar gebeurde? Het is Geest, die zich transformeert. Alles 

is Geest! Wat is het, dat je kinderen soms wegen doet gaan, die je zorgen baren. Wegen, waar je 

zo veel angst van krijgt. Het is de zich hoger getransformeerde ziel, het is de verlangende Geest 

in jullie. 

 Denk aan Mijn moeder in het aardse kleed, toen ze de weg van haar zoon aanschouwde: Een 

eerbaar ambacht had hij kunnen leren en had het ook geleerd. Door iedereen had hij geliefd en 

geacht kunnen worden. In plaats daarvan trok hij als oproerling door de straten, door stof bedekt. 

Hij beledigde hen, die volgens de mening van het volk God vereerden, te weten de 

schriftgeleerden, die bij de Tempel hoorden. Slangen- en adderengebroed noemde Hij hen. Mijn 

moeder zag, wat zou komen, namelijk, dat haar Zoon vroeg of laat een pijnlijke weg zou gaan. 

 Toen zij Mij ontving, werd haar gezegd: "Jij draagt de Zoon van God in je!". Maar toen de 

mens het kindje onder het hart droeg en baarde, was het haar kind, haar zoon. Zij voelde, zoals 

alle moeders beleven, die hun kinderen door het leven leiden en die voor hun enkel het beste 

wensen en enkel voor hun het beste willen, ongeacht hoe ze zich ook gedragen. Dus denk tijdens 

je zorgen en angsten aan Mijn moeder, in het aardse kleed Maria genoemd. 

 Dat er in de Geest enkel een eenheid bestaat en geen deling tussen de Geestwezens, dan 

kunnen jullie je als moeder in het aardse kleed in jullie zorgen en noden ook tot de engel van de 

barmhartigheid wenden: PURA (reinheid), in het aardse kleed Maria genoemd. Jullie worden in 

je angsten en zorgen getroost en gesterkt. Vanuit de Barmhartigheid stroomt jullie begrip toe, en 

wat zo bijzonder belangrijk is, ook begrip voor de weg van jullie kinderen, ook al is deze weg 

nog zo zwaar. 

 De stappen door de menselijke kader om in het zielensfeer te komen, is voor een moeder in 

het aardse kleed niet eenvoudig, wanneer ze ziet en gelooft, dat haar kind, ook als het al 

volwassen is, zich naar een afgrond begeeft. Het is verstandig, dat een moeder probeert, dit kind, 

dat ze onder haar hart gedragen heeft, voor de afgrond te behoeden, zich liever zelf erin wil 

storten, dan haar kind te laten vallen. Maar dat, Mijn geliefde vrienden, is niet de weg van de 

Liefde, die boven het menselijke uitgaat. Want wat zijn jullie kinderen? Jullie kinderen zijn jullie 

verruimde Ik en wanneer jullie gaan leren, met Mijn hulp of met de hulp van de engelen van 

Barmhartigheid om jullie kinderen vrij te laten, ze werkelijk van binnen uit de Vader in handen te 

leggen, dan pas zullen ze de weg gaan, die ze uit eigen vrije wil willen gaan, en ook zullen gaan! 

 Zolang jullie, die hun vader en moeder zijn, te sterke bindingen met je kinderen hebben, 

zolang bestem je de weg van jullie kinderen mee, want onbewust werk je op het pad van je kind 

in. Een verwachting en een voorstelling dwingt je kind juist deze of gene weg te betreden. Dat, 

wat Ik jullie zei, komt uit geestelijk inzicht. Laat deze woorden in je hart werkzaam zijn en kijk 

erachter, maar ook Mijn liefdevolle begrip voor jullie zorgen, maar ook Mijn waarschuwing! 

 

 Mijn geliefde schapen, geef jullie kinderen de vrijheid! 
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 Maar niet enkel je kinderen, ook je partner. Niet de uiterlijke vrijheid, maar de innerlijke 

vrijheid! Hoeveel beïnvloed je nog de weg van je naaste? Ik ga nog een stap verder: Hoeveel 

beïnvloed je - onbewust - ook de weg van je kennissen. Door een voorstelling, door je meningen, 

die je over ze hebt, druk je hun in een bepaalde richting. Is de ontvanger van je gedachtekrachten, 

voorstellingen en meningen labiel, dat betekent, weerstaat hij deze storm van gedachten niet, dan 

dwing je hem of haar jouw weg op te gaan. 

 Ik leer jullie ook de macht en kracht van de gedachten. Steeds weer heb Ik daarover gesproken 

en toch zijn jullie je steeds nog niet bewust, wat je gedachten allemaal kunnen aanrichten. Ook 

jullie zelf voeren vaak handelingen uit, die niet alleen uit jullie Wil stammen, maar beïnvloed 

werden. Dit hangt samen met de stralingsvelden. Jullie zijn ontvangers van stralingen, maar ook 

gelijktijdig uitzenders. Wanneer jullie je bijvoorbeeld op een straling afstemmen, de handeling 

misschien nog helemaal niet uitvoeren willen, maar enkel daaraan gedacht, dan hebben jullie je 

op de golflengte van een uitzender begeven, die jullie beïnvloedt deze handeling uit te voeren. 

 Jullie bevinden zich niet als enkel individu hier op deze planeet, maar jullie zijn ingesponnen 

en verweeft met, hoe Ik het jullie leerde, met de natuur, met de schepping, maar ook met jullie 

medemensen, met elk afzonderlijk. Daarom Mijn getrouwen, Mijn Leer van de Liefde aan jullie. 

Want zijn jullie gevoelens, gedachten en woorden door de liefdekracht gedragen, dan zullen ook 

je handelingen steeds in de Liefde zijn. Jullie zijn dan op de stralingsvelden van de Liefde, 

waardoor de instraling van de engelen en jullie beschermengel volgen. In deze stralingsvelden 

zijn alle goede geesten, die jullie dienen, ook de natuurwezens, die in Liefde dienen, en zo zijn 

jullie gelijktijdig beschermd voor stralingen van lagere natuur. 

 Nu verander Ik van thema en ga in op de straling van de lagere natuur, dus aardgebonden 

stralingen. Wanneer jullie, Mijn getrouwen, op het pad van de Liefde vooruitschrijdt, dan zal het 

ook jullie opdracht zijn, iedereen te helpen, die, zoals in het begin van deze huidige avond 

besproken is, zich nog in de aardse sferen ophouden en zich daarvan niet verlossen kunnen. Het 

is zelfs een wonderbare opdracht, want ze kunnen jullie zien, maar ze zien het Licht niet, omdat 

ze hun ogen voor het Licht sluiten. Maar jullie kunnen ze voor dit Licht ziende maken, door jullie 

gebed, door jullie Liefde. 

 Wanneer jullie, Mijn getrouwen, in de Liefde vertoeven, dan zijn jullie onder Mijn 

bescherming en daarmee in de bescherming van de zuiver geestelijke wereld. Onder deze 

bescherming kunnen jullie door de diepste dalen schrijden, waarin jullie broeders en zusters, die 

de duisternis onderzoeken, nog zijn, zonder dat je maar een haartje aangeraakt wordt. Liefde kent 

geen angst. Ik herhaal de zin: "Liefde, de ware Liefde, kent geen angst" Angst is een straling van 

de sfeer van de aarde. Angst maakt je aantastbaar, angst wordt ook overgedragen op de naasten, 

of in de velden, die jullie nog niet kunnen zien, of op jullie medemensen om jullie heen. Liefde 

verspreidt zich, Liefde weet, dat God, de Vader, Zijn Kind naar huis draagt, dat Ik Mijn schaap 

op de schouders leg, dat zich in het dicht struikgewas verstrikt had, en het omhoog draag in het 

Licht van de Eeuwigheid, in het Licht van het Thuisland. 

 Wanneer jullie nog onderhevig zijn aan angsten, dan heb Ik daar ook begrip voor, want ook Ik 

heb als Jezus met angsten geworsteld en gestreden - Ik herinner jullie aan Mijn Olijfbergnacht, 

maar niet enkel in deze nacht. Veel is niet aan jullie overgeleverd, waar Ik geworsteld heb en 

door angsten uitgeput raakte, door de dingen die op me toe kwamen, die mij, de mens Jezus, 

opgelegd werden.  

Ook Ik had uren van vertwijfeling, ook Ik had problemen. Waarom juist Ik? Dat heb Ik gezegd. 

Jullie zien, Ik was mens en het goddelijke in Mij was afgedekt, Zoals God in jullie is en jullie je 
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dat niet bewust zijn, zo was het ook bij Mij. Ik ben doordrongen, en ook jullie worden daarvan 

doordrongen. 

 Met Mijn kracht, die jullie bijstaat, met Mijn Liefde, die jullie draagt en met de 

barmhartigheid, die haar mantel om jullie heen legt, jullie omhult, spreek Ik: "O, zuster, broeder 

in het aards-kleed, wat begrijp Ik jullie goed. Kracht en sterkte stromen naar je toe, wanneer je de 

Wil van God laat geschieden, wanneer je gebed niet keer op keer te bepalend klinkt, maar 

wanneer je je in diepe deemoed begeeft en zegt: "Vader, zo als Jij het wilt! Ik kan enkel vragen in 

mijn onbegrip over de diepste samenhang. Vader, Jouw Wil geschiede." 

 Plaats steeds de wil van God op de voorgrond, wanneer je bijvoorbeeld jullie broeders en 

zusters, die in het zielenkleed nog aardsgebonden zijn, wilt helpen. Op het moment, waar jij iets 

wilt, ben je al niet meer in de deemoed. Waar jullie geloven, de armsten der armsten te kunnen 

helpen, zijn jullie, Mijn geliefden, in Valgedachten verstrikt en naderen jullie de straling van deze 

aardgebonden zielen. Dat is ook de reden, waarom er zoveel mensen zijn, die vanuit de intentie, 

te willen helpen en zich niet meer kunnen verzetten tegen deze zielen. Ze hebben nagelaten, de 

wil van God in alles te laten voorgaan en zich enkel als werktuig van Zijn doorstromende Wil, 

die in de Liefde werkt, te zien. 

 Mijn geliefde vrienden, Mijn schapen, laat Mijn woorden in je harten toe, dit zeg Ik nog een 

keer. Laat ze niet wegsterven, maar laat ze in je gegraveerd zijn, opdat ze jullie te zijner tijd, tot 

hulp zijn, wanneer je ze nodig hebt. Mijn kracht, Mijn liefde en Mijn zegen zijn met ieder 

afzonderlijk van jullie, zijn met al Mijn kinderen!  

 

 

  AMEN 

 

 Ik, de reine PURA, in het aardse kleed MARIA genoemd, ben bij en met jullie.  

 

Wanneer jullie ons roepen, mogen Wij jullie helpen. Wanneer jullie in de straling van de liefde 

zijn, kunnen wij jullie ieder moment behulpzaam zijn. Zoek eerst het Rijk Gods, dan wordt jullie 

in de volheid alles, wat in de wil van de Vader is, geschonken! Voel steeds meer de Eenheid in 

liefde! Wij jullie broeders en zusters uit het Licht, staan klaar om te helpen, waar het toegestaan 

is, want jullie hebben de vrije wil, wij respecteren die.  

 

 Zo voelen jullie je geborgen!  

 

 Neem onze uitgestrekte handen aan en de liefde van de Vader kan door ons tot jullie en door 

jullie tot de naasten stromen. Jullie zijn Lichtdragers! Wanneer jullie je van deze opdracht bewust 

zijn, straal dan dit Licht uit, ook in je omgeving. Wij zijn met jullie, en Ik, PURA, zegen jullie uit 

de Barmhartigheid van de Vader. 

 

 Al onze Liefde is met jullie. 

 

AMEN 
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DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 37 

 
 Het is Mij, JEZUS CHRISTUS, en allen, die met Mij naar jullie komen en onder jullie 

verwijlen, een grote vreugde om jullie in jullie Openheid naar elkaar toe waar te nemen en te 

zien, hoe ieder onder jullie zich oprecht moeite getroost op de weg, het Licht tegemoet, 

voorwaarts te komen, ook als het vaker zo lijkt, dat jullie je in een kring bewegen. 

 Mijn geliefde Schare, de schreden, die jullie doen, zijn vaak zeer klein -en ze moeten 

klein zijn- want veel ligt er op de weg, dat jullie bij grotere stappen over het hoofd zouden zien. 

Derhalve mogen jullie je in diepste deemoed naar de kleine stappen buigen, reik allen Mij de 

hand en wandelt bewust en zorgvuldig op dit pad, dat smal en eng verloopt, maar stevig omhoog 

leidt! 

 Buk je steeds weer naar stenen, die onder je voeten liggen. Neem deze in de hand en denk 

over deze na. Wat zijn deze stenen, die je op de weg liggen? De steen is hier symbool voor het 

Woord, voor de Liefde, die Ik jullie na aan het hart leg. 

 Ieder Woord is in je ziel gegraveerd. Als jullie met zeven-mijls-laarzen door zouden razen 

om maar vooruit te komen, dan zou menige kleine stap je ontgaan, zo menig Woord van Liefde, 

en jullie zouden om moeten keren en de haastig gegane route terugkomen om weer tot Mijn 

Woord te geraken, je deemoedig te buigen, het aan- en op te nemen en erover na te denken.  

 Mijn Woord is Liefde. Het is jullie opgave om alles, wat om je heen niet in liefde vibreert, 

alsnog in de Liefde te brengen, doordat jullie je neigen, bukken, en de steen, die zwaar in je hand 

ligt, op te heffen en Mij aanreikt. 

 De steen schijnt jullie hard en vast. Jullie kennen de uitdrukking: “zijn hart is van steen”. 

Liefde laat deze steen zacht worden, liefde doorstraalt deze, liefde verbindt tussen jullie hart, 

jullie verstand-denken en jullie intellect. De steen wordt door de liefde en de deemoed geslepen. 

Hij verliest zijn harde kantjes en hoekjes, begint te glanzen en jullie naasten spiegelen zich erin. 

Dan beseffen jullie innerlijk, in je hart, al je zwakheden. In de te bewerken steen spiegelen zich 

ook de zwaktes van de naasten, die bij jullie resonantie vinden, dus jullie eigen zwaktes laten 

zien. 

 Des te meer als deze steen tot een Liefdessteen wordt, des te meer spiegelt hij, krijgt 

vakken als een geslepen diamant. Daardoor spiegelt zich nog meer in jullie, wordt jullie 

bereidheid om zelfkennis te ontwikkelen en nog groter wordt jullie deemoed, daar jullie zien: “O 

Vader, waar sta ik, jouw Kind?” 

 In deze deemoed neigen jullie je opnieuw en zeggen: “Vader, niet ik, maar Jij in mij! Niet 

ik wil dingen in beweging zetten, maar Jij, O Vader, moge Jij de dingen naar Jouw Wil bewegen, 

want wat ik in mij zie, is zoveel, dat het mij bijkans terneer drukt. Hoe zou ik ooit thuis komen, O 

Vader, zou Jij mij niet de hand reiken en mij niet met Jouw overgrote Barmhartigheid en Jouw 

Alliefde overgieten!” 

 Wanneer jullie je op deze wijze de deemoed veroveren, dan zal zich steeds minder in deze 

geslepen steen in je innerlijk spiegelen. Nu begint zich Mijn Liefde in hem te weerspiegelen, 

want door jullie bereidheid om jezelf te veranderen en ook door de daad van de verandering, 

verandert zich tegelijk jullie omgeving, waarmee jullie een netwerk vormen. Jullie omgeving 

verandert zich net zo in kleine stapjes, als jullie moeizaam, maar steeds opwaarts, gaan. Als jullie 

na een tijdje terug kijken, stellen jullie met verbazing vast: “O Heer, Jij hebt gelijk gehad. De 

weg is niet meer zo zwaar. De problemen hebben zich opgelost. Liefde swingt om mij heen. Ik 

heb geen problemen meer met mijn kinderen. Met mijn partner ben ik in meer harmonie 
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gekomen. Mijn vrienden en bekenden wenden zich steeds vaker tot mij, als ze in moeilijke 

situaties zijn en Jij, O Heer, kunt hen door mij hulp geven”. 

 Dan lijkt deze innerlijke steen op een briljant met weinig inkervingen en spiegelt het Licht 

van de Eeuwigheid, de Liefde, in de verte van deze aarde en van de kosmische ruimte. Jullie 

hebben je bewustzijn verhoogd, zijn allang niet meer aan aards-materieel-denken geketend., doch 

hebben het verstand met hert hart verbonden en jullie blik in de innerlijke verte gericht, in 

kosmische vertes en scheppingen, die Ik jullie in de schoot wil leggen. 

 Hoe eng is nog jullie horizon. Als Ik luister naar jullie uiteenzettingen luister, dan swingt 

een beleving van jullie naar Mij toe, dat jullie je als in een kooi gevangen voelen, woedend aan 

de spijlen rukt en gelooft, dat er niks beweegt. In jullie woede zal zich ook niks bewegen, maar 

alleen uiterlijk, mijn geliefde leerlingen, innerlijk beweegt zich zeer veel. Reeds jullie reactie 

veroorzaakt weer aktie en leidt jullie - nog onbewust - naar nieuwe feiten en omstandigheden, die 

jullie uiteindelijk helpen in te zien, dat de vermeende spijlen, waaraan jullie rukken, helemaal niet 

bestaan.  

 Alleen wat jullie op het moment met je aardse zintuigen bevatten, is voor jullie existent. 

Bij de een of andere ontwaken nu geestelijke zintuigen en jullie begrijpen hogere bewustzijns-

niveaus, maar bevatten moeten jullie deze toch nog. Als jullie de hand niet uitstrekken, dan kan 

dit hoger niveau je op grond van je vrije wil niet tegemoet treden. Nu hoor ik jullie kreet: “Maar 

ik wil toch, Heer!” Het is precies deze wil, je eigen wil, die jullie laat rammelen aan de 

vermeende spijlen. 

 Wat is ‘Wil?’ Wat is vrije wil? En wat is de Goddelijke Wil? 

 Als de ziel haar aardse lichaam betreedt, onderwerpt zij zich aan de wetten van het 

lichaam. Ze heeft tevoren dit lichaam opgebouwd. De genen werden door de zich incarnerende 

ziel reeds mee bepaald. Welke genen bijvoorbeeld dominant zullen werken, dat bepaalt de zich 

incarnerende ziel. Ook geen-defecten, zwaktes, gaan van de ziel uit, tevoorschijn geroepen door 

de verzwakte scheppingskracht in haar, die door fouten in vorige incarnaties zijn bepaald.  

 Dat wat jullie tegenwoordig zijn, is aan de ene kant de scheppingskracht van jullie ziel, en 

aan de andere kant echter, daar de ziel zich aan de mens en dus aan de materie moet overgeven, 

de wil van de mens. Ook de mens heeft zijn vrije wil, maar tot op zekere hoogte. 

 Is de ziel uitgegaan om karma vrij te maken en/of om een opdracht te vervullen, en kan zij 

deze in het aards lichaam niet volbrengen, dan rebelleert zij, eerst zacht, dan steeds sterker. Het 

lichaam wordt ziek of er gebeurt een ongeval. Jullie geloven, dat een toeval dat lot heeft doen 

ontstaan, nee, de ziel werkte via de mens, werkte via de materie en leidde, op grond van haar 

vrije wil, het lot naderbij, opdat zij zich via de mens voortaan beter kan bewegen en wel in die 

richting, die zij zich had voorgenomen. 

 Iedere onrust in de mens, iedere ontevredenheid, is een spiegeling uit de ziel. Ook het 

ongelukkig zijn, de verlangens, die jullie in je dragen, dat alles komt uit jullie zielen, ook diepere 

belevingen, die jullie van de mens uit gezien niet kunnen verklaren. Zuiver naar het uiterlijke 

gezien schijnt alles in orde en niettemin overvalt je plotseling een diepe treurigheid of een 

verlangen, dat niet is te beschrijven. Waarom? Jullie ziel meldt zich. 

 Vind de ziel geen mogelijkheid, ook niet door leed, om via de mens tot haar opdracht te 

komen, dan maakt ze zich los van dit menselijk kleed, het leven trekt zich terug. De mens kan 

nog zozeer willen, nog zozeer aan het leven hangen, zijn willen en wensen is beëindigd, hij moet 

zich in het lot schikken, hij voelt het leven wegglippen. Hij moet zich in de wil van de ziel 

begeven, hij moet zich voor haar buigen, daar de ziel een hogere trilling heeft dan het fysieke 

lichaam. De vrije wil van de mens is derhalve beëindigd. 
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 Nu staat boven de wil van de ziel ook nog de goddelijke Wil. Maar deze goddelijke Wil 

laat Zijn kind de absolute vrije hand. De ziel kan de weg via de donkerheid kiezen of de weg naar 

het Licht. Godvader houdt altijd op gelijke wijze van haar en schenkt haar altijd gelijke kracht en 

liefde. Alleen, Mijn getrouwe Schare, wanneer de fonkelende edelsteen in jullie innerlijk door 

meerdere incarnaties werd afgedekt, kan deze de Lichtkracht van de Vader - het Leven, de Liefde 

- niet meer opnemen en de ziel verliest aan scheppingskracht. 

 Jullie weg is, zoals Ik aan het begin zei, om deze edelsteen vrij te maken - tot op de 

kleinste inkervingen, die moeten zijn, opdat jullie in het aardse verder kunnen existeren – opdat 

de scheppingskracht, die gelijk is aan de Liefde, die Ik ben, weer door jullie kan werken en de uit 

de ziel opstijgende verlangens en onvrede gestild wordt. 

 Uit het dringen van je innerlijk weten jullie: Er is nog meer als ik met mijn zintuigen kan 

bevatten en “ik wil meer begrijpen!” Door jullie “Ik wil” zijn jullie weer gestruikeld over de 

deemoed, want jullie zuivere gedachte zou moeten luiden: “Vader, niet ik, maar Jij door mij, 

alleen kan ik deze steile helling naar de Top niet, alleen met Jouw hulp”. Dat geldt voor al jullie 

moeilijkheden! Als het jullie steeds bewust is, dat jullie uit jezelf, namelijk uit je mens, helemaal 

niks kunt, want het Leven is Liefde en Leven is Geest, dan doen jullie ook moeite voor de ware 

deemoedigheid.  

 Liefde geeft! Liefde laat het kind alle wegen kiezen, die het wil begaan. Het moet ze 

echter niet allemaal begaan, en allemaal doorlijden. Het kind kan ook leren van het lot van zijn 

medemensen. Maar menige van Mijn geliefde, door Mij aangenomen kinderen, willen perse zelf 

door iedere ervaring heen. 

 De Liefde laat gaan! Mijn schaapje loopt aan de lang lijn. Het springt nog nar deze 

vlinder, naar die kever, staat misschien aan de afgrond, maar Ik houd het niettemin vast. Wat wie 

zich eenmaal tot Mij heeftgewend, wie een keer zijn Naam door Mij heeft horen roepen – dat 

moet niet perse in het menselijk kleed zijn, maar in de ziel – wie Ik bij zijn Naam heb geroepen, 

die is van Mij, waarheen hij of zij ook nog naar toe mag snellen. Het duurt niet lang of het 

schaapje is weer aan Mijn zijde, gaat heel dicht tegen Mij aan staan en Ik leid het naar groen 

weiden uit de door jullie geciteerde Psalm 23. 

 Jullie hebben nu een beetje tijd voor je, waarin je over Mijn woorden kunt nadenken, 

waarin jullie aan jezelf rekenschap geven, wat jullie van datgene, dat je geschonken werd, ook 

verwezenlijkt hebt. Ik ben altijd hulp en steun en samen met Mij begeleiden jullie de beschermers 

en begeleiders uit de zuiver-geestelijke hemelse wereld. 

 Denk na, waarom jullie nog aan de imaginaire spijlen rammelen, waarom jullie je niet vrij 

en licht als de Liefde, die het leven is, verheffen om boven de wolken te zweven. 

 Denk terug aan je eerste liefde! Destijds gingen jullie als over wolken. Ik zei jullie bij de 

desbetreffende scholing: De hemelse Liefde swingde zich met jullie tezamen. Denk erover na, 

waarom deze Lichtheid in je leven nog niet is ingetreden, waarom jullie nog met een zware tred 

wandelen, waar Ik, de Goede Herder, jullie toch zo nabij ben. Tracht ook, Mijn geliefde schapen, 

in jullie innerlijk te gaan en Mij, Jezus Christus, in deze geslepen edelsteen te herkennen!  

 Blijf niet staan voor de spleet van de geopende innerlijke Poort, sla niet je blik ter neder 

voor het Licht, dat jullie tegemoet straalt en waar jullie je in spiegelen en je eigen zwaktes ziet, 

maar reik Mij je hand en zeg: “Heer, met Jou doorloop ik alle wegen, zij het ook nog zulke 

zware, nog zo doornige. Ja, ik zie al rozen tussen de doornen bloeien, mij tot vreugde.”  

 Kijk een beetje terug, maar ga niet in het verleden verposen en ga niet weer in de oude 

boeien, maar tracht in het moment te leven: In het hier en nu het leven te ervaren, dat in je 

stroomt, niet alleen het fysieke leven, doch ook de geestelijke instraling!  
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 Denk ook aan de drie levels, die steeds zijn te onderzoeken: de menselijke-, de ziele- en 

de Geestelijke level! Beweeg jullie nu uit het menselijke met zekere tred omhoog in dat van de 

ziel, opdat de mens begint om de ziel te dienen en zich daardoor de sferen van je bewustzijn gaan 

verwijden. Alleen zo krijgen jullie een kijk achter de coulissen. 

 Voorwaarde is echter de deemoed en - Ik herhaal het met bijzondere nadruk – het zich 

buigen en zich bewust worden van de eigen zwaktes. In dit zich buigen en zich bewust worden 

van jezelf krijgen jullie dan kracht, het Ware Leven uit de scheppingsmacht. Langzamerhand 

wordt jullie de mogelijkheid geschonken om datgene, dat jullie nu al in het geestelijke in 

verschillende gebieden volbrengen, mee over te nemen naar je menselijk bewustzijn, zonder dat 

jullie weer meteen vervallen in de hoogmoed, tot welke indrukwekkende prestaties je in staat 

bent (hoor de humor in Mijn stem…).  

 Het is het leven, de liefde, die alles in jullie en door jullie volbrengt, het is de 

scheppingsmacht. Zij alleen dient jullie Doel te zijn, niet de een of andere Macht, waarvan je 

droomt, krachten, waarmee je wenst om de wereld uit zijn voegen te tillen. Jullie hebben de 

kracht waarlijk in je, als jullie je in je goddelijke Zoon-, cq goddelijke Dochterschap kunnen 

beseffen.  

 Welnu, Mijn getrouwe schare, denk allen na. Mijn zegenende Liefde is met jullie en met 

al Mijn aardekinderen. Ook diegenen, die als ziel thans aanwezig zijn en met jullie als ziel door 

deze scholing gaan, zijn door Mijn liefde beroerd en gezegend. De zegen straalt in heel de 

schepping. 

 

 

      AMEN  

 

  
 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 38 
 

 Mijn geliefde vrienden, wij zijn gemeenschappelijk op bergwandeling en lassen een korte 

pauze in, terwijl we nieuwe krachten scheppen en terugkijken op de weg, die we tot hier gegaan 

zijn. Ik, jullie Berggids, ben bij jullie, reik jullie geestelijk een verkwikkende dronk, breek Mijn 

Brood met jullie, en Mijn zegenende Kracht stroomt in ieder. 

 Jullie kijken in de steile afgronden, die jullie overwonnen hebben. Jullie zien je 

medewandelaars, waarop jullie, samen met Mij - symbolisch gezien - wachten, want allen 

gezamenlijk willen wij de top, het doel, bereiken. In een kameraadschap, die door Liefde 

gedragen is, helpt ieder elkaar: Een voor allen en allen voor een. Blijft er een iets achter, omdat 

de weg hem op het ogenblik wat moeilijk schijnt, dan helpen alle anderen geestelijk mee, dat de 

klip overwonnen en onder omstandigheden er omheen gegaan wordt.  

 Zo stroomt de Liefdeskracht, die Ik jullie met het water des levens geschonken heb, naar al 

jullie medewandelaars, die zich links en rechts vanwaar jullie nu in het leven staan samen met 

jullie op het bergpad bevinden. Jullie zien vanuit jullie post de moeilijkheden, die jullie 

medewandelaars nog moeten overwinnen. Maar zie, om op de bergtop te komen, zijn er steeds 

meerdere wegen en het steilste, moeilijkste pad, kan jullie weliswaar sneller op de top brengen, 

maar een meer spiraalvormige omweg leidt eveneens en op een meer gemakkelijke paden naar 

het doel! 

 Daar jullie je hand in de Mijne hebt gelegd, beloofden jullie tevens om al diegenen steun en 

hulp te zijn, die om je heen zijn als je partner, als jullie kinderen, als je vrienden, als jullie 
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bekenden. Ook wanneer intermenselijke moeilijkheden op te lossen zijn, het zijn niettemin die, 

die Ik vol vertrouwen op je weg liet komen of je weg liet kruisen. Ik vertrouw jullie dus, dat je 

bereidwillig de last van je medezuster draagt, omdat jullie het beloofd hebben. 

 Vanuit jullie menselijk gezichtspunt gezien, zijn al jullie beschrijvingen je eigen zwakten en 

klippen, waar jullie op dit klein rustpunt bovenuit behoren te groeien. Want wanneer jullie naar 

boven naar het doel kijken, dan beseffen jullie, dat je stappen nu zekerder en vaster moeten zijn, 

omdat de wandeling langs een smalle richel voert, die Ik jullie al beschreven heb. Zo zeker, dat 

jullie zelfs in de dichtste mist van je mens-zijn slaapwandelend verder kunt schrijden, wetend, dat 

Ik jullie houvast ben. 

 Blijf niet bij jullie menselijkheden stil staan, kijk niet naar je naaste, doordat je zijn 

moeilijkheden telt, doch zoek in alles je eigen spiegeling! 

 Ik ben aan jullie zijde om je door deze pauze te leiden, waarvoor Ik jullie heb gesterkt. Want 

kijk, hebben jullie niet geleerd om je in diepste deemoed en liefde voor al je medemensen te 

buigen, hoe willen jullie dan Mijn krachtvervulde werktuigen van liefde zijn? 

 Door de deemoed sluit zich je Aura. Zijn jullie in de zuivere harte-deemoed, dan kan er niks in 

je binnenste indringen, want er is niks meer, wat in jullie een resonantie zou kunnen opwekken. 

Echter let op, verwissel deze door de liefde gedragen hoge geestelijke toestand niet met het 

menselijk afgrenzen tegen de naaste! 

 Jullie kunnen je ook als een trots kind gedragen, dat zich als bij autisme, van de buitenwereld 

afschermt, op wie alles afketst, omdat dit kind op de weg niks wil leren. Autisme is een ziekte, 

zoals jullie weten en menige ziel, die zich in vorige levens afschermde tegen de medemensen, 

zich in haar slakkenhuis terugtrok om maar niets van anderen aan te moeten horen, bond haar ziel 

zozeer, dat enkele incarnaties later deze ziel nog grote moeilijkheden had om met de 

buitenwereld, de medemensen, kontakt op te nemen.  

Voor de ziekte autisme staat derhalve steeds het zich-terugtrekken, het niet-willen-aannemen, het 

zich niet in deemoed willen buigen. 

 Zijn jullie evenwel doorgloeit van Mijn liefde, bereid om jullie menselijke ego op het kruis uit 

te spreiden, dan straalt jullie innerlijk Licht ver boven jezelf uit en vormt gelijktijdig een 

bescherming tegen alle negatieve invloeden. Dan kunnen jullie in Eenheid met Mij door de meest 

donkere gebieden wandelen en er stroomt alleen maar liefde en niks anders als liefde, alwaar je 

haat, hoon, en hatelijk lachen je ontvangst is. Voorgaande zijn beproevingen op aarde als mens. 

Deze beproevingen, lieve broeders, zusters, zijn je naasten, waardoor Ik waarlijk en waarachtig 

werk om jullie de spiegel van hoogmoed voor te houden, opdat jullie later niet struikelen in de 

duisternis en de hoon en de spot standvastig tegemoet kunt treden. 

 Ziet, er zullen tijden komen, waarop jullie als een rots in de branding staan! Om jullie heen is 

de aarde volop in omvorming en alles verandert, en alles wat zich niet wil veranderen, stuwt op. 

Jullie zijn doordrongen van Licht, vol vertrouwen, vol geloof, en je medemensen staan voor je, 

klaar om stenen op te pakken en deze naar jullie te gooien met de woorden: “Waar is jouw GOD, 

die dit allemaal toelaat? Hoe durf jij het om aan een hogere Macht te geloven, die ons zo pijnigt?” 

Zijn jullie dan in staat om, doorstraald van Mijn Licht, standvastig jullie broeders en zusters 

tegemoet te treden, ongeacht of een steen je zal treffen of niet? Alles aan te nemen, wat in een 

oproerige en schreeuwerige menigte broeit en zich tegen jullie afzet?  

 Ik zeg jullie, zoals Ik op Golgotha stond en niemand Mij leed zou hebben kunnen aandoen, als 

Ik niet Mijn wil in de Wil van de Vader had gelegd en wist dat gebeuren moet, wat er stond te 

gebeuren, zo zal ook jullie niks gebeuren, tenzij het moet gebeuren. 

 In deze tijd zullen er wonderen en nog eens wonderen over de aarde gaan, want diegene, die 

een steen opheft, zal niet kunnen gooien, en die, die een stok bij zich heeft om jullie te slaan, zal 
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niet kunnen toeslaan, diegenen, die hun geweren aanleggen, om ze tegen jullie af te schieten, 

zullen niet kunnen afdrukken. Want het licht van Liefde bestraalt met zo’n macht je 

medemensen, dat ze door deze liefde worden meegesleept en in de verwandeling worden 

meegetrokken, als ze maar een vonkje liefde in zich voelen, ook al is deze liefde gefundeerd in 

het verlangen slechts een vleugje te kunnen hebben van jullie geloof, een klein beetje van jullie 

vertrouwen in de toekomst. Maar zo hebben jullie hen al geholpen. 

 Deze kracht kan jullie echter slechts dan doorstromen en helingen te bewerkstelligen, die de in 

de diepte gezonken schepping omvormen, wanneer jullie, Mijn trouwe leerlingen, je mens uit 

vrije wil op het hout, het kruishout, hebben uitgestrekt, en je voor al jullie medemensen, ongeacht 

hoe ze zich tegenover jullie hebben gedragen, je deemoedig in liefde buigt. 

 Ik schouw in jullie haretn en Ik weet jullie gedachten. Ik neem een voorbeeld vanuit jullie 

gesprek van heden:  

 Zijn jullie de acteurs of zijn het je medemensen en worden jullie als speelbal heen en weer 

geworpen? Wanneer jullie, Mijn geliefden, je met Mij verbinden, dan wisselen je rol van speelbal 

naar speler, van gedreven worden in steeds nieuwe moeilijkheden naar acteur, die zijn 

moeilijkheden met Mij en Mijn kracht doorloopt en daardoor oplost. 

 Wat is Mijn kracht? Mijn kracht is liefde, niet jullie menselijke liefde, maar een liefde, die zijn 

naaste door zijn eigen ervaringen begrijpt, die zich in hem inleeft en niettemin vol goedheid paal 

en perk stelt in zoverre nodig is, dat ook jullie naaste zijn weg naar het Licht gaat en zich niet nog 

dieper in verstrikkingen en beschuldigingen begeeft. 

 Dit is slechts een voorbeeld van vele. Met Mij verenigd hebben jullie deze liefdekracht om je 

tegenspeler deemoedig, maar met vaste tred te ontmoeten Hem liefdevol, maar met vaste houding 

en doelstelling, beslissend, met grote verantwoording als Mijn navolger, die Ik geroepen heb en 

die ook bereidwillig zijn zwakke kanten op het altaar van liefde legt, om er gesterkt eruit 

tevoorschijn te komen. 

 Ook van Mij werd een beslissing verlangd en ook van jullie worden steeds weer beslissingen 

verlangd. In iedere sekonde, op ieder ogenblik worden jullie voor de beslissing gesteld: Voor 

Mij, voor het Licht, voor Jezus Christus, voor de overwinning “Een nieuwe hemel en een nieuwe 

aarde…” of voor de gemakzucht, voor het nog laten slijpen en daardoor voor het nog blijven 

hangen in grauwe, Ik zeg niet donkere gebieden. 

 Hoe zei Ik het? “De lauwen spuug Ik uit!” Jullie kunnen het nalezen, doch dit Woord betekent, 

dat niet Ik jullie weg stuur, maar dat jullie zelf de gemakkelijke weg inslaan, die jullie nog in de 

ach zo fraaie wereld doet vertoeven en je van je Ware zelf scheidt. 

 Vandaar Mijn beproevingen. Beproevingen, die jullie in ware zin jezelf stellen. Want toen 

jullie ziel naar je komend aardeleven schouwde, koos ze heel bewust bepaalde stations uit, zodat 

ze haar opdracht zou kunnen gaan vervullen.  

 Zoals Ik reeds geschilderd heb: de mens heeft deels een vrije wil. Hij kan deze of gene opgave 

nog laten liggen of ervoor uitwijken, maar op een dag is er geen ontwijken aan. Op zekere dag 

komt jullie deze fraaie wereld, en Ik bedoel daarmee al de glans, de valse aardse macht, als grijs 

en grauw voor en als bedrog. Dan kijken jullie naar je bergkameraden en vol verlangen kijk je 

langs de touw omhoog, symbolisch gezien, langs de rostwand, en boven zien jullie een 

gemeenschap, die wacht op jullie, die naar jullie omziet en je wil helpen, totdat jullie de 

aansluiting weer hebben gevonden en je eigenlijke opdracht oppakken. 

 Dat is de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Hoed je echter voor de idee, de 

gedachte: “O Ik heb nog altijd tijd om me te beraden.” Want ziet, jullie zien niet, hoelang je ziel 

reeds stuwt. Alleen Ik weet het en daarmee God, de Vader. In het mensenkleed weten jullie niet 

wanneer de ziel zegt: “Het is genoeg, ik wil niet meer…”. 
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 Dan nogmaals opnieuw beginnen? Al dat menselijke nog eens opnieuw beleven? Nog een keer 

zuigeling worden, uitgeleverd aan de uiterlijke voorwaarden? Waarom niet meteen hier en nu het 

touw pakken, het met beide handen vastpakken en na de korte rustpauze verder gaan, samen in de 

Gemeenschap van bergbeklimmers? Het touw heeft nl. maar een beperkte lengte. Ziet ook daarin 

de symboliek! Jullie broeder, jullie zuster, wie er ook met jullie verbonden is, heeft dus slechts 

een bepaalde lengte ter beschikking en het ligt dus aan jullie om de verschillen in de 

Berggemeenschap worden opgeheven. Uiteindelijk koemn allen aan het doel aan, maar hoe, dat 

bepaalt ieder zelf. 

 Denk dus met wijsheid over Mij woorden na! Mijn vreugde ia met jullie. Nogmaals reik Ik 

jullie de beker met het Water des Levens. Ontvangt deze symbolisch en drinkt eruit! Nogmaals 

reik Ik jullie het Brood als geestelijke voeding. Eet allen ervan een beleef allen de sterking, die 

ook Ik geschonken kreeg, toen Ik de Kelk aannam op de Olijfberg!  

 Ieder van jullie is vrij, om deze kelk met Mij te delen, is vrij om met Mij naar de voltooiing te 

wandelen. Ik zegen jullie, Mijn geliefden, hier en overal, jullie, die beloofden om Licht te zijn en 

die het ook reeds bent. 

       

 

AMEN 
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 Mijn geliefde vrienden, jullie die je vertrouwensvol om Mij hebben geschaard, die naar 

Mijn woorden luisteren en die bereid zijn om deze in jezelf tot leven te wekken, waarlijk, alles 

wordt geleid, zo ook jullie gesprek.  

 Langzaam maken jullie je -op de hoogte van deze rustplaats- zie de symboliek, los van 

menselijke moeilijkheden in je dagelijkse bestaan. Steeds meer begrijpen jullie je ware Leven, dat 

zich niet uitsluitend via je menselijke lichaam laat zien, doch steeds meer steeds verwijst naar het 

geestelijke. 

 Ik reikte jullie ter sterking het Brood. Ik brak het met jullie en jullie dronken uit de beker, 

gevuld met het water van de Geest. Daardoor heb Ik jullie in Mijn navolging gesteld, waarin 

jullie je, volgens je eigen vrije wil, verder kunnen bewijzen. 

Op deze rustplaats, O Mijn geliefden, leer Ik jullie het stromen van de heelkrachten.  

Ik onderwijs jullie omtrent het Innerlijke Woord.  

Ik leid jullie nog dieper in de Eenheid met de schepping. Mijn trouwe leerlingen, want alleen uit 

deze Eenheid kunnen jullie werken. Alles is verbonden en vervlochten met elkaar. De schepping 

dient jullie en daar jullie thans met Mijn navolging zijn begonnen, dienen ook jullie je als 

dienaren van de schepping te bewijzen. 

 Ik leerde jullie om je in de planten, in het dier, ook jullie medemensen te leren kennen. Nu 

zou Ik jullie in de geestelijke straling van de schepping willen leiden, opdat je achter de de steen, 

achter de materie het geestelijke in jezelf ontsluit en je ermee verbindt, Een wordt. 

 Voor jullie brandt een licht, een kaars is ontstoken en voor je innerlijke ogen zie je niet 

alleen de vlam, maar jullie zien ook de uitstraling van het licht, de Aura. Deze uitstraling van een 

enkel kaarslicht verlicht de hele ruimte, zelfs in de meest donkere hoeken stralen nog deeltjes van 

dit kaarslicht. 
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 Zoals dit kaarslicht zich uitspreidt, zo heeft ook ieder schepsel een Stralenkrans uit het 

eeuwige goddelijke Zijn om zich heen. Jullie opgave is het nu om je niet meer met de materie te 

verbinden, maar je zielen-bewustzijn met het geestelijke Zijn van een steen in overeenstemming 

te brengen, idem in dat van een plant, en in dat van een dier en in het geestelijke Zijn van je 

medemens. 

 Als jullie jezelf in dit inleven scholen, dan zijn jullie de werelden van hogere trilling om 

en in je niet langer verborgen: Alle Natuurwezens, die jullie omringen, de engelen, die je 

begeleiden, de lichte zielen, die jullie beschermen, die samen met jullie leren, om net als jullie 

geestelijke hoogten te bereiken, en om net als jullie het enige DOEL tegemoet te komen, de 

OORSPRONG tegemoet, terug nl. in de eeuwige THUISBASIS. 

 Denk nog eens aan je eerste steen, hoe je deze gevonden hebt, aan het stukje muur, de 

materie, die je hier in de kring hebt gebracht, hoe jullie je aan de kanten, hoeken, aan de lijnen en 

inkervingen getest hebt, ontdekt hebt welke spiegelingen je hierdoor werd geschonken. Deze aard 

van opgave, nl. “de spiegel te leren zien”, die begeleidt jullie verder tot je bewustzijns-

verandering naar de eerstvolgende trap en dat is: De oplossing van de grofstoffelijke materie. 

 Maar wat Ik jullie nu leer is het duiken in het ware Zijn, in het geestelijke. Beleef nu 

innerlijk je steen. Voor je geestelijk oog zie je deze in een Stralenkrans, want ook deze is 

doorgloeid van de scheppingsgeest en naar de Eenheid met deze scheppingsgeest wil Ik, Jezus 

Christus, jullie voeren! 

 Ik roep jullie in herinnering, hoe diep het mineraal zich voor jullie buigt om je schreden 

vaste bodem te verlenen. Wees ook jullie bereid om je menselijk zijn uit te spreiden in de meest 

diepe deemoed, zoals de stenen onder jullie voeten. Indien ja, dan jubelen jullie in de Eenheid 

van Geest, jullie jubelen in de ware levensvrijheid, want nog zijn jullie aan velerlei gebonden, 

waarvan het erop aan komt je er nu van te bevrijden. Jullie zijn bijvoorbeeld aan je aards-

materiele wetten gebonden. Deze steen zal zolang vaste materie voor je zijn en, steen op steen 

gestapeld een muur vormen, totdat jullie, op grond van je eenwording met de schepping, zoals 

deze jullie nu reeds met hun stralingskracht doordringen, zonder dat jullie je ervan bewust zijn. 

 Wanneer jullie naast jullie kamerplanten staan en je handen liefdevol boven deze houdt, 

dan zullen jullie ook hierbij de uitstraling beleven, wanneer jullie je in harteverbinding, in je ziel 

begeeft. De boom buiten in de vrije natuur, zou ook graag via zijn uitstraling met jullie geestelijk 

Zijn willen communiceren en niet alleen hij, alles zou zich met jullie willen verbinden, zij het de 

wind, die het gras, de bladeren, beweegt, zij het de wolken aan de hemel, de dichte regen, zij het 

de stralen van de zon. 

 Alles doordringt jullie geestelijk en zou in jullie bewustzijn willen komen. Pas als jullie je 

langzaan aan in het bewustzijn van de goddelijke Scheppings-eenheid een weg tast, dan kan dit 

zich aan jullie ontsluiten en je komt wonder bij wonder tegen, die dan geen wonderen meer zijn, 

maar het ware, werkelijke Zijn. 

 Jullie leven in een schaduwwereld met schaduwwetten, die ook jullie wetenschap steeds 

meer aan geldigheid verliezen. Treedt tevoorschijn uit jullie schaduwen door je los te maken van 

je intellect en je verstandsdenken verbindt met je hartegevoelens. Wanneer de hartegevoelens een 

harmonie vormen met je hersencellen, dan vormen zich via jullie hersencellen nieuwe 

scheppingswetten. Wetmatigheden, die nu reeds binnen dringen in jullie bestaan en deels reeds 

kunnen worden waar genomen, die echter nog niet tot jullie dagelijkse bewustzijn horen. 

 Ik zou jullie in dit nieuwe bewustzijn binnen leiden. Niet slechts voor momenten, doch 

deze bewustzijnstoestand zal jullie nieuwe levensbasis worden! De weg leidt wederom via de 

liefde voor de kleine onbeduidende steen naar de mortelbrok, die meehielp om een huis samen te 

houden. Het voert jullie naar het wederzijds geven en ontvangen, een wisselwerking, die zich in 
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harmonische kring weggeeft. Deze trillingsharmonie van scheppingsliefde wordt door jullie 

eigenliefde alsmaar verstoord, waardoor zich discrepanties in je omgeving vertonen.  

 De liefde, die Ik jullie op deze rustplaats leer, verruimt jullie innerlijk in het gebied van de 

Geest. Maar altijd hebben jullie je vrije wil, Mij te volgen…of ook niet. Aldus wordt jullie als 

opgave gegeven om je tenminste eenmaal per dag meditatief te verzinken om je te wijden op de 

rustplaats aan deze trilling.  

 Stel je jullie Kring voor, wil niks, weet slechts dat Ik midden onder jullie ben! Open jullie 

handen en laat de kracht van liefde via deze naar je naasten stromen, die hulp behoeven en verder 

in de schepping, overal waar jullie bespeuren, dat er liefde nodig is.  

 Verder dienen jullie je meditatief in het mineraalrijk verdiepen. Leg je hand op de steen 

en wanneer je hem niet meer hebt, dan leid Ik jullie naar een andere steen des aanstoots op je 

weg. Neem hem mee en leg, zoals Ik al zei, je hand op hem en trek deze langzaam terug. Ik help 

jullie en jullie zullen de kracht van de uitstraling van deze steen beleven. Maak deze oefening 

meermaals tot de volgende bijeenkomst.  

 Door deze oefeningen van liefde versterk Ik bij jullie de helende krachten, die door jullie 

in de schepping en naar je medemensen stromen, want ieder van jullie is een werktuig van Mijn 

liefde. 

 WEES MIJN WERKTUIG VAN LIEFDE… 

 Ik ga in deze kring nu van plaats naar plaats. Ik raak met Mijn handen jullie voorhoofd 

aan, het centrum van Liefde, en jullie handvlakken, waarlangs de liefde uitstraalt. Jullie, Mijn 

geliefde broeders/zusters, die Mijn woorden nu lezen, begeef je in een meditatie en Ik beroer ook 

jullie met Mijn kracht en Mijn roep: 

 WEES MIJN WERKTUIG VAN LIEFDE! 

 

Alleen maar liefde stroomt door en via jouw hersencellen en verbinde zich met je hartegevoel en 

strome via je handvlakken naar buiten om zich weer met de Scheppergeest in alle Zijn te 

verbinden en zo de kringloop te sluiten. Ik zwijg nu en geef jullie aan je gevoelens over. 

  

 Geliefde broeder, geliefde zuster, zie, Ik leg de grofstoffelijke schepping in jouw handen! 

Beleef het geestelijke licht in haar en heef het grofmateriële omhoog, breng het terug, Geest naar 

Geest, vorm het om door en met Mijn kracht, die ook in jou het goddelijk erfdeel is! Geliefde 

broeder, geliefde zuster, liefde strome door jou in deze wereld van lijden en van strijd, wees jij 

trooster, wees jij licht in de duisternis, wees jij het bokaal, dat steeds weer bereid in om te 

schenken, te schenken, en nogmaals te schenken, waar tekort is aan liefde, waar er ook maar 

verwandeling nodig is! 

  Jij beleeft een sterke vibratie in je. Laat stromen! Ik ben door jou! 

Mijn zegen is met je en met al Mijn geadopteerde kinderen. Bewaar deze wijding in je hart, opdat 

je steeds bewust moge zijn, dat Ik je voortaan handen geef om te zegenen. 

 

 

AMEN 
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Op de hoogte van de rustplaats, waar jullie, Mijn geliefde schapen je om Mij heen hebben 

geschaard, breek Ik nog eens, voor de derde keer, Mijn brood met jullie als hartversterking en 

reik Ik jullie de beker met het vitale water, dat het leven, de Liefde is, het Ik Ben. Eet, drink, en 

wees daardoor in Mijn gemeenschap. 

Is deze tegenwoordige tijd niet wonderlijk? Jullie ervaren de bevrijding van je oude Adam en 

begeven je in het licht van de tegenwoordige tijd van de hemelse schepping, van de engelen en 

van al diegenen, die met jullie in de geestelijke gebieden kunnen komen. Jullie rusten in Vader-

Oer, Een met Zijn Hart, dat Ik, de Liefde ben. In een symbolische handeling hebben jullie je 

verleden aan de vlammen toevertrouwd. Op dit ogenblik geef Ik jullie Mijn hartenkracht, die Ik 

jullie in het begin van Mijn Woorden met het brood reikte, om alles wat met het verleden te 

maken heeft en wat je uit dit verleden nog aantreft, aan Mijn liefde toe te vertrouwen. 

Nu, Mijn schaapjes, Mijn geliefde schare, vraag niet voor de toekomst, ook niet voor het 

verleden, maar voor het ogenblik zelf, dat Ik, jullie vriend en broeder, dat wat jullie bezig hield, 

in Mijn licht van Liefde ontbindt. Jullie gedachten spiegelen dan geen verwachting weer voor de 

toekomst en woelen ook niet meer in het verleden, want Mijn kracht helpt je om het probleem 

van het ogenblik op te lossen. 

Als jullie je voortdurend inspannen om je in het NU te verplaatsen, dan wordt jullie moeite ook 

met succes bekroond. Niettemin beklemtoon Ik nogmaals: Wees vrij van wensen! Want iedere 

wens is een naar de toekomst gerichte verwachting. Ook al willen jullie helpen en het willen 

accentueren, dan is het een verwachting en in werkelijkheid help je niet, want vanwege je willen 

kan Ik niet door je heen werken. 

Op deze rustplaats. Mijn geliefden, doorstraal Ik niet alleen jullie liefde-bewustzijn, waarmee 

jullie voortaan zegenend waardig over de aarde wandelen, maar Ik doorstraal ook je hersencellen. 

Jullie ervaren de instraling in het gebied van het strottenhoofd. Het is het Geduldcentrum om in 

het hier en nu te leven, zonder enige wens. Vanuit dit geduld reinig Ik al je voorstellingen en 

meningen en jullie zullen in staat zijn op het moment uit Mijn Geest het juiste Woord aan je 

naasten te schenken, wanneer deze taak aan je wordt opgedragen. Jullie zijn werktuigen van Mijn 

Liefde, als jullie in de tegenwoordige tijd leven, want in de tegenwoordige tijd leven niet jullie, 

maar Ik leef door jullie in de Eenheid met het hoogste geestelijke bewustzijn. 

Een werktuig, waar Ik door werk, moet vrij zijn van voorstellingen en meningen, van alle 

oordelen! Jullie kunnen dit, als je in de tegenwoordige tijd leeft. Een voorbeeld: Jullie ontmoeten 

een medemens en een golf van antipathie gaat door je heen. Op het zelfde ogenblik weten jullie: 

Dit is Mijn spiegel. De ander is mij daarom zo onsympathiek, omdat de tekortkomingen, die ik 

aan hem zie, nog in mijzelf zijn. Dit schijnbaar lang denkproces loopt in de tegenwoordige tijd af, 

omdat er in geestelijke zin geen tijd bestaat. De gewaarwording kwam uit het verleden. Immers, 

wanneer je in de tegenwoordige tijd leeft, weet je, dat het verleden zich meldt en op hetzelfde 

ogenblik ontwaakt in je de wens dit in liefde op te lossen. Nog voor je de gedachte kon vormen, 

stroomt reeds liefde door je naar je naaste. Jullie hebben, om een symbool te gebruiken, de muur 

van het verleden gesloopt en op hetzelfde ogenblik je broeder, je zuster, in de altegenwoordigheid 

van God, in zijn liefde opgeheven. 

Als jullie jezelf in de komende tijd gadeslaan, zullen jullie Mijn huidige woorden beter begrijpen, 

want slecht aan de hand van het geleefde voorbeeld ontwaakt in jullie de helderheid van Mijn 

woorden, want alleen door het geleefde voorbeeld komen jullie vooruit op de weg van 

bewustzijns-verruiming. Uitsluitend in de dagelijkse oefening beleven jullie het mooie gebeuren 

van eenwording met Mij. 
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Als jullie eenmaal de liefdesstroom uit de hoogste hemelen, het hoogste bewustzijn en de hoogste 

straling, hebben ervaren, dan begrijpen jullie Mij, want in het bewustzijn van de absolute 

liefdesstraling heft zich het verleden op en in deze liefdesstraling zijn jullie met je broeders en 

zusters in de Eenheid van het eeuwige Zijn. 

Ruimte en tijd zijn schijn. Door jullie natuurwetenschappelijke discussie hebben jullie dat elkaar 

duidelijk gemaakt. Veel van jullie <natuurkunde-wetten> bestaan alleen in je denken. Maar als 

jullie je verstand benut om de logica van Mijn Woorden te onderzoeken, dan bewijst de daad je 

het eeuwige-Zijn en daardoor ook de oplossing van al je menselijke voorstellingen. 

Zie, jullie kunnen in het vervolg alleen Mijn werktuigen zijn, als jullie in de tegenwoordige tijd 

leven. In het verleden heb Ik door de genade en barmhartigheid van de Vader veel van Mijn 

werktuigen Mijn krachtvolle liefde geschonken, om in Mijn Naam het openbarende Woord te 

geven en de handen op te leggen. Deze werktuigen van Mij waren nog niet in staat om in de 

tegenwoordigheid van God te blijven. Ze merkten wel, dat er op het ogenblik van het opnemen 

van het hoge Lichtwoord of tijdens het opleggen van de helende handen ter genezing, ruimte en 

tijd van hun weken, maar nauwelijks nam Ik de straling terug, waren Mijn werktuigen weer in 

tijd en ruimte gevangen en geknecht in hun eigen denken, in hun voorstellingen en meningen. 

Nu is echter de tijd, waarin ruimte en tijd door jullie zal worden opgeheven. Nu is eeuwigheid! 

De instraling in deze materiële omgeving heeft zo aan intensiteit toegenomen, dat jullie niet 

alleen deze Woorden nu kunnen begrijpen, maar dat jullie ook de kracht hebben om ze volledig 

in de daad om te zetten, ervan uit gaande, dat jullie er moeite voor doen. Dan vervalt ook het 

vragen: “Heer, is het Jouw wil of is het mijn wil, wat daar gebeurt?”, want jullie zijn nu van 

vragenden tot wetenden geworden.  

Jullie vibreren in de wil van God. De wil van God openbaart zich elk ogenblik in en door jullie. 

In het hier en nu zijn jullie in de Eenheid met de allerhoogste energie, zijn jullie in de eenheid 

met Mij, die Ik deze hoogste energie ben, de energie: Liefde, Scheppingskracht, Leven, Jullie 

volbrengen dat, wat Ik volbracht heb, jullie nemen dit erfgoed weer in je op, dat jullie bij de 

verandering van je stralingsveld naar lagere sferen hebben afgelegd. 

Hemel en hel, zo weten jullie, is in het hier en nu. Het is een toestand van Zijn. Wanneer jullie 

om je heen kijken, dan zien jullie de uitwerkingen van de zogenaamde hel. Verander je echter 

slechts enkele letters tot helder en meteen zijn jullie in het Licht, in je erfdeel, in de hoogste 

straling. 

De mens schiep veel met zijn verstand, met zijn intellect en maakte daarmee grenzen voor 

zichzelf. Dan probeerde hij ook nog om deze grenzen natuurwetenschappelijk te bewijzen. Maar 

omdat alles in zich gesloten is, stoot de mens weer op het begin, want begin en einde gaan 

naadloos in elkaar over. Grenzen, die hij zich zelf stelde, lossen weer op als de mens inziet: De 

regels, die ik mezelf schiep, om mijn omgeving te interpreteren, bestaan niet. 

In het hier en nu, in de tegenwoordige tijd, maken jullie je los van de knechting van het verleden 

en toekomst, uit de knechting van je menselijke Ego: Jij Mijn Kind, bent eeuwig, zoals Ik Ben. In 

deze toestand van jullie groei, wil Ik jullie erop uitsturen. In deze toestand genezen jullie in Mijn 

Naam, zonder op de toekomst gerichte gedachten te hebben. In deze toestand spreek Ik door jullie 

en jullie woorden zijn van Mijn Geest doorstraald en beroeren je naaste niet alleen in zijn 

verstand, maar in zijn diepste innerlijk. Ook hierbij zijn jullie vrij van op de toekomst gerichte 

gedachten. Jullie zijn, door je vragen, om in het Licht van het heden, zaken uit het verleden op te 

lossen, vrij van het verleden. 

Jij bent een vrij kind, Mijn zuster, Mijn broeder, een kind van de Allerhoogste. In het verleden 

was je mens, en in de toekomst zul je mens zijn, maar in het hier en nu ben je een Kind, een zoon, 

een dochter van de hoogheilige Vader-Oer, door Hem gezegend, altijd zijnde in alle Eeuwigheid. 
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Ik gaf jullie als opdracht om een steen te bekijken, je hand erop te leggen en zijn geestelijke 

emanatie te ervaren. Deze opdracht breid Ik uit naar de plantenwereld. In het hier en nu, Mijn 

geliefde schapen, ervaren jullie de uitstraling. In het hier en nu zijn jullie Een met al het 

geestelijke. Jullie lopen niet langer blind door het geestelijke in de wereld. 

Uitgaand van je vrije wil, gaan jullie nu een boom opzoeken en je bewust in diens aanwezigheid 

plaatsen. Daarmee zijn jullie verbonden met Mij, de Liefde, het Leven. In deze geestelijke 

Eenheid met al het Zijn, loop je naar de stam toe van de boom, ervaar je het binnentreden in diens 

levensveld, dat overeenkomt met het liefdesveld en keer je vervolgens af van de stam, ga nu met 

langzame schreden weer uit zijn liefdesveld! De gewaarwording toont je de uitstraling van de 

boom en niet alleen zijn uitstraling, maar ook veel meer aan belevingen. Een hele golf zal in dit 

gebeuren op je toestromen. Jullie zullen moeite hebben om deze tegenwoordigheids-ervaring in 

gedachten te bevatten. 

De gewaarwording is de oerbasis. Ze komen jullie uit het verstandsdenken naar het hartendenken.  

Als deze gewaarwording geschoold is, dan treedt de lichtkracht van de liefde-energie in deze  

stralingskring en je hersenen nemen nieuwe signalen waar. Het zendt impulsen naar je ogen en je  

ogen zien, wat je beleeft.  

Pas op voor toekomst-gerichte wensgedachten! Besef, het is allemaal anders, dan je met je  

huidige menselijke verstand waarneemt, want het bepaalt je waarneming. In het hier en nu  

stoppen jullie ook met denken, want wat zijn gedachten? Gedachten komen uit het verleden en  

zijn naar de toekomst gericht, echter in het hier en nu is het Zijn en dit Zijn is gewaarwording. 

Dit lijkt je misschien allemaal moeilijk. Het is het menselijk verstand, dat probeert alles te 

begrijpen. Probeer niet te begrijpen, maar voel in Mijn woorden en je begrijpt vanuit de 

gewaarwording! Mijn zegen is steeds in jullie en stroomt steeds door jullie. Jij bent, Mijn Kind, 

in het moment van de eeuwigheid, beide is Een! 

Ik kom nu tot jullie, tot ieder afzonderlijk. Jullie bespeuren Mijn instralende kracht, de kracht van 

de Liefde, die je hersenen reinigen, die je strottenhoofd doorstraalt en die jullie tot Mijn 

woorddragers maakt. Ik ben, Mijn Kind, dat heilige Oerwoord in jou, Ik ben in alle Eeuwigheid.  

 

          

AMEN 

 

 

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 41 
 

Deel 3: De liefde tot God en de weg naar mystieke Eenwording. 

 

Mijn geliefde vrienden, Ik, JEZUS CHRISTUS, ben met jullie hier in de kring en met 

allen, die Mijn Woorden lezen en in hun hart opnemen. Ik ben met al Mijn schapen op de hele 

wereld. Jullie, die zich om Mij heen verzameld hebben, die bereidwillig zijn, Mij na te volgen, Ik 

vraag: Hoe serieus is het jullie om de Weg werkelijk te gaan? Weet, jullie staan nu op een 

Drempel! Jullie verlaten nu de weg van scholieren, gezegend met Mijn kracht, om Mij in alles na 

te volgen. Als jullie Mijn leven beschouwen, zoals het jullie is overgeleverd, dan weten jullie, 

wat deze Navolging betekent. Jullie spreken over je angsten en zorgen. Jullie berichtten over je 

belevenissen en Ik, de Liefde, sta aan jullie zijde en kijk jullie vragend aan, zeggend: 

 

Heb jij, O Mijn bruid, Mij werkelijk lief vanuit heel je hart? 
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Buig je je in diepste deemoed en liefde voor God, je Vader? 

 

Ben je bereid in liefde en deemoed te leven? 

 

Wil jij, O Mijn hartenbruid, Mij navolgen en door je navolgen het werk van de verlossing 

meedragen? 

 

Wil jij met Mij, Jezus Christus, het tot een voltooiing brengen? 

 

Zijn je gewaarwordingen, je gedachten, je woorden en je werken met het licht van de 

liefde doorstraald? 

 

Ben je bereid, O Mijn bruid, ook het Wereldkruis mee op je schouders te nemen?  

 

Dat betekent, dat je met Mij gezamenlijk het leed en de pijn van je medebroeders en 

zusters op je te neemt, zonder morren, zonder klagen, geduldig, deemoedig, ongeacht wat voor 

lotsbeproevingen je door dit Wereldkruis op je schouders gelegd zal krijgen. 

Wil jij, zoals Ik, al je medebroeders en -zusters vanuit heel je hart liefhebben, in hun de 

goddelijke vonk zien en je deemoedig voor hen buigen, ongeacht hoe deze medemensen zich hier 

tegenover gedragen? Wil je jouw liefde in de schepping zenden en zo meehelpen veranderen, wat 

in de laagste trillingen gebracht werd? 

Ben je bereid deze lage trillingen door je gewaarwordingen, je gedachten, je daad van 

zegeningen en liefde te verhogen, zodat eens alles weer in de hoogste trilling terugkomt? 

Wil je in de toekomst met Mij, Jezus Christus, leven, zodat Ik je op elk ogenblik met de zaligste 

liefde kan vervullen? Wil jij, Mijn bruid, je iedere dag aan Mij wijden en je ´s avonds afvragen, 

of deze als gewijde dag waardig was? Daarbij dien jij je op zijn minst eenmaal per dag terug te 

trekken en je in een meditatie met Mij te verbinden. 

Want kijk, O Mijn bruid, ook Ik heb Mij, nadat Ik het volk onderrichtte, steeds weer 

teruggetrokken, was Ik voor Mijn leerlingen plotseling verdwenen, omdat Ik bij God, Mijn 

Vader, wilde zijn. Ook jij zult door de meditatie de goddelijke Eenheid vinden! 

 

Dat zijn Mijn vragen aan jullie. Ze zijn ernstig en wegwijzend. Wanneer je ook niet 

meteen iedere vraag onomwonden met een JA kunt beantwoorden, omdat de mens op zijn strepen 

staat, zo zeg Ik je nogmaals: “Niet de voltooiing van de daad is gevraagd, maar dat je er moeite 

voor doet” Wie moeite doet, leeft in de tegenwoordige tijd, in het hier en nu. Die leeft in het 

ogenblik, leeft in en door Mij en al Mijn kracht en Mijn hulp stroomt op dit moment naar hem toe 

en helpt hem, dat uit de moeite de daad groeit! 

Zie, de tijd van de Ernst is aangebroken! Ik heb arbeiders in Mijn wijnberg nodig. Weer 

zijn jullie helemaal vrij in je wilsbesluit, de Weg van de ]liefde, maar ook de diepste deemoed, 

met Mij in de navolging te betreden of… je tevredenheid te stellen met datgene, dat je tot nu toe 

aan geestelijk goed werd geschonken. Want wie in Mijn wijnberg binnentreedt, die treedt tegelijk 

in de bruidsstand binnen en de olie in de lampen is de geleefde Liefde. 

Jullie kennen de gelijkenis van de zeven maagden. Maar weet, ook voor de dwazen onder 

jullie blijft de poort open, ook deze worden door Mij naar de Thuishaven gevoerd! De weg is 

moeilijker voor hen, want ze hebben alle genade door Mij ervaren en desondanks besloten, verder 

de weg door de wereld te gaan en de wereld meer te gehoorzamen dan de Geest. Maar de 
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barmhartigheid van de Liefde is eeuwig, eeuwigdurend, zodat ook iedere dwaze maagd, die nog 

de weg door de wereld verkiest, ooit ingehaald wordt en zij alsnog de roep van de Bruidegom 

hoort: “Kom naar huis, kijk de wereld breekt, de materie vergaat! Kijk naar het geestelijk 

gebeuren! Het duurt eeuwig!” 

De Weg voor hen, die voor de bruidsstand verkiezen, is niet eenvoudig, want de mens 

moet zich in diepste deemoed buigen, totdat hij uitgestrekt in het aardse stof ligt. (Dit is figuurlijk 

bedoeld). Dan nog is de weg naar het Licht aan Mijn zijde vol met vreugde, want Mijn 

aanwezigheid is voor Mijn bruid op elk moment zo tastbaar, dat zij in een huivering van 

gelukzaligheid haar weg bewandelt. In deze gelukzaligheid stroomt de Liefde naar God, de 

Vader, met wie Ik een ben en in Zijn schepping want alles is in en uit Zijn Geest en daardoor ook 

in alle medebroeders en -zusters.  

Deze Liefde bestraalt al jullie menselijke zwakten en geeft jullie het vermogen om de 

geestelijke zintuigen te ontsluiten. Nu al, Mijn geliefden, worden jullie de pulserende stroom van 

de Liefde gewaar. Nu al verbindt zich jullie zielen-bewustzijn met de schepping en de mens voelt 

dit. Dat is pas het begin!  

Als jullie besloten hebben met Mij verder te gaan, dan opent zich op dat ogenblik de 

geestelijke wereld, het ware Zijn van de Schepping en jullie groeien de Wijsheid van God binnen 

en begrijpen, hoe alles in deze wonderijke Goddelijke Eenheid samenwerkt. Niet langer maken 

jullie je dan nog zorgen om morgen, noch om je eigen, noch om de naaste, want uit Zijn Wijsheid 

beseffen jullie, hoe wonderlijk beschermd ieder Kind aan de hand van de Vader zijn 

ervaringsstappen maakt, die het uiteindelijk naar de Thuishaven voert. 

De Eeuwigheid is een toestand, die zich in jullie ontsluit, een bezield zijn. Ook het zien 

van de engel aan jullie zijde is niet langer verborgen, maar het geestelijk zien is geopend en jullie 

beseffen, hoe alle gebieden, de materiële, zowel als de geestelijke, samen werken.  

Nog een keer: Er bestaat geen toeval, alles wat gebeurt, heeft betekenis. Zo kan ieder van 

jullie elk ogenblik veel leren en je in de wijsheid van God binnen voeren. 

Jullie hebben nu een paar weken de tijd, jullie met beide vragen vertrouwd te maken en ze 

voor jezelf te beantwoorden. Jullie hebben nog tijd voor de keuze, want deze stap dient 

weloverwogen te gebeuren. De consequenties heb Ik jullie getoond. 

In deze weken begeleid Ik jullie intensief, voer jullie ook door meerdere moeilijkheden, 

waarin je de beproeving zult herkennen, de beproeving, die ieder van Mijn navolgers wordt 

opgelegd: Of hij het echt ernstig meent met de stap naar de bruidstoestand. Hij beseft, de 

bruidsstand is een toestand, de toestand van het moment, de Eenheid met Mij, Jezus Christus, de 

Liefde, die door hem volledig werkzaam zal worden. 

Verbind je verder met de stenen, de planten, de dieren, met je naaste en wordt je de 

grondstemming gewaar van de Alliefde, dus van het Een zijn met alles.  

Jullie zijn individu en toch een met God, het leven, de Liefde, met Mij. Vroeg of laat 

maken jullie de stap, waarom Ik jullie vroeg. Zo kan het jullie beproeven.  

Laat je ook beproeven om daardoor inzicht te krijgen. Ik ben jullie zeer nabij. Ik ben op 

dit moment met Mijn Christusstraling in de Eenheid met jullie.  

Jullie worden dit gewaar en jullie horen Mijn vragende roep: “Kom, kijk niet achterom in 

de wereld, met haar valse schijn, maar volg Mij na!”  

Mijn zegen doorstraalt en begeleidt jullie intensief door de komende tijd . 

 

 

AMEN 
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DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 42 

 
Mijn geliefde vrienden, in jullie innerlijk hebben jullie voor Mij, JEZUS CHRISTUS, 

besloten en Mijn vreugde is met jullie. Daarom, kijk niet langer op je mens neer, maar op de 

jubelende ziel, want dat is het, wat de mens doorstraalt en hem in het licht van de Eeuwigheid 

hult! Zij is het nu die over jullie macht heeft. Door jullie JA schenken jullie de ziel kracht en Ik 

kan door haar heen werken. 

Plechtig leg Ik in jullie handen een geestelijk zwaard. Het is voor jullie het teken van de 

Goddelijke Wil. In deze Wil straalt het en door deze vervullen jullie in het hier en nu de dienende 

liefde voor je naasten en naar de schepping. Ontvangt nu dit geschenk uit Mijn handen! Jullie 

Deemoed zal het in het vervolg versieren. Jullie Liefde zal het met edelstenen bezetten en jullie 

tranen, uit liefde vergoten, worden glanzende parels zijn op dit zwaard, tranen van het 

Wereldkruis, dat jullie bereidwillig op je nemen, tranen van Mijn geestelijke verdriet, dat ook tot 

dat van jullie is geworden. 

Jullie dienen de elementen: Aarde, Vuur, Water, Lucht. De elementen dienen jullie in die 

mate, als jullie je voor hen buigen, want alles is van goddelijke Geest doordrongen. Hoe meer je 

beseft, dat in al het Zijn de geestelijke Eenheid ligt en hoe meer jullie je afstemmen op de 

goddelijke Eenheid, des te dieper treden jullie in de Mysteriën van de schepping binnen. Deze 

schepping is bereid om jullie totaal tegemoet te komen. Ze wacht op jullie, want door jullie zal de 

verandering gaan gebeuren. 

Mijn getrouwen! De adem van Mijn Liefde straalt in al het Zijn. Hij is overal aanwezig. 

Deze Adem is tegelijk Mijn scheppingskracht en scheppingsmacht. 

Wanneer jullie je linkerhand openen en om deze kracht vragen, dan stroomt deze naar jullie toe 

en wel op elk tijdstip. Wie zich op deze aardbol met deze kracht verbindt, die ontvangt deze 

kracht. 

Het is te vergelijken met de zon, die schijnt op dezelfde manier op de rechtvaardigen en 

de non-rechtvaardigen. Aldus kan ook de macht en de kracht van Mijn Adem door de 

rechtvaardigen en de non-rechtvaardigen worden ontvangen en daarmee beantwoord Ik jullie 

vraag: Iedereen kan met deze Scheppingskracht werken, zodra hij zijn hele-zijn, zijn willen, zijn 

denken, zijn gewaarworden hierop afstemt. 

Mijn Liefde, die tevens de scheppingskracht en -macht is, kan ook misbruikt worden. 

Jullie kunnen, door de kracht van je eigen wil bv. voorwerpen bewegen, materialiseren en 

dematerialiseren en… nog veel meer. Wanneer jullie echter naar het zwaard in je handen kijken, 

dat de goddelijke Wil symboliseert, dan weten jullie, dat iedere vorm van dwang niet in de 

goddelijke Wil gegrondvest kan liggen. Mijn Wil doorlicht de schepping, doorlicht de dieren en 

mensen. Mijn Wil geneest de zielen. Mijn Wil geneest ook gebreken, als de mens door deze 

genezing tot Mij, de liefde vindt en ook van zijn kant uit bereid is, datgene verder door te geven, 

dat hij ontvangen heeft. 

Mijn Wil is, dat Mijn liefde naar al jullie medemensen in gelijke mate stroomt, of ze voor 

jullie enkel een spiegel zijn en je aan je eigen zwaktes doen herinneren, of dat jullie ze graag 

mogen, omdat er geen negatieve resonantie meer tussen jullie ligt. Mijn Wil is de diepste 

deemoed, want anders richt zich het zwaard van de goddelijke Wil tegen jullie! Enkel in de 

deemoed gaan jullie a.h.w. slaapwandelend op de smalle richel tussen licht en duisternis. 

De verleiding van de Hoogmoed zal jullie vaker begeleiden, als jullie zien, dat jullie je 

medezusters, de dieren of planten door Mijn kracht kunt helpen. In het begin zijn jullie vol 
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vreugde en dankbaarheid, maar dan wordt deze kracht en macht voor jullie een soort gewoonte en 

dan is de verleiding heel dichtbij! 

Denk dan aan het zwaard in jullie hand. Besef, dat het Mijn Goddelijke Wil is, die door 

jullie werkt en jullie ego-mens kan dan buigen, kan neerknielen en om vergeving vragen en Ik 

reik je de hand, til je omhoog en spreek: “Het is goed, lieve zuster, lieve broeder. Je hebt het 

begrepen! Een moment dacht je, dat die kracht uit jezelf kwam en Ik liet je begaan.” 

Maar weet ook: Zou het bewustzijn niet in je ontwaken, dan zal het Zwaard van de 

goddelijke Wil zich tegen je richten, want de krachten, die je door de werking van je eigen wil 

aanroept, laten je niet meer los! Ze zullen je met de vier elementen bestormen! Het Vuur zal je 

verbranden, het Water zal je niet verkwikken, de Aarde zal onder je wijken en je longen zullen de 

zuurstof niet meer eruit kunnen filteren. (Dit is symbolisch op te vatten, Mijn getrouwen!) 

Jullie weten, dat alles wat jullie doen resonantie oproept. Zodra jullie met Mijn zwaard 

waardig door het leven lopen, dan zijn jullie gehuld in Mijn Goddelijke Wil en jullie zijn steeds 

doordrongen wat Mijn Wil is, want jullie zijn dan vanuit het hart deemoedig en de resonanties 

zijn jullie daden, in gedachten, in woorden en werken van zegeningen, genezingen, troost, kracht 

gevend, biddend… en nog veel meer. 

Verlaat je echter deze smalle marge, denkend, dat deze kracht toch altijd tot je 

beschikking staat, of je nu deemoedig bent of niet, dan leg je het Zwaard van Mijn Goddelijke 

Wil uit handen. Zoals voorheen dient Mijn macht en kracht je, maar het Zwaard moet zich 

wetmatig vroeger of later tegen je richten! Vele van jullie hebben de weg, die jullie nu met Mij 

gaan, bewandeld. Jullie zijn Mijn vrienden, die vooruitlopen om anderen de weg te wijzen. Denk 

echter steeds weer aan deze Openbaring, die jullie getoond is, en aan de belofte, die jullie in je 

innerlijk gaven en aan de Woorden, die Ik jullie vandaag schenk met het geestelijke geschenk van 

Mijn goddelijke Wil! 

Zo kan de kracht, die nu versterkt in jullie binnenstroomt, de komende veertien dagen van 

nut voor jullie zijn! Ga oplettend door je omgeving, kijk niet alleen naar het uiterlijk van je 

medemensen, maar kijk ze diep in de ogen en laat door je harte-gewaar-wording het innerlijk van 

je medemens op je inwerken!  

Daarvoor heb je maar een kort moment nodig. De eerste gedachte, die in je Geest opkomt, 

is ook je ziele-gewaar-wording, want je ziel heeft de communicatie met de ziel van je naaste tot 

stand gebracht. Vanuit deze gedachte kun je lezen, wat deze medemens op het ogenblik voor een 

straal uit Mijn goddelijke Wil, die ook door de Liefde doorstraald is, nodig heeft. Een enkel 

Woord slechts: Heer, kracht, liefde, troost, goedheid, een week hart, zegen! Vaak rijst bij jou het 

gevoel omhoog om voor deze medemens te bidden, hem of haar naar Mij, Jezus Christus, te 

brengen, wanneer hij of zij bijzondere hulp nodig heeft. 

Jullie zijn mijn Lichtboodschappers! Ik heb jullie geleerd: Door jullie handen wil Ik 

zegenen, door jullie ogen wil Ik waarnemen, door jullie oren wil Ik horen en jullie aards lichaam 

is Mijn werktuig! Jullie hebben Mij de vraag gesteld, waarom Ik niet direct op je medemens kan 

inwerken. Zie, Mijn Licht is ook in verduisterde toestand voor je medebroeders en zusters niet te 

verdragen! Jullie zijn enkel in staat Mijn licht te ontvangen, te transformeren en het in de ziel van 

je naaste te laten binnenzinken, want door de lichamelijkheid van het mensenkleed zijn jullie qua 

trilling met je broeders en zusters op een zelfde niveau. Daarom zijn er veel arbeiders in Mijn 

wijnberg nodig. Daarom heb Ik jullie nodig! Geleidelijk wordt het een gewoonte, dat je je op het 

bewustzijn van je medemens afstemt en hem daar aanspreekt, waar deze het aankan. 

Wanneer hij b.v. een verstandsmens is, op zijn intellect gericht is en zijn harte-denken nog 

niet weet te benutten, dan helpt het je niet, deze met jullie harte-gevoel tegemoet te gaan, maar je 

moet hem dan op zijn verstand aanspreken. Met Mij verbonden werkt het Licht, dat Ik in jullie 
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ben. Door het verstand van je naaste stroomt dit dan in het hart en een licht verlangen ontwaakt: 

“Er moet toch nog iets anders bestaan. Deze broeder straalt nog iets anders uit als enkel het 

zuivere weten. Wat is dat, dat me steeds weer tot vragen aanzet? Wat is het, dat me deze 

medemens steeds weer doet aanspreken?” Als jullie geduld hebben, komt het moment, waarin het 

verlangen zich tot een eerste vraag vormt, die niet meer uit het verstand komt, maar rechtstreeks 

uit het hart. Met dit voorbeeld toon Ik aan, hoe Ik door jullie werk.  

Zo dienen jullie je de komende veertien dagen oefenen in wat gezegd is! Denk er aan, dat 

Ik jullie op elk ogenblik roep, waardoor jullie noch in het verleden, noch in de toekomst leven, 

maar verbonden met Mij in het hier en nu en daarmee in de Eeuwigheid! Doe moeite, Mijn 

geliefde vrienden, steeds weer opnieuw de antwoorden, die je Mij in je innerlijk hebben gegeven, 

in de daad om te zetten! Ik zeg: jullie moeite telt! De moeite wordt langzamerhand tot daad. Ook 

nu moeten jullie je weer, stap voor stap, inzetten. Het is de laatste etappe, die jullie samen in de 

Gemeenschap uitvoeren. Daarna gaat ieder van jullie met Mij met de geschonken gaven zijn 

individuele weg verder. Wel kunnen jullie je dan nog hier of daar treffen, om elkaar wederzijds te 

steunen of om met elkaar te spreken. Maar nu al, Mijn geliefden, groeien jullie in zelfstandigheid, 

in de zoon- en dochterschap van God. Ik zegen jullie hier in de kring en jullie, die de navolging 

gaan. 

 

AMEN 

 

 

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 43 
 

 Mijn geliefde vrienden, Ik, JEZUS CHRISTUS, verblijf onder jullie en wijd jullie in de 

geheimen van de Schepping in, want jullie dienen Een te worden met de elementen. Verder 

mogen mens en ziel tot Eenheid samen groeien en Mij dienen. 

Jullie menselijk lichaam is van deze aarde en jullie spreken van Moeder aarde, die jullie allen 

liefde toezendt. Ik leid jullie nu dieper in de Moederlijkheid van God. Besef echter, dat het hoge 

Lichtwoord naar jullie verstandsniveau dus naar beneden getransformeerd wordt en dit enkel een 

vermoeden van het ware gebeuren kan vertolken! 

 De Geest van God zweefde over het water, rustend in zich. De gewaarwordingen, die zich 

nog niet tot scheppingsgedachten gevormd hadden, bestonden sinds alle Eeuwigheid, zo ook Hij. 

Er bestaat niets, wat buiten deze Geest is, noch voor de schepping, noch na deze, want in de 

Geest bestaat er geen tijd, bestaat er geen begin en geen einde. In de Geest is het Moederlijke- en 

het Vaderlijke-principe verenigd. Beide zijn steeds een Eenheid en zijn nooit gescheiden. 

 De Geest zweefde over het water en er was het Woord, het zwaarwegende Woord, nog niet 

gesproken, nl: “Het worde Licht!”, want in dit geweldige Scheppingswoord was de tegenstelling, 

de duisternis, ook inbegrepen. 

Daar echter de gewaarwordingen van de Geest tot de scheppingsgedachten werden, daar 

zich de Eeuwige-al-ene zich in zijn schepping, in zijn Liefde wilde spiegelen, bedacht Hij in zijn 

Wijsheid dat idee van “Het worde Licht!” en het werd aldus, dat in de scheiding van Licht en 

duisternis ook de scheiding van tijd in de schepping zijn doen ontstaan, maar nooit buiten 

zichzelf, want er bestaat niets buiten de Geest-God! 

 Zo keek de Geest naar het moederlijke principe en stond tegenover zichzelf en sprak: “Ik 

Ben in het Licht de duisternis!” Zodra Ik Mijn scheppingsgedachte vorm geef, Mijn werk van het 

Kindschap in het leven riep en dit Kindscheppingswerk de vrije Wil gaf, toen veranderde Ik in 
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Mijn moederlijke aspect door de diepte de duisternis in Mij, om Mijn kinderen de vrije Wil te 

geven. 

 Laat Mij dit nader aan jullie verklaren: Het vaderlijke aspect van God is de Wet, bestaande 

uit: Orde, Wil, Wijsheid en Ernst van de essentie van God. 

Het moederlijke aspect van God zijn de eigenschappen: Geduld, Liefde en Barmhartigheid. Het 

hart van de schepping is de Liefde, ben Ik, Jezus Christus. 

 In onmetelijke Liefde kijkt de goddelijke Geest in Zijn nog niet vorm geworden gedachten. 

Enkel door de Liefde, de scheppingsimpuls, konden de gedachten van de vaderlijke/moederlijke 

Geest zich in de moederlijke Geest innestelen, tot rijping komen en door de Liefde, die Ik ben, in 

de schepping binnenkomen. Zonder de Liefde, zonder Mij, de eerst geschouwde-, eerstgeboren 

Zoon, die Ik die met de vaderlijke/moederlijke Geest Een ben, bestaat er geen schepping; want Ik 

riep ze in leven. Door Mij werd de schepping geboren. Door Mij, de scheppingskracht, zal ze in 

alle eeuwigheid Zijn.  

Deze scheppingskracht, die Ik ben, is tegelijk ook de vaderlijke Wet van de goddelijke Orde, de 

Wil, de Wijsheid en de Ernst. Daarom ben Ik de Zoon. 

 Uit de Liefde, die een aspect van de moederlijke Geest is, werd de kinderen de vrijheid 

gegeven, want de goddelijke Geest wilde zich in Zijn kinderen in vrijheid in heel Zijn essentie en 

eigenschappen spiegelen. Zo droeg de goddelijke Geest aan Zijn kinderen een heilig erfdeel over, 

namelijk een wezenlijk deel van Zijn scheppingskracht, die Ik in jullie ben. 

 Schept het kind van God in harmonie met Mij, de Liefde, dan rust het in de Wet van de 

Geest. Maar uit de vrijheid heeft het ook de mogelijkheid om scheppingen in het leven te roepen, 

die niet in harmonie met Mij zijn, dus ook niet in de goddelijke Wet stralen. Deze scheppingen 

kunnen echter wel door de kinderen in de wetmatigheid terug gezet worden, wanneer het zich 

richt op inzicht en begrip van de Liefde, de geestelijke wetmatigheden, daardoor alles begrijpt en 

de scheppingen in geestelijke liefdestraling verandert. 

 In zijn moederlijke aspect verandert de goddelijke Geest door de vrijheidsproef van zijn 

kinderen. Tegelijk is het kindvolk de macht in handen gelegd, om alles, wat zich van de Liefde 

afwendde en niet binnen haar wetmatigheid geschapen werd, weer te veranderen in de Wet. De 

Geest sprak: “Het worde Licht!” en het werd Licht (en tegelijk duisternis). Hij riep Zijn 

scheppingskinderen, allemaal delen van zichzelf, ieder bij hun Naam en gaf hun de vrije Wil, de 

goddelijke vrijheid.  

 Als Hij uit Zijn moederlijke principe Sadhana, de eerstgeboren dochter naast Zijn vaderlijke 

Zijn als Al-Geest, uit het Oercentraallicht, plaatste, waarbij dit plaatsen geen scheiding is. Alles, 

Ik herhaal, alles straalt steeds in de Ene Geest en daarbij schenkt Hij Zijn Kind een deel van Zijn 

Wijsheid, van Zijn Geduld, Zijn Liefde en Zijn Barmhartigheid! In Sadhana´s handen legde Hij 

een wonderschone planeet, de Aarde!  

 Deze planeet bestaat in de geestelijke Oerschepping naast het oercentraal-gesternte aan de 

linker kant, zoals ook in de eeuwig heilige Troonzaal Sadhana aan de linkerkant van God haar 

plaats in de hele Eeuwigheid had. Vader en Moeder zijn Een en ook de scheppingskinderen, die 

als duaal de moederlijke en vaderlijke aspecten in zich dragen, zijn in de Geest Een! Vanwege de 

wilsvrijheid werden alle scheppingskinderen de vrijheid geschonken, individueel binnen de wet 

van Liefde te scheppen en te werken… of…. tegen de wet van Liefde te handelen. 

 Sadhana viel. Ze wilde meer zijn. Zij erkende niet de Eenheid van de moederlijke en de 

vaderlijke Geest. Zij verzette zich tegen de wetmatigheden van de scheppingsliefde, die Ik, Jezus 

Christus ben, plaatste zich tegenover Mij. Ze zei IK en tegen Godvader Jij! Daar haar kracht, 

die uit de eeuwig-heilige Geest stamde, onmetelijk machtig was, verhief zij zich en voerde de 

scheiding door. Echter wat scheidde zich daar? Geest van Geest! Het is de Geest van God, die in 
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Sadhana de diepte van de duisternis doormaakt(e) om door haar en door al diegenen, die met 

haar mee zijn gegaan, deze veroorzaakte duisternis terug te keren in eeuwig-stralend-Licht. 

Wanneer de tegenstelling van Licht en Duisternis eenmaal onderkend is, dan is de duisternis niet 

meer nodig. Dan zal in alle eeuwigheid dit aspect van ruimte en tijd voor de kindschepsels 

duidelijk zijn, zoals dit in de gewaarwording in God, de Geest steeds tegenwoordig was. 

 

 Toen Sadhana viel moest ze een deel van haar kracht afgeven. Ze kon deze niet meer 

vasthouden en deze kracht daalde in de planeet aarde neer. Uit het moederlijke aspect werd deze 

planeet door het Geduld, door het tijdproces van de aeonen, door de Liefde, die zich in de 

wetmatigheid van de schepping openbaarde en door de Barmhartigheid, de vergevende en alles 

helende genade van God rijkelijk begiftigd. Op Golgotha vloeide bovendien mijn 

scheppingsliefde naar alle aardse zusters en -broeders en de zielen van de reinigingssferen als 

hartversterking voor de terugkeer naar het Vaderland. 

 In jullie aarde leeft dus ook een deel van de moederlijkheid van God en de geestelijke 

kracht van de eerstgeboren hemeldochter. In het verloop van de vergeestelijking van deze planeet 

in zijn oorspronkelijke-, geestelijke bestaan en door de ommekeer van alle medebroeders en -

zusters zal Sadhana haar Geestkracht, haar erfdeel, weer terug krijgen. 

 Mijn geliefde broeders en zusters, nu weten jullie waarom Ik, Jezus Christus, de 

scheppingskracht, de Liefde, Mijn voeten op deze aarde zette en waarom het een genade voor 

jullie allemaal is om over deze planeet te mogen gaan. 

 Is voor jullie deze aarde niet ook Moeder? Haar gewassen reikt ze aan tot dronk, tot 

genezing. Waarom worden er bij genadebrengende genezingsbronnen vaak lichte Wezens in 

witte kleren met een blauwe mantel waargenomen? Blauw is de kleur van de Wijsheid, wit is de 

Liefde en de gestalte geeft Licht in de gouden lichtkrans van Barmhartigheid, vaak ook met de 

Maansikkel aan haar voeten. De maansikkel, de zilveren schaal, symboliseert hier het moederlijk 

Geduld en tevens de ziel van de Aarde. 

 De mens gelooft in dit lichte wezen Mijn aardse moeder Maria te herkennen. Daar er in de 

Geest enkel Eenheid bestaat en geen scheiding, is ook dit geloof niet verkeerd. Mijn aardse 

moeder, de engel van Barmhartigheid (in de Geest Pura genoemd) behartigt de 

Moederplaats in de reine hemelen, totdat het moederlijk deelaspect, dochter-Sadhana, is 

teruggekeerd. Geest is zuiver! Geest is onbelastbaar! Geest straalt door jullie planeet aarde! 

 De Geest, die het Geduld in het rotsgesteente van de berg der bergen symboliseert, die in 

oneindig Geduld de aeonenloop toelaat, waardoor de kinderen de ervaringen van vrijheid kunnen 

doorleven, de Geest, die zich door liefde aan je laat zien in de plantenwereld, die jullie leven en 

voeding schenkt, de Geest die zich voor jullie door de liefde van de dieren dient, met wie jullie in 

symbiose leven, zonder dat jullie je er bewust van zijn; de Geest, die jullie in barmhartigheid 

helpt, door de heilige bron, door de heilige planten, ja door de aarde zelf, die zich als genezer op 

de wonden van haar kinderen legt. 

 Jullie fysiek lichaam is van deze aarde: het vlees vervalt tot stof, het gebeente is gesteente, 

het bloed uit het water. Dit lichaam zal terugkeren naar de aarde, want door de aarde is het 

ontstaan, naar de aarde keert het terug. 

 Mijn geliefde vrienden, Mijn Woord aan jullie zal nog lang naklinken. Dit heeft jullie een 

aspect getoond, dat jullie zo beschouwd tot nu toe niet gezien hebben. Met je hartgevoel weten 

jullie, dat het voorgevoel, dat Ik jullie schonk, de Weg is, die jullie dieper in het Mysterie van de 

schepping inleidt. 

 Als jullie willen neem Ik jullie nu allen bij de hand en leid jullie, iedereen individueel. 

Jullie verstand zal de Woorden toetsen. Met het verstand herkennen jullie, dat alles in God, de 
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Vader/Moeder-Geest, ligt. Hij, de Al-ene, gaat waarlijk ook door Sadhana, de veroorzaakster van 

de val en daardoor ook door iedereen van jullie, in zijn/haar moederlijkheid over deze aarde. 

Daarom is de weg terug, het weten uit de Wijsheid en de geleefde Liefde. 

 Door de Liefde, Mijn broeders en zusters, helpen jullie mee, dat Sadhana leert wat de 

Liefde van God betekent en via deze liefde de gevallen schepping weer in hoge trilling te 

brengen. Dat alles weer in de trilling van de zuivere Hemelen vibreert en jullie planeet aarde 

naast het oercentraalgesternte zijn plaats aan de linkerzijde weer inneemt en Sadhana, de 

eerstgeboren hemeldochter, zich weer met de Moederlijk/Vaderlijke-Geest in reinheid verenigt. 

Heb dus je moeder aarde lief en dien haar. En in volkomen Liefde groeit in jullie de 

scheppingkracht en de onrustige gedachten, die jullie nu nog als muggen omcirkelen, ordenen 

zich tot krachtvolle impulsen, die in de schepping op aarde optreden en ze in hogere trilling 

verheffen. 

 Wees je de kracht in jezelf bewust! Je draagt als erfgenaam de eigenschappen van de Vader 

in je: Orde, Wil, Wijsheid, Ernst en daarmee ook de Wet, maar ook de eigenschappen van de 

Moeder: Geduld, Liefde en Barmhartigheid! 

 De aarde staat voor een nieuwe geboorte: Jullie allen zijn bij deze geboorte actief 

betrokken.. In deze activiteit ga je in de tegenwoordige tijd mee en uit Mijn kracht, die Ik, de 

mensgeworden Liefde, ben, geboren uit het Vaderlijk- en het Moederlijke aspect, waarbij Ik ook 

tegelijk de scheppingskracht in jullie ben en Ik werk in, met en door jullie, waarmee de zesde 

scheppingsdag zich voltrekt, zodat het werk van de kinderen vol vreugde jubelt:  

 

 ”HOSANNA, HET IS VOLBRACHT…!” 

 

 Mijn geliefden, laat je door Mijn scheppingskracht volledig omvatten en kijk in de wereld 

om je heen. Ze heeft scheppingskracht nodig! Laat deze door jullie stromen! Open je handen, de 

linker ontvangend, de rechter gevend! Heb geen angst, wanneer je aardse lichaam trilt, want door 

de Liefde tot God en tot zijn schepping, je moeder aarde, worden mens en ziel een en in deze 

Eenheid verdiept zich de adem van God in jullie, in zoverre jullie bereid zijn deze op te nemen!  

 

 Ik leid jullie.  

 De zegen is met jullie.  

 Het Licht overwint! 

 

 

AMEN 

 

 

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 44 

 
  Stilte is in jullie binnen gekomen en Mijn vrede doorstraalt mens en ziel. Ik, JEZUS 

CHRISTUS, ben midden onder jullie en begeleid jullie door de scholing heen, nl. het elkaar-

helpen door de genezingskracht, die Ik in ieder van jullie ben. 

Ik leerde jullie in de laatste openbaring over de Eenheid tussen mens en ziel door het 

scheppingsgebeuren en wel vanuit de basis, waardoor jullie begrijpen, wat voor een 
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verantwoording in je handen ligt en wat je aan je ware-Zijn doet herinneren, namelijk Geest uit 

de Vader-Moeder-Geest te zijn! Veel vragen zetten jullie aan het denken.  

Opnieuw keken jullie naar het donkere in het wereldgebeuren en jullie konden niet 

begrijpen, waarom het boze door God toegelaten werd. Jullie meenden, dat de vrije wil een 

beperking nodig had. In de polariteit echter bestaat enkel ´t een of ´t ander: een JA of een NEE. 

Toen de Oergeest besloot, zijn kinderen de absolute vrijheid te schenken, bestond er geen 

beperking in de vrije wil. Wat jullie aan negatiefs op deze wereld waarnemen, heeft allemaal zijn 

oorzaak in het machtsstreven, in de scheiding van IK tegenover JIJ. 

 Besef en herken het wonderbaarlijke geschenk, dat God zijn kinderen met de vrijheid in 

handen legde. Het is zijn erfdeel, dat ieder kind naar zijn vrije wil kan beheren. Ieder kind staat 

dezelfde goddelijke kracht tot zijn beschikking. 

 De vrijheid kon aan de kinderen van het volk alleen geschonken worden door het toelaten 

van de polariteit: Licht-Duisternis. Nu herhaal Ik nog een keer, dat deze twee aspecten zuiver 

zijn: Geest is Geest en Geest brengt zich niet ten val.  

 Wat gevallen is, is de vrijheid van het erfdeel, dat aan ieder Kind werd geschonken. Maar in 

deze val ligt tegelijk ook de wederopstanding, in het doorgaan naar het Vaderhuis de terugkeer 

en daarmee ook weer de opheffing van de polariteit. Jullie hebben heel juist opgemerkt, dat 

jullie voortdurend in polariteiten denken: goed-kwaad, gezond-ziek, nacht-dag en veel meer. De 

gehele materie is polair, aantrekking en afstoting. Niettemin is Mijn Geest in het moederlijk- en 

in het vaderlijk aspect, die het evenwicht van de krachten herstelt, want dat, wat zich binnen 

ruimte en tijd afspeelt, is een drogbeeld. Hoe zal Ik jullie dat verklaren? 

 Jullie zenden vrijheid uit door in de duisternis te lopen! Maar jullie zelf zijn in je Geest Een 

met Mij en steeds bij Mij. Dientengevolge is het in jullie om de totale schepping te ontsluiten, de 

materiële en de niet-materiële. De materiële schepping, zoals ze zich aan jullie zintuigen toont, is 

naar beneden getransformeerde trilling. Jullie zijn in je binnenste Een met de Geest en Geest is 

ondeelbaar, daarom is al het geestelijke in jullie. Alles is Geest. Daarom is de Hemel niet op de 

een of andere plaats, nee, hij is in jullie. In jullie draait deze aarde, in jullie is de zon en haar 

planeten, want materie is eigenlijk Geest, en in jullie zijn ook de sferen van de hemel. 

 Zou de vaderlijke-, heilige goddelijke Orde niet tot in dit trillingsgebied werken, dat jullie 

donkerheid noemen, dan zou er chaos zijn. Immers waar je ook heen kijkt, daar is evenwicht van 

krachten. Wanneer jullie je hierin verder verdiepen,dan herkennen jullie ook het moederlijke 

aspect: het voortbrengen van nieuwe sterren, nieuwe zonnen, die in de wereld van de polariteit 

allemaal weer vergaan, omdat alles weer naar de oorsprong van de Geest wordt teruggevoerd. 

Wat jullie beschouwen is, met jullie geestelijke ogen gezien, het zuiver-geestelijk aspect in elke 

materie. Met menselijke ogen, met jullie menselijke zintuigen, begrijpen jullie alleen de laagste 

trilling, die jullie vrijheid te voorschijn heeft gebracht. 

Een gelijkenis om e.e.a. beter te verstaan: Stel je de plaats van herkomst, de zuiver-

geestelijke hemel, als de zonnekern voor. Jullie zelf, dus jullie Geest, is daar thuis in deze 

zonnekern, die Ik, het hart, Jezus Christus, ben. De omkapseling, zonder begin zonder einde, is de 

Algeest. In deze algeest bewegen jullie je. In deze zijn jullie thuis. Nu zendt ieder van jullie zijn 

straal van vrijheid uit. Jullie zelf blijven in het Licht, maar de vrijhedisstraal gaat in de duisternis. 

Wat in de duisternis straalt, is jullie erfdeel, is jullie vrijheid, is het op de proef stellen van de wil, 

is de polariteit. Jullie identificeren je niet met je ware Wezen, je lichtvolle-Zijn, maar met het 

eindpunt van de uitgezonden straal, die zich in de duisternis verliest en daar alleen nog maar 

zwak schijnt. 

 Het is jullie opdracht om te ontdekken, dat je ware-Zijn in God, de Vader-Moeder-Geest, in 

zijn Licht is. Alle stralen samen en Ik merk op, dat stralen licht zijn, zijn tevens het moederlijk 
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aspect van God, die zijn kinderen de vrijheid schonk, dit uit te zenden, de vrije wil te beproeven 

en het Licht zelf weer binnen te halen met Mijn hulp, Ik, die de scheppingskracht, de Liefde, ben 

en daarmee ook de scheppingskracht in jullie.  

 Alles wat zich hier uiterlijk voor jullie manifesteert, is een schijnbeeld, een door jullie zelf 

geschapen polariteit. Zelf geschapen, omdat Ik jullie de vrijheid schonk. Jullie waren steeds en 

zullen ook steeds in de Algeest leven. Het Woord: “Er zij Licht!” was het geschenk aan jullie, 

het erfdeel van jullie vrijheid. 

 Deze aarde, zo heb Ik jullie geleerd, bewaart het moederlijk aspect van God, al die lichtende 

stralen van je goedheid, je liefde, je geduld en je geschenk van Wijsheid, die je tot inzicht voert, 

ja, ook de genezende kracht, die jullie op deze avond hebben leren kennen, schenk deze aan je 

naaste! 

  

 (Nu verander Ik het thema, waardoor de broeders en zusters, die deze openbaring lezen, 

ook aan de scholing over genezingskracht en de overgave aan genezing-zoekenden kunnen 

deelnemen). 

  

 In jullie stralen dus ook de goddelijke eigenschappen: Geduld, Liefde, en Barmhartigheid. 

In het bijzonder het aspect Barmhartigheid stroomt krachtig naar jullie toe, die jullie, conform het 

verzoek aan jullie door je geconcentreerd naar je naaste overgebracht wordt.  

 Ik heb jullie geleerd, dat deze kracht door iedereen ontvangen kan worden, Het ligt alleen 

aan iedereen zelf, in hoeverre hij zich voor deze kracht opent en bereid is, deze heilige straling 

(Ik beklemtoon het woord heilige) genezend in de Liefde-Barmhartigheid naar zijn naaste over te 

brengen. Gratis ontvangen jullie, gratis mogen jullie dit doorgeven. Dat is een wetmatigheid, zo 

leerde Ik jullie eerder: Je handelt hierbij op het scherpst van de snede. Zijn jullie nederig, slechts 

handschoen aan Mijn hand, dan zijn jullie werktuigen, die Ik kan gebruiken volgens Mijn Wil, 

dan mag je met zekere tred wandelen over deze scherpe kant, met links en rechts de diepste 

afgrond en je gaat onder Mijn bescherming. 

 In jullie lichaam bestaan zeven Bewustzijnscentra. Ik herhaal ze: Barmhartigheid, ter 

hoogte van de bovenkant van de schedel; het centrum van Liefde, tussen de wenkbrauwen op het 

voorhoofd, dan het centrum van Geduld in het gebied van het strottenhoofd, dan het centrum van 

Ernst in de hartstreek, (ps: in het midden van de wervelkolom, dus niet op de plaats waar het hart 

is, links van de wervelkolom), dan het centrum van Wijsheid, ongeveer een handbreed onder het 

centrum van de Ernst, ook solar-plexus of zonnevlecht genoemd, dan het centrum van de 

goddelijke Wil halverwege onder de navel, tenslotte het centrum van de goddelijke Orde in de 

buurt van het stuitbeen. 

 Zodra jullie, Mijn werkers in de Wijnberg, mensen ontmoeten, die ontvankelijk zijn voor de 

heilige Kracht van God, dan is het je toegestaan om als transformator te werken door deze Kracht 

op te nemen en ze aan je naaste te schenken. Ik leerde Mijn apostelen, mensen de handen op te 

leggen en ze te genezen. Datzelfde leer Ik jullie. 

 Jullie ontvangen steeds met de linkerhand en met de rechterhand geven jullie de kracht 

verder. Wanneer jullie de handen opleggen, dan volstaat het door dit in de Aura van de 

genezingszoekende te doen, d.w.z. via een kleine afstand van het lichaam. Wenst de 

genezingszoekende aanraking, dan kun je hem of haar ook zachtjes aanraken. 

 Tijdens het opleggen van beide handen boven het hoofd van je naaste, buig je voor Christus 

in hem, en tegelijk buig je voor Mij, de Ik die Kracht in jou ben. Je geeft je aan Mij over als 

werktuig, biddend: “Heer, Uw wil geschiede! Ik buig mij voor deze heilige Kracht en ik ontvang 

de goddelijke Alkracht uit de Liefde-Barmhartigheid, concentrerend op Jouw, O Heer en laat het 
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gebeuren”. Tijdens de genezing dienen jullie je in absolute nederigheid te bevinden. Wanneer de 

krachten nog zo sterk door je mens stromen, behoed je niettemin voor de gedachte: “Ik ben 

genezer. Ik ben in staat, deze kracht op te nemen.” Ik zeg jullie: Jullie zijn niets!” 

 In het begin zul je nog over stenen van hoogmoed struikelen. Ik laat je struikelen. Ik schenk 

je sterke instralingskrachten en neem ze ook weer terug, zodat jullie inzien, dat alle kracht uit 

God is. Dit alles gebeurt uit genade, maar later, wanneer jullie uit deze scholing treden, handelen 

jullie naar je vrije wil. De krachten staan jullie ter beschikking en jullie beslissen dan zelf, of je 

op het pad van nederigheid blijven of in hoogmoed vervallen. 

 Je genezingszoekende naaste gaat op een stoel zitten, je gaat achter hem staan en legt je 

hand boven zijn hoofd, de handpalmen naar zijn hoofd gericht. Richt je op het gebed, verbind je 

met de goddelijke Geest en daarmee ook met Mij, Jezus Christus! Open dan je linkerhand naar de 

kosmos als een schaal, open deze gericht om de geestelijke kracht te ontvangen! Met de 

rechterhand bestraal je de bewustzijnscentra langzaam bij de ruggengraat, je staat dus achter de 

genezingszoekende: Op het hoofd de Barmhartigheid, iets dieper instralend de Liefde, bij de nek 

het Geduld, dan bij de wervelkolom in het hartgebied de Ernst, dan naar de Wijsheid, naar de 

Wil, tenslotte naar de Orde.  

 Je blijft een tijdje in de streek van de Orde. De krachten, die je langs de afzonderlijk centra 

tot in de streek van de Orde geleid hebt, ga je nu weer omhoog leiden, doordat je deze krachten 

langs de wervelkolom met geopende rechter hand omhoog voert. 

 Opnieuw leg je de handen boven het hoofd van je naaste, de handpalmen naar het hoofd 

gekeerd. Verbind je opnieuw met de goddelijke Geest. Nu ontvang je weer met de linkerhand en 

met de rechterhand ga je naar de rechterzijde van de wervelkolom naar beneden tot het centrum 

van de Orde. Hef de krachten vervolgens weer omhoog tot een vernieuwde verbinding met de 

goddelijke Geest. De linkerhand is nog steeds ontvangend naar de kosmos geopend. De 

rechterhand wordt nu links langs het bewustzijnscentrum van de wervelkolom naar beneden 

geleid, weer tot het centrum van de Orde. De kracht wordt dan weer omhoog geleid. Opnieuw leg 

je de handen boven het hoofd van je naaste.  

 Nu verander je van positie en ga je voor de genezingszoekende staan en straalt de 

goddelijke Kracht met de rechterhand (je voelt ondertussen een sterk pulseren in je handpalm) in 

de bewustzijncentra van het lichaam in: Barmhartigheid, bij het hoofd, Liefde op het voorhoofd 

tussen de wenkbrauwen, Geduld nabij het strottenhoofd, kosmische Ernst in de streek van de 

borst, goddelijke Wijsheid ongeveer halverwege boven de navel, goddelijke Wil onder de navel 

en naar beneden de kosmische Orde. Nu strijk je zacht over de Aura van de benen en voeten en 

voert ook hier weer de kracht omhoog en legt beide handen weer boven het hoofd van je naaste. 

Nu weer opnieuw de linkerhand ontvangend naar de kosmos, de rechterhand eerst een keer naast 

het centrum naar beneden leidend, langzaam, diep verzonken met Mij verbonden. Dan hetzelfde 

verloop aan de linker kant uitvoeren. 

 Nu begeef je je weer achter de genezingszoekende, legt beide handen boven zijn hoofd, en 

dankt voor de genezende Kracht! Terwijl je je handen op de schouders van je naaste legt, geef je 

hem het symbool en daarmee de kracht van het geduldig dragen van zijn karma, in het geval, dat 

de genezing nu nog niet mogelijk is. 

 Dan nog voor jullie ter informatie: Jullie stemmen je in deze procedure op de goddelijke 

Wil af. Jullie kennen Mijn Woord:” Ga heen en zondig voortaan niet meer!” De genezende 

stroom vloeit steeds. Hoe deze echter kan werken, dat ligt in Mijn Wil en in het geloof van de 

genezingszoekende, ook in zijn inspanning om voortaan een positief-, licht vervuld leven te 

leiden. 
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 De hier beschreven genezingsmethode is slechts een uiterlijke omlijsting. Wie zich aan Mij, 

Jezus Christus, volledig overgeeft, door deze handel Ik. De genezing kan ook anders verlopen als 

hier beschreven is. Deze woorden mogen dus een hulp zijn voor jullie, zodat je voorbereid bent 

om je medemens met zijn ziele- en lichamelijke nood te helpen. 

 Indirect werkt het steeds, als jullie je in het hier en nu, in Mijn aanwezigheid, bevinden. In 

deze tegenwoordigheid, verenigd met Mij, gaan jullie, Licht uitzendend, genezing gevend, op 

weg en veranderen, zoals Ik leerde, met iedere adem, met iedere schrede, de polariteit. Jullie gaan 

dus terug naar de Oerstraal, jullie worden je steeds meer bewust, dat jullie Licht zijn en dat jullie 

Oorsprong, deze beschreven stralende Zon, de Geest van God, de plaats in het Vaderhart, die 

jullie nooit verliet. 

(Wanneer er van Vader wordt gesproken, dan houdt dat tevens Moeder in. In de Geest bestaat 

geen scheiding.) 

 Mijn geliefde volgelingen, aldus trek in de Eenheid met Mij door deze schijnwereld en los 

haar op! Jullie weten via de natuurwetenschap, dat in essentie alles energie is. Wat is energie? 

Licht! Dus kom en wees Licht, in Eenheid met Mij, de Liefde! Mijn zegen werkt intensief door 

jullie heen en het werk van de terugvoer van al de uitgezonden vrijheidsstralen zal voltooid 

worden, doordat deze stralen weer teruggehaald worden. De polariteit is dan opgeheven. In God, 

de Geest, is alles Een. Hij spiegelt zich met Zijn Geest in Zijn kinderen terug en is hun Vader in 

het Vaderlijk aspect en Moeder in het moederlijk aspect. 

 Wees vol vreugde, want je leeft nu in de oogsttijd, in de tijd van ontvangen! Bereid je voor! 

Want waarlijk, uit jullie geestelijk oerlicht, dat met het Licht van de Vader een is, straalt de 

kracht in toenemende mate, om jullie naar het vaderland te doen terugkeren en je tegelijk de 

kracht te geven, om voor al degenen hulp en steun te zijn, die hun straal zover wegzenden, dat 

nauwelijks nog een sprankje gloeit.  

 Werd deze vonk niet door Mij, Jezus Christus door Mijn: Het is volbracht! gesteund, de 

terugvoering zou niet mogelijk zijn! Maar door Mij en ook door jullie wordt deze vrijheidstest nu 

ten einde gevoerd. Dit nu galmt in ruimte en tijd en bewerkstelligt een steeds grotere intensiteit. 

 Dus kom, Mijn geliefden, en werk in en uit Mijn Kracht, die tevens jullie erfdeel is. 

 

 

AMEN 

 

 

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 45 
 
 In de diepte van jullie zijn ben Ik, JEZUS CHRISTUS, de mens geworden Liefde, één met 

jullie, met iedereen afzonderlijk. Opdat deze Eenheid ook naar de mensen uitstraalt en deze ook 

mee betrekt, stroomt Mijn kracht ook naar dat schaapje, dat nog een beetje bokkig aan Mijn zijde 

de weg naar het Licht gaat. 

 Mijn geliefden, trouwe schare hier in de kring en overal elders: Ik spreek in alle Ernst tot 

jullie, want de Ernst werkt in dit tijd/ruimte-gebeuren, dat jullie zoals een nieuw jaar, een nieuwe 

tijdsperiode beschouwen. Overal werkt de Ernst, doorstraald van Mijn Liefde, zodat velen, ja 

mogelijk al Mijn schapen, de kudde van Liefde vinden, opdat de vreugde aan het einde van deze 

tijdsperiode in de hemelen, en daarmee ook in jullie, groot is, zijn jullie allen opgeroepen om 

ernstig de weg van Liefde in Eenheid met Mij te gaan. 
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 Liefde, hoe vaak hoor je deze woorden… In hoeveel mogelijkheden wordt het opgetekend? 

Maar jullie weten, dat Liefde begrip is, dat Liefde eenheid, enkel Eenheid kent en niemand 

veroordeelt. “Richt en oordeel niet, opdat je zelf niet veroordeeld wordt, want met de maat, 

waarmee jij meet, zal ook jijzelf gemeten worden!” Woorden uit de Bijbel, die je kent en toch is 

de mens steeds weer geneigd om zijn broeders en zusters te veroordelen, wanneer deze naar zijn 

mening negatief handelen. 

 Wat is dit? Het zijn voorstellingen en meningen. Deze komen voort uit het verleden, 

spiegelen je eigen zwaktes en werken, als je negatief denkt, in de toekomst. Jullie, die zo vast 

besloten zijn, met Mij door de Ernst van deze tijd te gaan, vraag Ik: Ga met je mensen naar de 

rechter en presenteer je meningen, zodat je deze op het moment van het beoordelen oplost en 

Liefde door jullie kan werken en stralen. 

 Een geneeswerktuig is, zoals de naam zegt: een werktuig, waardoor de geneeskracht 

stroomt. DE geneesheer ben Ik, de Liefde. Een werktuig, waardoor Mijn Liefde stroomt, zal in 

het bewustzijn van het moment leven en zich op dit ogenblik steeds weer herkennen en zijn oude, 

ingeslepen spoor uit het verleden, verlaten, om Mijn weg, in Eenheid met Mij, te gaan. 

 Jullie woorden zullen helder en duidelijk zijn, door de Geest van Waarheid gevormd en het 

bewustzijn, dat Ik door jullie spreek, mits jullie in Eenheid met Mij leven. Daar de mens nog niet 

in staat is, steeds in deze hoge trilling te blijven, daarom mogen jullie je meer tot stilte aanzetten 

en alleen datgene uitspreken, dat volstrekt nodig is om de liefdevolle communicatie met je naaste 

zuiver te houden. Onderzoek je woorden in het Licht van de Liefde! 

 Laat woede, wrevel en soortgelijke in jullie geen ruimte krijgen, want zo kan Ik jullie steeds 

sterker met Mijn kracht van het Leven vervullen! Daarmee beantwoord Ik ook jullie in de kring 

gestelde vraag: Ik Ben het Leven. Het Leven is hetzelfde als de Liefde, is hetzelfde als de 

Scheppingskracht, die alles verandert, die alles creëert. 

 Wanneer dit Leven, deze Liefde, jullie menselijk lichaam doorstraalt, dan komen jullie toch 

op je plaats, zoals jullie overgeleverd is. Het water en de overstromingen zullen jullie niet 

meesleuren. Het water buigt zich voor de kracht van het leven, en jullie buigen je voor de 

schepping. 

Besef, dat Liefde en Leven een Eenheid is en ziek zijn daarom een gebrek aan Liefde is! 

(met weinig uitzonderingen). Deze uitzonderingen zijn mijn Werktuigen. Maar ze mogen er niet 

zeker van zijn, want dat zou al weer een gebrek aan deemoed zijn. 

Werktuigen, zo werd jullie gezegd, zijn mededragers van het Wereldkruis. Nogmaals als 

toelichting: Als jullie denken:”Ik draag het Wereldkruis en daarom ben ik ziek”, zijn jullie al niet 

in de deemoed. Dan verhef je jezelf trots en plaatst je boven je naasten. (“Dan zijn alle anderen 

ziek door hun eigen schuld”). Beseffen jullie, hoe scherp de snede van het mes is, waarover jullie 

gaan? 

Onderzoek steeds je gedachten! Nooit mag je jezelf verheffen, je boven de naasten stellen! 

Dat zijn de valkuilen en ze zijn allen gespannen, zoals Ik jullie voorspelde. Ik laat jullie ook 

struikelen, waardoor je tijdens de scholing merkt en daardoor tot inzicht rijpt, hoe vaak de 

hoogmoed je vergezeld en dat je deze eigenschap, die tot de val geleid heeft, nu nog zelf in je 

aanwezig is. 

Ook als Mijn woorden ernstig klinken, dan weten jullie, dat ze uit de Liefde gesproken zijn, 

een Liefde, die jullie, Mijn dienaren, over elke hindernis wil dragen, doch mocht dit er niet zijn, 

dan zouden jullie niet groeien en de Liefde nader laten rijpen. 

Door jullie oefening van zwijgen en de ander aanhoren, versterkt je begrip voor de naaste. 

Zolang je spreekt, kan zich de ander tegenover je zich niet mededelen, zowel op de materiele 

gebied in het gesprek, als op het zielengebied door de gewaarwordingen.. Als je echter zwijgt, de 
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andere aanhoort, hem laat praten, ongeacht, of het enkel uiteenzettingen zijn of een of andere 

moeilijkheden op onderling menselijk niveau, dan zal door je bereidheid om te luisteren, veel 

Gordiaanse knopen met het zwaard van de Liefde doorbroken worden en bevrijd gaat je naaste en 

ook jezelf verder de weg naar het Licht. 

Door het toehoren neem je tegelijk de mogelijkheid waar van het uitzenden van een 

genezende stroom. Nu herhaal Ik voor die zusters en broeders, die niet in de kring aanwezig 

waren, wat besproken werd: Wanneer je genezingskracht uitzendt, verbonden met Mij, in de 

Eenheid met Mij, daardoor in Mijn Wil handelt, dan vloeien deze krachten naar je naaste toe. Is 

hij of zij bereid deze op te nemen, dan werken ze op de ziel (voor de anderen meestal onbewust) 

en ook op het lichaam, als het wetmatig gebeurd. 

Is jullie buurman niet bereid, deze kracht aan te nemen, de keuze ligt bij de ziel (jullie 

weten dat de ziel de schaduw is van de zuiver geestelijke Vonk, van de zuivere kinderen Gods), is 

dus je buurman nog niet bereid, de Liefde te laten werken, dan werkt deze conform Mijn Wil in 

de verdere omgeving. Bijvoorbeeld worden al diegenen door Mijn Liefde geraakt, die met deze 

overbuur voortdurend in onderling intermenselijk contact staan. Ook via de medemensen kan de 

kracht op de ziel doorwerken. 

Liefde werkt steeds op verschillende manieren. Let er echter op, dat je steeds uitzender van 

Liefde bent, want dat, wat je uitzendt, keert in versterkte mate ook weer naar jou terug! Alles is 

energie. Jullie gedachten zijn puurste energie, scheppingskracht, je weet het. En deze energieën 

werken volgens de goddelijke wet, je hoeft je geen gedachten over de werkzaamheid te maken. 

Let daarop, dat je niet over een van de talrijke gespannen strikken struikelt en bijvoorbeeld 

denkt: “Ach Heer, nu heb Ik iedereen zoveel toegezonden, en nog steeds komt er nauwelijks een 

goed woord terug. Wat moet iedereen toch verduisterd zijn, dat over het algemeen geen Liefde 

werkt en dat niet eens Jij het gedaan weet te krijgen, O Heer.” 

Daarbij Ben Ik, Jezus Christus, het, Die jullie via je naaste deze vermeende duisternis 

terugspiegelt, waardoor jij je hoogmoed onderkent.  

Weten jullie dan, hoe werkelijk het innerlijk van je naaste eruit ziet? Weten jullie, hoe hij 

zich voelt, hoe hij tegenover anderen staat? Neen, nog weet je het niet! Ik benadruk het woord 

‘nog’, want hoe meer je in de tegenwoordige tijd, in het ogenblik, in de Eenheid met Mij leeft, 

des te makkelijker herken je ook je naasten. Je kijkt bijvoorbeeld iemand precies in de ogen en 

ziet, dat hij knorrig is, omdat hij pijn heeft en niet omdat hij je niet mag. Vol Liefde leg je een 

arm om de schouder van deze lijdende-, broederlijk /zusterlijk met hem meevoelend, een hart en 

een ziel vormend, zoals jullie het noemen. 

Je beseft dus, dat je echt medevormer, medeschepper bent van je naaste omgeving en in een 

wijde kring om deze aarde. Licht brengt licht voort, duisternis vergroot de duisternis. Daarom 

wees allen Mijn Licht! 

Een ander aspect wil Ik vandaag kort terloops aanroeren. Nog denken jullie in de polariteit 

dag en nacht. Ik heb jullie geleerd, dat je de dag met Mij begint en ook de dag met Mij sluit. Door 

deze verbinding is de dag gezegend en de nacht ook, waarin de ziel op verschillende gebieden 

werkt, terwijl het lichaam rust. Het bewustzijn van het gebeuren overdag zal ook geleidelijk aan 

in de nacht bezit van jullie worden. 

Jullie weten ook, dat Ik jullie ook door je dromen leid. Al steeds werden mensen via 

dromen vanuit de Geest beleerd en als ze de leerinhoud aannamen, konden ze met deze 

droomgebeurtenis in het dagbewustzijn verder werken. Ook jullie hadden dromen, die de weg 

wijzend waren. Zo wezen ze de weg, zoals de zeven vette en de zeven magere koeien bij Josef, 

waar destijds Josef (in het oude testament van de Egyptische farao’s) op duidde. Het duiden van 

dromen gaat jullie nog een beetje moeilijk af, maar weet: ook de nacht behoort tot je 
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bewustzijn.Langzaam aan zullen jullie bewust in de nacht treden, bewust ook uit de nacht 

ontwaken, wetende, wat jullie die nacht aan verdere scholing werd geboden.  

Daarom kunnen jullie ook op je dromen letten. Wie gelooft, niet te dromen, weet, dat ieder 

mens droomt. Probeer meteen bij het ontwaken je te herinneren. Lukt dit niet, dan neem je s´ 

avonds voor, de droom, die bijzonder belangrijk voor je is, mee in het daggebeuren te nemen! De 

symboliek wordt je geleidelijk aan uitgelegd. In deze symboliek herken je waar je nog aan 

werken moet, waaraan het jullie nog ontbreekt. Ook troost en kracht wordt jullie in deze dromen 

geschonken, in het dagbewustzijn Mijn sporen te volgen. 

Het bewustzijn van dag en nacht zal zover gaan, dat jullie, als zouden jullie je eigen lichaam 

af willen leggen, precies weten, wanneer dit tijdpunt gekomen is. Nu kom Ik weer opnieuw op de 

vraag terug, en zoals jullie bewust in de nacht gaan, zo schrijden jullie bewust uit de “nacht van 

dit menselijk zijn” binnen in het Licht van de Eeuwigheid. Jullie leggen je lichaam te ruste, 

richten je zielenblik op Mij, Jezus Christus. De hemel opent zich, Ik reik jullie de hand. Het koor 

van de Engelen jubelt en jullie verheffen je uit het veld, waarop enkel de materie rust, en 

schrijden met Mij in je ware Thuisbasis. Een zachte les kan voor jullie iedere nacht gegeven 

worden, maar hiertoe heb je wel wat oefening nodig. 

Zo zijn jullie gezegend, Mijn geliefden, hier en over de hele aardbol, al Mijn 

mensenkinderen, ongeacht van welke gemeenschap, welke religie, welk ras. Welk volk je ook 

toebehoort, allen zijn zij in Mij, de Liefde, geborgen, gezegend en gedragen! Dus ga dit jaar van 

de Ernst met vreugde! Dat is in de Geest geen tegenspraak. 

 

 

AMEN 

 

 

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 46 
 
 In de stilte binnen in jullie hart ben ik, JEZUS CHRISTUS, aanwezig, om met jullie te 

praten van jij tot jij, en wacht daarop, dat je Me antwoordt, dat je de poort ver opent en 

binnentreedt in Mijn Licht, dat tot jullie spreekt: “Ik verheug Me, lieve broeders, lieve zusters, 

dat jullie de thuishaven gevonden hebben en Mij in je innerlijk onderscheiden, dat je naar Mijn 

woorden luistert en voortaan niet meer buiten je zoekt, maar alle waarheid bij Mij in jezelf vindt. 

Deze woorden wil Ik graag tot ieder van jullie afzonderlijk spreken. 

De weg naar Mij toe is niet ver weg, het benodigd niet een keer een grote stap, maar enkel 

jullie overgave aan Mij. Nu, op dit ogenblik, zien jullie vernieuwd in jullie het Licht. Jullie als 

mens ondergaan in iedere cel van je lichaam Mijn stralende Kracht van de Liefde en alle cellen, 

ook die krakkemikkige, stemmen zich op Mij af, openen zich tot een kelk, om Mijn instralende 

en alles veranderende Liefde geestelijk op te nemen. In de stilte binnen in jullie hart ben Ik. 

Van een werktuig, dat genezend over de aarde schrijdt, wordt ook raad en hulp in woord en 

daad verwacht. Het heeft dus niet alleen een vorming van de genezende stroom in jullie nodig, 

maar gelijktijdig de vorming van een spreekwerktuig, want door jullie wil mijn Goedheid, Mijn 

Liefde, Mijn Barmhartigheid ook door woorden vloeien. Daarvoor moeten jullie vertrouwen tot 

Mij in jullie verkrijgen, en daarvoor Mijn geliefde schare, hebben jullie oefeningen nodig. 

Zodra jullie in meditatie gaan en in je innerlijke keert, zo kunnen jullie de vraag aan Me 

stellen:”Heer, wie ben ik? Waarheen ga ik nu deze of gene weg?” 
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Zoals jullie bij de genezing geleerd hebben, je vrij van elke gedachte te maken, kunnen voor 

jullie op dit ogenblik jullie vraagstelling vrij van gedachten te zijn, enkel en alleen toegewijde 

Liefde tot Mij kan jullie leiden. 

Een kaars met haar schijnend licht helpt in het begin met het concentreren, want dit Licht in 

het uiterlijke symboliseert het Licht in jullie, MIJ, maar ook jullie zelf, omdat jullie uit het Licht, 

dat tegelijk de Liefde is, geboren zijn. Het is de scheppingskracht, die jullie vanuit de gedachten 

van God, van de Vader, in Zijn Schepping geroepen heeft. 

Dit Licht, dat in jullie ziel straalt, helpt jullie, de verbinding met Mij te herstellen. De instraling 

verloopt via de goddelijke Vadervonken het reine Kindschap van God in jullie ziel. De zetel 

bevindt zich in het achterhoofd. 

Daarom leerde ik Mijn volgelingen al 2000 jaar lang, de handen op te leggen. Door allerlei 

symboliek, b.v. de vlammen van de Pinkster-Geest, is jullie ook uit de Schrift bekend, hoe 

instraling plaats heeft. 

Zijn jullie erop afgesteld moeite te doen, de barmhartige Liefde te leven, dan stroomt de 

goddelijke-Geest. Zijn heilige Adem vervult de Alschepping. Laat jullie ziel zich concentreren en 

verbinden met het Oerlicht, jullie ware-Zijn in haar. Van daaruit vloeit hij via het centrum van 

Barmhartigheid naar de Liefde en via het Geduld-centrum in het strottenhoofd naar het 

Hartecentrum, de goddelijke Ernst.  

In dit centrum werkt Mijn Christuslicht. Het is de Verlossersvonk uit Mijn Liefde, die bij 

Mijn “Het is volbracht” op Golgotha iedere ziel als steun voor de terugkeer geschonken werd. 

Als jullie moeite doen, jullie in de Barmhartige Liefde in nederigheid voor het centrum van 

Geduld bij het strottenhoofd te buigen en te dienen, dan kan zich de stroom van de hoogste 

kracht, uit de Vader geschonken, met Mij in jullie verbinden en daardoor de ziel in hogere trilling 

verheffen. Door het verheffen van deze trilling is de verbinding tussen hemel en aarde, van 

Godvader tot het mensenkind, weer hersteld. Ik ben de Liefde van de Vader en om die reden is 

ook de verbinding met Mij, de Liefde, weer ontsloten. 

Zodra zich de “kleine kringloop” door de overgave ontsluit, ontwaakt Mijn “IK BEN”. Ik 

ben de Liefde, Ik ben de Energie, die vloeit, Ik ben het Woord in jullie, het Woord, dat vlees 

aangenomen heeft, net zoals jullie, het Woord, dat mens werd, net als jullie en na het “ Het is 

volbracht!” weer terugkeerde in de Eenheid, waarbij Ik de Eenheid enkel van uit de mensen 

gezien blijkbaar verliet. Hoe het ook zij, slechts schijnbaar via dit levensplan schrijden, om de 

ervaring van de vrije wil te ervaren en te doorleven en wel in alle mogelijkheden. Waarbij jullie 

zelf niet door alle afgronden heen hoeven te gaan, maar van het voorbeeld van je zusters en 

broeders kunnen leren en uit hun ervaringen kunnen jullie inzicht verkrijgen. 

Besef! Iedereen die zich tot de Liefde bekeert en moeite doet, dit te leven, beweegt zich 

tevens in de goddelijke Orde. Want wie de Liefde leeft, die denkt, voelt en handelt vol van Licht 

en let erop, de wetmatigheid van de schepping te behouden. Hij buigt zich voor de Wil van de 

Allerhoogste, want hij weet uit het inzicht van de Wijsheid, dat de Vader in en door Mij de weg 

klaar maakt en zij, in Zijn Wil rustend, alles ontvangen, wat zij nodig hebben. Nog voordat een 

wens gedacht wordt, is deze vervuld, wanneer hij in de Wil van de Vader ligt. 

Thans valt het de mens vaak zwaar, de Wil van de Vader van zijn eigen wil te 

onderscheiden. Toch zeg Ik jullie, vanuit de Geest beschouwd is dit heel eenvoudig. Jullie sturen 

je energieën naar een bepaalde plaats, op een bepaald doel gericht. Dan vormen er zich 

gevoelens, wensgedachten, gelijktijdig, en in de Geest bestaan er in het gebeuren van dit moment 

geen achter elkaar gebeuren, vlijen jullie je in de Wil van de Vader, zoals de sneeuwvlokken in 

de wind, en vanuit dit moment ontstaat goddelijke-Leiding en jullie handelen volgens de Wet en 

volgens de Wil van de Vader. 
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De basis van de moeilijkheden van de mensen is steeds weer gelegen in het feit, dat hij uit 

het momentane gebeuren uitstapt en toekomstgericht is. In plaats van zich steeds weer bewust te 

zijn dat het ogenblik ruimte en tijd oplost, denkt de mens nog te veel over morgen en over de 

werking van zijn scheppingsenergie na, in plaats van de scheppingsenergieën van het moment in 

de kracht van de Vader te leggen en daardoor deze energieën tot de hoogste krachtinstraling te 

versterken. 

Waarom sprak Ik tot Mijn discipelen: “Jullie kunnen bergen verzetten…!” Begrijp echter steeds 

weer in de woorden de symboliek! Bergen verplaatsen betekent, het schijnbaar onmogelijke 

bewerkstelligen. 

Alle macht en kracht uit de Wil van de Vader is aan het kind geschonken, die in Zijn Wil 

handelt. Dus laat handelen, laat gebeuren. 

Zodra jullie je, bv. met een bepaalde zakelijke gebeurtenis in gedachten belasten en iets willen 

bewerkstelligen, dan wordt al in de woordkeus onderscheid gemaakt of jullie het werk kunnen 

volbrengen. Zo volbracht kan het werk enkel met de Kracht die ontwikkeld is, die jullie in 

voorgaande tijd in jezelf hebben ontwikkeld. Als jullie echter bv. de volgende woorden gebruikt: 

“Zo stel ik me dat als mens voor, Vader, maar toch leg ik nu mijn voorstellingen in Jouw handen. 

Voer Jij dat uit, wat het juiste en het beste is in deze!” Dan staat de hele hemel aan jullie zijde, en 

de Wil van de Vader gebeurt, Zijn Kracht werkt. 

Om in deze denkwijze te groeien, Mijn getrouwe kudde, vergt nog enige oefening, maar 

alles is jullie in handen gelegd. Jullie moeten enkel het programma mens met zijn begrenzingen 

veranderen in het programma: “Ik ben een kind van de Allerhoogste, ik ben Geest.” Als deze 

Geest werkt, als de hoogste aan jullie geschonken energie, jullie erfdeel, het erfdeel, dat jullie 

goddelijk maakt, niet gelijk aan God, en deze Geest in het menselijke werkt en ruimte wint, 

terwijl jullie in de ruimte zijn, dan verheffen jullie deze planeet aarde in een volgende-, hogere 

trilling. 

Jullie zijn nu in de tijdswending en jullie doorlopen de scholing van de Liefde, zie in, dat de 

mens niet buiten de schepping staat, maar ingebonden is en dat alles in wisselwerking op elkaar 

betrekking heeft. Met dit inzicht, kunnen jullie dan de Kracht toepassen, die de hoogste energie 

is, de dienende Liefde in het buigen voor deze energie. 

In deze nederige houding werkt God dan door jullie heen. Deze goddelijke-Geest, een niet 

te beschrijven Barmhartige liefdesstraal, buigt zich naar alles toe, want alles in deze straal is Een. 

Dit neigen tot is de stroom van energie, die alles doorstroomt, een kringloop vormt, waarin ieder 

deeltje van deze schepping een in zichzelf bestemt plan vervult. 

Wanneer je in deze gedachten rustend in de natuur schrijdt, dan is het voor jullie een 

vanzelfsprekendheid, in innerlijke verbinding met het kleinste zandkorreltje onder je voeten, met 

iedere plant, met iedere steen, met ieder dier en met alle natuurgeesten, met allen in Eenheid te 

fribreren en God, de Eeuwige, jullie lofprijzing hiervoor te geven. 

Met wat voor een veelvoud is de aardse schepping voorzien van het nodige. Nu is dit 

slechts een nietige afspiegeling, slechts een zweem van het eeuwige-zijn, slechts een spiegeling. 

Ja, jullie zien enkel je donkerste schaduw. Niettemin, zelfs in deze schaduw herkennen jullie het 

Licht in zijn veelvoudige Liefde. In een vanzelfsprekendheid buigen jullie je in de natuur en 

danken, dat jullie ze in de Eenheid van de Liefdesgeest mogen betreden. Jullie danken ze, dat ze 

jullie dienen. 

ls jullie bv. in het bos zijn, dan ruizen de boomtoppen als teken en als antwoord: “Dank, O 

mensenkind. We ontvangen je scheppingskrachten en zoals je ons dankt, danken wij ook jou en 

daarmee opnieuw de Al-schepper en Al-geest, die ons allen en alles opfleurt.” 
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Ik heb jullie een beetje van jullie mens-zijn weggeleid in een nieuwe denkwijze, die voor 

jullie langzamerhand tot gewoonte zal worden, want in de volheid van de stilte spreekt de 

Schepping tot jullie en daarmee het leven, de Liefde, en daarmee Ik, Jezus Christus, de 

Scheppingskracht. 

Gedachten doorstromen in deze stilte jullie hersencellen, waarvan je weet, dat ze nu niet uit 

mijzelf zijn gedacht, wel vormen ze zich in mijn menselijk brein. Hun trilling is niet de trilling uit 

het menselijke, het is Geest, die zich met Geest verbindt. 

In de stilte luisteren jullie naar deze gedachten en luisteren jullie later de woorden, die zich 

vormen, zoals het werktuig hier tegelijk met heldere zintuigen Mijn Woorden hoort, terwijl Ik 

door haar spreek. 

Jullie allen dragen Mijn Roep in je, de Roep uit het innerlijke hart, zoals Ik in het begin van 

de huidige avond gesproken heb. Openen jullie deze stromende kringloop uit het Licht in jezelf! 

Richt al je antennes op die ene Zender! 

Wat betekent dat? Zie, zodra de mens in het verleden en in de toekomst leeft, dan heeft hij 

in alle richtingen zijn antennes opgesteld en ook naar alle richtingen stromen zijn krachten en 

verspillen ze zo op velerlei aard en wijze, 

Als jullie met Mij in de tegenwoordige tijd, op dit ogenblik leven, zijn al deze kleine 

richtantennes gecomprimeerd tot een enkele grote ontvangst – en gelijktijdig zendstation. Als 

jullie helemaal afgestemd zijn op deze momentele Liefdeskracht, kunnen jullie iedere berg 

verzetten, van welke Ik sprak, vanuit het gezichtspunt van de dienende Liefde en de nederige 

deemoed. 

Ik moet deze zin passend herhalen en zal hem ook nog vaker uitspreken, want jullie zijn 

hier op het aardse plan, om jullie van een wereld van de machthebbers, een vermeende wereld 

van machtigen, tot een wereld van dienenden te veranderen. Deze macht, die zich buigt, is sterker 

en verandert mee in deze tijdswende, wat zich door de weg van inzicht van de vrije wil schijnbaar 

van God splitste. 

In eenvoudigere woorden: Jullie helpen Mij, al die eindpunten van de uitstralingen van de 

symbolisch beschreven zon, in het hart van de Vader binnen te halen, en het is Licht, de 

duisternis is opgelost, het moederlijke deelaspect is weer een met het Vaderlijke aspect, het 

straalt alles weer in het hier en nu en daarmee in de eeuwigheid, die de werkelijkheid is. Alle 

tegenstrijdigheden zijn opgelost. 

Mijn geliefden, zo kunnen jullie in de stilte de beide vragen (zie boven) stellen en Mijn 

Woord luisteren, het laten gebeuren, niet opzettelijk iets willen. Als er geen antwoord door jullie 

heen stroomt, dan laat het gebeuren, herhaal die vraag. Deze oefening helpt jullie in deze 

innerlijke kalmte te geraken, de rust, die in het hier en nu, op het ogenblik zelf werkt. Plotseling 

is daar het antwoord, ze bevindt zich heel duidelijk in jullie gedachten, voor jullie innerlijke oog: 

Jullie hebben Mij gevonden en jullie handen naar de stroom, van IK – Ben in jullie, uitgestrekt, 

het water van het leven opgenomen, geschept. 

Groei binnen in deze innerlijke verbinding met Mij, terwijl jullie zorgt voor Stilte, en 

kalmte! 

Let op jullie dromen, zoals Ik jullie dat de laatste keer geleerd heb, want ook hier leid Ik jullie 

steeds weer via jullie zwakten en toon jullie je aards – menselijke standpunt, toon jullie - ieder 

individueel – wat hij als volgende leer - stap te overwinnen heeft. 

Nog een keer straalt in jullie in het innerlijke van het hart nu krachtvol Mijn Licht uit: 
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Word Mij gewaar op het niveau van de Ernst! 

Word Mij gewaar in jullie harten! 

Stuur de stroom van jullie ziel over het centrum van de Liefde, 

Over het centrum van de Barmhartigheid! 

Word de stromende, zegenende Kracht gewaar! 

 

IK BEN IN EENHEID MET DE VADER. 

 

 

AMEN 

 

 

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 47 
 

Spreekwoord: “De mens wikt, maar God beschikt.” Mijn vraag aan jullie luidt: Waarom, 

Mijn geliefden, denken jullie zo veel? Ben Ik, Jezus Christus, niet in jullie de kracht, die op elk 

moment helpt, juiste beslissingen tot stand te brengen? 

Jullie hebben de vrije wil, maar leven jullie op het moment, in het hier en nu, zoals Ik het 

jullie steeds heb geleerd, dan handelen jullie in Mijn kracht, handelen met de bijstand van de 

Hemelen, de zuiver geestelijke wereld. Daarom beklemtoon Ik steeds weer, dat jullie je van een 

verleden/toekomst denken los moeten maken. Je behoren te richten op het gebeuren op het 

moment zelf. Het moment nu vereist je volledige kracht. Als jullie op het moment aan de 

toekomst denken en tegelijk de toekomst vormen uit het verleden, hoe kan dan de genezende 

kracht uit Mij in jullie werken? 

Ik heb jullie door de school van Liefde gevoerd, door de school van Inzicht. Al het weten is 

in jullie en elk moment kunnen jullie hier een beroep op doen. Thans is de tijd van de daden 

aangebroken. Al het weten kan nu stap voor stap in daden worden omgezet!  

Je ging allemaal in het uiterlijke verschillende wegen, maar in het innerlijke gaan jullie aan 

Mijn hand, ongeacht of je pas korte tijd hier in de kring bent of al langer. Jullie zouden hier niet 

bij elkaar zijn gevoerd, als jullie niet vanaf het begin van je incarnatie daartoe besloten had om in 

deze periode van tijd/ruimte je belofte te vervullen. 

De wegen, die ieder van jullie gingen, waren en zijn vandaag ook nog voor jullie 

opvoeding. Het verleden uit jullie ziel werd door Mij, conform jullie vrije Wil, dus met jullie JA 

naar Mij en naar de weg naar het Licht, in jullie binnen gespiegeld en de mens betrad dapper de 

verschillende wegen en draagt gedeeltelijk nu nog de schaduw van het verleden. 

Leef in het hier en nu, in het moment, met Mij, dan lossen de schaduwen van je menselijke 

op, want Ik kan jullie met Mijn kracht doorgloeien, jullie met Mijn Liefde vervullen en je handelt 

naar de Wet en in de Wil van God, de Vader, met wie Ik Een ben. 

Alle vragen, of die juist zijn of niet, zijn niet uit het hier en nu gedacht, maar zijn angsten 

uit het verleden, die de toekomst vormen. Ik weet, Mijn geliefden, dat de Weg niet licht is, dat je 

met jezelf worstelt, maar je weet: Ik ben deze weg vooruit gegaan. 

Ook Ik moest Mij van Mijn moeder verlossen. Ik wist, dat dolken haar hart doorboorden, 

figuurlijk gesproken, want ze zag, waar Mijn Weg heen voerde. Dit, Mijn geliefden, als troost 

voor jullie: Ik wist van de smart van Mijn moeder. Tegelijk wist Ik echter, dat Ik de Weg, die Ik 

ingeslagen had, doorschrijden moest. 
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Ik ben de Liefde. Wordt deze woorden in hun trilling gewaar. Liefde. Ik heb Mijn moeder 

lief gehad. Ik heb later Mijn leerlingen lief gehad, zoals jullie je kinderen, je partner, je vrienden 

lief hebt, maar Ik moest ze allemaal teleurstellen. Ik kon niet de verwachte Koning zijn, die het 

geknechte volk Israël uit de handen van de Romeinen bevrijdde en tot overwinning voerde (dat 

werd nl. van Mij verwacht). Nee, Mijn Weg was een andere, een smadelijke.  

Ondanks de genezingen, ondanks de zich verspreide Liefde naar de steeds groter wordende 

schare van Mijn leerlingen wist Ik, dat aan het einde van de Weg de overwinning van de 

smadelijke dood stond. 

Mijn geliefde schare, van het voorbeeld van Mijn Weg, kunnen jullie leren, dat jullie het 

pad niet kennen, die je naaste beloofde te gaan! Jullie weten niet, wat de ziel zich eens voornam, 

voordat ze in het menselijke lichaam binnen trad en daarom Mijn vraag aan jullie: Doe moeite 

om in de tegenwoordige tijd te leven en niet over het lot van je naaste in de toekomst na te 

denken, want daarmee vorm je, via je scheppingsgedachten, de Weg van je naaste mee en, nu 

luister goed, door deze vorming neem je ook een deel van de verantwoording van je naaste op je. 

Hoor de Ernst in Mijn stem! 

Leef in het moment en laat de Liefde op het moment zelf naar buiten stromen? Doe moeite 

om, indien je jezelf betrapt, dat je je in de toekomst beweegt, meteen terug te keren in de 

tegenwoordige tijd en Mij het lot van diegene, waarover je nadenkt in handen te leggen, dan 

brengt mijn Liefde uit de barmhartigheid en genade van de Vader je vormende 

scheppingsgedachten weer in evenwicht. Ze worden vrij gemaakt en je gebed van dat moment om 

kracht en zegen voor de naaste werkt als heldere lichtstralen op het pad van diegene, aan wie je 

dacht, een lichtstraal van Liefde, die iedereen volgen kan. Besef, dat werkelijk alles in jullie 

handen is gelegd! Het is niet toevallig, dat jullie kinderen je zeer dierbaar zijn. Het is niet 

toevallig, dat je aan de zijde van je partner gaat, en jullie zijn ook niet toevallig in deze 

Gemeenschap. Uit alles kun je leren en een lering voor jezelf uit de ontwikkelingen trekken. 

Ik begrijp al jullie beweeggronden, daar Ik zelf doe de menselijke diepte ging. Ik heb deze 

diepte in hoogte veranderd en ook jij verandert je persoonlijke diepte in lichtvolle hoogte. Dit is 

geen belofte van Mijn kant, maar Ik weet het, want Ik zie jullie in het Licht van de Eeuwigheid 

veranderen. De duisternis vergaat. 

Ook deze avond is door Mij geleid. De verschillende soorten problemen tonen, dat jullie 

deze steeds weer zullen raken, ook als jullie eens in de toekomst, je oereigenste Weg met Mij 

alleen, zonder aansluiting bij een Gemeenschap, gaan. Want de thematiek is eenvoudig op een 

punt bij elkaar te brengen. Waar ben ik mens, waar ben ik Geest uit de Vader-Geest? 

Wie in zich de volledige deemoedige Liefde ontsloten heeft, zal zich deze vragen tot aan het 

einde van het leven hier in tijd/ruimte stellen en zal steeds weer beseffen, dat het menselijk 

denken zich op grond van de trillinggebieden van de materie steeds weer wil manifesteren. Via 

dit besef lach je dan over de struikelblokken en gaat vrolijk verder. 

Mijn geliefde schare, een werktuig van de Liefde volgt Mijn sporen en door deze 

gehoorzaamheid bevrijden jullie je van alle bindingen van deze wereld. Een werktuig van Mijn 

Liefde weet, dat iedere broeder en zuster, ongeacht hoe het in het aardse, menselijk voor je staat, 

uiteindelijk aan Mijn hand de weg naar huis in het Vaderhuis gaat. Dit weten zet het ernstige 

werktuig stap voor stap in de daad om, doordat het Mij vertrouwt. Is het niet gebrek aan 

vertrouwen, wanneer jullie je zorgen maken? Ook je angsten, die je ter sprake gebracht hebt, 

bestaan op het moment niet meer, doordat jullie werktuigen van Mijn Liefde zijn en het weten in 

daden omzetten, Mij vertrouwen, Mij liefhebben. 

Jullie geloven, van de Liefde in Mij steeds weer verwijderd te zijn. Jullie geloven, zodra je 

je gedachten, je gevoelens en je daden niet in de Wet van de liefde bewegen, dat Ik dan mijlenver 
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van je verwijderd ben. Juist dan ben Ik je het meest nabij. Waarom? Al deze schijnbare 

verwijderingen van Mij hebben jullie je zelf als beproeving gegeven. Ik herinner jullie aan het 

begin van Mijn huidige openbaring: Niet toevallig zijn jullie kinderen jullie kinderen enz. Jullie 

zelf hebben dus je eigen levensvoorwaarden uitgezocht. Jullie zelf scheppen met 

scheppingskracht je huidige omgeving en jullie bepalen de toekomst vooruit en bestemmen deze, 

zodra jullie geen moeite doen, in Mijn aanwezigheid te leven. 

Zodra je dus voor je -zelf geschapen- beproevingen staat, dan ben je dit bewust. Buig je dus 

voor je naaste, want in deze naaste Ben Ik, die je verder wil helpen om de volgende stap van 

inzicht te voltrekken! In hen spiegel Ik je ego, spiegel Ik je menszijn terug, en waarlijk bevrijd 

heradem je, wanneer je deze -jezelf gestelde- leerstap hebt voltrokken. Maat ook, wanneer je 

meent het niet doet, moeten jullie je niet in schuldgevoelens laten gaan, want dan versterk je 

opnieuw het negatief gepoolde veld om je heen, en de volgende keer, als zich een soortgelijke 

opdracht aankondigt, zeg je al van te voren (die woorden zijn vandaag gevallen): “Het heeft toch 

allemaal geen doel.” Begrijp, dat het moment zichzelf steeds bevestigt en dat je enkel op het 

moment Mijn werktuig van deemoedige liefde kunt zijn.  

De laatste keer stelde Ik jullie twee vragen. Vandaag breid Ik het uit met een volgende 

vraag: “Leef ik overwegend in het moment?” Denk hierover na, onderzoek je ernstig en laat de in 

je ontwikkelde stroom van genezing vloeien naar allen, die bij jullie in je gedachten komen! 

Besef ook uit deze woorden de Leiding. Jullie zijn allemaal met elkaar verbonden en wanneer er 

een zuster of een broeder bij je in de gedachten komt, dus in je gedachten binnen komt, dan is 

deze broeder of zuster in nood, of qua ziel of fysiek en diens roep om hulp heeft je beroerd. Laat 

de genezende kracht stromen! Ik ben het, die over jullie heen zal vloeien. Maar jullie hebben de 

vrije wil, denk daar aan! 

De avond heeft vorderingen gemaakt. Jullie zijn moe en nog steeds zie Ik jullie gedachten 

om je gesprek heen cirkelen. Kom tot Mij met alles wat jullie bezig houdt! Ik wijs jullie de Weg 

uit de doolhof van deze aarde. Niet langer hoeven jullie je aan de muren bloedig te stoten en in de 

pijnen te verwijlen. Neem Mijn hand en ga met Mij! Ook als de weg je nog zo onoverzichtelijk 

schijnt, aan Mijn hand schrijden jullie zeker door alle vergissingen en verwarringen in ruimte en 

tijd de kortste weg terug naar het huis van de Vader, en met jullie, en dat is jullie nog een keer als 

liefdevolle troost en tegelijk als een ernstige vermaning gezegd, al die jullie liefhebben, dat je 

menselijk van harte gegund is of met wie je moeilijkheden hebt.  

Waarlijk, Ik ben in jullie het Licht en jullie zijn een levende Gemeenschap: In de kleine 

kring van familie, van vrienden, in de grote kring van de Gemeenschap, met elkaar verbonden, in 

actieve uitwisseling van geestelijke trillingen. Hoe zou het ook anders kunnen zijn, omdat jullie 

allemaal kinderen van de ene Vader zijn? Haal dat steeds weer in je bewustzijn omhoog, en kom, 

Mijn schapen, Mijn kracht sterkt jullie, ook op de moeilijke paden! 

  Mijn zegen stroomt jullie voortdurend toe. Mijn Liefde hult jullie in, jullie hier en 

iedereen, die Mijn Woorden lezen. Deze zijn in jullie levend, want Mijn Geest is het Leven in 

jullie allemaal! 

 

 

AMEN 
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Jullie stralen in de adem van de Eeuwigheid, zijn ondergedompeld in het Licht van het 

Zijn. Ik, JEZUS CHRISTUS, klop in jullie hart en jullie hartslag komt overeen met de roep van 

de Vader naar Zijn Kind. Alleen in deze stilte, waarin jullie je nu bevinden, borrelt Mijn Bron op 

en spreekt tot jullie. Ik wil in ieder van jullie het levende Water zijn, dat onophoudelijk stroomt, 

zich weggeeft in zwijgen, echter ook in jullie gesprek, in jullie handelingen. 

Wees niet bang voor het openbreken van Mijn Bron! Twijfel niet aan Mijn Woorden 

binnen in je! In iedereen is Mijn Licht levendig en in iedereen breekt de lichtbaan zich, doordat 

het door jullie in het Ik Ben registreert. 

Jullie hebben angst voor jullie zelf: “Heer, ben Jij het? Kun Jij het trouwens zijn, Degene, 

die in mij spreekt? Ik, een mensenkind met nog zoveel fouten en zwakten! Hoe kan Jij, Mijn 

geliefde Broeder al in mij spreken ? Of zelfs de Vader? Dat kan toch niet zo zijn!” Zo denken 

jullie nog. Toch zijn deze gedachten verkeerd. Ik gebruik dit woord verkeerd zeer zelden, ja 

nauwelijks ooit. 

Een aardse vader geeft zijn kind toch ook antwoord, wanneer het tot hem komt en hem 

om verklaring vraagt. Soms kan het kind de uitleg van een volwassene nog niet helemaal 

begrijpen, maar wat het niet kan begrijpen, dat houdt het vast tot het tijdstip, dat het de uitspraak 

van zijn vader begrijpt. 

Wanneer dus bij de aardse ouders de stroom van liefde door het woord vloeit, waarom zou 

dan ook niet de stroom van de hemelse Vader door het Woord tot Zijn Kind vloeien? Wanneer 

het Kind vol vertrouwen tot de Vader komt met alle nood, met alle zorgen, zal dan de Vader 

toelaten, dat dit Kind in de chaos gevoerd wordt? O nee, de Vader neemt zijn Kind zacht bij de 

hand en spreekt met het Kind overeenkomstig zijn bewustzijn. De hemelse Vader, God, Vader-

oer, in Zijn totale Volheid, spreekt tot ieder van jullie in die mate dat het tot Hem komt. Komen 

jullie met je dagelijkse gedoe -jullie horen de humor in Mijn Stem- dan antwoordt de Vader de 

zuigeling. Komen jullie met eenvoudige dingen, die jullie nog niet begrijpen, gebeurtenissen uit 

je leven, naar de Vader, dan antwoordt de Vader Zijn Kind. 

Al naar gelang je ontwikkeling veranderen dan ook je vragen en de zoon of de dochter 

van de Vader worstelt om inzicht, om wijsheid en de Vader antwoordt Zijn zoon, Zijn dochter. 

En dit antwoord wordt zo gegeven, als ieder naar eigen bewustzijn, wat de zoon of de dochter in 

zich ontsloten heeft. De Vader geeft jullie steeds zoveel, als jullie kunnen verstaan, zo ook Ik, die 

Ik Ben, die Zijn Liefde is. In alles echter wordt de vrije wil in acht genomen. 

Een voorbeeld: Aldus komen jullie naar Mij en zeggen: “Heer, hier sta ik bij een 

wegsplitsing. Ik weet niet, moet ik rechts of links moet gaan. Zeg Jij het mij, waar de juiste weg 

gaat”. Geloven jullie, dat Ik je deze vraag beantwoord, door te zeggen: “Ga nu rechts, dat is de 

beste weg?” Zou Ik aldus antwoorden dan ontken Ik jullie vrije wil. Ik antwoord met een 

tegenvraag: “Wat denk je, wat de beste weg is?” Het Kind onderzoekt zich, weegt het voor en 

tegen en komt tot een inzicht, welke weg het inslaan zal. Ongeacht welke weg het neemt, Ik 

begeleid het, of het zich naar recht of links begeeft, iedere keuze is dan met de vrije wil gemaakt. 

Wat betekent het, als jullie zeggen: “Heer, ik kan geen keuze maken. Ik blijf nu zolang 

aan het punt staan, totdat Jij voor mij hebt besloten”. Ik leg jullie vrije wil dus bewust in de 

Mijne. Desondanks neem Ik jullie niet bij de hand en leid jullie recht of links, maar ook als je 

hier stil staan, moet je tot een eigen besluit komen, want anders zou de weg naar inzicht 

afgesloten zijn. 
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Besef in de leiding het respecteren van de vrijheid, die jullie geschonken is! Dat is voor 

jullie later ook een criterium, wanneer jullie het Woord onderzoeken! Want jullie weten, in Het 

Boek wordt ook genoemd: “Onderzoek en behoud het goede…!” Thans duikt bij jullie volgende 

vraag op:”Heer, wanneer Jij het bent, in Eenheid met de Vader, Die in mij spreekt, waarom 

bestaat er dan die beperking: “Onderzoek en behoud het goede!” Deze beperking heeft zijn basis 

weer in jullie zelf. Mijn uitleg hierover: Jullie zijn op deze planeet-aarde in de laagste frequentie. 

Jullie zijn omhuld door fouten en zwakheden en wel allemaal zonder uitzondering, ook ieder 

werktuig. Ook Ik was zo, toen Ik over de aarde ging. Deze duisternis, herhaal Ik, moet er zijn, 

want als ze er niet meer zou zijn, zouden jullie dematerialiseren, want de hierop volgende trilling, 

de straling van de goddelijke Wil, is niet meer overeenkomstig met trilling van de materie. Wat 

zich in een hogere frequentie van materie bevindt is voor jullie oog niet meer zichtbaar. Iets 

anders is jullie geestelijk oog. Wanneer het geestelijke zien geopend is, dan aanschouwen jullie 

ook hoger trillende frequenties. Door de verduistering heen straalt dus Mijn Licht. Stuit dit Licht 

op jullie vrije wil en willen jullie onbewust iets doordrijven, dan wordt door de zuivere bron 

jullie wil, iets door willen drijven, mede erdoorheen vloeien, want het zuivere Licht bestraalt de 

schaduw, bestraalt jullie willen.  

Hebben jullie je niet deemoedig gebogen, heb je slechts een vonkje hoogmoed in je, dan 

werkt deze schaduw op het Licht en spiegelt zich in de reinheid en wordt door de reinheid naar 

buiten in het Woord geprojecteerd. Daarom kan het gebeuren, dat er op deze aarde Werktuigen 

zijn, die verschillende opvattingen hebben, want hun opvatting, hun mening, spiegelt zich in Mijn 

zuivere Licht terug. Daarom, jullie Mijn getrouwen, leer Ik steeds opnieuw, dat jullie je broeders 

en zusters, die ook Mijn Werktuigen zijn, in jullie innerlijk moet aannemen, niet over hen 

oordelen, niet oordelen, maar het goede behouden. Dat andere, leg het eenvoudig terzijde.  

Het kan zijn, Mijn geliefden, dat jullie op een later tijdstip, door verruimd bewustzijn, 

deze broeder of zuster kunt begrijpen en dan is dat, wat je terzijde gelegd hebt voor jou 

begrijpelijk. Zodra Mijn Bron begint te stromen, geef je dan over aan deze stroom! Een goede 

oefening is, schriftelijk in een dialoog te gaan. Je vraagt, Ik antwoord. En in het begin van de 

scholing leid Ik jullie bewust over jullie fouten, over jullie willen. B.v. merk je, dat Mijn stroom 

van de Liefde plotseling even ophoudt. Jullie hersenen zijn leeg, zonder gedachten. Ik ben het, 

die jullie van alle gedachten vrij maakt, die in jullie deze blokkade te weeg brengt, en je merkt, 

het laatste antwoord, die je juist opnam in goed vertrouwen, dat Ik, Jezus Christus, het ben, kan 

toch niet van Mij geweest zijn.  

Want dit antwoord bv. zegt: O jij, Mijn lief Kind, dat jij al helemaal in Mij rust en 

volkomen bent…!) Ik bespeur, dat Mijn Liefde op dit ogenblik je gedachten moet wegvegen, 

want wie van jullie is al volkomen, wie van jullie weet het gedaan te krijgen meteen alle atomen 

van zijn lichaam op te lossen, in de hoogste trilling te transformeren en in de troonzaal van de 

Vader te staan? Wie kan over het water gaan? En deze oefening is erg gemakkelijk. Jullie zullen 

het kunnen, en niet pas op een dag heel ver weg, maar stap voor stap leid Ik jullie, zo dat je leert, 

jullie straling te verhogen en de schepping zo zeer lief te hebben, dat je overeenkomstig de 

straling zo hoog trilt, dat het water onder jullie zich laat zakken en jullie gemakkelijk eroverheen 

schrijden, zo hoe Ik in staat was. 

Ik was Een met iedere druppel onder Mijn voeten. Iedere druppel in Mijn lichaam 

communiceerde met de oneindigheid der druppels van het meer van Genezareth, Ik was Een met 

al het water van deze aarde, met het Element water. Pas deze Eenheid weet gedaan te krijgen, 

jullie in de Liefde op te tillen, dat jullie dingen volbrengen, die Ik volbracht heb. Voorlopig zal 

dit jullie enkel als teken dienen, dat nagenoeg geen mens op de aarde het bewustzijn bereikt 
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heeft, waarin hij een is met de Elementen Aarde, Water, Vuur, Lucht. Wie, zo vraag Ik jullie, 

heeft de zes verdere onderbouwen in de Goddelijke Orde volkomen vervuld?  

Jullie weten, in de goddelijke Orde geldt het, de Barmhartigheid, de Liefde, het Geduld, 

de Ernst, de Wijsheid en de Wil te ontsluiten. Pas dan stralen jullie in de Goddelijke Orde, in de 

ordening van al het kosmische Zijn. Wie deze grote stap volbracht heeft, die reik Ik Mijn hand en 

we wandelen gezamenlijk over de wateren van deze aarde, jullie horen opnieuw Mijn humor!Op 

een dag, voordat jullie in volle deemoed as over je hoofd laat strooien, (Aswoensdag) overdenk, 

Mijn geliefden, of het deze as is die je werkelijk nodig hebt. Besef, diegene die de onderbouw, 

Barmhartigheid, Liefde, Geduld, Ernst, Wijsheid, en Wil in de Orde vervuld heeft, voor hen is het 

gemakkelijk, de hogere trappen, die buiten het materiële Zijn liggen, te volbrengen.  

Hoe zwaar valt het jullie vaak nog om Orde in jullie gevoelens, in jullie gedachten en 

daaruit volgend in jullie woorden en handelingen te houden? Zijn deze allemaal steeds in de Wil 

van de Allerhoogste-, de Vader, gegrondvest? Scheppen jullie uit zijn Wijsheid en zetten jullie 

daardoor jullie weten in de daad om, doordat jullie dat, wat jullie weten, in de Ernst van deze tijd 

leven? Zijn jullie werkelijk doorgloeid van Liefde? Houden jullie van God boven alles, zelfs 

boven je naaste en boven jezelf? Danken jullie je lichaam, dat het je dienstbaar is?Houden van 

een medemens, dat begrijpen jullie. Jullie weten door de scholing, door de gevoelens, wat uit 

jullie innerlijk stroomt, wat zuivere Liefde tot je naaste is, ook als de naaste je niet welgevallig is.  

Soms echter vergeet je jezelf lief te hebben. Jullie nemen je niet altijd aan, zoals je bent. 

Jullie houden niet van de schaal, die bereidwillig je ziel draagt. Jullie voeden het soms niet juist, 

je berokkent haar schade en als het lichaam dan niet goed functioneert, dan krijgt het ook nog 

allerlei negatieve gevoelens en gedachten naar zich toe. Hoe kan je lichaam gezond blijven? Zijn 

jullie in het bewustzijn, dat dit lichaam werkelijk met iedere atoom de ziel dienstbaar is, dat dit 

lichaam eigenlijk een Heilige Schaal is, want het draagt de goddelijke Vonk uit het Oerzijn, uit 

De Vader, aansluitend de verlossende kracht van Zijn Liefde, die Ik ben? Is deze schaal voor 

jullie Heilig? Denk ook daarover na!  

Deze schaal draagt Mij “Ik ben Het Licht, Ik ben de Bron, Ik ben zonder begin, zonder 

einde.” Dit IK BEN stroomt des te zuiverder en krachtvoller, naarmate je lichaam zuiverder is. 

Echter niets mag gebeuren op basis van fanatisme. Fanatisme, Mijn geliefden, is een masker, dat 

jullie krampachtig vasthoudt. Daarachter ziet de waarheid er heel anders uit!Wat is de diepere 

oorzaak van dit vasthouden aan een masker, van zo-wil-ik-zijn? Het is weer opnieuw het 

ontbreken van Liefde voor jezelf. Jullie kunnen jezelf, zoals jullie zijn met al jullie fouten en 

zwakten niet aannemen, jullie willen meer zijn, jullie willen zo mogelijk al kort voor de 

hemelpoort staan. Is het niet zo?  

Onderzoek jezelf steeds weer in jullie wensen, in jullie willen. Ik Ben bij en met jullie, of 

jullie op dit moment een lam zijn, een schaap of een wolf. Zoals Ik al zei: Ik verander zelfs de 

wolf om tot lam! Niettemin moet de wolf zich eerst als zodanig bekennen en niet geloven, hij al 

een schaap of een lam is, want het geloof moet Ik hem zolang laten, totdat hij tot het inzicht 

komt, dat hij het masker van het lam draagt. Aldus straalt Mijn Ik Ben ook door jullie masker, 

daar jullie jezelf niet zo willen aannemen, zoals je bent. 

Besef dat de Vader in Zijn Liefde, in Zijn Goedheid, in Zijn Barmhartigheid door Mij het 

Kind in het begin lof toezwaait, het in geloof en vertrouwen versterkt, hem moed toespreekt. Hoe 

zelfstandiger het wordt, des te meer worden ook de vermaningen, maar nooit vermaningen, die de 

vrije wil inperken. Ook daaraan herken je de spiegelingen van jullie ego. Als jullie geloven, dat 

Ik over jullie volkomen tevreden ben, dan kunnen jullie zeker zijn, dat Ik enkel jullie schaduw 

met Mijn Licht doorstraal en de duisternis zich in het woord “volkomen” spiegelt. Dit alles is 

jullie ter bestudering gegeven en stap voor stap, dat betekent woord voor woord, begrijpen jullie 
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dan, wat je schaduwen zijn en wat het Licht is. Hoe meer jullie je naar het Licht wendt, des te 

groter is jullie deemoed. Hoe dieper jullie je voor al jullie medebroeders en zusters buigt, voor de 

gezamenlijke Schepping, des te zuiverder straalt ook Mijn Bron in je, wanneer je spreekt: “Heer, 

ik ben niet waardig om een of andere medemens de schoengespen los te maken. Ik ben niet 

waardig, daar ik als mens met mijn menselijke zwakten en neigingen voor het licht van God in de 

naaste niet kan wegstappen, zelfs als deze naaste -en nu luister wel - een bedrieger is, die in de 

gevangenis zit”.Hoe snel oordeelt de mens. Met zijn oordeel stroomt ook opnieuw de schaduw 

over Mijn zuiver licht als bron. Wie zich echter steeds weer deemoedig buigt, door hem vloeit 

Mijn Licht helder en rein naar zijn ontsloten bewustzijn. Wie aan de hand van deze criteria met 

zijn eigen hartegevoelens, met zijn innerlijke woord onderzoekt, ongeacht, hoe het ook op deze 

weidse aardbol gebracht wordt, die herkent de reine-, stralende Liefde en herkent ook in zich de 

zuiver-stromende Liefde. Tot deze opdracht willen we in ons de komende tijd versterkt wenden. 

De stroom in jullie moge vrij van stenen zijn, als ”Het-kan-niet-zijn”, van het ongeloof, 

van de hoogmoed, van het oordelen en richten worden gemaakt. Ruim al deze stenen op en laat 

Mij in jullie stromen! Probeer de dialoog met Mij te openen! Geef je helemaal over! Niets willen, 

maar laten gebeuren en het Water begint te stromen. Mijn Liefde stroomt in jullie boven je 

gedachten, reinigt je hersencellen van je wensen, leidt je liefdevol via je vrije wil, op de 

beschreven aard en wijze. 

Ook door het gebed in de Gemeenschap stroomt Mijn Kracht tot zegen voor allen. Het 

gebed is een voorstadium van Mijn heilig “IK BEN, de IK BEN!”. Door jullie zal het geheiligd 

zijn door jullie deemoed. Ontwaak tot Mijn IK BEN! Laat het stromen, ook in de Gemeenschap! 

Want zoals de geneeskrachten stromen, stroomt ook het Woord in jullie. Als Ik later zusters en 

broeders naar jullie toestuur, die Mijn Hulp door Mijn Woord nodig hebben en die dit Woord in 

zich nog verborgen hebben, dan stroomt Mijn Ik Ben door jullie, door Woorden, in zoverre jullie 

in diepste deemoed je voor Mij in jullie broeders en zusters gebogen hebben. 

Dan hebben jullie ook de echte Impuls, dan geven jullie ook wijze raadgevingen, die de 

vrije wil van je naasten nooit inperkt, want de vrijheid van een Kind van God staat boven alles. 

Uit de wijsheid scheppend beseffen jullie, dat jullie steeds enkel een steun kunnen zijn, doch de 

Weg gaan moet de naaste zelf. Jullie kunnen voor hen niet de stappen zetten. Ik wil ze bijstaan 

door jullie, maar een stap zet hij zelf conform de vrije wil. Ik leid jullie echter, jullie en al je 

naasten, al Mijn aangenomen kinderen. In Jullie vrijheid ben Ik in jullie het wijze Licht, dat op 

alle wegen steeds weer het doel belicht, de thuishaven, de Eenheid in God, de Vader. Mijn zegen 

werkt in jullie. Jullie worden Mijn pulserende Kracht gewaar in alle centra van je lichaams-

bewustzijns. De schaal, die Mij draagt, is gezegend, is door Mij doorstraald, Enkel de vrije Wil 

plaatst zich hier en daar nog tegenover deze doorstraling en ook dat voert tot inzicht. Neem jezelf 

en elkaar aan, zoals je bent! Heb elkander lief, zo, zoals jullie zijn! En van daar uit laat ons samen 

in het “Ik ben een met Jou, Mijn kind” huiswaarts trekken. 

 

 

AMEN 
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Mijn Liefde straalt door jullie. Mijn kracht heeft jullie vervuld, en Mijn scheppingsgeest 

werkt in jullie. Geef elkaar geestelijk de handen, zodat jullie door Mij, Jezus Christus, tot 

zelfstandige werktuigen in en uit Mijn Liefde worden! Jullie kunnen dit nu al zijn, in die mate, 

hoe je de Liefde verwerkelijkt, ze in de daad omzet, ze laat uitstralen. 

Op elk moment in jullie bestaan, zijn jullie Mijn Lichtdragers, als jullie je in de Eenheid 

met God en daarmee ook in de rein geestelijke wereld bevinden. Bewegen jullie je echter in de 

wereld en zijn jullie gedachten overwegend op deze gericht, dan verwijderen jullie je – menselijk 

gezien – van het Licht van Mijn Liefde. De ziel treurt en spiegelt deze treurnis in de mensen 

binnen en de mens wordt ziek bijvoorbeeld en wordt daardoor op de weg naar het Licht terug 

gehouden. 

Mijn trouwe schare, jullie hebben vandaag bemerkt, welke geweldige, hemelse en 

genezende kracht door jullie vloeit, indien jullie je voor dit openen. Doch dit was enkel het begin. 

Ik wil graag jullie – zoals een orkaan – met Mijn Geest overbrengen, dat jullie als helder 

lichtende fakkels ver weg stralende zijn en de atmosfeer van deze aarde met jullie Licht 

verlichten. Door Mijn binnenstromende Liefde werken jullie in de tijd van de actieve verandering 

van de huidige materie en hogere trillende deelmateriële gebieden. 

Jullie zijn Geest uit de Vadergeest en jullie erfdeel zal je geleidelijk aan weer in handen 

gelegd worden, want als vrije zoon cq. dochter van de Vader traden jullie in de Schepping. Zijn 

gedachten zijn jullie en God, de Eeuwige, spiegelt zich in jullie terug.- Het zal weer zijn, dat Hij 

aan jullie, aan ieder afzonderlijk Zijn zoon en dochter, weer Zijn heldere vreugde heeft, omdat de 

zoon of de dochter beseft, hij of zij is niet enkel dit menselijke gewaad. Het Kind beseft, dat deze 

voorbijgaande toestand enkel tot gewin van verschillende inzichten dient, om uiteindelijk met de 

kracht van het heilige Erfdeel weer in verbinding te zijn: Om voort te brengen en te scheppen in 

alle Eeuwigheid. Deze kracht is Liefde. Deze kracht ben Ik, Jezus Christus. 

Met menselijk verstand zullen jullie werkelijk de eeuwige heilige Waarheid niet kunnen 

begrijpen. Daarom leer Ik steeds weer: Neem elkaar aan, behoudt het goede, en wat je niet 

begrijpt, leg dat naast je neer. Al de volgende sfeer, waarin jullie begrip van tijd en ruimte niet 

meer gelden en waar ook eens de aarde in zal stromen, kunnen jullie niet begrijpen. Hoe zullen 

jullie dan de Wijsheid van de hemel begrijpen? 

Zo maak je geen gedachten. Aan de hand van jullie bewustzijn leg Ik jullie uit, wat jullie 

begrijpen kunnen. Daarom spoorde Ik ook het aanleggen van een dagboek aan. Toch geldt ook 

hier, zoals bij de gezamenlijke scholing: Ieder handele naar zijn harte-bevinding. 

Door vragen en antwoorden voer Ik jullie in steeds dieper bewustzijn en wat jullie 

vandaag nog niet begrijpen, is morgen al vanzelfsprekend. Beschouw het overeenkomstig, zoals 

de ontwikkeling op deze aarde in de laatste honderd jaar. Een mens, die zijn honderdste 

verjaardag op deze aardbol viert, weet nog, hoe het honderd jaar geleden begon en hoe razendsnel 

het door de techniek veranderde. Het is in die zin gesteld, of de techniek een zegen voor de 

mensheid is. Vanuit het geestelijke gezien, is alles een zegen, want de mens verwijdt ook zijn 

menselijk bewustzijn en door die bekwaamheid van zijn intellect wordt hij ook tot de grenzen van 

de wetenschap gevoerd en beseft, indien hij gelooft, alles te weten, dat hij niets weet. Jullie 

kennen deze uitspraak. Zo is jullie wetenschap tot haar grenzen gekomen en beseft, dat definities, 

die in het verleden nog geldig waren, vandaag slechts los van de uiterlijke schijn nog geldigheid 

bezitten. 
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Geest is vloeiend, Geest is beweging. Geest is nooit stilstand. Zo beweegt zich ook het 

menselijk brein in de richting van bewustzijnsverruiming. Jullie kinderen en pas goed jullie 

kleinkinderen zullen jullie met nieuwe technologieën overbluffen, jullie tegelijk met vragen 

verwarren. Want hun opgaven zal het zijn, deze aarde in hogere trilling omhoog te tillen. Jullie 

zijn degenen, die vooruitgaan, maar de doorvoering van de volle verheffing zal pas in ongeveer 

vier, vijf generaties plaatshebben. Maar dag en uur weet alleen de Vader. De een en de ander 

onder jullie zal zich, in weerwil van tegengestelde besluiten in zijn menselijk hart, weer op aarde 

incarneren en actief meehelpen, opdat er een nieuwe Aarde ontstaat.  

Nu zijn jullie de pionier. Ik wijd je in bewustzijnslagen in, die slechts bij weinigen van 

jullie broeders en zusters op de aarde geopend zijn. Maar door jullie worden er steeds meer en 

jullie beseffen verbaasd, dat er in de Eenheid van de schepping niets bestaat, wat onmogelijk is. 

Wat jullie nu voorbereiden, zullen jullie of hier of in de geestelijke gebieden voltooien, doordat 

jullie meehelpen, je geïncarneerde broeders en zusters bijstaan, zoals ook nu enigen zich 

beschermen, die jullie de weg voor zijn gegaan, die jullie nu beschrijden en welk werk jullie 

voortzetten. 

In het geestelijke is alles Eenheid. Iedereen vervult datgene, waarvoor hij is uitgegaan. 

Het is werkelijk onbelangrijk hoe groot of hoe klein de opdracht is. Want herken in het 

zinnebeeld een Scheppingsuurwerk, dat de grote wijzer niet zou lopen, als de kleine niet ook 

meedraait! Iedereen heeft in het scheppingsplan van de Vader zijn opgave. Niemand is in de 

eeuwigheid groter of hoger geplaatst dan de ander. Dat bestaat in het geestelijke rijk niet en zo 

zal het onder jullie ook niet zijn. Jullie zijn vrije kinderen en aan ieder kind zijn dezelfde talenten 

in de handen gelegd, of ze nu de eersteling zijn, die jullie met naam kent, of in het verdere 

verloop van het kindervolk het biljoenste schepsel. De eerste doet niet onder, want de Vader is 

een rechtvaardige Vader, en ieder kind is voor Hem, de Alene, gelijk aan de ander. 

De mens verwisselt opdrachten en ordent ze in Hiërarchieën. Zo is het niet in de zuiver-

geestelijke gebieden. Zo denkt de mens, en jullie, Mijn getrouwe schare, moeten deze gedachte 

uit je verbannen! Er bestaan enkel werktuigen. Zie in het woord “instrument” al een tevoorschijn 

gekomen verbetering! Zeker, de Vader, in eenheid met Mij, kan op een instrument de hele 

sfeerklank van de hemel spelen, maar niet, als deze in het mensenkleed is, want het kan dit 

bewustzijn niet met inspanning verwerven. Zou het het bewustzijn in zich ontsluiten, Een te zijn 

met God, de Vader, dan spreekt het: “Het is volbracht”, buigt het hoofd en verlaat het aardse 

kleed. 

Besef, dat jullie al weer via de deemoed geleid worden. Deemoed is zo moeilijk na te 

leven. Overal op deze aardbol loert de hoogmoed, want deze komt uit de val, meer te willen zijn 

dan de ander, of willen zijn als God. In het mensenkleed zichzelf Een met Hem te voelen 

wanneer de mens zo over zichzelf spreekt, dan is hij al in de val bezig. Want de mens weet, dat 

hij niets is, begrensd is in het driedimensionale. Niet wetend, welke leerervaringen rechts of links 

de broeders en zusters maken, hij probeert steeds weer te oordelen. De mens merkt niet, hoe vaak 

hij op een dag valt. 

Wat betekent dit nu, als Ik jullie leer, dat jullie in de Eenheid met God de Vader en 

daardoor ook met Mij, Zijn mensgeworden Liefde, je bezig houdt? Dat betekent, dat jullie, op het 

moment levend, door je dag gaan! Maar daardoor bereiken jullie nog niet het goddelijke 

bewustzijn, maar de mens komt nader tot zijn ziel, doordat hij op het moment leeft, noch in het 

verleden zoekt, vooral naar verontschuldiging, waarom hij vandaag zo is en niet anders, nog in de 

toekomst denkt, maar in het hier en nu leeft, in het “Ik Ben in jouw tegenwoordigheid, O Vader”. 

Op dat moment is de mens met de ziel Een en de gewaarwordingen van de ziel stromen door de 

mens en door het bewustzijn, dat de ziel ontsloten heeft. Toch is dit bewustzijn beperkt. Beseft: 
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Zou de ziel goddelijk bewustzijn verkrijgen, dan was ze vrij van alle duisternis, die ze zich ook 

deels vrijwillig oplegde, om hier het aards plan te dienen. En niet alleen dat: Haar verlangen zou 

zo groot zijn, dat ze dit mensenkleed niet langer dragen kon. Daarom gaat een rein-Geesteskind 

stap voor stap in de diepte en bij iedere van de 7x7 is 49 gebieden legt de Vader uit Zijn goedheid 

en barmhartigheid een sluier over het kind. De ziel, het vroeger eens reine Geesteskind, de zoon 

of de dochter van de Vader, zei JA tegen de stap in de diepte en daardoor ook JA tegen de 

afdekking van de afzonderlijke sferen. 

Toch, Mijn getrouwe schare, nu is een tijd aangebroken, waarin deze planeet en het 

gezamenlijke zonnesysteem zoals alles materie (wat dat betekent, kunnen jullie je voorstellen in 

de volgende hogere trilling) omhoog getild zal worden. Jullie staan aan het begin van deze tijd. 

Het keerpunt is reeds begonnen. Als het volkomen Thuis komen in het zuiver-geestelijke ook 

naar menselijke begrippen nog aeonen duurt, dan zeg Ik, dat het al in de geestelijke sferen, het 

niveau van de goddelijke Wil, daar geen tijd meer in aardse zin bestaat, hoewel nog een 

tijdsgewaarwording, maar een andere. Ook heeft je lichaam dan de nachtelijke rust niet meer 

nodig, omdat hij al geestelijke natuur is. 

Stapsgewijs zullen wij allen gemeenschappelijk de materie verheffen tot een zuivere oer- 

toestand. Alle materie lost zich weer in de oerenergie van God op, behalve op deze planeet. Hij 

blijft bestaan, wordt stap voor stap in een hogere trilling getransformeerd om zijn plaats naast het 

Heilige gesternte van de Vader weer in te nemen. Alle materie vergaat.  

Alles wat niet zuiver-geestelijk is, zal door jullie weer in zuivere Scheppingsenergie 

worden veranderd. Het is tegelijk het inademen van de Vader en in het uitademen schenkt Hij 

vernieuwd zijn teruggekeerde kindervolk deze Scheppingsenergie, zodat Zijn kinderen in alle 

Eeuwigheid in de zuivere hemelen verder scheppen en vormen, want God de Eeuwige is 

onbegrensd, dus ook zijn Kinderen. 

Alles is in Hem, niets is buiten Zijn Zelf. Wat ook steeds schijnbaar van Hem 

verwijderde, is echter in Hem, want alles is Geest. De mens denkt hier in personen en scheidt. 

Maar alles is een. Als er niets buiten God bestaat, is bijgevolg alles God. Binnen deze goddelijke 

Geest werkt Zijn kindvolk, bouwt aan ruimte en tijd en lost deze ook weer op. 

Mijn getrouwen, ieder afzonderlijk van jullie wil Ik in grote Wijsheden voeren, want in 

ieder van jullie is een individueel kind van de Vader, een heel bepaalde zoon, een heel bepaalde 

dochter. Zoals geen ene bloem van deze aarde identiek met een ander is, is ook geen een kind van 

de Vader identiek met een ander. Wel vult een duaalpaar zich aan, maar ook daar denkt de mens 

weer menselijk, want dit Duaalpaar is in werkelijkheid Een. En ook hier zien jullie, dat Dualen 

zich wel kunnen delen, bv. in een vrouwelijke Serafijn en een mannelijke Cherub, toch zijn ze 

Een. Als jullie met Mij aan je hand door jullie innerlijke veld wandelen, dan herkennen jullie je 

gedachtenpatronen uit vorige incarnaties, waarbij het steeds weer belangrijk is, niet hierin te 

blijven hangen, maar dat je steeds moeite doet, op elk moment het verleden als een vlammenvuur 

naar de hemel omhoog te laten gaan, zichzelf verterend op te laten gaan, niet meer bestaand. 

Wat er ook in het verleden was, is voor het NU enkel Licht van herkenning, enkel vuur 

van reiniging. Verblijf je te veel in het verleden, dan vorm je met je gewaarwordingen, met je 

gedachten, opnieuw je toekomst. En denk je te veel in de toekomst, dan vorm je natuurlijk de dag 

van morgen. Want al je gedachten zijn scheppingskrachten, zijn scheppingsenergieën, die dringen 

naar verwerkelijking. 

Overweeg goed Mijn Woorden. Hoeveel van je gedachten omcirkelen je nog en dringen 

naar verwerkelijking? Tegelijk zijn aan jullie ook de kracht en de genade gegeven, deze 

gedachten -energieën op te lossen, deze te veranderen in lichtvolle energieën, die in het hier en 
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nu, in de aanwezigheid van God werken. Vanuit deze aanwezigheid helpen jullie actief mee, nu 

al op te lossen, wat nog gebonden is, echter eerst in jezelf. 

Herken de vele kleine bindingen, die jullie jezelf nog opgelegd hebben! Ook via deze wil 

Ik tot jullie spreken, met ieder individueel, jullie door zachte vragen richting geven. Ontwaak tot 

Mijn “Ik Ben in jullie de Bron” en heb vertrouwen in Mij! Jullie verstand wil wel nog dit of dat 

glad strijken. Heb Ik jullie echter niet tot hierheen gevoerd? Zo voer Ik jullie ook via je verstand 

en toon jullie, waar deze zich nog mee bemoeit. 

 

Zolang jullie nog in Mijn scholing zijn, houd Ik beschermend Mijn hand boven jullie en 

voer je via de fouten, de zwakheden, voorstellingen, meningen en wel zolang jullie je in diepe 

deemoed voor God en voor al je naasten, ja voor de hele Schepping buigen, zolang staan jullie 

ook onder Mijn bescherming en Ik help jullie, wanneer jullie je voorstellingen, meningen mee 

inspiegelen en jullie kunnen nog verbeteren. 

In het begin is het Woord enkel voor jullie bestemd en jullie zullen Mijn intensieve 

Leiding merken, wanneer je je hieraan overgeeft. Later, wanneer jullie als Mijn vol bewuste 

Werktuig in de opdracht staat, zal in je steeds weer Mijn huidige waarschuwing naklinken. 

Zolang je deemoedig bent naar God, je Vader, ook voor al je naasten en voor de hele Schepping, 

ben Ik met je, help en bescherm je. Want dan ben je ook in de Wil van de Vader. 

Verheffen jullie je echter tegen de schepping, tegen jullie naasten, zelfs tegen God, dan 

handel je in de eigen wil, en Mijn bescherming moet zich terugtrekken, daar het kind, de zoon, de 

dochter, naar de vrije wil handelt, die niet uit de Geest beïnvloed wil worden, waarbij Ik daarmee 

bedoel: De zuivere Geest. 

Uit lagere sferen, die de zuivere wet van de geest van God niet aannemen, kan zeker wel 

een en ander in een hoogmoedig mens weerspiegeld worden, want de Wet van de Vader, die de 

vrije Wil respecteert, wordt niet in acht genomen. 

Blijf dus in je hart deemoedig en ga met blij gemoed met Mij verder op het ingeslagen pad, die 

jullie tot een Werktuig van de Geest inwijdt. 

Mijn zegen is met jullie ieder afzonderlijk. Wanneer jullie vandaag de Gemeenschap 

verlaten, neem dan de Eenheid in het innerlijke mee en Mij als de Bron in jullie. Ik Ben in ieder 

van jullie de levende Liefde, het levende water!  

 

         

AMEN 

 

 

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 50 
 

Mijn vrienden, Mijn licht van wijsheid straalt in jullie harten. Jullie zijn vrije kinderen, 

vrije zonen en dochters van de ene Vader, niet bij een aardse groep of -gemeenschap horend, 

maar alleen Mij, die Ik Ben de Liefde van de Vader, de scheppingskracht in jullie, jullie Broeder, 

jullie Vriend en in de Eenheid ook jullie Vader. 

Een gemeenschap, Ik benadruk het nog een keer, kan jullie tijdelijk begeleiden, maar de 

stappen zet iedereen voor zichzelf. Waarheen hij ze ook zet, ze zijn gezet in totale vrijheid, ook 

wanneer jullie denken, dat je door angsten gedreven bent. Waar komt die angst vandaan? 
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Dit complex moet iedereen voor zichzelf onderzoeken, want iedereen heeft andere 

angsten en niemand is absoluut angstvrij. Als jullie je verder in je binnenwereld verdiept, dan 

herkennen jullie je persoonlijke angsten, ook al zijn ze nog zo zwak, ze zijn er. Deze angsten 

behoren te worden onderzocht en je dient je er verantwoordelijk voor te stellen. Zijn het 

werkelijk angsten van nu, of zijn het angsten die je hebt opgebouwd in het verleden? 

In Mijn aanwezigheid hebben jullie geen angst. Maar leef je in het verleden of in de 

toekomst, dan treffen je gevoelens van angst. Angst is gebrek aan vertrouwen, gebrek aan liefde 

tot God, ongeacht welke angst het is. Jullie worden zolang met je angsten geconfronteerd, totdat 

jullie je er moedig mee uiteen zetten, de oerangst van het menszijn beseft en de Geest de 

heerschap over de mens bereikt. Want op het moment, wanneer de Geest jullie krachtig 

doorstraalt, jullie erfdeel, jullie kindschap, dan verdwijnt elke angst, want je leeft op het moment 

zelf, in de Eeuwigheid, altijd geweest en zult altijd zijn. Niets kan jullie scheiden van deze 

tegenwoordigheid in de Eenheid met de Algeest, de Vader/MoederGod. Jullie zijn een Eenheid. 

Ik herhaal: Angst is ontbreken van liefde, is gebrek aan vertrouwen! 

Ieder van jullie gaat zijn persoonlijke karmaweg, waarvoor hij of zij vrij gekozen heeft: 

uit de hoogste hoogte, door de diepte en ook weer terug, want in het hier en nu is Eeuwigheid en 

de weg in de diepte en terug is in deze Eeuwigheid reeds gegeven. In de Eeuwigheidssfeer 

hebben jullie je nooit van het hart van de Vader verwijderd, jullie hebben enkel de Straal 

uitgezonden, die zich meer of min in de duisternis verloor. 

Als jullie Mij navolgen, dan bezorgt de reine Geest, jullie goddelijk erfdeel in jullie zelf, 

je beproevingen. Dus niet de Vader, in de Eenheid met Mij, maar jullie aan jezelf, om deze 

uitgezonden straal uit de duisternis weer terug naar het Licht te brengen. 

Voordat Ik, Jezus Christus, over de aarde ging, waren er speciale inwijdingsrituelen, 

beproevingen, die de mythe, de mysterieleerling, had te doorstaan. Ik leer jullie nu ook, dat de 

liefdeweg de mysterieweg is van de leerling van de Hierophant, die hem tenslotte tot Meester zal 

doen uitgroeien, als hij de opgaven moedig vervult. Er zijn verschillende beproevingen, waaraan 

je kunt groeien en je bewustzijn kunt vergroten.  

Daardoor overwin je het al-te-menselijke, je ontwaakt tot het zielenbewustzijn, dat met 

het geestelijke, de liefde-eenheid, naar elkaar groeit en Een wordt in de volheid. Mens, Ziel, 

Geest is dan een voor de mens bewuste Eenheid. 

Aan het begin van de weg staat de volharding. Steeds weer stel je jezelf tijdens de 

beproevingen de vraag of je de ingeslagen weg welwillend na blijft volgen, dus de Geest de 

liefdemacht blijft leiden of dat de mens nog zijn wegen in het duister van ruimte en tijd wil 

blijven gaan!  

Met deze beproevingen worden je ook stenen op de weg gelegd door je medemensen. Een 

voorbeeld was vandaag: Het lachen over de zwakte van je medebroeders en medezusters. Wordt 

betrokkene hierdoor van binnen geraakt en laat hij zich door intellectuele woorden van anderen 

makkelijk van slag brengen, of overwint hij zijn ego en gaat standvastig de weg, die ook de 

Mijne was, verder.  

Volharding hoort ook tot de discipline en wel tot het gebied van de Orde. Ook daarin 

toetsen jullie je weer zelf, versta Mij goed: Het is de Geest, de onbelaste reine vonk uit de Geest 

van de Vader, die je bepaalde beproevingen oplegt. Ook je dapperheid wordt getest, die nauw 

met je angsten verbonden is. Stellen jullie je dapper op tegenover de angsten en overwin je deze 

in het licht van de Eeuwigheid, in Mijn licht van Liefde?  

Wat anderen ook denken mogen, of ze je uitlachen of bespotten, gaan jullie dapper je 

weg, die je ingeslagen bent, onverstoord in de volmacht van Mijn ingestraalde liefdeskracht? Zijn 

jullie moedig, als er gedachtekrachten op jullie inwerken en maken jullie je sterk voor de strijd 
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om deze gedachtekrachten door lichtvolle tegengedachten op te lossen, of zijn jullie nog zwak, 

niet in staat om te strijden, jezelf te overwinnen, je eigen zwakke kanten toe te geven, om er 

vervolgens moedig de strijd mee aan te gaan en de overwinning over jezelf te behalen? 

Ieder van jullie heeft een zwak punt, iedereen vecht en is geroepen tot dapperheid. Ook 

hier zullen de eisen steeds hoger oplopen. In het begin is het de strijd tegen jezelf, nadien tegen 

negatieve gedachtekrachten van anderen, die echter op je kunnen inwerken, omdat je nog 

soortgelijke stralingen in jezelf hebt en dit nog in het lichtvolle behoort op te tillen.  

Als jullie met je bovenzinnelijke ogen helderziend wordt, dan doorzien jullie ook het 

donkere om je heen, dan zien jullie deze donkere gedachtenpatronen onheilspellend op je 

afstormen. Stellen jullie je deze krachten teweer, gaat volbewust de strijd ermee aan en lost deze 

op in het licht van de liefdekracht? 

Als volgende punt de gerechtigheid: Zetten jullie je in voor de zwakken? Sta je steeds 

aan de zijde van de zwakke en armen of zoek je rijke vrienden en mensen, die invloed hebben? 

Zoek je het geluk dus nog in de wereld? De gerechtigheid oordeelt en berecht niet. Wie eerlijk 

naar zichzelf is, is ook eerlijk naar zijn naaste. Wie eerlijk naar zichzelf is, herkent al zijn 

zwakten en oordeelt vanwege deze feiten niet meer over zijn naaste. 

Ook hier worden de beproevingen groter. De groten van de aarde zullen contact zoeken 

met jullie, wanneer je de weg met Mij en met de volmacht van de hemel gaat. Is jullie hart dan bij 

hen, die honger lijden, dorst hebben, die lijden, die verdriet hebben, bij de zondaars, die je, jezelf 

kennende, zelf ook nog bent? Of scharen jullie je veel te vlug bij de groten, de machthebbers? 

Na deze beproeving volgt die van de deemoed. Deze heb Ik jullie steeds op het hart 

gedrukt. Tot aan het einde van dit aardse-zijn in je materieel kleed, wordt steeds weer opnieuw de 

deemoed als beproeving op je weg gelegd en wel door je reine Geestwezen, die jullie van binnen 

zijn. Uit hoogmoed immers kwam de val en door de deemoed wordt de val weer opgeheven. Wie 

van harte deemoedig is, die heeft liefde en zijn liefde is door barmhartigheid gedragen. Liefde en 

de barmhartigheid worden door de deemoedige werkelijk geleefd. 

Wie al deze beproevingen doorstaat, die overwint uiteindelijk de dood en ziet hem als een 

vriend, als het afleggen van een zwaar materieel kleed en als de verandering naar een hogere 

geestelijke vibratie. Dood is overgang. Wie met Mij gaat leeft eeuwig, die heeft de dood 

overwonnen. De doden zijn alleen slapend, de nog niet in de Geest ontwaakten, dood bestaat in 

wezen niet. Waarom dus angst voor de dood? Waarom niet vreugde? Vreugde erover, dat je 

naasten, zelfs als het vader en moeder zijn, zich mogen veranderen. Wie Mij navolgt, zal ook de 

innerlijke hemel ontsluiten en zal kunnen schouwen in de sfeer van gelukzaligheid, waarin je 

broeders en zusters je zijn voorgaan, want allen zijn je broeders en zusters. 

Ware liefde laat vrij. Ware liefde is van binding tot verbinding geworden. Verwissel 

aardse liefdesbetrekkingen tussen mensen niet met goddelijke Liefde! De liefde van de zuivere 

Geest ziet alleen de verschillende wegen, die uiteindelijk allemaal weer naar volkomenheid 

leiden. Of het nu het vrijlaten van geliefde huisdieren is, het loslaten van je kinderen, van je 

ouders, van je grootouders, het loslaten van mensen waar je van houdt, die je kent. Vrij laten is: 

De vrijheid schenken! Wat is menselijk verdriet? Menselijk verdriet is het gekwetste ego. De 

ander heeft me alleen gelaten, het dier laat mij in mijn pijn alleen. Maar dat het voor mij een 

wegwijzer was en dat voor mij ook al die broeders en zusters, die me vooruit gingen, wegwijzers 

zijn, dit besef verwerft de een vroeger, de ander later. Het wordt hiermee duidelijk, dat deze 

wereld enkel van korte duur is.  

Hoe kort is het leven van een plant, een dier, een mens! Ja, hoe kort is zelfs het leven van 

de planeten, gemeten naar de Eeuwigheid! Op dit moment vergaan er biljoenen jaren in de 

eeuwigheid. Alles wat jullie sterven noemen, zou enkel een verwijzing voor jullie moeten zijn, 
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een verwijzing naar die noodzakelijke verandering van je lager ik naar een geestelijke Zoon, een 

geestelijke Dochter. Het lager ik verandert zich naar een hoger Zielezelf en dan, na het afleggen 

van het ziele-omhulsel, weer tot een rein Kind van de Allerhoogste. 

Nog één keer herhaal Ik: In het diepst innerlijk zijn jullie steeds deze reine kinderen, al 

het andere zijn enkel aangebrachte schaduwen, omhulsels. Waarlijk, Ik ben het stralende witte 

kleed van de Liefde, dat jullie mogen aantrekken en voortaan mogen jullie in deze reinheid 

stralend jullie weg met en uit Mijn Geest gaan, al de beproevingen van je eigen hoger Zelf vol 

vreugde aankijkend, ze op het moment zelf herkennend en met een innerlijke lach aannemend. 

Neem jezelf waar, hoe vaak je handelingen nog vervormd zijn. Kijk steeds weer opnieuw 

in de spiegel en aanschouw je gelaat. Lach jezelf dan toe en je zult merken, hoe bevrijd jezelf op 

het moment van het lachen bent! In dit bewustzijn van het lachen over de lagere mens groeien 

jullie met iedere beproeving verder naar binnen en niets kan je dan nog ontstellen, wat je 

handelen kan doen vervormen, zodat woedende of andersoortige opwellingen je vanuit het 

spiegelbeeld terugstralen. 

Zo ga je, deze uitgezonden lichtstraal opnemend, via de beproevingen naar de 

volkomenheid, je bent je er echter steeds van bewust, dat deze volkomenheid pas dan weer 

bereikt is, wanneer je bewustzijn zuivere Geest is geworden, wanneer je jouw bewustzijn uit het 

menselijke kunt losmaken en in de ziel kunt doen indalen, om het vervolgens zo in de diepte te 

sturen, dat het Een wordt met de oervonk, de Zoon, de Dochter van God. Dan is je weg van de 

uitgezonden straal beëindigd, en jij, jullie, zijn dan thuis aangekomen. 

Hier in ruimte en tijd gaan jullie in de totale vrijheid de weg via de uitgezonden straal. 

Deze zelf is Licht, enkel eromheen is polariteit, is duisternis. Jullie zelf zijn Licht, enkel om je 

heen is duisternis. Verhoog je bewustzijn en de duisternis verdwijnt! In de volgende lessen zullen 

we stap voor stap het bewustzijn uit het menselijke vrijmaken en in de ziel verheffen. Maar elke 

keer telt hier en op elk moment, jullie vrije wil. 

Deze avond afsluitend zeg Ik nog een keer, datgene, dat Ik in het begin al aangesproken 

heb: De innerlijke vrijheid kan je niemand afpakken. De innerlijke vrijheid is jullie erfgoed en zal 

het steeds zijn. Jullie wandelen met Mij. Jullie wandelen met je hoger Zelf, dat Een is met Mij. Er 

bestaat geen scheiding van God, van de Vader/Moeder-Geest, er bestaat alleen Eenheid! 

Alles wat hier in ruimte en tijd gebeurt, is met een droom te vergelijken. Het is niet de 

werkelijkheid. De werkelijkheid is jullie plaats in het hart van de Vader. De werkelijkheid is 

licht, is Eeuwigheid. Jullie wandelen deze Eeuwigheid tegemoet en ontsluiten ze voor jezelf stap 

voor stap tot je het inzicht komt van de waarheid van Mijn vorige zin. 

Jullie licht, dat een is met Mijn en het Vaderlicht, verlicht jullie. De kracht uit de kracht 

van de Vader, die ook die van jullie is, versterkt jullie in de menselijke gedaante. De liefde van de 

Vader, die Ik ben, die ook van jullie is, gaat met je door de vermeende duisternis. Wees moedig 

en treedt het menselijke tegemoet! 

 

AMEN 
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Waarlijk, Mijn Geest waait in jullie, want jullie hebben de verantwoording herkend, die 

ieder afzonderlijk draagt, om in de gemeenschap elkaar wederzijds te helpen en uit de 

verschillende gezichtspunten elkaar tot steun te zijn. Nog zo kan Ik, Jezus Christus, ieder 

afzonderlijk met volledig begrip van Mijn Liefde door jullie in de gesprekken werken.  

Besef, dat in zo´n gemeenschap een Geest van innerlijke verbondenheid groeit. Zelfs 

wanneer je op een dag jou stappen buiten de gemeenschap, alleen met Mij, voltrekt, zo zijn jullie 

toch in het innerlijke verbonden en zijn jullie nog steeds wederzijdse steun en hulp. Jullie scholen 

je gewaarwordingen en je vermogen, de naaste telepathisch waar te nemen. Een gedachte van je 

naaste om hulp, gezonden naar de kring, sluit jullie allemaal op dit moment aaneen en jullie staan 

elkaar wederzijds bij. 

Ook jullie, Mij geliefde leerlingen, die niet hier in de kring zijn, in andere 

gemeenschappen of nu al alleen wandelend, denk eraan, dat jullie door te luisteren je waarneming 

scholen, want jullie toewijding naar de naaste zal daardoor meer volkomen worden. Dus neem 

jezelf terug! Luister! Kijk naar het hart van je naaste en je begrijpt ze. Vanuit het begrip groeit 

dan de liefde. Een liefde, die niet met jullie menselijk liefhebben te vergelijken is, want deze 

liefde is doorstraald met Mijn Geest. Ik begrijp alle mensen en zielen en ook jullie zullen tot dit 

begrip komen. 

Nog een keer verwijs Ik naar het voorbeeld van de Bijbel: De vrouw, die echtbreuk 

pleegt. Hoe vlug waren allen bereid, de eerste steen op te tillen. Maar toen Ik tot hen sprak “Wie 

onder jullie zonder fouten is, die mag de eerste steen gooien…”, ging ieder, die een steen in de 

hand had, zwijgend weg en was Ik tenslotte met deze vrouw alleen en sprak: “Doe moeite, 

verander je leven, zondig voortaan niet meer!” Ze boog haar hoofd. Mijn Liefde had haar 

doorstraald en opgeheven in het Licht van de geestelijke Liefde. Op dit ogenblik begreep ze, wat 

haar door deze gebeurtenis getoond werd, namelijk de ware Liefde, niet jullie menselijke liefde, 

die zich nog door het instinctmatige uitdrukt.  

Besef, dat de sexuele drift een geschenk van God aan Zijn aardse kinderen is en dat deze 

kracht, die jullie in je dragen, zich stap voor stap verandert van driftmatige natuur, die jullie nog 

op gelijk niveau met de dierenwereld plaatst, naar een hogere sexualiteit, die zich met de Geest 

van Liefde, met Mij, Jezus Christus, verbindt en de partner in deze liefdetrilling betrekt, ongeacht 

op welk geestelijk gebied je elkaar vindt. 

Dan verandert ook je blikveld en je oordeel over vrouwen, zoals in het voorbeeld: “De 

vrouw, die echtbreuk pleegde”. Jullie veranderen je en veroordelen niet meer, maar herkennen in 

elke vrouw, dat ze wil dienen en zich op vrouwelijk niveau aan je opoffert. Ik ken jullie bezwaar, 

dat luidt: “Tegen geld.” Ik antwoord: ”Kijk achter het masker van het geld verdienen. Kijk iedere 

vrouw aan, kijk in haar hart en je zult ook in haar het zoeken naar de Ware Liefde herkennen.” 

Oordeel en berecht niet, opdat jullie in je driftmatigheid niet veroordeeld en berecht worden door 

jezelf, want jullie veroordelen met de maat, waarmee je zelf meet.  

Nu kom Ik weer terug op het gesprek hier in deze kring: De hel is een toestand, het 

vagevuur is een toestand. Zoals je je medemens meet, zo wordt je in het uur van de waarheid, in 

het uur van inzicht, bij de overstap in de volgende sferen, gemeten. Hebben jullie echter steeds 

moeite gedaan, al jullie zusters en broeders te begrijpen, ongeacht, hoe ze, naar jullie mening (Ik 

benadruk het woord mening) hier op de aarde gevallen zijn, dan zal je moeite vruchten dragen, en 

in het verloop in toename van het bewustzijn en het Leven in het hier en nu met Mij, Jezus 
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Christus, de Liefde, zullen jullie nauwelijks nog oordelen, want jullie begrijpen jezelf en weten, 

dat in ieder oordeel, in ieder e uitspraak, jullie eigen trilling en resonantie meewerkt. 

Wanneer jullie vol vreugde de ingeslagen weg, zonder welke vorm van angst ook, verder 

vervolgen, wanneer jullie Mijn sporen, die Ik stap voor stap voor jullie heb gezet, navolgen, dan 

is de overwinning zeker. Het is de overwinning over je lager-zelf, over je ego! Deze overwinning 

kan enkel door inzicht behaald worden, want zonder inzicht weten jullie niet, waar je bij jezelf 

moet beginnen. Het gaat om inzicht verkrijgen door de resonanties.  

Alles, wat in jullie natrilt, wat in jullie nog emoties oproept, is met je qua trilling 

verbonden. Deze trillingen van jezelf behoren te worden opgelost, en wanneer je ze bij jezelf 

oplost, los je ook tegelijk, dat is het wonderlijke van de genadewerking van de Liefde, de 

trillingen in je overbuur op, waarvoor jullie, zoals jullie vandaag besproken hebben, uit de 

Wijsheid, de Liefde en de Barmhartigheid naar de heilige wetten van de Vader, geplaatst zullen 

worden. Alleen die medemensen ontmoet je nog, waarmee jullie qua trilling verbonden zijn; in 

het positieve, lichtvolle gebied, maar evenzo in het negatieve, nog donkere gebied. 

Op deze planeet bestaat zolang het denken in goed en kwaad, zolang je nog trillingen van 

beide in je draagt. Hebben jullie echter het <gouden midden>, hebben jullie je Licht 

teruggevonden, wat je in werkelijkheid bent, dan lossen de begrippen goed/boos, jullie polaire 

denken, zich op. In het Licht staande, herkennen jullie, dat er niets bestaat behalve het Licht. 

Jullie rusten in het hart van de Vader, daar is jullie ware plaats, jullie standpunt, al het andere zijn 

alleen maar voorstellingen. Los deze op en je verandert actief het valgebeuren om in het Licht 

van de Liefde, jou vrijheid, die jou van het begin af aan geschonken is. 

Mijn geliefde leerlingen, geleidelijk aan kunnen jullie er naar streven, je bewustzijn in zo 

verre te veranderen, dat jullie je niet meer met de uitgezonden lichtstraal, van je menselijke, 

identificeert, maar met je oereigen Zijn. Pas met de ziel herken je jezelf als zoon, als dochter, van 

de eeuwige Heilige Vader. 

Wanneer jullie je standpunt veranderen, dan beschouwen jullie het gezamenlijke gebeuren 

op deze planeet als een opgeheven bewustzijn. Toch ook dat zijn ontwikkelingstrappen, trappen 

door ruimte en tijd, die ik voor jou vooruit gegaan ben en die ik je vraag na te volgen, zodat ieder 

afzonderlijk zijn innerlijke vrijheid zal beseffen. 

Jullie zijn waarlijk vrije zonen en dochters van de Allerhoogste, jullie zijn niet gebonden 

aan de materie, noch aan ook maar welke sfeer. Jullie zullen je weer vrij in het reine Zijn 

bewegen. Ik voer jullie tot dit nieuwe bewustzijn. Wandel met Mij! 

Begrijp, de ziel heeft zich bij de geboorte stevig met de mensen verbonden. Ze was van te 

voren al wel bij het ontstaan van het lichaam, die haar op deze aarde dienen kan, maar toch pas 

met de eerste ademtocht en het huilen van het kind treedt de ziel in het lichaam binnen. In de 

eerste jaren kon de ziel dit lichaam ook in het dagbewustzijn nog verlaten. Het kind sprak nog 

niet “ìk wil…” ( jullie hebben deze scholing gehad). Maar met het eerste ´ik wil´ werd de ziel 

gevangen, ofschoon ze de levenskrachten in het aardse lichaam instraalde, loste zich het 

bewustzijn steeds meer uit haar op en hechtte zich aan het menselijke lichaam. 

De mens herkent zijn ik zijn lichamelijke zijn, en steeds meer identificeert hij zich 

met dit lichaam en verliest de verbinding met de ziel. Zo velen onder jullie zullen pas na 

ziekte of klappen van het noodlot (door de ziel opmerkzaam gemaakt), dat er nog wat anders 

moet zijn, dan het menselijke lichaam, dat er in dit lichaam nog een kracht bestaat, die dit 

lichaam leven geeft. Trekken zich de krachten terug, dan wordt het lichaam ziek. Ook klappen 

van het noodlot neemt de ziel op de koop toe, opdat het menselijke gewaad, dat zich enkel maar 

met de hersenen identificeert, beseft, dat daar nog iets anders moet zijn als enkel het lichaam met 

zijn cellen. Pas door de fase van het nadenken zal weer de verbinding tot de ziel ontstaan, en 
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voortaan klopt de ziel binnen in de mensen en spoort hen aan voor dat waarvoor de ziel uitgegaan 

(gekomen) is. Door ervaringen maant ze de mens, haar te dienen en niet omgekeerd. 

Zo kunnen jullie je bewustzijn van het menselijke lichaam vrij maken en dit bewustzijn in 

de ziel leggen. Ga nu met Mij in een meditatie: 

Je zit rechtop, leg je handen losjes in de schoot, beide voeten op de grond. De plaats van 

jullie ziel is in het achterhoofd. Ik leg zacht Mijn hand over haar, en Mijn kracht pulseert naar 

binnen. Je wordt nu in je achterhoofd de instraling in de ziel gewaar…. 

Mijn broeder, Mijn zuster uit het Licht, Ik groet je. Jullie zijn ver gegaan en zijn Mij toch 

zeer nabij. Kom, gezamenlijk willen wij je aardse kleed doorstralen, zodat de mens de kracht, die 

van je uitgaat, die zich nu met de Mijne verbonden heeft, ervaart, opdat ook alle cellen van het 

aardse lichaam door deze kracht aangeraakt worden en zich richten op Mij, op God, de eeuwig 

heilige Vader, met wie Ik Een ben. 

Mijn stralende kracht, verbonden met de jouwe, o ziel, beroert nu het centrum van 

Barmhartigheid en stralen uit de goddelijke Barmhartigheid omcirkelen met goud het centrum 

van de schedel. Ook de liefde pulseert uit de eeuwige hemelen binnen: een Geest, een Kracht. Het 

hele hoofdgebied is vervuld door deze Liefdekracht. Iedere cel drinkt uit het meer van Liefde. 

In het centrum van Geduld straalt het Geduld van de Vader binnen. En ook jij, o ziel, heb 

geduld met het mensengewaad. De Ernst, in de nabijheid van het hart, begint te pulseren. Met 

iedere klop van het menselijk hart ervaar jij, o ziel hoe dit menselijke gewaad bereidt is jou te 

dienen. Wanneer de mens ook hier en daar de Ernst nog niet helemaal begrepen heeft, heb 

Geduld, o ziel, en kijk naar dit gewaad met dezelfde mildheid, die je nu uit de goedheid van de 

Vader ervaart. 

In jou is de Wijsheid onuitputtelijk. De mens kan het niet begrijpen, maar toch in de 

diepte van haar Zijn is het bewustzijn van de 7x7 niveaus van de zuiver geestelijke Hemelen. 

Alles is in je. Ook wanneer je jezelf, o ziel, door het intellectuele denken van de mensen 

gevangen voelt, kijk, dit menselijke gewaad is bereid, uit de goddelijke Wijsheid te scheppen. 

Mijn stroom straalt verder door je, O ziel, het is Mijn Leven, Mijn Liefde, Mijn scheppingskracht 

stroomt in het bewustzijnscentrum van de goddelijke Wil. Kijk, o ziel, hoe de mens nog moeite 

wil doen, naar de Wil van de Vader te handelen, hoe hij gewillig Mijn sporen volgt. Opnieuw 

straalt Mijn Geduld bij jou binnen. Je beseft, hoe de mens ook op de trap van Orde worstelt. En 

nu, o ziel, wordt je gewaar dat dit gewaad zich voor je buigt, dat de mens bereid is, je te dienen. 

Jij, mens ervaart binnen in jezelf de vreugde, hoe krachtig het Leven, de Liefde stroomt! Zodra 

jij, mens met de ziel een bent, dan wandel je werkelijk met lichte voeten door de materie en ook 

door alle moeilijkheden, die je hier en daar nog denkt te hebben. 

O mensenkind, zie, hoe het leven tot in de voetzolen pulseert en de Liefde krachtig in de 

aarde stroomt! Er bestaat enkel Eenheid: Het Moederlijke aspect verenigd met het Vaderlijke! De 

aarde is jullie Moeder, zij is Een met de Geest van de Vader. Jij mens bent van de aarde, wordt 

door haar gevoed en krijgt ook alle straling van haar, jij bent je niet bewust, wat de aarde je 

allemaal schenkt. Kijk, alle straling is volkomen Licht, die van deze aarde, je moeder uitgaat, het 

is dan, deze volkomen lichte straling die stoot op donkere straling, die nog in jouw mens is, 

tevoorschijn geroepen door verkeerd denken. Indien er uit jou, o mens, alleen Liefde naar Moeder 

aarde stroomt, dan dient ze je met al haar krachten. 

Wel, ben je bewust, o mens, dat de ziel nu stap voor stap haar kracht intrekt, zodat je 

beseft, dat niet jij leeft – jij bent enkel aarde door deze aarde, jij bent materie – het Leven in jou is 

echter Geest. Opdat jij, o mens, leert, je bewustzijn in de ziel te leggen, trekt deze nu haar kracht 

terug. Er blijft enkel zoveel Levenskracht in jou, hoeveel jij, o mens, ter verzorging nog nodig 

hebt. 
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De ziel trekt het Leven, de kracht uit je voeten, uit de onderbenen, uit de knieën, uit de 

bovenbenen. Zwaar en bewegingsloos zijn deze lichaamsdelen. De ziel trekt zich terug uit het 

centrum van de Orde, uit het centrum van de Wil, uit het centrum van de Wijsheid, de Ernst, het 

Geduld, de Liefde, de Barmhartigheid. Het menselijke lichaam is volledig ontspannen en vormt 

met de aarde een Eenheid. 

Welnu ziel, jij die innerlijk een broeder, een zuster uit het Licht bent, kom, reik je hand 

naar Mij! Verlaat dit menselijke gewaad, vertrouw op Mij. Kom!...Welnu kijk om je heen! Je ziet 

Mij maar zwak in het Licht, Ik heb de hemelse glans afgedekt. Heb geen angst voor de toestand 

van de vrijheid van je Zijn! 

Kijk, Ik wil met jou aan de andere zijde van ruimte en tijd wandelen. Ik, Jezus Christus, 

leid je in het Licht, waaruit je bent. Ik leid je in de activiteit, die niet aan de wetten van deze 

aarde gebonden is, Ik voer je in de vrijheid. Reik Me je hand! Je beweegt je vrij. Er bestaan geen 

muren. Jij ziet het zwakke Licht, dat Ik ben, voor jou verborgen, en jij kijkt de ruimte in. Je 

verheft je boven de aarde, vrij en ongebonden, jij stapt de werkelijkheid tegemoet. 

Op deze helft van de aarde is het donker. Verhef je, en je ziet het zonlicht! Kom! Met 

deze eerste oefening kunnen jullie je helemaal overgeven aan de vrijheid, met Mij de ronding van 

de aarde zien. Kijk niet naar de donkere schaduw, maar kijk daarginds naar het Licht en versterk 

het! Laat Mijn Liefde, die ook de jouwe is, via jou naar al die landen stromen, die aan je voeten 

liggen, naar al die broeders en zusters, die zoals ook jij in het menselijke gewaad over deze 

planeet gaan. 

Omsluit ze met de band van de Liefde uit de hemelen! Je beseft nu door dit gezichtspunt, 

hoe al die zielen, van zusters en broeders ook, evenals jij, worstelen. Hoe ze, net als jij, zich met 

het lichaam identificeren, dat doch enkel materie is.  

Begrijpende Liefde stroomt door je heen. Deze Liefde verspreidt zich. Zegen in Mijn 

Naam het mineraal-, planten- en dierenrijk, zegen alle natuurwezens. Je ziet ze nu. Aanschouw ze 

nauwkeurig. Het is geen duisternis. Zie de vreugde in de verscheidene uitdrukkingswijzen van de 

Geest! Nog een keer zegen je in Mijn Naam al je medezusters en broeders op deze aardbol. 

Welnu kom, O ziel, keer weer terug, maar houdt het bewustzijn van je Ware Zijn erbij, 

ook als je weer met het menselijke kleed verenigd bent! Dat bewustzijn draag je op het moment 

over op de mensen, waar aan je, O ziel, je gebonden voelt. 

Neem dit gewaad aan, en zeg er ja tegen, en ben blij dat je hierin over de aarde kunt gaan! 

Je ziet nu je eigen schaduw, die je nu nog draagt, zie echter ook de wonderbare opdracht, Mij te 

helpen, daarmee het vrede op aarde wordt en Ik alles nieuw kan maken. Ik Ben in jou, O geliefde 

ziel, in de Eenheid van de Vader, jij weet het, en door jou schrijd Ik over de aarde. Zo is er geen 

afscheid van de vrijheid. Jij bent steeds vrij, O ziel! 

In je menselijk gewaad stroomt nu weer jouw kracht, het Leven, de volheid. Via het 

centrum van de Barmhartigheid stroomt het Leven naar de Liefde, naar het Geduld, naar de Ernst, 

naar de Wijsheid, naar de Wil en naar de goddelijke Orde. Hierin verblijf je, totdat je weer 

helemaal je verbonden voelt met het menszijn. Het Leven pulseert weer tot aan de voetzolen en 

tot in de vingertoppen. 

Op deze trap van de Orde bewegen jullie je nog in het menselijke gewaad, maar je ziet 

ook al het Licht, dat Ik – Ben - Het – Licht, dat in jou is en ook in jullie allemaal op de gehele 

wijde wereld, het Licht, dat door jullie mag gaan. Stem jullie bewustzijn, O Mijn lieve leerlingen, 

af op je ziel! 

Deze meditatie kunnen jullie op ongeveer dezelfde manier dagelijks oefenen. Houd je niet 

aan de gegeven woordkeuze. Jullie zijn vrij en in vrijheid ontvouwt zich in jullie het bewustzijn 

van je ziel. 
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Laat deze meditatie niet tot een vast patroon worden, want daardoor beperken jullie je 

innerlijke vrijheid! Deze meditatie is enkel als voorbeeld gegeven. Ze kan door de 

gewaarwording van je ziel anders verlopen, en zo zal het ook gaan. Daardoor bewijzen jullie je 

als Mijn ware leerlingen, nergens meer tegenaan leunend, zelf de rots zijnde, waarop Ik Mijn 

innerlijke kerk, Mijn innerlijke Gemeenschap kan bouwen. 

Mijn zegen is in jullie. Mijn Kracht stroomt in jullie. Ga in een nieuw bewustzijn, 

begonnen op een hoger niveau, verder de Weg in Eenheid met Mij. 

 

 

AMEN 

 

 

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 52 

 
Mijn vrienden, Ik, JEZUS CHRISTUS, groet jullie en ben de levende kracht van het 

Leven, de genezing voor mens en ziel, in iedereen van jullie. Ik kom naar jullie toe, spreek jullie 

aan, niet enkel alleen hier in de kring, maar steeds, overal op jullie weg. Niemand is hier alleen, 

vaak echter sterft Mijn Woord weg in het gebeuren van ruimte en tijd. Het is de mens, die niet 

hoort. Het is de mens, die Mij niet in zich hoort. Geen vraag blijft onvervulbaar, maar weet, vaak 

is de invulling anders, dan de mens het zich voorstelt. Nog voordat je de gedachten van de vraag 

tot een einde hebt gedacht, zijn er al geestelijke krachten in beweging gezet, om jullie te helpen, 

zo, hoe het voor je ziel en jullie verder hoger op komen in het Licht aan de andere kant van alle 

tegenstellingen het beste is. Kijk eens op jullie tot nu toe gelopen weg terug!  

Hier en daar worden herkenningen terug belicht: Destijds moest dit of dat gebeuren, en 

vandaag zie ik alles met heel andere ogen, terwijl ik weet, dat me deze belevenis in mijn huidige 

baan, op mijn weg gebracht heeft. Toen jullie echter destijds door de duisternis liepen, waren 

jullie vertwijfeld. Ook toen riepen jullie om hulp, en nu, terugkijkend, herkennen jullie, dat jullie 

geholpen werden, maar anders als de mens het zich voorstelde. In deze genadetijd is het jullie 

opgave, om vanuit het heen en weer slingeren, een stilstaand midden te vinden. Maar steeds als 

jullie vanuit het menselijke met je verstand denkt: <Zo moet het zijn> dan is er door dit 

denkproces een richting aangegeven en deze richting moet gevolgd worden door de mens, totdat 

deze beseft: Ik heb verkeerd gedacht! Waarom, zo zul je dan zeggen, is ons dan het verstand 

gegeven? We zijn toch steeds geroepen om een besluit te nemen, niet wetend, of dit goed is of 

verkeerd. Ik antwoord jullie daarop: Het is niet essentieel of het besluit goed of fout is. Ze zijn, 

vanuit de Geest gezien, steeds goed, want het is je weg op deze aardbol. Belangrijk is alleen je 

innerlijke instelling hierbij.  

Als jullie bereid zijn, je gevoelens, je gedachten, woorden en werken steeds weer op Mij, 

het Leven, het Licht, de Liefde af te stellen, dan zet je ook zekeren stappen in dit Leven, in dit 

Licht, in deze Liefde. Onbelangrijk is hoe je besluiten maakt, gebruik je verstand niet, om steeds 

weer over het hoe en waarom gedachten te maken, maar gebruik het in de zin van, dat je heldere 

besluiten in Mijn Geest maakt, dat deze besluiten steeds vanuit het hier en nu, vanuit het Heden 

zijn genomen. Besef, dat het toekomst-gericht denken jullie hindert! De mens is gewend, alles 

vooruit te plannen. Een bekend gezegde is: “De mens wikt, God beschikt!” Als jullie je op dit 

“God beschikt” concentreren, rusten jullie in de tegenwoordige-tijd en je gedachten draaien uit de 

toekomst weer meteen terug om krachtig in het hier en nu door je verstand te werken. 
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Gedachten zijn krachten van immense sterkte. Hier, in de wereld van de materie, kunnen 

jullie deze krachten niet zien. Maar ik zeg jullie, hebben jullie dit aardse kleed afgelegd, dan zien 

jullie, dat iedere gedachte probeert, zich direct te verwezenlijken. Gedachten zijn ideeën, 

waarmee jullie omgaan en deze energieën willen door jullie, via je verstand in het geestelijke, in 

de Liefdeswerken, gebruikt worden. Tot hiertoe hadden jullie gedachten gevormd, zij het in 

positieve of in negatieve zin, en ze streefden naar gelijke gedachten, verbonden zich hiermee en 

keerden versterkt weer naar jullie terug. En opnieuw hebben jullie iedere gedachten-patroon 

ontvangen, opnieuw door gedachten versterkt, de vorm vergrootte zich, werd tot op zich zelf 

staande gestalte, die vorm aannam en handelde op grond van de kracht, die je in deze gedachten-

constructie gelegd had.  

De tijd is nu rijp, Mijn geliefden, dat jullie leren, met deze energieën om te gaan, dat jullie 

leren, je eigen scheppingen te herkennen, ze, als het nodig is, door krachtige, liefdevolle tegen-

gedachten te neutraliseren, waardoor jullie uit dit heen en weer geworpen zijn, uit deze 

pendelbeweging, in het Licht binnentreedt en deze geweldige scheppingsenergie daarvoor 

inzetten, materie in hogere trilling te brengen, haar als het ware te vergeestelijken. Al jullie 

wegen, die jullie tot nu toe zijn gegaan, leiden uiteindelijk tot het Ene doel, tot jullie erfdeel, tot 

je zoon-, tot je dochterschap van God. Ik leid jullie individueel op je weg, ieder gaat een andere 

weg. Weliswaar zijn jullie hier in een Gemeenschap bij elkaar geleid, maar deze betekent alleen 

steun, de weg zelf gaat ieder alleen. Wanneer je de hand in de Mijne legt, dan wandelt hij of zij in 

het Licht, in de Liefde, in het Leven. Indien je ze niet in de Mijne legt, dan ga je toch de weg naar 

het Licht, in de Liefde, in het Leven, maar ben je dit niet bewust. Begrijp dit fijne onderscheid. 

Jullie zijn in het bewustzijn binnen getreden. Deze broeders en zusters gaan ook hun weg terug 

naar de Vader aan Mijn hand, ze zijn zich dit alleen niet bewust. Jullie zijn op grond van dit 

bewustzijn nu opgeroepen om je erfdeel te aanvaarden en met de krachten van het Universum 

met de scheppingskrachten te werken. Deze scheppingskracht is Liefde. Ik sprak over rituelen. 

Kijk in het heelal, in de kosmos! Beweegt daar niet alles volgens een bepaalde Orde? Ga nu naar 

de microkosmos. Is ook hier niet de beweging bepaald? Overal is een bepaald verloop. Hierdoor 

zijn je voorspellingen, dat een stof zich zus of zo verhoudt slechts mogelijk geworden.  

Zoals deze aarde om de zon draait, zo bewegen jullie je ook schijnbaar van het Licht weg 

en weer naar het Licht toe, maar je ware Zelf heeft dit Licht nimmer verlaten. Wanneer je nu het 

patroon, jullie bv. te ontmoeten in de Gemeenschap, met elkaar te bidden, samen te zingen, in je 

midden een kaars aan te steken, te zien als een steeds weer terugkerende omcirkeling om een 

imaginair-middelpunt, om God, dat alles in jullie, maar ook tegelijk buiten jezelf is, dan begrijp 

je de symboliek. Waarom werd er in de oerreligie gedanst? Zie ook hierin, dat al in de oerreligie 

de fout werd gemaakt om een middelpunt te zoeken, denk maar aan het <Gouden-Kalf>, In plaats 

van God, het Licht, de Liefde; het Leven, de Kracht als middelpunt te zien en te beseffen, dat 

alles toch om Hem en in Hem draait en beweegt.  

De mens schept beelden, zoals een Gouden-Kalf of in de huidige tijd de rijkdom, waar het 

om draait. Jullie zijn tot bewustzijn ontwaakt en beseffen in alles de beweging van het licht en in 

dit licht tegelijk ook de beëindiging van al de wetten van de aardse materie, want ze zijn enkel en 

alleen voor tijd/ ruimte bedoeld, ze gelden in andere niveaus niet meer. Door je verstand zijn 

jullie in staat om je in hogere gebieden te verplaatsen, zijn jullie in staat om ook zelf actief aan de 

verandering mee te werken en deze verandering beginnen op de eerste plaats bij je zelf! Ik leid 

jullie door je gedachten-krachten.  

Ik laat jullie ook de scheppingen zien, die je zelf in het leven hebt geroepen en nog steeds 

roept, waaraan je net zo lang gebonden bent, Mijn geliefden, totdat je deze gebondenheid weer 

vrijmaakt. Nu kom Ik terug op het begin: Verlossing betekent: De gedachten-constructies, die je 
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geschapen hebt zover vrij te maken, dat je hieraan niet meer onderworpen bent, maar dat je, 

overeenkomstig je erfdeel, met deze vormen kunt werken, zoals met gedaanten, die je terzijde 

staan en je helpen. 

Voorbeeld: Een gedachte is geboren: Deze vader is erg ziek, hij heeft hulp nodig! Deze 

gedachte om hulp werd in jullie midden gebracht. Jullie hebben door dit uit te spreken, het woord 

helpen door je willen-helpen versterkt. In liefde dachten jullie aan de mensen, die met dit 

gebeuren worstelen. Op hetzelfde ogenblik, terwijl het gebed van jullie zuster je beroerde, hebben 

jullie een Lichtwezen geschapen, dat iedereen, die hulp zoekt, bijstaat en zegenend Licht in 

rustige zelfbeheersing, in gelatenheid, ja in het getroost zijn, naar de zieke gebracht. De sluier, 

die het hier en het hiernamaals scheidt, werd door de kracht van je gedachte, jullie schepping, 

weggetrokken en de betreffende zag het land van het hiernamaals. Hij zag zijn toekomstige 

thuishaven. Hij zag dat de dood niet bestaat, maar dat het bewustzijn verder gaat in het land, dat 

hij of zij zelf geschapen heeft, in de tijd, dat deze mens nog op aarde was. 

Het is het land van je gedachten. Een zogenaamd tussenrijk, een paradijselijk rijk voor 

diegenen, die de liefde in gevoelens, in gedachten, in woorden en daden omzetten. Het is het land 

van liefde, van troost, waar Ik de aankomende met Mijn Licht begroet. Dit land is voor jullie zeer 

vertrouwd, want daar zijn jullie scheppingen. Ze zijn voor jullie nog onbewust. Ontwaak ook hier 

al tot bewustheid, Ik leid jullie! Herken in het ritueel het binnenkomen in de kracht van je erfdeel, 

het binnenkomen in God. Onbelangrijk is, hoe het ritueel verloopt, zie daarin enkel het beeld, dat 

deuren eerst geopend moeten worden, voordat je in het vertrek kunt binnentreden.  

Zo vraagt het ook om voorbereiding, hetzij door een lied of door een gebed, door het 

aansteken van een kaars, of door het afstemmen op het innerlijk-domein, door een binnengaan in 

de innerlijke tempel, in jullie innerlijk-Heiligdom. Geleidelijk leren jullie, al je uiterlijke 

zintuigen af te sluiten, de innerlijke zintuigen te openen en daarmee binnen te treden in de wereld 

van de Geest. Ik leid jullie opnieuw in een meditatie. Zie ook daarin een zeker ritueel en ook, dat 

het niet precies in acht genomen hoeft te worden op de wijze, zoals het gegeven is, maar zo, zoals 

ieder individueel zijn weg gaat, zo mag hij of zij ook individueel zijn meditatie doen. De 

meditaties zijn voor mensen gegeven als hulp voor een beter begrip. Ieder van jullie gaat zijn weg 

aan Mijn hand. Het is stil in jullie. Maar hier en daar omcirkelen je nog gedachten. Stuur deze 

weg, deze gedachtenwezens, die jullie zelf geschapen hebben! Rust keert terug in je hersencellen, 

want je ziel werkt nu krachtig via het gebied in het achterhoofd, het centrum van Barmhartigheid. 

O Ziel, jij hoort Mij, kom! Je ziet ook Mijn Licht, kom! Je ervaart Mij in Mijn Kracht, kom!  

Maak je los van het menselijke. Nog doorstraal je met je leven Barmhartigheid, Liefde, 

Geduld, Ernst, Wijsheid en Orde en alle organen, die met deze Centra verbonden zijn. Ja, leven 

pulseert tot in de toppen van je tenen. Trek nu je kracht terug! Net zoals toen je de eerste keer in 

je lichaam afdaalde, dat je op deze aarde, in deze incarnatie als woonplaats dient, zo ben je ook in 

staat om deze krachten weer terug te trekken, niet alleen ´s nachts, maar ook in het volle 

bewustzijn van de mens, uit je voeten, uit je onderbenen, uit je knieën, je bovenbenen, uit de 

Orde, uit de Wil, uit de Wijsheid, uit de Ernst, uit het Geduld, de Liefde en de Barmhartigheid.  

Nu klopt het Leven, dat Ik ben, weer in je achterhoofd. Kom Ziel, verlaat het 

mensenkleed! Kom, reik Mij je hand! Jij bent vrij, je bent in staat om het aardekleed af te leggen, 

want het is belangrijk, dat de mens leert, zijn bewustzijn uit dit lichaamskleed te bevrijden en te 

leggen, in jou, die het ware Kind van de Vader is, de innerlijke Zoon, de innerlijke Dochter. Zie 

je het Licht? Kom, Mijn geliefde en bevrijd je! Nu stijg je met Mij op! Je bent vrij! Kijk naar de 

mens, die je als kleed dient. Ja, je wordt dankbaarheid gewaar, dat het je dient, dat de mens het 

leed draagt, dat jij bepaalt, waardoor de mens door het duister in het Licht kan doordringen. Nu is 

het bewustzijn bevrijd en rust in jouw geestelijk Ik.  
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Jij kijkt in de zwarte nacht en toch is het Licht, want Mijn Licht verlicht en in dit Licht zie 

jij, dat al de pijn in dit tijdelijk leven verandering is van donker naar Licht. Zoals de zaden in de 

donkere aarde liggen en door het leven, door het licht worden verwarmd en tijd nodig hebben, 

totdat ze door de aarde heen breken en het licht begroeten, zo heeft ook de mens zijn tijd voor 

ontwikkeling nodig. Jij ziet nu niet alleen dit aardse leven, maar je kijkt bij jezelf naar de 

verschillende tijdsperiodes en beseft ook hier en daar, waarom je mensen pijn bezorgd hebt.  

Je beseft ook de verandering door de tijden en kijkt door de tijden heen in Mijn Licht van 

de Eeuwigheid. In dit Licht verhef jij je vrij en ongebonden door de materie heen. Je ziet het 

hemellichaam van deze aarde in je cirkelen. Je verbreedt je Zijn vanuit je engte van een menselijk 

kleed tot in een ruimte van alle scheppingen, tot in de uitgestrektheid van God. Nu tril je, 

aangeraakt door de kracht van de oneindigheid, maar geleidelijk aan leer je in dit Licht te 

bewegen en dit Licht ook in je mens-zijn te laten zakken, waardoor het je uit deze toestand en in 

dit Licht, iedere seconde van het hier zijn, dient.  

Je bevindt je nu buiten de materie in geestelijke sferen, je kijkt op het schepsel mens. Je 

ziet donkere gedachten-golven op je afkomen. Je ziet echter ook het licht, de Liefde als 

zegenende kracht in gedachten-vorm. Beide golven staan nu tegenover elkaar. Jij bent Licht, O 

ziel, en dit Licht verlicht ook je donkerheid, die je doorschrijden wilt om dit te leren kennen en 

ook om te helpen, waardoor deze golven zich bevrijden in God, die boven goed en kwaad is, HIJ 

IS, en jij, o Ziel, bent, zoals Ik Ben! Onderken, dat licht en duisternis in de vrije wil hun basis 

hebben. Kom en wees! Neem dit bewustzijn mee terug in het mens zijn! Bestraal het in je 

menselijk kleed, waardoor de mens begrijpt, dat hij ook in het hier en nu is en in dit Zijn de 

materie oplost, al het tegenstrijdige losmaakt. Dat is de waarheid. Dan ben je nu weer Een met je 

mensenkleed.  

Je straalt je levenskracht weer in. Bloed vloeit in het ritme door de aderen en beleeft en 

voedt elke afzonderlijke cel van het lichaamskleed en de kracht van het <Ik-Ben de Ik-Ben> 

stroomt in iedere cel binnen. Met iedere adem is de mens zich deze kracht bewust, omdat hij nu 

het ogenblik beleeft, ja, doorleeft. O mens, zie het Licht op je hoofd. Je bespeurt de pulserende 

vibratie in het centrum van Barmhartigheid op je schedel. Je wordt de straalkracht gewaar in het 

centrum van Liefde, die alles in je verandert. Heb geduld, O mens, alles heeft tijd nodig om te 

groeien! Blijf ernstig op de weg van het midden, op het ogenblik, in het <Ik-Ben die Ik-Ben>!  

Noch het een, nog het ander: Ik-Ben!  

De wijsheid van de Geest ontsluit in je, O mens, in een volheid, die je niet kunt 

voorstellen. De goddelijke kracht uit de scheppingsenergieën, jouw kracht, staat je opnieuw ter 

beschikking en je beweegt je in de richting van de Orde, in het Ik-Ben, noch beweging, nog 

stilstand.  

Zie in deze paradox God!  

In deze stilte is eeuwigheid, is God, is Zijn. Neem deze innerlijke stilte eruit, daar waar je 

de weg gaat en blijft in het <Ik-Ben De Ik-Ben> en je leeft in de Eeuwigheid, in het ogenblik, en 

krachtvol zijn je stappen door ruimte en tijd. 

 

AMEN 
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DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 53 
 

(Een broeder vertelde het volgende verhaal: Een vader leerde zijn zoon alles wat hij wist. 

Aan het einde van de leertijd moest de zoon examen afleggen, na het slagen kon hij de 

gevangenis, die de stad voor zijn bewoners was, verlaten, omdat er bij hem, na het slagen van het 

examen, vleugels gingen groeien. Op de examendag luidde de opdracht: Doe alles wat je vreugde 

geeft, maar het huis van je geliefde mag je niet betreden. Ofschoon het hart van de zoon/leerling 

naar zijn geliefde verlangde, gehoorzaamde hij doch had daarmee zijn examen NIET gehaald. 

Les: Richt je niet louter op de geboden en verboden van deze wereld, maar laat de echte liefde je 

hoogste richtsnoer zijn ). 

 

Mijn geliefde schare! Hier in de kring en overal op deze aardbol, zoals jullie deze avond 

begonnen zijn, aan de ene kant in harmonie met de bloeiende schepping, aan de andere kant met 

het voorbeeld van dit verhaal, waarin de zoon dan pas de vrijheid krijgt, als hij tegenover de 

gemeente zijn ongehoorzaam liet zien, zo eindigde ook de avond. Opnieuw weer: Licht en 

duisternis. Mens en Geest, tijd, ruimte en Eeuwigheid. Jullie pendelen zwalkend van het ene 

extreme naar de andere kant en Ik laat jullie slingeren, waardoor ieder, tot zijn middel in het hier 

en nu, in de tempel van de Eeuwigheid geraken. 

In deze tempel verdwijnt alles van gisteren, alles, wat je dacht verkeerd gedaan te hebben. 

Wat ook verdwijnt zijn de luchtige toevoegingen van je gedachten, ja ze lossen zich op, want in 

jouw tempel van het midden, Mijn Rijk, ben je in de absolute gelatenheid. 

Wat kan jou, rustend in God, gebeuren? Wat kan aan jou, in het Licht staande, nog als duisternis 

zich doen verschijnen? Wat is werkelijk belangrijk? Kom tot Mij, Mijn Kind, die Ik, die tegelijk 

vriend en broeder ben, en wij gaan samen stappen in de vrijheid, weg uit alle dwangmatigheden, 

die je jezelf steeds weer oplegt. 

Ik moet, naar de Wet van de vrije wil, je laten pendelen, als je wilt pendelen. Maar als je, 

Mijn Kind, tot Mij komt, dan haal Ik je uit dat heen en weer slingeren, de extremen die je nu nog 

aan de wereld binden. Ik haal je uit je gevangenis en voer je tot de gehoorzame, waardoor jouw 

vleugels gaan groeien, die zich in je zielenbewustzijn doen verheffen, die jou, Mijn Kind, boven 

alle dingen doen uitgroeien en je zult alles vanuit een hogere waarde beschouwen. 

Ik herhaal: Kijk, dat wat jou voor jaren nog beroerde, is vandaag niet meer belangrijk. 

Dat, wat je vandaag beweegt, zal jaren later niet meer belangrijk zijn. Achteraf kun je de weg aan 

Mijn hand begrijpen. Je kijkt terug en begrijpt de handelingen van de mensen en je ziet ook van 

al zijn wegen de zin ervan. Je stopt met hierover te oordelen, Mijn Kind, of de weg nu goed of 

fout was, want jij beseft, dat je steeds door Mij geleid bent, bewust geleid, indien je met volle 

bewustzijn je hand in de Mijne legde of ook onbewust, indien je jouw weg gaat, ongeacht 

waarheen deze voert. Uiteindelijk komt deze kringloop tot een hoogtepunt. Er bestaat alleen maar 

een kringloop. Iedere beweging keert uiteindelijk terug naar haar begin, zo ook jij Mijn Kind. 

Pas als je in de innerlijke tempel, het absolute vertrouwen, hebt gevonden, dan ben je ook 

volledig in het bewustzijn ontwaakt, en je zult in staat zijn, in alles, wat gebeurt: Het lijden in de 

natuur of het lijden onder familiegenoten, de strijd op het werk, de strijd met jezelf, te beseffen, 

dat het uiteindelijk de weg naar het Licht is. 

Kom in Mijn Licht en blijf daarin! Kom en stap in je erfdeel, dat vrijheid heet! Deze 

vrijheid moet jij je via inspanning verwerven en je kunt die je met inspanning verwerven, 

ongeacht waar, je in het leven geplaatst bent, welke beproevingen jouw ziel al toe besloten heeft, 

die door de mensen doorstaan moeten worden. Herken de eenheid van ziel en mens. De ziel kan 

alleen via mensen werken en het wonderlijke hier op deze aarde is de veelvoudige 
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leermogelijkheden. Al op de volgende sfeer voegen zich gelijken bij gelijken. Hier op deze aarde 

zijn alle bewustzijnsniveaus gemengd. Jullie kunnen dus allen van elkaar leren. Dus luister, Mijn 

Kind, wat je broeder, je zuster spreekt, onderzoek het voor je zelf, en neem alleen aan, wat je 

voor jezelf verwerkelijken kan. Leg echter, vanwege de vrijheid, alles naast je neer, wat je op het 

moment voor jezelf als niet juist ziet. 

Jij bent op deze weg over deze aarde met mensen verbonden, die je helpen, en door wie 

Ik, Jezus Christus, je steeds weer een spiegel voor laat houden. Herken Mij, en je kent ook 

jezelf!” 

De vrijheid van de mens is niet hetzelfde als de vrijheid van de ziel. De mens moet nog 

door dwang heen, terwijl de ziel al juicht. Het is werkelijk zo. Terwijl de mens in de hoogste 

nood verkeert, juicht de ziel en met haar de gehele hemel. Ik herinner je aan de Olijfberg-nacht, 

Ik herinner je aan Golgotha. Alleen diegenen van Mijn kinderen volgen Mij na, die ook het 

aspect van het lijden volledig aannemen en Mij daardoor assisteren. 

Het is gemakkelijk, de bloemenpracht van de lente te bewonderen. Het is gemakkelijk, 

met de vogels mee te fluiten. Het is gemakkelijk in de zon door de natuur te wandelen. Het is 

makkelijk zich onder liefdevolle mensen in een gemeenschap te bevinden. Maar nauwelijks 

buigen zich de kleurenpracht van de lente en de zomer over naar de herfst en naar de winter, of 

het valt de meeste mensen zwaar het met de Schepping eens te zijn, zelf met het ijs in Eenheid te 

zijn. De vogels zwijgen, er bestaat niets, wat juicht, alles is als dood. 

Kun je dan nog zeggen: “Vader, Jouw wil geschiede!” dan ben je in dit midden gekomen, 

ben je in Mijn licht getreden dan is er in je lente, is er zomer, in jou bloeit het, in jou juicht de 

schepping, juicht de hemel. Ook als de mensen om je heen nog zo sterk door de duisternis 

wandelen, dan ben je toch binnen in je in het Licht en straal je dit Licht uit en reikt ieder de hand 

en zegt: “Kom met mij, broeder, zuster, kom met mij in het Licht!”, en door het veranderen van 

je standpunt straalt het licht, dat ook in ieder van je vermeende duistere broeder, zuster, precies 

zo helder voorhanden is als bij jou en je ziet, dat het alleen aan jezelf lag en aan je instelling, die 

je dus grauw en nevelig om je heen liet schijnen. 

Zo voert Mijn weg jou, Mijn Kind, steeds weer van het heldere naar het donkere, van het 

goede naar het boze, van orde naar chaos, zolang, totdat jezelf besluit, de pendelbeweging te 

stoppen en in Mij te rusten. Wat zou gisteren, wat zou morgen? NU ben je, en nu handel je en Ik 

handel door jou. 

Lieve zusters en broeders, Mijn Geest wil jullie graag geheel vervullen, maar begrijp, dat 

dit enkel alleen dan kan gebeuren, wanneer je in de Lichtstraal verblijft en niet meer in de 

pendelbeweging terugvalt. Dan en uitsluitend dan, kan de heilige Geest jullie dragen, ieder 

bewustzijnscentrum vervullen, jullie aardse cellen in je lichaam doorlichten en jullie in een hoger 

bewustzijn tillen. In een bewustzijn, dat bij ieder open staat, een bewustzijn, in de oneindigheid, 

reikend tot in de Eeuwigheid. 

Ik sprak: “Ik en de Vader zijn Een!” en ook jullie zullen zeggen:” Ik en de Vader zijn 

Een!” Nog zijn jullie vaak gescheiden van God. Angst is scheiding! Ongeacht welke angst! Ook 

treurigheid is al scheiding! Jullie kijken in aspecten van polariteit, van verschijnselen van het hier 

op de aarde zijn, waar Ik jullie graag uit wil tillen, naar binnen in het Ware Zijn. Ik wil jullie 

graag in Mijn rijk optillen, dat niet van deze wereld is. Ik wil graag je geestelijk Wezen, dat je 

bent, naar het bewustzijn in je aardse kleed voeren en daarmee al de krachtbronnen weer 

ontsluiten, die jullie geestelijk eigendom zijn. 
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***************************** 

Laat deze korte stilte, Mijn kracht, in jullie werken! Word de instraling uit het hart van de Vader 

gewaar! Volg Mij nu in de Meditatie. 

***************************** 

 

Zie, O mens, in jou is de ziel, in jou is de vonk, jouw Erfdeel uit God! Eens leg je het 

gecomprimeerde kleed af of ben je in staat om het in een hogere trillingstoestand te verheffen.  

O mens, besef, dat deze grof - stralende materie niet jouw ware Zijn is! Alles, wat zich in 

het aardse-zijn afspeelt, is als een theater-opvoering. Je trekt een kostuum aan, kruipt in een 

bepaalde rol, leert ze van kindsheid af van buiten en trouw aan het voorbeeld speel je deze rol. 

Vaak ben je niet in staat uit deze rol te stappen en een andere rol aan te nemen. Je hebt je in het 

schouwspel ingeleefd en wilt het zo, zoals je het geleerd hebt, volbrengen. 

Zie, o mens, elk moment kun je van rol wisselen! Je kunt van een knecht naar een heerser 

wisselen. Maar er bestaat nog een andere mogelijkheid: Je kijkt naar jezelf en ziet beide aspecten, 

de knecht en de heer, en beseft: Je bent nog de ene nog de andere, maar je weet, dat je in dit 

schouwspel optreedt, ageert, en je legt op het einde, wanneer de gordijnen vallen, je 

verkleedkleren af, doet ze uit en gaat in je ware Zijn. Of je rol nu goed of slecht gespeeld is, dat is 

je eigen waardering. Plaats je buiten de waardering, Kijk naar beide en zeg: Het is noch, noch. En 

je kijkt jezelf weer aan. 

O mens, begrijp, dat jullie je in de scholing, die Ik nu leid, jullie van acteur naar 

toeschouwer zult ontwikkelen! Besef, o mens, dat in jou de kracht van het Universum is en dat 

deze kracht je dienen wil en wel in die mate, waarin je haar dient. Maar herken tegelijk, dat niets 

in het Willen gebeurt. Wanneer jij, mens, iets wilt, dan ben je weer acteur. Bevinden jullie je in 

de toestand van het Zijn, dan buigt de Schepping zich en jij buigt je ook. 

Wel, geef, o mens, je ziel vrij, opdat ook jij leert, dat het kleed een kostuum, de 

verkleding, van de toneelspelers is! Zonder de kracht in je van toneelspeler viel je op de grond en 

werd je weer een met de aarde, die je draagt. Het Leven in je is een deel van het totale, en jij, o 

mens, mag door het loslaten van de ziel tot het gewaarworden en tot het begrip van de totale 

kracht van het verstand (wat jou geschonken werd), komen. Dit verstand zal je, na de verbinding 

met het hartevoelen, je in het ware Zijn - het- niet- willen –zijn, het Een-Zijn, begeleiden. 

 

Span nu al je spieren aan, o mens, en voel de levenskracht, die je doorstroomt! Tot in de 

toppen van de tenen ervaar je die Kracht, het Leven, de Energie. En laat nu los! - laat los, verlos 

je, o ziel! Neem je kracht terug, o Mijn bruid! Kom, kom in de vrijheid! Kom! – maak je los uit 

het centrum van de Orde! Je herkent wat er bij de mensen nog niet in de heilige Orde stroomt, en 

Mijn Kracht straalt door jou, o ziel, in de Orde naar binnen, daardoor ontstaat vanuit het 

pendelbewegen een gelijkmatig trillen, een heen en weer in milde, licht-rode kleur, de goddelijke 

Orde. Dit lichte heen en weer gaan breidt zich uit in de Eenheid, wordt Een met de aardeziel, de 

lichtende gloed in haar innerlijke, wordt Een met de gloed van de zon, met de gloed van het 

gesternte en is zonder begin, zonder einde, is eeuwigheid, is Een met de Goddelijke Ik Ben de Ik 

Ben. 

Je trilt in het Licht van de Goddelijke Wil en trekt uit dit bewustzijn de kracht. Deze rijst 

omhoog naar de Wijsheid, neem ook hier de kracht terug, ga naar de Ernst. Ik roep je:”Kom!” 

Vanuit het Geduld, uit de Liefde, en de Barmhartigheid roep Ik jou. Je voelt het kloppen aan je 

schedel. Vertrouw! Voortdurende oefening voert jou, O Mijn Zielenbruid, in de vrijheid, in volle 

bewustheid dan zal het je elk moment mogelijk zijn, in het lichaam te verblijven of het te 

verlaten. Het zal je mogelijk zijn, je op elke plaats van het Universum te bevinden, niet vanuit 
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jouw willen, maar vanuit je Zijn, in het Ik Ben de Ik Ben, overal, om in de Wet van de dienende 

Liefde-Barmhartigheid te werken. 

 

Nog vraag Ik, heb wat voorstellingsvermogen, tot jullie in de oefening verder 

voortgeschreden zijn. Ik verlaat dit lichaam, reik je wederzijds de handen, kijk langs jullie naar 

beneden. Jullie dragen al het witte gewaad, hier en daar nog een beetje vlekkerig, maar ben er 

zeker van, de vlekken verdwijnen op het ogenblik, als jullie in je gouden midden, in de Tempel, 

in het Licht verblijven.  

Ook deze vlekken op jullie zielengewaad bestaan enkel in jullie inbeelding, in jullie 

beoordeling van Licht en donker, van vlekkig of wit, van goed en boos. Reik elkaar stevig de 

hand! Kijk naar elkaar! Jullie zijn een gemeenschap, ervan uitgegaan, elkaar op het moment tot 

steun te zijn, elkaar te helpen, ervan uitgegaan, om deze kring te openen, uit elkaar te gaan, in de 

Geest echter toch nog verbonden te blijven en al jullie broeders en zusters mee in de kring 

opnemend. De kring zonder begin, zonder einde: God. Al Zijn Kinderen Een met Hem. 

 

Jullie verbreiden je bewustzijn over deze aarde. In jullie midden zien jullie de lichtende 

blauwe planeet. Je ziet al je medebroeders en zusters. Jullie schouwen de landen, en uit de 

Eenheid van de Geest stroomt de Lichtkracht via jullie naar ieder afzonderlijk op deze aardbol. 

Daar iedereen nog persoonlijke, individueel het voornemen heeft graag Licht te willen zenden, 

zwijg Ik een ogenblik. Ben je bewust, dat de wonderbare Kracht van de Liefde/Barmhartigheid 

van de Vader nu door jullie vloeit en alles doorlicht, naar dat wat jullie denken of aan wie jullie 

denken…. (Korte stilte) 

Maak je nu los van de planeet aarde, want aan jullie is de Kosmos, aan jullie is de hele 

Schepping! Kijk omhoog naar de zon, naar de sterren en verwijd je Zijn. In jullie draait de zon, 

om jullie heen de planeten. In jullie draait het planetensysteem om de volgende hogere centrale –

zon. In jullie zijn de ver verwijderde melkwegstelsels, in jullie is de uitgestrektheid van de aardse 

schepping. In jullie is de uitgestrekte deel materiële en de geestelijke schepping. Waarom in 

jullie? Omdat jullie nu op dit ogenblik Een zijn met God, bevindend in het Zijn… 

Keer nu terug uit de uitgestrektheid van het Goddelijke Zijn, keer terug vanuit de 

Eeuwigheid, en kom moeder aarde weer nader! Kijk nu naar de gedachtenvormen die je 

geschapen hebt, en kijk ook naar de gedachtenvormen, die anderen geschapen hebben. Jullie zien, 

hoe duister nevels om deze aarde kolken. Gedeeltelijk hebben de krachten vorm aangenomen, 

stoken oorlog aan, wakkeren haat aan, zaaien tweedracht en veel eer. 

Kijk in deze golven naar binnen en ben je van je ware opgave bewust, waarom je hier 

gekomen bent: De opgave van de omzetting van je eigen gedachten-scheppingen. Maak je ervan 

los en ook de omzetting van de gedachten-scheppingen van jullie medebroeders en zusters, want 

jullie zijn hier gekomen, om bewust door de donkere schaduw te schrijden. Jullie zijn gekomen, 

om het onderzoek van de vrije wil tot een afsluiting te brengen. Jullie zijn gekomen, om de heen 

en weer beweging, die door het geschenk van de Vader aan Zijn Kinderen van de vrije wil, 

veroorzaakt werd, te stoppen, om dit heen en weer tot stilstand te brengen, boven goed en boos, 

van Licht en duisternis. 

Zodra het vervullen van wat jullie je hebben voorgenomen te zwaar is, omdat de mens de 

last in het zelf willen op zich heeft geladen, ga dan, ondanks dat, onverstoord de voleindiging 

tegemoet. 

Jullie zijn nu weer in deze ruimte en identificeert je met je lichaamskleed. Neem de rol, 

die je tegenwoordig speelt, aan, en denk eraan, dat jullie van de acteur naar een toeschouwer 
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verwisselen zult. Laat de mensen spelen! Laat hen, en laat al die anderen! Enkel een kleine, 

nietige stap, en jullie zijn buiten de pendelbeweging. 

Versterkt door de Geestkracht van de Liefde, door jullie bevestiging van het JA om te 

vervullen, stroomt de Levenskracht via jullie ziel weer in het lichaam, vervult jullie met de 

Barmhartigheid van de Vader, vervult je met Zijn en Mijn Liefde, laat jullie geduldig je Weg 

verder wandelen, ernstig, door de Wijsheid, de grote God beroerd, laat je tegenwoordige rol 

aannemen en voegt zich daardoor in de goddelijke Wil en in Zijn Orde, in de kringloop zonder 

begin, zonder einde. Nog een keer concentreren jullie je op de rechtsdraaiende, als de wijzer van 

een klok draaiende goddelijke Orde binnen in je!  

Het milde rood doorstraalt iedere lichaamscel, doorstraalt echter ook ieder deeltje van je 

ziel en bestraalt de rol, die jullie spelen.  

 

Leven, Liefde ben Ik, zijn ook jullie. 

 

 

AMEN 

 

 

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 54 
 

Ik, JEZUS CHRISTUS, ben het Licht van de wereld. Ik ben het Licht in ieder van jullie. 

Dit Licht hebben jullie aangewend, en dit Licht, deze Liefde, leidt je gestadig vooruit. Ik ben het, 

die iedereen apart, maar ook de gemeenschap door zwakten, die nog aanwezig zijn, heen leid, 

waardoor jullie deze begrijpen en de strijd met jezelf opneemt, om het menselijk ego te 

overwinnen. 

Besef, Mijn trouwe schare hier in de kring en overal, de strijd met het ik zullen jullie 

steeds weer tegenkomen, zolang jullie in het zware materiële kleed op deze aarde lopen. Pas als 

jullie bekwaam zijn, dit materiële kleed te ontbinden, het hoger te transformeren, jullie op de 

volgende hogere trap omhoog te zwaaien, dan hebben jullie deze strijd doorstaan, want jullie 

hebben je in de Orde-level alle andere levels, zoals de goddelijke Wil, Zijn Wijsheid, de Ernst, 

het Geduld, de Liefde en de Barmhartigheid met inspanning verworven en zijn daardoor 

bekwaam, in deze hogere Lichtstraling je niet alleen te bewegen, maar je totale Zijn heeft zich 

dan veranderd. Het menselijk Zijn op deze planeet aarde, is scholing! Daar jullie je bereid 

verklaard hebben voor deze scholing, omdat jullie bereidwillig je handen in de Mijnen gelegd 

hebben, leid Ik jullie ook door angsten, zoals ze beschreven werden, IK leid jullie ook door jullie 

eigen grenzen, die jullie jezelf stellen. 

Het werktuig, welke Mij dient, die Me werkelijk navolgt, die leeft ook zo, zoals Ik geleefd 

heb. En denk nu aan Mijn trektocht-jaren, hoe Ik van plaats tot plaats trok, de zieken genas, de 

Liefde leerde. Wie onder jullie kan van het ene op het andere moment alles achter zich laten en 

Mij navolgen.? Wie onder jullie zou zich meteen vrij en ongebonden voelen? 

Ik weet dat in het Bijbel enkele beproevingen genoteerd zijn. Onder andere staat daar 

geschreven: “Wie man, kind, vrouw meer lief heeft dan Mij, is Mij niet waard” of – Hoe vandaag 

in het gesprek gewag gemaakt wordt- de Jongeling die vasthield aan zijn bezittingen,waartegen 

Ik zei: “Verkoop alles, geef het geld aan de armen en volg Mij na.” Deze beide voorbeelden zijn 
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als symbool op te vatten. [opm.: Als symbool ervan, waaraan de mens het meeste vasthoudt-

vgl.Abraham/Izaak]  

Geen moeder moet hieruit verstaan, dat ze haar kleine kinderen onverzorgd in huis 

achterlaat en Mij, op Mijn Roep achterna zal volgen, om te leren te genezen. Iedere moeder zou 

zeggen:”Zou ik dan geen schuld tegenover mijn kinderen op me laden?” Dat zal Ik ook nooit van 

een moeder verlangen. Maar met dit voorbeeld, welk in de kring beschreven werd [ een 

verkeersongeval van jaren terug], beseffen jullie, dat doorgaans de mogelijkheid bestaat, dat de 

Ziel vrij kan kiezen, Mij op een ander niveau te dienen en dat aan de mensen de vraag gericht 

wordt. Mens, waar wil je zijn? Wil je terug naar de familie? Zie, er wordt voor je kinderen 

gezorgd. Je hebt geen pijn meer. Al het leed van deze wereld is je van het ene op het andere 

moment weggenomen. Wil je, o mens, verder vol pijn door het leven gaan? Wil je door 

beproevingen heen gaan, of wil je ze voor je uitschuiven?” Het besluit ligt bij de mensen en bij 

Ziel. Zijn beide bereid dit aan te nemen, wat het beste in de Wil van de Vader is, dan 

harmoniëren Ziel en mens. De mens overwint de dood – de ziel kent hem niet – de mens is 

voortaan bereid, op het Hogere af te stevenen. 

Zoals het beschreven voorbeeld kunnen er overeenkomstige of andere voorbeelden zijn. 

Iedereen wordt individueel in zijn leven geleid. De mens wordt beproefd door de Ziel, maar de 

Ziel wordt beproefd door de Geest, het reine Kind, dat in de Ziel is, die aantrekt. Het Hogere 

Zelf, de Zoon, de Dochter van de Vader. Dus God beproeft nooit, of Ik, maar in de eenheid met 

God, met Mij beproeft de Zoon, of de Dochter de Ziel, de mens. Een drieheid en toch een. Er 

bestaat in de Geest geen scheiding! 

Materie is energie, ze straalt enkel lager. Jullie opgave is, deze lagere stralende materie in 

het Hogere te transformeren. Wat zijn de dingen van deze wereld, die jullie als schatten 

omgeven? Waarom leerde Ik: Verzamel geen rijkdommen, die roesten en door de motten 

aangevreten worden? Wanneer deze laag stralende energie in hogere getransformeerde, levendige 

kracht veranderd wordt,dan nemen deze wereldse rijkdommen af, en verdwijnen 

Wat roept het snakken naar uiterlijke schoonheid op? Het is het verlangen van de Ziel, de 

schoonheid in jullie innerlijke te verplaatsen. Daar is de hemel, daar is de oneindigheid van de 

Schepping, daar worden jullie gedachten op hetzelfde ogenblik tot scheppingen. Hoe moeizaam 

verwerven jullie in het aardse rijkdommen en schatten! Hoe moeilijk worstelen jullie om het 

dagelijkse brood? Bij de volgende hogere trede doen jullie alles ontstaan met gedachtekracht. 

Echter nu ook al scheppen jullie je wereld door jullie gedachten, enkel duurt het wat langer, om 

het in het materiële zichtbaar te krijgen..Jullie moeten daarvoor werken. Jullie hebben het 

paradijs vrijwillig verlaten, om hier op aarde te zijn. Ieder van jullie is dankzij zijn Wil hier, en 

krachtens deze vrije Wil is jullie de mogelijkheid gegeven, de verschijnselen van deze 

laagstralende materie te veranderen in hoger stralende energie. 

Iedere voorwerp, wat jullie dient, of het een zitmeubel, zoals een tafel of iets dergelijks is, 

is stralende energie, en jullie zijn allemaal bekwaam, deze energie te verhogen en daardoor de 

materie, die voor jullie aardse ogen zo verschijnt, te veranderen. Wanneer dit voor jullie bewust 

is, dan blijft je hart niet al te lang gebonden aan deze uiterlijke dingen. Dan volgen jullie Mij na, 

dan verdwijnen deze uiterlijke dingen – begrijp Mijn humor – door Toverhand. Wat zeg je daar 

dan van? 

Wie Mij navolgt, draagt enkel nog het kleed aanzijn lijf, en zelfs dat is schijn van deze 

wereld. Wie Mij navolgt, staat naakt voor Mij. Begrijp de zin van Mijn Woorden! Alleen 

wanneer jullie in je hart helemaal vrij zijn, kan Ik je met de hele hemelse Kracht vervullen. 

Wanneer Ik jou, Mijn broeder, jou, Mijn zuster, roep en zeg: “Kijk, Ik heb je nodig, om 

iedere ziek mens te helpen,” en je zegt:”O Heer, wacht nog even, ik moet eerst Mijn dochter 
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trouwen, ik wil graag eerst mijn pendule of beeldje kopen,” voor mijn woonkamer.” Of: “Ik 

moet, zoals het geschreven staat, Mijn vader/moeder begraven…”. Wat heb Ik toen als antwoord 

gegeven? <Laat de doden de doden begraven> En zo iemand onder de Mijnen denkt: “Heer, 

hoe kun je zo wreed zijn!?” Deze begrijpt de zin van Mijn Woorden nog niet, want hij beweegt 

zich hier op aards niveau, in de grove materie. 

Als Ik roep, dan roep Ik aan gene zijde van tijd en ruimte! Presteren jullie het om Mijn 

roep te volgen, dan zijn jullie op elk moment voor Mij actief. Wat voor jullie in tijd en ruimte 

dagelijks als verplichting is opgelegd, dat heeft in de Eeuwigheid een andere betekenis. In de 

materie zijn jullie door het menselijke lichaam naar tijd- en ruimte gebonden en toch zijn jullie 

bewoners van beide niveaus: de aardse-stoffelijke en de geestelijk-onstoffelijke en Ik roep jullie 

vanuit de geestelijke sfeer! 

Wanneer jullie mens-zijn zich vastbijt aan aardse-belangen, aan aardse-schatten, aan 

aardse angsten, dan is de ziel niet vrij, dan is de ziel aan het lichaam gebonden, omdat alle 

bindingen van de mens op de ziel worden overgedragen. Dan sterft Mijn roep ongehoord weg en 

je kunt dan niet in het geestelijke werken. Daarom Mijn woorden: “ Bevrijd je van alle 

bindingen!” Daarmee wordt niet bedoeld, dat jullie je aardse-verplichtingen niet hoeven na te 

komen, in tegendeel, deze dien je te vervullen, maar vanuit een geestelijk-standpunt. 

Jullie hart is bij Mij en uit Mijn Kracht scheppend gaan jullie door je alledaagse- en de 

daarmee verbonden verplichtingen en tegelijk werken jullie als ziel in andere niveaus, daar waar 

je ze niet gebonden hebt. Want je mens-zijn heeft tot je huidige aardse verplichtingen Ja gezegd, 

en waartoe hij Ja gezegd heeft, dat zal hij in ieder geval uit de geestelijke Liefde-wet tot een goed 

einde brengen. Jullie komen je verplichtingen na, jullie ware-Zijn rust echter in Mij, in de Liefde 

en daardoor is jullie ziel vrij. 

Mijn Woorden werden steeds verkeerd begrepen, omdat de diepste zin, die achter deze 

woorden schuilt, niet onderzocht werden. Achter ieder woord schuilt een diepere betekenis, zoals 

achter elk aards-gebeuren ook een diepere-betekenis steekt. Jullie beschreven vandaag het 

voorbeeld van je schoenzolen, die zich losmaken. Begrijpen je nu waarover het gaat? Opheffen, 

losmaken, maak je los! Wordt vrij! Hoe wil je ziel zich in hogere sferen begeven en in de 

Eenheid met Mij en de engelen, overal op de aarde te werken, omdat er in het geestelijk geen tijd 

bestaat, als jullie je ziel niet losmaken, omdat je haar aan het lichaam bindt? 

In de meditatie leer Ik jullie deze vrijmaking. Ik vermaande de mensen steeds weer, hun 

ziel vrij te maken. Maar besef, en dat werd vandaag in het gesprek uit gewerkt, dat de verlossing 

van de ziel alleen bereikt kan worden, als de mens verreweg zijn bindingen vrijgemaakt heeft. Ik 

weet, dat dit niet eenvoudig voor jullie is. Ik ga niettemin toch met jullie! 

Geloof Mij, Mijn getrouwe schare, ook voor Mij was het niet eenvoudig me te verlossen! 

Nog een keer neem Ik het voorbeeld uit de Bijbel van de dood van Mijn vriend Lazarus. Hoe 

was Mijn eerste reactie? Ik bedoel hiermee, Ik heb geklaagd. Daarna pas werd Ik Mijn kracht 

bewust, de kracht, die de Vader in Mij is. 

Er zijn nog talrijke andere voorbeelden, die aan jullie zijn overgeleverd. Ik weet, wat het 

betekent, zich te bevrijden – tot het laatste kleed. Ik Ben jullie de weg vooruit gegaan. Van jullie 

verlang Ik niets, het is de Zoon, de Dochter van de Vader in je zelf, die je vraagt: “Verlos jij 

jezelf! Maak je vrij van binnen uit, niet vanuit het uiterlijke!” 

Nog een keer: Ik, Jezus Christus, leid jullie via je bindingen. Dit begrip schenk Ik jullie. 

Maar de strijd, waarover jullie spraken, moeten jullie zelf opnemen. Het is de strijd van de Zoon, 

de Dochter van God, met de laagstralende materie, de mens, die het stof van deze aarde is en die 

gelooft, alles te zijn. De mens is niets. De mens vergaat zoals alles. Jullie verlossen je en worden 

om die reden in staat je aardse lichaam te vergeestelijken: <Het te brengen tot Verheerlijking>. 
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Maar zou je denken, dat je dan niet door de dood heen moet gaan, dan antwoord Ik jullie: 

Ook als jullie de verheerlijking tegemoet gaan, toch zullen jullie niet om de ervaring van het 

loslaten van je aardse-omhulling heen komen., want het hoort tot jullie weg. Deze aardse-

omhulling, die jullie dragen, is niet de verheerlijkte-, geestelijke omhulling. In haar structuur is 

haar straling dan opgeheven, lichtdoorlatend, stralend. 

Mijne getrouwen, begeef je op weg! Waar je al begonnen bent het een of het andere los te 

laten, en waar daardoor hartenpijn is, kom dan tot Mij, Ik help je, Ik troost je. Ik laat je de weg 

zien, om bestaande draden door te snijden, of het nu materiële of karmische draden gaat. Ik ben 

werkelijk je vriend en broeder aan je zijde. Kom tot Mij, ook met je angst om lichamelijk zwaar 

ziek te worden! 

De oerangst van de mens, er eens niet meer te zijn, moet ieder van jullie overwinnen. Wat 

is dat? Het is de opgave van het menselijke ego, ja zelfs de individualiteit wordt door de Zoon, 

door de Dochter van de Vader verlangd. Als jullie bereid zijn, ook dik ik op te geven, dan zijn 

jullie de Zoon of Dochter van de Vader en wel als goddelijke Individualiteit! 

Jullie strijden hier op deze aardbol met de schaduw van je zelf. Kom tot de kern van rust, 

kom in het Licht! Ik ben dat Licht! En de pendel, die de ene keer naar de ene kant, de andere keer 

weer naar de andere kant te erg uitslaat, wordt langzaam rustiger, slaat steeds minder uit, totdat 

hij eindelijk rust in Mij, in het Licht, in het Zijn en niet-meer-hebben-willen, in de Eeuwigheid, in 

de Liefde. Deze liefde is bereid om alles weg te geven – zelfs al zou het het leven zijn, om de 

broeder, de zuster te helpen.  

(Korte stilte). 

Deze minuut van stilte liet Mijn Woord in jullie naklinken. Neem het naar buiten, en denk 

over de betekenis van de Woorden na! Ook als je Mijn Boodschap naleest, begrijp achter de 

Woorden de betekenis. Begrijp, dat het menselijk woord in zijn expressie begrensd is! De 

gewaarwording kan zich in een woord erg moeilijk uitdrukken. Maar wil je Mijn Woord 

begrijpen en begeef je in Mijn Woord, dan staat jullie de gezamenlijke stralingsbreedte van deze 

Woorden uit jullie Ziele - gewaarwording tot jullie beschikking, en jullie begrijpen de betekenis 

Begrijp ook de betekenis van de symbolen in de vermeende toevallen in je leven! Ik 

scherp jullie verstand en als het jullie Wil is verbind Ik hem steeds weer met jullie harte-gevoel. 

Door deze verbinding vinden jullie ook het Licht, dat IK BEN, het Leven in jullie. Niet de angst, 

niet de dood, het Leven! Niet de pijn, niet het leed, het Leven, de Liefde!  

Met deze woorden sluit Ik af. Mijn Zegen is met jullie. 

 

 

AMEN 

 

 

 
DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 55 

 
In jou fonkelt en straalt een Licht. Dit Licht breekt uit het witte kleed naar buiten. Breed uit 

overstraalt het je zielengrootte. Het is de Zoon of Dochter van de Vader: Zuiver, vol licht, puurste 

Liefde, goedheid, vol kracht. Het Kind, dat eens voor de Vadertroon stond en sprak: 
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 “Vader, zo is het! Ik neem het ziele gewaad en mensengewaad Ik, JEZUS CHRISTUS, ben 

midden onder jullie en in Mij altegenwoordig bij allen, die nu door de beproevingen van hun 

Hoger Zelf gaan. 

   Nu wil Ik Mijn Woorden aan jullie verdiepen, opdat jullie begrijpen, wat het Hoger Zelf voor 

jullie ziel en mens betekent, opdat jullie beseffen, dat zorgvuldig de vaak vermeende toevallen 

voorbereid werden, waardoor de mens zijn zwakke kanten doorleeft en waardoor de ziel, die deze 

zwakheden vanuit vorige incarnaties draagt, vrij wordt, nu zij al haar duisternis op de mens 

werpt. 

  Jullie weten, dat niets gebeurt zonder oorzaak. Wat er in het hier en nu gebeurt, trilt uit het 

verleden en zal in het hier en nu opgelost moeten worden, zodat jullie voortaan in de kracht van 

jullie goddelijk Erfdeel( van de Vader op Zijn Zoon, Zijn dochter overgedragen) vrij kunnen 

werken. 

  Een voorbeeld: Er werd in de kring over de verzekering gesproken, die, O geliefde broeder, je 

zuster ten deel valt. Maar wat is zij geestelijk gezien? In het aardse was ze jouw vrouw. Jullie 

gingen scheiden, uit onvrede. In het geestelijke is ze toch je zuster. Niet voor de eerste keer ging 

jij met haar over het aardse plan. Het Hoger Zelf, de zoon van de Vader in jou, heeft nu voor 

weggaan verkozen, waardoor de karmische draden vrijgemaakt kunnen worden, opdat jij, O Mijn 

broeder, vrij wordt om Mij te dienen, om in vrijheid als Zoon van de hemelse Vader over de 

aarde te gaan en je JA te vervullen, dat wat je eens gaf.  

  Voor de derde keer hebben de zolen van je schoenen losgelaten. De uitnodiging, zich in het 

materiële vrij te maken, is niet mis te verstaan. De opgave, die het Hoger Zelf jou aan de mens 

stelt, bevrijdt bij de ontbinding ervan hetzelfde in jouw ziel. Nog een keer Mijn woorden als 

bekrachtiging!  

  Nu begrijp Ik je heel goed, dat de opgestuwde woede op het moment van het gebeuren je 

bedrukken. Nu keer Ik Mij met Mijn woorden naar de hele kring en naar allemaal terug: Op het 

moment van het karmisch gebeuren zijn jullie in nevelen, zijn jullie midden tussen de wolken en 

tasten blindelings om je heen. Juist dan sta Ik als je vriend, als je Broeder aan je zijde en reik Ik je 

Mijn beide handen. 

  Naar aanleiding van de scholing, die Ik jullie schenk, dienen jullie gedachten midden in de 

duisternis van de strijd aan Mij gericht zijn: ”Heer, help me, in deze mist, in dit noodweer, in 

deze muur van wolken het licht van de Liefde te herkennen en dit licht van Liefde ook te leven! 

Ik kan het op dit ogenblik niet, omdat mijn mens nog met de ziel worstelt. Maar met Jouw kracht 

en Jouw hulp herken ik mijn zwakheden van de mens en ben bereid, datgene, wat uit het verleden 

nog als binding in het heden doorwerkt, te ontbinden.” 

    Wanneer jullie je tot Mij wenden, dan reik Ik jullie Mijn hand en de wolkenmuur wijkt, de mist 

trekt op, de Geest werkt, en dat wat jullie losgelaten hebben, jullie bestaansangsten bijvoorbeeld, 

lossen zich op in het Licht. 

  Sprak Ik niet overeenkomstig: “Zie de leliën op de velden, hoe ze groeien: Ze doen geen moeite 

en toch zijn ze mooier gekleed als Salomo in al zijn pracht?” Indien jullie vertrouwen in God 

hebben, wanneer jullie hem liefhebben, dan zijn jullie vrij als de vogels in de lucht, die zaaien 

niet, en oogsten niet, ze verzamelen niet in schuren en worden toch door Hem gevoed. 

Maar Ik kan jullie de verzekering geven: Wat je vrijwillig loslaat en helemaal in de wil van de 

Vader overgeeft, dat komt als genadegeschenk in een of andere vorm weer bij je terug. 

  Aan jullie is de overvloed! Jullie bidden: “Uw Rijk kome!” Het komt! Het is aan jullie, want de 

Vader wil de overvloed van heel de Schepping met jullie delen. Toch beperkt de mens zich en 

strijdt om het aardse hebben en houden! Hij vecht voor gezondheid, hij strijd met zichzelf en met 

de weerbarstigheden in zich. Helemaal alleen. Waarom? Omdat hij Mijn handen niet grijpt. Op 



 181 

het moment, waarop jullie Mijn handen, die naar jullie uitgestrekt zijn, grijpen, kan heel de 

hemelse Kracht naar jullie toestromen en jullie gaan door de examens van je Hogere Zelf heen en 

begrijpen tevens, hoe vaardig de (karmische) draden gelegd werden, opdat jullie deze kunnen 

doorsnijden. 

  Wanneer jullie midden in een probleem zitten, dan valt het zwaar, over de duisternis heen te 

springen. Later glimlachen jullie over jezelf, zijn jullie toch een Eenheid: Mens, ziel en Geest 

hier op deze aardse planeet. Al springt de mens nog zo op, al is hij nog zo woedend, er is een 

Wezen in hem, dat puurste Liefde is. Het is de zoon of dochter van de Vader. Hij of zij begrijpt 

alles, de liefde geen grenzen stellend, met vreugde vervuld, om te doen waartoe hij of zij is 

uitgegaan. 

  Besef, dat dit Lichtwezen, het stralende Godskind in jullie binnenste leeft. Zonder deze Oervonk 

uit God zou de mens niet kunnen bestaan. Deze Oervonk is het Leven, is het Licht, omdat deze 

Oervonk Een is met Mij, de Liefde en daarmee ook met God, de Vader. Deze Oervonk is jullie 

Hoger Zelf. Via dit Hoger Zelf stroomt uit de Eenheid met God ook de genezingskracht, het 

Woord, het Ik Ben, en alle andere geestelijke gaven. Dit Hoger Zelf heeft zich hier en daar 

vrijwillig de sluiers of mantels omgelegd, die jullie ziel vormt. 

  De ziel is het belaste Hoger Zelf. Beluister het woord “belaste”. Het Hoger Zelf is in hoogste 

trilling. Het moet belast worden, waardoor het zich naar beneden kan transformeren. Zo heb ook 

Ik Mij belast om op het aardse plan geboren te kunnen worden. Ook jullie hebben eens last op je 

genomen, of door de val of vrijwillig, dat laat Ik in het midden. Maar dit wil Ik jullie zeggen: 

Zoals jullie hier zijn, zijn jullie allen Lichtboodschappers en hebben jullie je JA gegeven aan het 

meehelpen van de omkeer van de gevallenen. 

  De schaduwen, de mantels om je Hoger Zelf, dat is dus je ziel. Al naar gelang de ziel zich 

bevrijd heeft, werkt het Hoger Zelf des te krachtiger door de ziel heen. Maar een deel van de 

belasting moet blijven, anders zou de ziel in het mensenkleed niet over de aardplaneet kunnen 

wandelen, het verlangen naar God zou veel te groot zijn. Daarom behoudt ze een deel van haar 

belasting. 

  Deze belasting straalt de mens uit, het zijn ongelijkmatigheden in het menselijk zijn, die niet 

kunnen worden afgelegd, anders zou de mens niet meer op aarde kunnen blijven. Een volkomen 

Kind van de Vader is in hoogste trilling, materie is laagste trilling. Een volkomen kind zou op 

aarde niet zichtbaar zijn. De belasting laat de Geest in de mens op deze aardplaneet leven. 

  Alle drie: Geest, ziel en mens, vormen een Eenheid. Het Hoger Zelf is op de hoogte van de weg 

van de ziel en de mens. Het weet, wat voor schaduw de ziel zich omgelegd heeft. Het weet, welke 

afgelegd kunnen worden en welke nog moeten blijven, opdat het aardse plan vervuld wordt. De 

ziel staat voortdurend in communicatie met het Hoger Zelf en probeert ook, de beleringen over de 

duisternis op de mens over te brengen, opdat de mens begrijpt, wat hier en daar zijn zwakheden 

zijn: Hier en daar liggen mijn bindingen, die nog op te lossen zijn, opdat mijn ziel vrij kan 

handelen.  

  Op deze bindingen ben Ik de laatste keer bijzonder ingegaan. Verwissel bindingen niet met de 

zielen-omhulsels of zielenmantels. Schaduwen, die dus het zielenkleed beïnvloeden, zijn 

aangenomen eigenschappen. Neem als voorbeeld een bruisend temperament, hoogmoed, 

gierigheid, en dergelijke. Zolang jullie over de aarde gaan, zul je zulke eigenschappen als 

schaduw dragen. Belangrijk voor jullie, dus voor de mens, is, dat hij deze schaduwen herkent en 

ze zover afbouwt, dat de ziel in haar werk voor het Licht niet gehinderd wordt.  

Op dat moment, dat de mens zijn negatieve eigenschappen herkent, dus de schaduw van zijn ziel, 

kan hij met Mijn kracht, met Mijn hulp, en daarmee ook met zijn Hoger Zelf een deel van deze 

schaduwen oplossen. 
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  Iets anders zijn bindingen. Bindingen zijn verstrikkingen uit vorige incarnaties en ook in dit 

leven. Deze bindingen dienen te worden vrijgemaakt. Het Hoger Zelf heeft overzicht over alle 

levens. Het weet precies, welke bindingen er bestaan en voert op bekwame wijze de bindingen 

bijeen.  

  Zij ontmoet niet toevallig je broeder of zuster op dit aardse plan, let op het woord “Plan”. Jullie 

hoger Zelf heeft je de weg voorgetekend. Niettemin hebben jullie de vrije wil om dit 

uitgestippelde plan te vervullen, bijvoorbeeld een binding vrij te maken of deze binding voort te 

laten bestaan.  

  Een ding staat vast: Wanneer de ziel de Terugkeer nastreeft, moeten alle bindingen worden 

vrijgemaakt. Het Hoger Zelf en de ziel weten dat. De mens herkent dat vaak niet, want de mens 

denkt aards, is in het hebben en willen bezitten met zijn verstand verstrikt en legt het verstand 

nog te weinig in zijn hartenschaal en hartenbeleven. Daardoor hebben de ziel en het Hoger Zelf 

niet de mogelijkheid om de mens te leiden. Richt de mens zich echter op Mij, Jezus Christus, de 

Liefde, dan effent zich de weg naar de ziel ennaar het Hoger Zelf en het kan zijn, dat jullie dit 

Hoger Zelf lachend naast je ziet staat, wanneer de mens door moeilijkheden gaat en van woede 

beeft. Het Hoger Zelf lacht. De ziel echter, die niet vrij is, is treurig. De mens verstopt zich in 

woede en in toorn of ook in angsten. 

  Hier grijpt Mijn leer van de Liefde in. Ik leerde jullie eerder al de eenvoudige liefde voor iedere 

steen aan je voeten, de liefde voor het plantenrijk, voor het dierenrijk, de liefde tot de 

natuurwezens en ook de liefde voor jezelf en voor je medebroeders en zusters. Het zijn allemaal 

je broers en zusters! Vader en moeder zijn je broer en je zuster. Je partner is je broer of je zuster. 

Je kinderen zijn je broers en je zusters. Jullie binden, maar verbinden niet. Al jullie emoties zijn 

bindingen. Emoties zijn menselijke en karmische verknopingen. 

  Mens: in het moment van het gebeuren. Ziel: uit het verleden, dat naar de tegenwoordige tijd 

voert, want alles, wat in de tegenwoordige tijd gebeurt, heeft zijn oorzaak in het verleden. Ik heb 

jullie geleerd, het verleden in het licht van de Liefde, en symbolisch hebben jullie dat ook gedaan, 

op te laten gaan. Maar door jullie gedachten en in jullie gesprekken zie Ik, dat jullie je verleden 

nog niet aan de zuivere vlammen hebben afgegeven van Mijn en daarmee ook jullie Liefde, want 

jullie zijn uit Liefde geschapen.  

  Steeds weer komen emoties uit het verleden in de tegenwoordige tijd terug en bepalen je 

handelen, een handelen, dat niet door liefde gevormd is. Onderzoek jezelf en ken jezelf op een 

wijze manier! Nog een keer: Zeg JA tegen je eigen emoties, leef deze ook uit, maar beleef ze met 

Mij, grijp Mijn hand, en Mijn Liefde stroomt in je binnen. Effen de weg naar de Zoon, de 

Dochter van de Vader en door jullie Hoger Zelf stroomt de Alliefde in ziel en mens, waaruit je 

geboren bent. In de ziel maakt ze de verstrikkingen vrij, in de mens ebt de toorn en woede weg, 

verandert deze in het geven om zich te bevrijden.  

  Wat is materie? Naar beneden getransformeerde Liefde-energie. Liefde is vergankelijk. Alles, 

wat je in Liefde geeft, komt als Liefde bij je terug: niet dubbel, niet drievoudig, nee, 

duizendvoudig! Niet meteen, vaak heb je wat geduld nodig, omdat je Hoger Zelf je houding 

onderzoekt, en langzaamaan verandert de mens, maakt zijn bindingen vrij en jubelend bevrijdt 

zich de ziel, om kosmisch te dienen, om in de vervulling, en daarmee ook in de Volheid van de 

Geest te komen, om het JA-woord na te komen. 

  In dit stadium dient dan de mens de ziel. Nauwelijks zullen er nog emoties in hem opkomen, 

want het verleden is bereinigd. Alleen soms lichten nog schaduwen van negatieve eigenschappen 

op, waardoor de mens herkent, dat hij deemoedig over de aarde dient te gaan, dat hij als mens 

niet Godgelijkend is, maar dat zijn Hoger Zelf het is, dat lijkt op God, omdat het uit Hem 

geboren is. De mens is dan een met de ziel, wanneer de ziel vrij wordt en in de vervulling staat. 
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Dan echter is ook de mens vrij. Hij kent geen angsten, geen zorgen meer, hij heeft geen 

problemen, want geloof, vertrouwen en het grootste, de LIEFDE, zijn in hem het fundament. Dit 

fundament is met Mij opgebouwd, door Mijn kracht ingehouden, de kracht die Liefde heet, die 

door Barmhartigheid gekroond wordt.  

  Voor deze ontwikkeling, die Ik voor jullie schetste, hebben jullie echter ook geduld met jezelf 

nodig, met de mens. Maar begrijp onder dit Geduld niet ”Het zal wel eens komen…!” 

Er is ook inspanning vereist, moeite vereist, en dat jullie naar Mij de hand uitstrekken. Anders 

gezegd: Ja, Ik herhaal nog een keer, naar jullie mens. Neem hem aan, zoals deze nu is. Dus ook 

met alles, wat uit het verleden nog in de tegenwoordige tijd opkomt en maak dit verleden 

langzamerhand vrij met geduld en liefde. 

  Als Ik jullie steeds weer vraag om in de tegenwoordigheid, in het hier en nu te leven en daarmee 

rustend in jullie Gouden Midden, dan is dit verzoek tegelijk een doel, dat jullie steeds voor ogen 

dienen te hebben, tevens de lichte taakstelling en uitdaging van de leraar, waardoor de leerling 

niet stil blijft staan op de weg. De vervulling van deze vraag ligt echter binnen de vrije wil, die de 

Vader jullie geschonken heeft. Mijn vraag galmt door de kosmos. Het is de roep naar jullie. De 

roep op Geestelijk niveau, niet op het materiële. Deze geestelijke roep werkt manend op aards 

vlak in. De Geestelijke roep is naar de Zoon, naar de Dochter van de Vader, naar het Hoger Zelf 

gericht. 

  In een meditatie leid Ik jullie nu van het menselijk bewustzijn naar het zielenbewustzijn en dan 

naar het Geestbewustzijn van de zoon, de dochter van de Vader. Volg Mij nu met je innerlijke 

gewaarwordingen: Alles, wat de mens bedrukt, of ziekte, zorgen, of problemen, bindingen, alles, 

wat je beschreven hebt, leg je nu in een Gouden Schaal, die imaginair in jullie midden staat: Ik 

ben het, die jullie deze Schaal aangereikt heeft als symbool, dat jullie met alles, wat binnen in 

jullie in het menselijk kleed beweegt, naar Mij kunnen komen. 

  Leg al jullie bindingen af, alle grenzen, die jullie jezelf gesteld hebben. Leg je menselijke geheel 

in deze Schaal! De mens is nu in zichzelf rustend, liggend in de zee van de oneindigheid. Zoals 

een zeepaardje rust in de zee, zo rust jij nu in de Liefde, in Mijn zee van oneindigheid, want de 

Liefde is niet meetbaar, ze is oneindig, grenzeloos. Jullie menselijk lichaam wordt door de vloed 

van de imaginaire zee omhuld, en de Liefde doorstroomt alle cellen van je lichaam. Alles, wat je 

ziek maakt, ligt in deze mens in de golven van de zee. Jij voelt je gedragen, geborgen. 

  Nu, O ziel, je ziet de stilte, de rust van het menselijke kleed. Je hebt al de toestanden uit het 

verleden op het menszijn geworpen, omdat in jou het verlangen naar vrijheid is ontbrand. In het 

witte gewaad ben jij in dit lichaam. Alleen hier en daar nog de vlekken van de vrijwillige 

belasting, al het andere is al aan de mens afgegeven. 

  Kom, O ziel! Zie de mens is geborgen in een zee van oneindigheid! Trek je kracht terug! Op de 

weg, op het punt, waar je eens in dit lichaam binnentrad, ga je nu weer eruit, totdat je weer vrij 

ten opzichte van dit aardse lichaam staat, dat jou hier op het aards plan als aards kleed dient. Trek 

je kracht uit de voeten, je onderbenen, je bovenbenen, uit jouw bekken, uit je bewustzijnscentrum 

van Orde, uit je bewustzijnscentrum van goddelijke Wil, uit de Wijsheid, uit de Ernst! 

  Rustig slaat het menselijke hart in de adem van God, de levensonderhoudende Liefdekracht. Je 

trekt je terug uit het centrum van Geduld, uit dat van Liefde, en uit het centrum van 

Barmhartigheid. Via het achterhoofd heb je dit aardse kleed betreden, kom nu en reik Mij je 

hand, ontvouw je in jouw Zijn! Kom, Jij Mijn zuster, jij Mijn broeder! Kom! Zie, Ik voer je in de 

vrijheid, want in het zielengewaad wil je Mij helpen, om alle sferen, die niet in het zuiver 

geestelijke trillen, weer om te keren, om mee te werken, waardoor het tijd/ruimte-gebeuren zal 

voleindigen, dat in de kringloop van Jouw Liefde alles weer een wordt, dat de vrije Wil alles 

doorschreden en ondervonden heeft, wat het te doorlopen en te beleven had en nu in 
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gezamenlijkheid als de verloren Zoon terugkeert. Ik beloof, deze verloren Zoon op deze weg te 

hulp te komen, O Vader! Wees Je dit bewust! 

  Jullie staan in het Heiligdom. Ruimte en tijd zijn opgeheven. Voor jullie legt Vader-Oer, 

zegenend Zijn hand op het hoofd van het bereidwillige Kind, waarschuwt, wijst op de gevaren. 

Stralend, vol innerlijke kracht, antwoordt het Kind: “Vader, ik wil.” In deze vrijheid zegent de 

Vader Zijn zoon, Zijn dochter. Het Kind gaat uit de thuishaven, uit de gelukzaligheid in de 

diepte, naar het rijk van de duisternis, naar het rijk van lijden, van nood, van benauwdheden, van 

problemen, van pijnen en van de dood. 

  Stap voor stap doet het Kind bij het doorlopen van de afzonderlijke diepten, het ziele gewaad 

om. Nog is het in het zielenkleed en overziet het het aardse Plan. Nog een keer kijkt het om. O 

ziel, weemoed is er nu in je. Je schijnt zo oneindig ver van het zuivere Licht te zijn, en toch is het 

Licht in je. Het zijn enkel de schaduwen van het gewaad om je heen, die je doen geloven, dat je 

jezelf van de Liefde hebt verwijderd, van de barmhartigheid, van de goedheid, jezelf hebt 

verwijderd uit het zuiver geestelijke Rijk en je staat nu op het punt, de laatste stap te voltrekken. 

  Hier is een Moeder, ze ligt in barensweeën. De ziel weet nu sinds geruime tijd, dat ze dit klein 

lichaampje binnen zal gaan. Ze weet over haar lot. Ze weet van haar opdracht. Opnieuw zegt ze 

JA en schenkt de Liefde, het leven aan haar kind. Op het moment van de geboorte ontvouwt zij 

zich, legt haar bewustzijn in handen van de Vader en betreedt het menselijke lichaam. Ze geeft 

zich ten volle prijs. Het kleine wezentje weent, huilt en drukt hiermee de gewaarwording, de 

weemoed van de ziel uit. Dan wordt het rustig, het lacht, en de gewaarwording van de ziel 

spiegelt terug “Ik heb Ja gezegd en ben bereid deze weg te gaan!” 

  Dit was jullie eerste incarnatie. Nog vaker hebben jullie deze stap voltrokken. Toch nu, O ziel, 

ben je zover gerijpt, de opdracht, waarvoor je eens JA zei, in zijn volheid te vervullen. Wat 

betekent dat, in de Volheid? Dat betekent, dat er niets ontbreekt. In de Volheid, in de Eenheid 

met allen, die hun JA woord gaven, sta je nu in deze opdracht.  

  Kijk nu terug, en raak nog lichtjes een kort moment het verleden in het huidige zijn aan, ook 

alles, wat je mens nog probeert op je te laden! Je straalt in de mens binnen, je staat voor hem. 

Nog is hij in de imaginaire zee van geborgenheid. Niet denkend, zich overgevend. Eenmaal uit de 

meditatie ontwaakt, gaat hij weer zijn eigen weg. O ziel, krachtig pulseert de Wil om het Jawoord 

in je te onderhouden, en draagt deze kracht nu op de mens over. 

  Je betreedt weer het aardse kleed, de mens, die jouw dienaar wil zijn. Uit de barmhartigheid 

straalt de eeuwige heilige Barmhartige God over jou, de Zoon of de Dochter, en verbindt zich 

met het bewustzijnscentrum, dat in de mens pulseert. De mens ervaart nu de trilling volgens de 

wijzers van het uurwerk. Hij kijkt om zich heen en begrijpt waar Barmhartigheid verlangd is - de 

Samaritaan in het zadel van een paard, hij die zijn mantel deelt, om de wonden van zijn gewonde 

medebroeder te verbinden, die met intense zorg, zich om hem bekommert, het zij jou als 

symbool, O mens. 

  De kracht van de Liefde uit de Vader over het zuivere Kind in je, o ziel, stroomt in het 

bewustzijnscentrum van de Liefde binnen, en geestelijk kijkt de mens om zich heen. Hij ziet, 

waar het aan Liefde ontbreekt, waar hij nog niet in staat is, puurste Liefde te zijn. Liefde pulseert, 

Liefde wil via de mens geleefd worden. En Liefde straalt ook nu via de menselijke kracht van het 

Hogere Zelf, dat Een is met God, tot alle mede broeders en zusters, die op jouw Liefde, O mens, 

hopen. 

  Geduld pulseert en vervult je met lankmoedigheid en kalmte. Deemoedig buig je, O mens, je 

hoofd en beseft, hoe de goddelijke kracht in je rust, in het zielengewaad, de zoon, de dochter van 

de Vader. Alle ongeduld wijkt. In deemoed buigt de mens! Hij herkent ook de Ernst en voelt zich 

bij zijn Naam geroepen.  
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  O mens, besef, iedereen gaat door beproevingen van zijn hoger Zelf in de Ernst van deze tijd, 

waardoor de ziel kan binnentreden inde vervulling buiten het gebeuren van ruimte en tijd. Maak 

je, O mens, in alle ernst vrij van alle bindingen! 

  Schep uit de Wijsheid, die in je is, want alles is in je. De Vonk van God, het Erfdeel van de 

Vader aan Zijn Kind, kan niet helemaal gescheiden worden. Hij is Een! Het kind is een met de 

Vader. De vonk is een met het Licht van de Vader, is een met Mij, de Liefde. In het 

Geestelijke bestaat er geen scheiding. Zo is in jou de diepte van de Wijsheid en wacht erop, 

ontsloten te worden. O mens, je hebt verstand. Verbind dit verstand met je hartengevoelens, en je 

treedt in de wijsheid van je Schepper, je Vader. 

  Je herkent de Wil van je Hoger Zelf, die Een is met de Wil van de Vader, want ook hier is er 

geen scheiding en je lacht over jezelf, over je moeilijkheden. Je beseft, dat je op de trap van de 

Orde nog zo veel te overwinnen hebt. Vooral begrijp je, dat het de hoogste tijd is, alle bindingen 

vrij te maken. 

  Mens, zie, je bent met je ziel, met de Geest een Eenheid! Je maak een scheiding en gelooft, dat 

je alles bent. Toch zonder de ziel en de vonk van God in je, het Erfdeel uit Hem, kun je geen 

ademhaling doen. Mens, kijk om je heen! Wanneer je nu de Kracht in je voelt pulseren, Kracht 

van het Leven, kijk om je heen, en kijk naar de Schepping, en besef, dat alles van elkaar 

afhankelijk is! 

  Alles vormt een Eenheid, en alles werkt op elkaar in. Iedere ademhaling van je, o mens, werkt 

op je omgeving in. Ben je Licht in de duisternis, dan wordt ook duisternis Licht. Ben je Liefde 

tussen haat en woede, dan komt uit de haat, de woede, stap voor stap Liefde. Ben je angstig om je 

gezondheid, dan wandel in Mijn voetsporen, Neem alles aan, en reik vol vertrouwen Mij je hand, 

en je angsten wijken, O mens, omdat je jezelf geborgen voelt in Mij, en krachtig groeit het 

vertrouwen en het geloof. Heb je bestaansangsten, dan weet je, dat jij je aardse plichten moet 

vervullen, echter in deze vervulling ligt het woord volheid. Uit de volheid wil Ik jou, O mens, 

geven, zo jij je plichten nakomt en tot de vervulling JA zegt. 

  Let op je lichaam! Heb dit lief, zoals het je in de spiegel op je terugstraalt. Mijn geliefde 

broeders en zusters in het menselijke gewaad, ook Ik droeg dit gewaad. Bekijk het als een ere 

gewaad. Denk over Mijn woorden na. Krachtig pulseert Mijn Liefde, die in jullie diepste 

innerlijke ook de jouwe is, van jullie. 

  Mijn zegen is met jou. Nog een keer maak Ik een opmerking: Strek in je mensenstrijd je handen 

naar Mij uit, waardoor Ik ze kan grijpen. 

 

 

AMEN 

 

                     

           

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 56 
 

Een stille hemelse vreugde spreidt zich over en in jullie uit. Word je gewaar van je 

innerlijke, en je ontsluit deze straling in jezelf. Ik, JEZUS CHRISTUS, Ben midden onder jullie, 

Ben tijdens al jullie gesprekken de zachte aansporing, en jullie eerlijkheid voor elkaar en met 

elkaar leidt jullie naar een steeds dieper begrip van Mijn Liefdes - lessen, die Ik jullie gaf en geef. 

Ik spreek ook steeds weer de innerlijke vrijheid aan, de vrijheid, jullie eigen persoonlijke 

weg te gaan, hoe jullie die op dit moment als de juiste ervaart: de vrijheid van het Kind van God. 
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Er bestaat geen omweg, geen gemeenschap op deze aardbol gaat omwegen, want alles 

zijn enkel ervaringen, die de mens, Mijn Kind, bij zich ontsluit, eruit leert, om dan de weg naar 

de Vader des te vreugdevoller huiswaarts te gaan. 

Uit de ervaringen, de eigen en die van een ander, leer je voortdurend. Niet uitsluitend nu, 

maar ook later nog, wanneer je allang je eigen weg bewandelt. Eigen Weg, de zin naar 

zelfstandigheid, maar meer in het hart met de gemeenschap verbonden, wegen, die uiteindelijk 

jullie eens gegeven belofte vervullen. Ook dan nog zijn jullie ingebonden aan een leerproces, en 

iedere ervaring zal in jullie vreugde te voorschijn roepen, want de som van de ervaringen is de 

terugweg naar het Vaderhuis. De som van alle ervaringen is de duurzaamheid van het 

altegenwoordig bewustzijn van het afgesloten valgebeuren in ruimte en tijd, omdat deze 

ervaringen steeds weer in het albewustzijn te voorschijn geroepen kunnen worden en alle 

kinderen van de Vader op ieder moment ter beschikking staan.  

Als dit tijd/ruimte-gebeuren eenmaal beëindigd is en de Zoon en de Dochter beseft, dat 

deze droom van de duisternis door het Licht van de eeuwigheid weggaat, dan zal echter toch die 

droom, in het bewustzijn van alle kinderen van God, voor handen zijn. 

Mijn geliefden, zodra jullie je weg in tijd en ruimte hebben doorlopen, je gedachten 

gadeslaan, waar ze zich nog overal in het dagelijkse gebeuren verliezen, als je in de media leest 

en hoort, het nieuws volgt, steeds weer de balans opmaakt van de som der krachten van de 

uitgezonden energie, dan beseffen jullie, waar jullie op de terugweg staan. Is er in je 

overheersend de trilling van de Liefde, het begrip voor de naaste, dan mag je angst voor het een 

of ander probleem nog zo groot zijn, deze angst zal zich vrijmaken, liefde overwint de angst. 

Daarom leerde en leer Ik jullie de Weg van de alles omvattende Liefde.  

De liefde tot de elementen leidt uit de gebondenheid van de elementen. Door de 

meditaties bevrijden jullie je van de aardse zwaarte. Ik verhef jullie, lichte hoogten tegemoet, en 

plaats jullie geleidelijk tegenover je innerlijke angsten en bedwing daardoor de negatieve 

krachten van de elementen, die in je aards lichaam aanwezig zijn, want jullie lichaam bestaat uit 

de vier elementen en de Ziel wordt enkel dan vrij, als ze over deze vier elementen zegeviert, niet 

door geweld, maar door Liefde. 

Zo kan angst niet met geweld bevrijd worden, maar enkel door liefde. Het voorbeeld aan 

jullie verteld over de overwinning van de berg in een gemeenschap heeft het jullie getoond. 

Alleen had de enkeling de berghelling, de top, van deze steile weg van de beklimming van de 

bergkam niet kunnen overwinnen. De groep was in de Gemeenschap sterk en de ene had de ander 

onbewust moed toegezonden. Hier werd een gebeurtenis in het uiterlijke beschreven. Deze 

gebeurtenis is ook zielkundig te zien: Door de liefdekracht van de ander moed toezenden wordt 

het doel van de enkeling, gesteund door de gemeenschap, bereikt, en tegelijk overwinnen jullie 

daardoor de in je sluimerende angsten. Reik je dus de naaste tijdens gevaar behulpzaam de hand, 

dan verandert zich de angst in moed. Zou je alleen-gaan, dan zou je de angst overweldigen, maar 

door de hulp, die je de naaste schenkt, groeien jullie boven je lager-zelf uit en verbinden jullie je 

met je hoger-zelf, de zoon-, resp.de dochter van de Vader. 

Waarom sprak Ik. “Waar twee of drie in Mijn Naam verzameld zijn, daar Ben Ik midden 

onder hen?” Omdat de Gemeenschap versterkt. De solo-strijder heeft een veel moeilijker weg, 

hoewel ook deze tot het doel leidt, als het zijn weg is. In de Gemeenschap helpen jullie je 

wederzijds. Maar, of je nu in een gemeenschap met elkaar gaat of alleen, dat is weer de keuze, 

die is in jullie vrijheid. Dat is het wonderlijke geschenk van de Vader aan jullie: De absolute 

vrijheid, waarover Ik al eens uitvoerig sprak. Als jullie in liefde de golven van het water zegenen, 

dan zullen deze golven je ook in de stormachtige zee dragen, wel over je heen slaan, maar je 

desondanks toch met schuimende golven naar de oever, naar het doel, doen drijven. Het vuur, dat 
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oplaait of door onweer en bliksem op de aarde ontstaat, kan jullie niet verbranden, wanneer jullie 

in liefde met dit vuur Een zijn en in dit vuur het reinigend element herkennen van 

vergeestelijking. 

De Geest Gods wordt in oude beelden voorgesteld als vurige tongen, die over de hoofden 

zweven, uitgezonden, zoals Ik het beloofde. Ook jullie worden voor deze vuurproef geplaatst. Het 

een zijn met het aardse vuur betekent tegelijk de opening van je innerlijk zelf voor het geestelijke 

vuur, dat jullie vol en totaal in bezit mogen nemen, in overeenstemming met jullie vrije Wil. 

Jullie zijn kinderen van deze aarde, behept met een zwaar lijf. En tegelijk zijn jullie ook 

bewoners van geestelijke sferen: het element lucht. Zolang jullie met dit element lucht niet Een 

zijn, de eenheid in de adem van de scheppingsliefde in jullie niet verwezenlijken, zo lang 

kronkelen jullie nog als een worm over deze aarde en kunnen de niveaus niet bedwingen. Zijn 

jullie echter Een met dit element, met de adem, met de Kracht van de Geest, die alles opfleurt, 

ook jullie, dan identificeren jullie je niet meer met het zware van de aardse materie en alle 

dingen, die hiermee samenhangen, maar zijn jullie vrij en verheffen je in de Geest. Uit deze 

verhevenheid groeit voor jullie de inspiratie, met de talenten, die in jullie liggen, te woekeren en 

ook aards-gewin te behalen, die jullie dan in de vrijheid van een goddelijk Kind toepassen, zoals 

jullie opnieuw vanuit vrijheid voor waardig en juist houden. 

Zolang jullie echter zelf willen, zijn jullie niet in deze vrijheid. De Geest kan niet werken, 

de Geest van Eenheid, die uit de volheid komt. In Eenheid creëren jullie uit de volheid. In de 

Eenheid van al het Zijn is de gezamenlijke schepping van jullie, dus de materie en de niet-

materie, van alle hemelen, jullie scheppen uit de volheid en beseffen tegelijk, staande in deze 

volheid bv. van materieel-gewin, dat alle schatten van deze aarde uiteindelijk tot een innerlijke-

schat leiden, de oplossing, de verandering van de materie in de hoogste geestelijke 

scheppingsenergie. 

Overdenk Mijn woorden en trek daaruit de noodzakelijke conclusie, dat, onverschillig wat 

jullie ook op dit moment plannen en volbrengen, dit tot het doel voert: de innerlijke opgaven, die 

jullie aangenomen hebben, te vervullen. 

Kijk naar buiten de wereld in, de creaturen, die lijden. Kijk naar de gezichten van de hongerige 

mensen, zie de doden, die aan de rand van de weg liggen en bedenk de verantwoording, die op 

jullie schouders rust! Alles is in verandering, dat jullie volbrengen. Wat betekent het 

alchemistisch veranderen in goud? Goud is materie. In de Geest is het Licht. 

Jullie zijn de Meester van je eigen Zelf, krachtens de in jullie ontwikkelde Liefde en 

daardoor ook tegelijk Meester van de verandering. Alle kracht is jullie gegeven, alles, wat jullie 

beroert, werkelijk de vrede te brengen. “Vrede zij met jullie!”, zo spreek Ik ook vandaag tot Mijn 

discipelen. 

In dit Woord: “Vrede zij met jullie!” schuilt echter ook de roep tot jullie: Breng deze 

vrede in het dieren- en mensenrijk en grijp daardoor actief in de verandering in! 

Enkel maar een droombeeld? Mijn getrouwen, neen, nu is de tijd, die om een uiterste 

krachtinspanning vraagt.  

Let dus op de tekenen van de tijd! 

Jullie spraken over de planeet Jupiter, de beschermwal voor jullie aarde. Is God, de Vader, 

in zijn Goedheid en Barmhartigheid niet vol Wijsheid? Zou deze planeet niet als bescherm voor 

de aarde staan, dan zou de aarde niet tot een scholingsplaneet geworden zijn. Al lang zou ze in 

duizenden brokstukken geslagen zijn, zoals ze ook in de aanvang van dit aardgebeuren al 

getroffen werd en zich van een grote planeet afsplitste. Dat deze beschutting en bescherming, nu 

door astronomen voor jullie zichtbaar gemaakt is, heeft zeker wel een bedoeling!  

Licht en duisternis zijn in strijd!  
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Vroeger werd de aarde al aangevallen, maar jullie bemerkten het niet, omdat jullie 

astronomen nog niet in staat waren, deze gebeurtenissen via instrumenten gade te slaan. Maar nu 

hebben jullie deze gebeurtenissen meegemaakt. Jullie weten ook van inslagen, die in de vroeger 

tijden op aarde plaats hebben gevonden. De strijd tekent zich aan de hemel af. De strijd, die in het 

geestelijke voor de beslissing voor het Licht staat. Tot zich deze beslissing echter in het aardse 

toont, vergaat, uit de wet van de Barmhartigheid van de steeds weer ontroerde Vader, in dit 

tijd/ruimte-gebeuren de tijd niet. 

Tijd is jullie geschonken, om haar te gebruiken, om nu door de beproevingen standvastig 

te zijn, alle elementen met Liefde te ontmoeten en daarmee door jullie in eenheid te brengen. 

Daardoor krijgen jullie Meesterschap en door dit Meesterschap veranderen jullie in hemelse 

vreugde, zoals Ik in het begin van deze avond sprak, door deze aan jullie geschonken tijd zonder 

angst door te komen en de vreugde, die in jullie vibreert, spreidt zich over jullie uit en helpt jullie 

broeders en zusters om hun angsten te overwinnen, waardoor ook zij zich staande houden en door 

deze kracht van de Liefde vrij te worden. 

Alles wat op deze planeet gebeurt, heeft als achtergrond de verschillende angsten: In de 

psychologie de Oerangst genoemd. Deze Oerangst moet iedereen leren kennen. Slecht dan kan 

deze zich uit haar cocon bevrijden en zoals iedere vlinder, de zon tegemoet vliegen. 

Mijn vrienden, Ik leid jullie nu in een korte meditatie: 

De avond is gevorderd. Toch zullen jullie voor een kort moment uit de Kracht van Mijn 

omhullende Liefde deze vrijheid van de Geest ervaren! Jullie zijn innerlijk rustig, jullie hart is 

geopend. Met jullie voeten staan jullie op deze aarde, een met jezelf. Nu ook nog Een met het 

vuur. Hitte stroomt door jullie voetzolen en verbindt zich met het vuur van de aarde. Ja, de aarde 

is jullie vurige planeet, die zich vergeestelijkt door de kracht van de Liefde, die jullie zijn. 

Deze kracht stijgt heet omhoog, jullie worden haar gewaar in het centrum van de 

goddelijke Orde, en de worm, die op de grond ligt, richt zich op hij breekt de ketenen open: 

“Vader, Jouw wil geschiede! Ik schep uit Jouw Wijsheid en ben in de Ernst de navolger. 

Geduldig ga ik de weg, die ik me voorgenomen heb om de Liefde in de daad om te zetten, uit de 

eigenschappen, Geduld, Liefde, Barmhartigheid, de vrijheid van mijn Ziel belevend. Liefde, 

gekroond door de Barmhartigheid, bevrijdt, maar heeft Geduld nodig, want alles moet tijd hebben 

om te groeien.” 

Nu schenk Ik Mijn vrienden de genade door een beschouwing in deze bevrijding. Jullie 

ziel is niet langer gebonden, ze is vrij, een kind van de Allerhoogste. Kom en kijk naar de 

sterrenhemel! Jij, Mijn broeder, jij Mijn zuster, alles is van jou, alles in de eeuwige reeks van de 

in- en uitademing van God in het ritme van het zijnde en niet-zijn, een straling, die een straling is 

en tegelijk geen, zoals het Licht. 

“Jij zuster, jij broeder, bent Licht, jij bent iedere ster aan het firmament, jij bent de zon. 

Nu, open je geestelijke ogen en schouw in de wereld van het niet-materiële Zijn! Ook jij bent 

alles, want niets scheidt zich van anderen. Jij ben tegelijk de ziel, die ook op dit niveau nog haar 

ervaringen verzamelt en in deze gelijkheid van straling hoef je deze ervaring niet te maken”. 

Weer opnieuw ga je in beschouwing naar de geestelijke Zon, die Ik, de Liefde, Ben, die 

door alle sferen aan gene zijde straalt en door jou, o broeder, o zuster, op de materiële niveaus 

werkzaam mag worden. Jij bent deze zon, want jij bent Een met Mij. Verdeel niet langer, wat Een 

is! Word je gewaar binnen in dit Licht. Jij bent Ik… en Ik ben jij…, nl Liefde! 

Houd deze trilling vast, ook als je nu terug keert in je lichamelijk zijn, wetende jij bent 

beide, materieel en non-materieel, of geen van beide! Jij bent alles of niets, individueel. Een 

zoon, een dochter, maar in dit wezen omhooggaande in het Een-zijn met God. 
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Een steeds durend gebed doorstroomt jou, o broeder, o zuster. Een gebed van dank en van 

deemoed. Laat dit gebed innerlijk in je verder stromen en ga met deze naar buiten naar het 

taakniveau, waar je nu doorheen gaat! Ik ben een met jou! 

 

 

AMEN 

 

 

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 57 

 
De mantel van Mijn Liefde is beschermend om jullie heen gelegd, goedheid en 

barmhartigheid werken in je omgeving. Jullie zijn door Mij, JEZUS CHRISTUS, zacht geleid en 

toch vrij naar de eeuwige heilige Wet van het kindschap, vrij, de leiding aan te nemen of je weg 

in de vrijheid van dit aardse bestaan in ruimte en tijd, het valgebeuren, te doorlopen.  

  Mijn leiding is Een met jullie hogere Zelf, is Een met God. Uit deze Eenheid hebben jullie je 

gedachten gezonden, want niets anders is deze trektocht door dit tijd/ruimte- proces, jullie plaats 

is in het hart van de Vader. Enkel in jullie gedachten, die Scheppingsgedachten zijn, trekken 

jullie door de diepten van dit zijn, want vol macht en kracht zijn deze gedachten van een zoon, 

een dochter van de Vader. De gedachten, uit de intelligentie van God geboren, is de Vaderlijke 

kracht, die iedereen als erfdeel werd meegegeven. 

  Met je gedachten scheppen jullie uit de intelligentie van God en zijn daarom ook 

medescheppers. Deze gedachten worden door de Moederlijke kracht tot leven opgewekt, geboren 

en in de daad van de liefde, die Ik Ben, voleindigd. Al het zichtbare en onzichtbare is daad, is 

schepping, is de liefde, ben Ik, de Zoon. Ook jullie hebben tevens aandeel in dit Zoonschap, 

Dochterschap. 

  Nogmaals: Jullie gedachten als Zoon, Dochter van God, zijn vol macht en vol kracht. Maar waar 

is de kracht in de mensen? Wat is dus de kracht in jullie als erfgenaam? Het zijn opnieuw weer 

gedachten, die gedacht zijn in jullie hersenen, de hoogste energie terug getransformeerd op deze 

materiële sfeer. De Zoon of de Dochter denkt en de mens voltrekt zijn baan in de kringloop van 

wedergeboorte, totdat de gedachten van de Zoon, de Dochter terugkeren naar de oorsprong, naar 

het hart van de Vader. Dan maakt de mens zich vrij van het rad van wedergeboorte en gaat zijn 

ware goddelijke Zijn naar binnen. 

  De kracht in de mens, die via de gedachten stromen, is dus scheppingskracht, alleen 

getransformeerd. Komen jullie echter door de liefde en de omzetting in je dagelijkse leven weer 

terug naar je Zoon/Dochterschap, dan wordt deze scheppingsenergie steeds machtiger in je en 

keert terug naar de Oorsprong, van waaruit deze kracht schept en voortbrengt in alle eeuwigheid. 

  Maar ook nu al, in het menselijke zijn, brengen jullie voort en scheppen in onvoorstelbare 

hoeveelheden. Jullie zijn je deze kracht nog niet bewust, maar langzaamaan worden jullie met je 

scheppingskrachten geconfronteerd: Het zijn jullie eigen scheppingen, die jullie dagelijks 

tegenkomen als vermeende beproevingen op je weg. Angsten zijn scheppingen van negatieve 

aard. Vreugde, liefde zijn scheppingen van positieve aard. Het lichtvolle overstraalt de duisternis, 

maar ook de duisternis horen jullie je steeds bewust te worden. Daarom die strijd met de duistere 

machten. Het is het worstelen met jezelf. Pas, als jullie de duisternis in jezelf overwonnen 

hebben, heb je ook de angst overwonnen, zijn jullie tot ware Lichtbrengers geworden. 
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  Jullie spraken, door Mij aangespoord, over de trappen van de inwijding in de vier Elementen, 

waarmee jullie in en door de Liefde Een behoren te worden, om de vrijheid van een Zoon, een 

Dochter van de Vader te krijgen. Geduld, Liefde en Barmhartigheid zijn de kind-eigenschappen, 

die jullie door beheersing van de vier elementen horen in te brengen, anders hebben jullie ze niet 

in Liefde, Geduld en bekroont door Barmhartigheid met inspanning verworven. 

  Ik sprak erover, dat jullie -onder dwang- de elementen in ieder geval wel onderdaan maken, 

maar alleen op de juiste manier in ruimte en tijd. Ze komen in dit gebeuren weer naar je terug, 

omdat je de elementen met geweld aan je gebonden hebt en ze je weer opnieuw in de materiële 

sferen trekken. Alleen door de Liefde wordt je werkelijk Een met de aarde, met het water, met de 

lucht en met het vuur. Hierbij is de volgorde niet van belang, maar vaak is het Vuurprobleem het 

zwaarste. De angst voor de aarde, voor de lichamelijke dood, hebben jullie in vorige incarnaties 

al vaak overwonnen, zodat deze voor je op de huidige weg geen angst meer inboezemt. Maar 

Vuur, Water, Lucht zijn elementen, machten, waardoor de mens zich klein voelt en deze alsnog 

moet leren bedwingen. 

  De dood hebben jullie overwonnen, niet alleen een keer, maar vele malen. De aarde nam je 

lichaam op en de ziel vibreerde omhoog naar het licht. Maar het water heeft ook aspecten van 

lucht in zich. De watergeesten slaan zich bruisend over je heen, in het materiële belichaamd in 

golven: Staan jullie tegenover hen zonder angst? De bliksem of het vuur, machtig oplaaiend of 

vanuit de hemel neerflitsend, vurige geesten, die naar je grijpen, die je willen binden aan dit zijn 

hier in het materiële. 

  Zijn in jullie, ook uit vorige incarnaties, niet nog wensen om het vuur te beheersen, de 

watergeesten onderdaan aan je te maken en de luchtgeesten als knechten te onderwerpen? Besef 

goed, Mijn getrouwe schare, dat deze drie beproevingen nauw met elkaar verweven zijn en deze 

niet alleen uit het aspect van materie te beschouwen zijn! Alles heeft ook zijn invloed op het 

geestelijke vlak. 

  Ik sprak over bindingen, die de ziel hoort los te laten. Angst voor de elementen hangt steeds 

samen met overtredingen daartegen. Dus niet zoals je gelooft, dat je in een vorig leven 

verdronken of verbrand bent, roept in je onmacht en paniek op, angst, die je niet beheerst, maar 

het zijn de geestelijke krachten, die met deze elementen samengaan.  

  Een kind van God, zoon, dochter, heeft scheppingskrachten in zich, zoals Ik al zei. Daalt echter 

deze zoon, dochter in de diepte, via zijn gedachtenkracht, dan verbindt het kind van God zich met 

de elementen, die in deze schijnwereld regeren. Deze verbinding moet er zijn, anders kan het 

kind niet over de aarde gaan. Pas als het de vier elementen aanneemt, kan een lichaam voor de 

ïncarnerende ziel ontstaan. De ziel doet het lichaam ontstaan. 

  Als een kind van God voor de eerste keer op aarde incarneert, dan is de liefde nog levendig en 

ze gaat door deze schijnwereld in eenheid met de elementen. Deze eenheid schenkt het kind 

tevens kracht en ze merkt vol verbazing in haar mens-zijn, dat de natuurmachten bij de mens 

horen. En nu ontstaat de Val: Het goddelijke kind verduistert zich in het menselijke kleed, omdat 

de mens tijdens het valgebeuren geweld heeft aangewend. Ze verlaat het pad van deemoed, 

vraagt niet meer aan de watergeesten, aan de vuurgeesten, en aan de luchtgeesten en de 

aardegeesten, maar het dwingt hen en daarmee bindt het zich aan deze machten! 

  De binding aan de vier elementen, vuur, water, lucht en aarde is in de loop van de incarnaties bij 

velen nog versterkt, bij anderen al vrijgemaakt. Je kunt aan je angsten zien, waar nog verlossing 

nodig is. Observeer jezelf en je weet, waaraan je nog hoort te werken! 

  De kracht in de mens heeft scheppingsmacht. Gebruik deze scheppingsmacht uitsluitend in 

deemoedige liefde, die in deze macht dienend werkt! Jullie zien opnieuw de schijnbare 

tegenstrijdigheden in Mijn Woorden, maar jullie begrijpen nu de betekenis. Want wie zich voor 
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de machten buigt en in deemoed de scheppingskracht gebruikt, die dient in Eenheid met hen, niet 

alleen in deze schijnwereld, maar in het eigenlijke Zijn, de oereeuwige, boven ruimte en tijd. 

  Begrijp Mij, jullie zijn niet ver af van Godvader. Jullie rusten in Zijn hart, alleen met je 

gedachten doorloop je tijd/ruimte. Jullie zijn tegelijk op alle gebieden van het huidige aardse pad. 

Jullie inzicht werkt simultaan en je bewustzijnsgraad wordt in al je leerprocessen verhoogd, 

zonder dat de plaats in het Vaderhart verandert. 

   

 

Opdat jullie Mijn Woorden beter begrijpen, leid Ik jullie opnieuw in een meditatie: 

 

  Ontspannen geeft de mens zich over aan de Geest, die Ik in jullie ben. De cellen van je lichaam 

vibreren in het “Ik ben de Liefde, het Leven”, in iedere cel. Al jullie lichaamscellen ademen 

levenskracht. Verkrampingen lossen op in deze liefde, die tegelijk leven is, want niets is er nog 

op dit moment, waaraan de mens zich nog krampachtig vastklampt. Vrij en verlost geeft hij zich 

over aan de trillingen van de woorden, die in zijn oren klinken, alsof hij een melodie uit een 

andere wereld hoort. Een melodie, die hem omhoog verheft, binnen in het leven, in de liefde, in 

de Eenheid. 

  In dit Licht wordt het menselijk lichaam licht gewichtsloos. Onderga dit in je lichaam, binnen in 

iedere cel! Ervaar de vibratie van de liefdekracht! Een stroom verplaatst zich binnen in je via de 

Orde naar de Wil, naar de Wijsheid, naar de Ernst, naar het Geduld, naar de Liefde en 

Barmhartigheid, de geestelijke Centra, waar de goddelijke kracht doorheen stroomt en waarmee 

jullie met je oereigen Erfdeel verbonden zijn. Dit Erfdeel is het, dat in jullie de melodie opwekt, 

omhoog stijgt, Een wordend met de lichtheid van de lucht. 

  Onderga hoe de zwaarte uit je voeten zakt, hoe deze licht en vrij wordt, hoe de zwaarte uit je 

onder- en bovenbenen trekt! Niets bind je. De zwaarte trekt uit je handen, uit je armen, uit het 

onder- en bovenlichaam. Licht en vrij zijn ook je gedachten in je hoofd. 

  In deze gewaarwordingen van lichtheid begeven jullie je in de Geest naar de oever van de zee, 

een zee, die in oneindigheid boven alle sferen heen reikt. Water rolt over het zand tot aan je 

voeten, bevochtigt je tenen. Jullie buigen deemoedig je hoofd: “O jullie watergeesten, ik groet 

jullie en zegen jullie in de naam van de Alvader, de Algeest. Als ik jullie ooit tot mijn diensten 

heb gedwongen, dan leg ik nu de macht in jullie golven neer. Ik ben Een met jullie, Een met jullie 

druppels en met de hele zee, Een met alle geesten van alle sferen, die het water, de goddelijke 

Wil, symboliseren en ook uit de goddelijke Wil geschapen worden, om alle wateren te besturen.”  

  Nu wandelen jullie met lichte voeten in en door dit water, in de golven. Een hoge golf rolt naar 

je toe. Ze richt zich tot voor je op en een vraag buldert, in het bruisen van deze golf, in je oren: 

Ben je gewillig, in liefde te dienen, ook als ik je verslind? Ben je gewillig, je aan mij te 

onderwerpen?” Opnieuw buig je en antwoordt: “ Het kome volgens de wil van God” De golf 

slingert jou omhoog en tijdens dit omhoog-slingeren, onderga je de lichtheid van je zijn. Je bent 

niet onder de golf, maar op haar, Een met haar, en je jubelt met iedere druppel: “Vader, O 

Algeest, Jouw wil geschiede!”  

  De golf legt je teder aan de oever neer. Nog een keer buig je je en zegent haar in de naam van de 

Algeest. Je loopt nu waardig en gelukkig weg. Maar nauwelijks heb je je van het water 

verwijderd, of er flakkeren vurige vlammen door het steppegras, dat zich voor je uitbreidt: “Wil 

jij voor ons vluchten?” roepen de vuurgeesten je toe. “achter je is het reddende water. Zie, jij, 

mensje, wij komen, om ons recht op te eisen. We hebben je gediend, en nu dien jij ons!” Een 

wind blaast het vuur nog aan tot laaiende vlammen! Je kijkt om. Achter je de rustige zee. Zul je 
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terugschrikken voor de beproeving? Een beproeving, die er geen is, omdat jij deze door je 

scheppingskracht deze zelf hebt opgeroepen.  

  Moedeloos geworden draait de mens zich om, zet een paar stappen op het zand, zonder gras, 

terug naar het water. De vuurgeesten lachen spottend: “O jij arm mensje! Zie hier, je wijkt voor 

onze macht.” Dan klinkt echter een wonderlijke melodie midden tussen de vlammen. Er straalt 

licht uit. Licht, niet uit de lagere vlammen van de lagere geesten, maar uit de hogere, uit van het 

Oerlicht stammend vuur. Opnieuw nu ga jij, de mens, O geïncarneerd kind van God, naar de 

vlammen en buigt deemoedig je hoofd. 

  In de verte is naast deze wonderlijke melodie ook de donderslag in tijd/ruimte te horen. Heen en 

weer geslingerd tussen licht en duister vecht de mens om het licht in zich, bedwingt de angst, die 

hij zelf heeft geschapen en loopt waardig door het van vuur zwart geworden gras. Zie, onder zijn 

treden dooft het vuur, want door het stappen buigt hij zijn hoofd, bereidwillig naar de 

vuurgeesten om zich over te geven, bereid te verbranden, om gereinigd in het hoger licht binnen 

te treden. Scheppingsgedachten doorstromen nu de mens en hij zegent in liefde de vuurgeesten. 

Voor donder schrikt hij niet meer terug en het licht, waarin hij gaat, ontvangt hem vol mildheid 

en goedheid. Het is het licht van de plaats van herkomst, dat de voortschrijdende mens omhult. 

Het is de deemoed, die de zoon, de dochter in ruimte en tijd beleeft. Het vuur dooft. De 

Lichtstraal verzinkt als liefde in de harten van de mensen en zijn bewustzijn verwijdt zich door de 

ervaring van de liefde tot het vuur en tot de geesten, die het beheersen. 

  Toch nadert thans het aard-gebondene naar hem. Veel vaker was de mens al op aarde. Jij, Mijn 

kind, en jij, jullie allen. Wat is het, dat aarde-gebondene? Het zijn de broeders en zusters, die 

precies zoals jij via hun gedachtekrachten de zwartheid van de duisternis doorlopen. Zoals ook jij 

in deze duisternis vertoeft en hier en daar deze duisternis in gedachten de hand reikt, zo eisen zij 

van jou hetzelfde. Macht is je gegeven, de duisternis je plaats te laten zien, maar met deze macht 

is de opdracht niet vrijgemaakt. 

  Zolang macht zich niet in liefde vertaalt, is de duisternis niet opgelost. Ben jij, o Mijn zoon, 

Mijn dochter niet uitgetrokken, om mee vrij te maken, om tussen de duisternis licht te zijn? Waar 

reik jij echter de duisternis, de macht, jouw hand? Waaraan hebben jullie je allemaal nog 

gebonden en daarmee via jou aan de duistere krachten macht gegeven?  

Enkel als je in jezelf vrij bent, van al de gebondenheid van het materiële, dan is ook de 

liefde in jou zo gegroeid, dat je ieder wezen met liefde tegemoet treedt en toont, dat ook hun 

plaats in het hart van de Vader is en het alleen de ongoddelijke, van God verwijderde, gedachten 

zijn, waarmee ze zich identificeren. 

  Pas op het moment, dat je jouw gebondenheid in de schaal legt, die Ik je in de laatste 

openbaring aanreikte, ben je vrij voor je opdracht. Je treedt ieder wezen tegemoet en jouw wezen 

zelf is licht en dit licht straalt midden in de duisternis en wat dit licht, jouw licht, tot stand brengt, 

is het niet meer donker, de duisternis verlicht zich, verandert in licht. 

  O mens, zie, dan ga je ook door de poort van de bewuste dood. Dat betekent, de dood is voor 

jou geen schrikbeeld meer. Zelfs als moeder aarde je lichaam nog omhult, verlaat jij als kind van 

de Allerhoogste in het volle bewustzijn het aardse kleed en gaat, in de vreugde van je 

begeleidende engel, door de Poort van gelukzaligheid. 

  In de gemeenschap van gelukzaligen nadert dan nog een keer, vanwege je belofte geboren, de 

engel, die gestuurd is om jou te vragen, of je een hernieuwde gang naar de aarde wilt maken, 

zelfs als het gevaar bestaat, opnieuw in de aardse drama’s je te verstrikken.  

O mens, luister: Als je, in deze zaligheid trillend en in het bewustzijn van al het leed, dat 

door een nieuwe aardegang je te wachten kan staan, toch zegt: “Mij geschiede naar de wil van 

God” en daarmee naar de heilige belofte, die jij ooit gaf, dan heb je de dood echt overwonnen en 
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er zal jou de kracht in handen worden gelegd om in de volgende incarnatie je lichaamscellen in 

een hogere trilling te brengen, en je fysieke lichaam te vergeestelijken. 

  O mens, luister! Ik heb je in het zielenbewustzijn door de stations geleid, die tevens de 

kruiswegstaties van Mijn aardse Zijn zijn. Jij bent bereid, Mij na te volgen, dus stel je moedig op 

tegenover je angsten en besef, dat angst alleen maar daar kon ontstaan, waar het je aan deemoed 

ontbrak! Je zult nog tijd nodig hebben om de volle diepte van Mijn Woorden te begrijpen, maar 

met je goede wil zul je in de wijsheid van het gesproken woord binnen dringen en deze diepte 

langzaam gaan begrijpen. 

  Je bent vrij, Mijn kind, dat Ik aangenomen heb, hier in het aardse Zijn, vrij, om Mij na te 

volgen, Mij, Jezus Christus, de liefde. Vrij ben je als kind van de Allerhoogste in het aanwenden 

van de scheppingskracht, die aan jouw is toegekend. 

  Keer nu terug naar het aardse leven! Je ondergaat weer de zwaartekracht. De lichtheid verdwijnt 

uit je hoofd, je nek, het boven- en onderlichaam, uit je armen, je benen en je voeten. Zwaar is nu 

jouw lichaam, Een met de aarde, die het draagt. Dit wetende, kun jij je ieder moment bevrijden, 

jij, O ziel, jij, die in dit lichaam woont. De vrijheid is je gegeven. 

  Hoor Mijn stem en kom in de lichtsferen, om ook daar te werken, met Mij en aan Mijn zijde, 

ook in het bewustzijn van het verloop van je dag! De mantel van Mijn liefde omhult je, O, Mijn 

zuster, Mijn broeder, Mijn aangenomen kind in dit aardse zijn. Laat deze liefde onophoudelijk 

werken, in en door jou. 

 

 

AMEN 

 

 

 

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 58 
 

Jullie gedachten zwijgen. In deze stilte spreek Ik, JEZUS CHRISTUS, Mijn woord van 

Liefde, van het welzijn en onderrichting. Ik ben altegenwoordig in het leven en door het leven in 

al het Zijn, zo ook in ieder van jullie, broeder en zuster. Zien jullie in je broeder, in jullie zuster 

binnenin, Mij in de volkomenheid en de Eenheid met de Vader, dan kijk je door het uiterlijke van 

je broeder, je zuster en herkent de werkende kracht, die steeds aanwezig is en daarmee ook jullie 

in je zorgen helpt. 

Ik begrijp de zorgen van een moeder om haar kind. Heeft niet ook Mijn aardse moeder 

bitter gehuild, destijds op Golgotha? Gaf Ik haar niet Johannes als troost als haar Zoon? Zo zien 

jullie, lieve broeders en zusters, vaak kunnen jullie geliefden niet begrijpen, waarom het lot op 

deze manier op het wereldtoneel plaats vindt, de rol, zoals beschreven. Jullie identificeren je, O 

Mijn getrouwen, nog te zeer met dit tijd/ruimte gebeuren en begrijpen daarom niet de dieper zin 

van de eigen weg van je mede broeders en zusters. 

Zoals ook Mijn moeder het werk van de verlossing onder het kruis nog niet begreep, zo vergaat 

het ook jullie. Ik vraag jullie echter, als jullie steeds het lot van je broeder of zuster zien, dat jullie 

het lichtvolle trachten te zien en alleen dit proberen te onderkennen. 

Veel voorbeelden gaf Ik jullie in het verleden: Van het kind van de eeuwige Vader, die in 

zijn volkomenheid besloot, deze aardse sfeer te betreden, om aan het verlossingswerk mee te 

helpen, en dat zich, eenmaal binnengetreden in de sfeer van de Val, hoogmoedig verhief boven al 

degenen, die zich geheel aan deze Val hadden onderworpen. Het begon te richten en te oordelen, 
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zoals jullie weten. Toen haar levensweg voorbij was, besefte de ziel haar tekortkoming en nam 

vrijwillig diensten op zich, ze nam ziektes aan, om in de materie een heel deemoedig pad te 

volbrengen. 

Alleen door de deemoed, door andere zusters en broeders op deze aarde vertrapt te 

worden en zich voor deze vernederingen deemoedig te buigen, ontsloot zich in de Ziel het 

vermogen van liefde voor alle mensen op dit aardse plan. Want door er doorheen te gaan, door de 

tekortkomingen, door het gebrek groeit het begrip voor degenen, die dezelfde negatieve 

eigenschappen laten zien. 

Hoe gauw verheft de mens zich boven zijn naasten en valt in het farizeeërdom en spreekt: 

”O God, wat dank ik je, dat ik niet zo ben, zoals die daar.” Onderzoek je gedachten of niet ook bij 

jou nog deze hoogmoed binnensluipt. Jullie, die zich op de geestelijke weg voorbereiden, om de 

hoogste inwijding, de Eenwording met Mij, te verwerven, lopen bijzondere gevaar, de diepste val 

te maken, ja onder bepaalde omstandigheden te lijden. 

Besef, dat je als Lichtdragers steeds van harte moeite moet doen, deemoedig te zijn en je 

nooit boven de een of ander mens behoort te plaatsen. Ik moet Mijn woorden steeds weer 

herhalen, omdat de mens snel van het gehoorde of het gelezene afdwaalt. Alleen door de 

steevaste herhaling wordt de waarschuwing diep in de mens en ziel gebrand: “Mijn Kind, besef, 

jij bent hier in het valgebeuren, in de heerschappij van de hoogmoed, en die verleiding volgt je 

op de voet!” 

Ik leer jullie in liefde met machten van deze aarde samen te werken. Waarom leid Ik jullie 

door meditaties, waarin je inzichtelijk wordt, dat je één moet worden met vuur, water, lucht en 

aarde, de vier elementen, waar ook jullie aardse lichaam uit bestaat? Enkel uit deze Eenheid, 

verbonden met de hoogste geestelijke liefde, zullen jullie in de komende tijd redders voor velen 

zijn, ook op het materiële vlak, want het water zal jullie dragen en je redt drenkelingen, vuur zal 

jullie niet verbranden maar jullie zullen verbrande mensen redden, de aarde wijkt voor jullie terug 

en ze geeft de ten dode opgeschrevenen vrij en het geweld van het weer, dat om je heen dondert 

en huizen doet instorten, het verwondt jullie niet, want jullie lopen in de volmacht van een zoon, 

een dochter van de Vader door alles heen om te helpen waar maar mogelijk is. 

Jullie hulp zal van materiële- en in het geestelijk opzicht zijn. Ook in het zielenleven 

zullen jullie de zielendrenkeling de hand reiken, de ten dode opgeschrevene, die geen hoop meer 

heeft, geloof en hoop schenken. Jullie zullen troost geven en troost zijn voor de verdrukten, die 

door natuurgeweld alles verloren hebben. Wanneer dit zal zijn, is jullie vraag niet. Of in dit leven 

of in het volgende, dat weet enkel de Vader en enkel uit zijn barmhartigheid bepaalt Hij het 

tijdstip van de grote verandering van het aardse-zijn naar het volgend hogere plan. 

Maar ook nu nemen jullie actief deel aan de verandering. Deze reikt boven jullie 

persoonlijke zelf uit en verandert je medebroeders en -zusters, die hier in het aardse jullie ouders, 

jullie kinderen, jullie familie, vrienden en bekenden zijn. 

Maar let op: In de mate van uitgestraalde liefde veroorzaakt het bij de ziel tegenover je 

agressie, niet alleen in deze incarnatie, maar ook uit alle voorgaande en bewerkt, dat deze uit de 

diepste lagen van de ziel omhoog geslingerd wordt. Ook hier geldt de wet, dat liefde omzet! Maar 

eerst kan het tot explosieve uiteenzettingen komen. Je mens-zijn raakt in twijfel, omdat hij, 

ondanks al de gegeven liefde, gelooft, het tegenovergestelde te bewerken. Ik echter zeg jullie, dat 

na de tijd van deze geweldsuitbarsting de reiniging komt, want door en na deze uitbarsting reinigt 

zich de ziel. 

Waarom staat in de Bijbel geschreven: “Er komen tijden, dan zullen de kinderen tegen de 

ouders zijn, de ouders tegen de kinderen, broeder tegen broeder, zuster tegen zuster?” Nu, Mijn 

geliefden, werken jullie aan je zoon- en of dochterschap, om in deze tijd als ware zoon, als ware 
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dochter, van de eeuwig heilige Vader hier op aarde te werken, zonder je af te vragen, hoe de 

werking zich in het uiterlijke vertoont? Laat dat toch de zorg van de Vader zijn! Wees liefde! 

Wees vrede! Wees kracht! Straal zegen naar deze wereld! Al het andere ligt in de handen van de 

goddelijke Wil en laat de Vader in de Eenheid met Mij werken! 

Nog bevinden jullie je in de tijd van deze hevige uiteenzettingen. Juist in deze tijd is het 

vertrouwen in God nodig. Door dit vertrouwen, dat alles goed is, zoals het is, ook als het 

menselijk gezien er nog verwarrend uitziet, ontstaat de zoon, de dochter van de hemelse Vader 

hier op aarde in de stralende glans van de volmacht, om in en uit deze volmacht voortaan te 

werken. 

Jullie hebben vandaag in de kring een wens geuit: Hoe wonderlijk moet het zijn, O Heer, 

steeds in Jou altegenwoordigheid te leven! Laat dit niet langer een wens blijven, maar stap in dit 

wonderlijk leven! 

Wie zich de openbaring in de aanvang van deze scholing niet meer herinnert: Toen heb Ik 

jullie gevraagd, Mij als gast bij je op te nemen, om je in de symboliek van Mijn al-

tegenwoordigheid te verplaatsen, die kunnen zich nu deze oefening herinneren. Jullie hebben veel 

vergeten. De mens gaat zo haastig over het gesproken woord heen en ook het gelezene zakt in het 

onderbewuste. 

Maar nu is het moment, dat jullie je Mijn tegenwoordigheid herinneren, in iedere 

medezuster, medebroeder, maar ook in alles, wat leeft, daar Ik het leven, dat Liefde is, ben. 

Herinner je, dat als je bewust door de dag gaat, niet meer het leven van een mens van deze aarde 

hanteert, maar meer in het bewustzijn van je ziel staat, je niet meer met het menselijke 

identificeert, maar in het hoger-zelf. Zo leer Ik jullie, wees één met God, wees één met Mij, want 

in de Geest bestaat geen scheiding. 

Op het moment, waarin jullie je standpunt verwisselen van een mens van deze wereld naar je 

eigenlijke Zijn,van zoon of dochter, zullen jullie in de diepste duisternis het licht uit de wijsheid, 

de leiding herkennen. Geen kind van de Vader gaat verlaten zijn weg. Wat zeg Ik? Iedereen rust 

in het hart van de Vader en het is enkel het bewustzijn, dat zich verwijdert van de Vader. Dit 

bewustzijn heeft de kracht om de materie te verstevigen. Tegelijk is het echter ook op alle andere 

niveaus, boven ruimte en tijd. 

Als jullie dit ook nu niet begrijpen, dan zullen jullie door onderzoekingen in de komende 

tijd je met deze gedachten vertrouwd maken. Waarlijk, jullie staan aan het begin van een nieuw 

tijdperk, dat te vergelijken is met de laatste honderd jaren, het industriële tijdperk. Maar de 

vooruitgang, die nu voor jullie staat, is heel wat groter en heerlijker. 

Verblijdt je en laat je niet door de boodschap afschrikken, dat deze aarde moet 

veranderen! Denk niet op menselijke wijze! Ieder mensenkind, dat in deze verandering letsel 

oploopt, loopt door het leed, en leed loutert de ziel. Jullie zijn de medehelpers, jullie zijn de 

mederedders. Is het niet wonderlijk, in plaats van passief verdoemd te zijn, in dit gebeuren actief 

mee te helpen, waardoor er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt en ook nu al geestelijk 

in het leed van jullie zuster en broeder mee te mogen helpen, terwijl jullie je broeder en zuster in 

het licht van de volheid zien, dat ze innerlijk zijn? 

Zo vraag ik jullie nu, versterkt aan jezelf te werken, jullie meditaties te verdiepen! 

Ik sprak over de moeilijkheid van het stil zijn in je gedachten. Stilte in je gedachten bereik 

je door oefening. Verblijven jullie nog in het dagbewustzijn, dan kunnen al de gedachten, die van 

jezelf en van je naasten op je afstormen. Voordat jullie dus in de stilte gaan, verhef allen je 

gedachten naar Mij, vraag om Mijn bescherming en de zegen voor deze meditatie en Ik spreid 

meteen een mantel uit, blijf niet aan de woorden hangen, een bescherming om je heen en Ik 

begeleid je in diepere lagen van je Zijn. 
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De ontsluiting van deze diepere lagen moet gebeuren en heeft nu nog relatief veel tijd 

nodig. Hoe meer jullie echter oefenen, des te minder tijd hebben jullie nodig, om jullie 

bewustzijn meteen van het dagelijkse gebeuren in een diepere laag te leggen en daarmee in een 

geestelijke sfeer – en wel van het ene ogenblik op het volgende, om aan deze kant door ruimte en 

tijd bewust te werken. 

In fracties van seconde beleven jullie een gebeuren zoals in een visioen, waarin jullie actieve hulp 

ergens op deze aarde of ook op de volgende hogere sferen verrichten. Aards gezien zijn dan maar 

enkele ogenblikken van je afwezigheid verlopen en vreugde vervult jullie, steeds en overal 

krachtig te kunnen werken.. 

Ook tot de vraag, dat jullie toch niet altegenwoordig zijn, neem Ik stelling en laat nu even 

de natuurwetenschappers buiten beschouwing en leg het jullie met woorden uit, die jullie hier in 

de kring en overal kunnen begrijpen. Ik sprak daarover, dat gedachten immense krachten zijn. 

Hier op aarde kunnen jullie deze krachten niet zien, nog niet, maar ze werken. En middels 

deze krachten, Ik sprak toch erover, dat dit ook scheppingskrachten zijn, kunnen jullie in een 

moment de hele aarde omcirkelen, slechts een voorbeeld, en waar jullie steeds een hulproep 

vernemen, kunnen jullie buiten tijd en ruimte hulp verlenen, want aan de andere kant van dit 

tijd/ruimte gebeuren is op elk moment op miljoenen plaatsen hulp mogelijk. Een straal van 

Liefde, die zich verdeelt en zoals Ik jullie ook al leerde, meteen tot een vorm kan komen, om een 

dragende troost te geven. 

Ik herinner jullie aan de Openbaring, toen jullie voor een broeder baden, die vader van de 

broeders en zusters was. Ik verklaarde jullie, dat op het moment van dit gebed een Lichtwezen 

ontstond, die naar elke zieke aan het bed liep, als lichte gestalte troost zond en de blik naar de 

geestelijke sferen hielp richten. Wanneer deze gebedsgedachten van jullie beëindigd zijn, lossen 

zich deze gedachtenenergieën, die zich in een wezen materialiseerde, weer op en keren naar jullie 

terug. Jullie zijn je niet bewust welke geweldige machten een Zoon, een dochter van de Vader 

geschonken worden. 

Zo wil Ik jullie nog eens in het bijzonder op deze gedachtenkrachten wijzen, want ze 

scheppen werkelijk krachten, elementalen genoemt, die zelfstandig handelen in de zin van de 

gedachten-creërders. Hoe dieper jullie in de zoon- en dochterschap duiken, des te krachtiger zijn 

jullie gedachtewezens. Daarom is het nodig gedachten-contrôle te beoefenen. 

Doe moeite, zoals Ik ook al in het verleden zei, om vele lichtvolle gedachten te hebben. 

Ze trekken jullie baan, verbinden zich met gedachten van dezelfde soort en keren tot je terug. Een 

machtvolle gedachtenvorm van Licht stroomt, vanuit de Vader ook nog gezegend, dan weer in 

jullie naar binnen en schenkt jullie vreugde en verhoogde energie voor de geestelijke daden. 

Hetzelfde gebeurt echter ook met een negatieve gedachte, met moedeloosheid, met twijfel. Ook 

deze gedachtenvorm of elementaalvorm trekt jullie baan, verbindt zich met de zijnen en komt 

weer bij je terug. Alles keert tot de oorsprong terug en omdat jullie medescheppers zijn keren ook 

jullie creaties weer naar je terug en versterken in dit geval je eigen negativiteit. 

Nu vragen jullie: “Waarom keert iets versterkt terug?” Ook dat is uit de wetmatigheid van 

de volkomenheid van de eeuwig heilige Vader te begrijpen. God is volkomenheid en uit die 

volheid schenkt Hij zichzelf aan jullie en schenkt zich ook in de scheppingskracht. Deze 

scheppingskracht verbindt zich met al de gelijk-gelaagde energieën en wel uit de Wet van 

volheid, waaraan God Zijn kinderen laat deelnemen. Daar de Vader jullie de vrije wil in de hand 

gegeven heeft, zijn jullie ook mededeelnemer van deze volheid en jullie scheppingen 

vermenigvuldigen zich niet alleen, maar verheffen zich tot een hogere macht, waarmee jullie deel 

hebben aan de volheid. 
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Wanneer jullie lichtvolle scheppingen in de wil, uit de Geest en een Geest met de Vader 

uitzenden, dan is de volheid, die naar jullie terugkeert: licht, vreugde, vermeerderde kracht te 

doen voortbrengen en te scheppen tot roem en lof voor de heilige Godheid. Zijn jullie 

scheppingen negatief van aard, dan zijn ze uit jullie vrije wil gegrondvest en ook eveneens uit de 

volheid maar roepen het tegendeel te voorschijn: Nog meer duisternis in het rijk van de 

duisternis! 

Besef de ernst van Mijn woorden en de ernst ven Mijn vragen aan jullie om moeite te 

doen, eindelijk binnen te treden in de straal van het licht uit het oerlicht, in de straal uit de zon 

van de Vader en in deze straling te blijven en jullie niet met het eindpunt van de straal te 

identificeren, maar jullie om te draaien en in het licht te kijken, in de zon, in de volheid, en zo 

bewust te worden, dat jullie kinderen van de Allerhoogste zijn! 

Dan valt de meditatie jullie niet zo zwaar, dan treedt er gedachten-stilte in. Licht, dat jullie 

uitgezonden hebben, keert naar je terug. Zodra jullie je terugtrekken, wanneer je wilt, een kaars 

aansteken ter verbetering van de concentratie, komen golven van uitgezonden licht naar je toe, 

hullen jullie in en nemen jullie dit licht mee in de diepere lagen van je Zijn, jullie steeds weer 

bereidwillig overgevend aan deze meditatie, waardoor jullie leren, je van de moeizame oorlogen 

op deze aardbol te verheffen in rasse schreden door heel het Universum. Dat is de diepere 

betekenis van de meditaties, waardoor Ik jullie leid: het ontwaken tot je geestelijk Zelf, tot het 

Een worden met Mij, met God in jullie. 

Zo leid Ik jullie ook nu in een korte meditatie, omdat de avond al ver is. Nogmaals: Blijf 

niet aan de woorden hangen, maar geef je, als je alleen bent, helemaal over aan Mij en je eigen 

meditatie-woorden vanuit je innerlijk stromen je toe en leiden je naar de diepte.  

Ik ben niet een mens buiten jullie zelf, die jullie leid. Het is de ontsluiting van het 

innerlijk Woord, dat in ieder van jullie zijn bron heeft en mogelijk tot een bruisende stroom zou 

kunnen worden. De meditatie hier is maar een voorbeeld en werkt voor de gemeenschap hier en 

daar onderrichtend. 

Zo zijn jullie rustig in jezelf en stellen jullie in op liefde, vrede, zegen, licht. Woorden, die 

jullie al vaak hebben uitgezonden en die nu als zegen naar jullie terugstromen. Jullie zijn geopend 

voor de lichtgolven en nemen ze op. Ze doorstromen je mens-zijn door je achterhoofd, via de 

schedel, het centrum van Barmhartigheid, via de Liefde, het centrum tussen de wenkbrauwen, 

naar het Geduld, naar het hart, de goddelijke Ernst, naar de Wijsheid, naar het centrum van de 

goddelijke Wil en tenslotte de goddelijke Orde. 

Licht doorstroomt jullie mensen…Licht in iedere cel van je lichaam….Licht in alle 

organen, door alle banen…licht, leven, genezing, kracht…en omdat jullie uit de liefde geboren 

zijn, als zoon als dochter van de eeuwig heilige Vader, behouden jullie deze volheid aan 

liefdeskracht niet voor jullie, maar ze doorstroomt je handen, Jullie worden de warmte gewaar in 

jullie handpalmen en geestelijk zegenen jullie opnieuw met dit licht, met deze kracht. 

De Liefde vloeit verder als warme stroom langs jullie benen naar beneden, en jullie 

worden het sterke pulseren in jullie voetzolen gewaar. Nu spreek Ik jullie imaginaire kracht aan: 

Zoals de wortels van een grote, machtige boom gaan stralenbundels van jullie voeten diep in 

moeder Aarde naar binnen. Ze doordringen de bovenste lagen van de aardkorst en dringen tot de 

wateren in het aardse innerlijke door: Liefde, kracht, licht, zegen stromen in iedere druppel van 

de onderaardse wateren. Een zijn jullie met de stroom van het grondwater, een met de goddelijke 

Wil, die zich symboliseert in dit grondwater, en ergens treden deze wateren aan de oppervlakte 

van de aarde en overal stromen de gezegende druppels heen om de hele aarde, op en in haar. 

Zegen, licht… 
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Maar de stralen van Liefde gaan nog dieper, Ze doordringen harde rotsgesteenten en hitte 

verbindt zich met het vuur uit de Hemelen, de hitte van de hete aardstroom, van het magma. Vuur 

pulseert in het innerlijk van de aarde. Vuur is ook in jullie, krachtig, en dit vuur brandt als 

warmte van leven in iedere cel van je lichaam. Adem het reinigende vuur van de goddelijke Orde, 

waarin jullie moeder aarde straalt! 

Jullie voetzolen zijn heet. Hitte breekt door de voet en ook op de wreef worden jullie de 

warmte gewaar. Deze warmte stijgt nu omhoog door je botten tot je knieën, tot jullie bekken. 

Weer opnieuw worden jullie de warmte van het kosmische liefdesvuur gewaar in je handen, en 

het centrum van de goddelijke Orde draait in het lichte schijnsel van de vuurkracht met de wijzers 

van de klok mee. In dit centrum blijven jullie de komende tijd een beetje, waardoor je het vuur 

van de liefde en van het Leven bewust wordt. 

Laat deze vurige kracht nu via je wervelkolom omhoog stijgen door het centrum van de 

goddelijke Wil! Jullie worden de zachte rotatie gewaar, via het centrum van Wijsheid, ook hier 

worden jullie de aanraking gewaar van het goddelijke Vuur. Hemel en aarde, verenigd in het 

centrum van de goddelijke Ernst. Geduldig geven jullie je over aan de oefeningen, om tot Zoon, 

tot Dochter van de eeuwige heilige Vader hier in het aardse kleed te rijpen. Liefde geeft jullie 

vleugels in je streven en de barmhartigheid van de Vader geeft jullie kracht, steeds weer opnieuw 

met jezelf te worstelen. Jullie worden nu de opstijgende jubel in je gewaar: “Vader, eeuwige 

heilige Vader, mijn geestelijk oog is thuiswaarts gericht, niet meer in de diepte van de duisternis, 

maar gericht op jouw Licht. Ik ben uit Jou. Dank, O Vader, in diepste deemoed buig ik me, Jouw 

kind, voor Jou. O eeuwig heilig Zijn, dat ook mijn Zijn is, ik aanbid je!” 

Na dit gebed worden jullie je nu weer van je lichamelijkheid bewust. Beëindig in 

bewustzijn je meditatie, terwijl jullie de levenskracht in je handen, in je voeten door beweging 

bemerken. Ik, Jezus Christus, ben innerlijk deze kracht in jullie. Wees steeds open hiervoor, want 

de mens heeft de neiging, om zich hiervoor te openen, maar er zich ook weer voor af te sluiten!  

Nu is het tijd, in alle ernst het bewustzijn van het menselijke te verlossen en de ziel te 

verheffen, waarmee zij zich met je hoger Zelf, de zoon, de dochter van de Vader kan verenigen. 

Mijn bescherming, Mijn zegen is met jullie allen. 

 

 

AMEN 

 

 

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 59 
 

Mijn vrienden, Ik, Jezus Christus, ben niet alleen gast bij jullie, maar binnen in jullie de 

vriend van je ziel. En als deze vriend schrijd Ik gezamenlijk en in de eenheid met jullie over deze 

aardplaneet. En jullie groeien nu langzaamaan uit je kinderschoenen, om in het zelfstandige leven 

van een zoon of een dochter van de eeuwige heilige Vader binnen te gaan. 

   Dit is een ontwikkelingsproces. Precies zoals jullie je van het ouderlijke huis bevrijd 

hebben, zo maken jullie je nu vrij van de binding van een werktuig, omdat jullie zelf allemaal 

werktuigen zijn. Jullie maken je echter ook vrij van de binding aan een groep, om een innerlijke 

verbinding te verkrijgen. Jullie kunnen doorgaans tot aan jullie levenseinde in vriendschap met 

elkaar verbonden zijn, elkaar ook steeds weer van tijd tot tijd ontmoeten, en zijn desondanks niet 

aan elkaar ge–bonden, toch ieder is een vrij Kind van de Allerhoogste, werkend vanuit het 

Erfdeel van het Kindschap naar buiten.  
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   Als deze zoon, of als deze dochter schrijden jullie door je aardse opgaven en stopt met 

richten, te veroordelen, te oordelen; want in de Eenheid met God, de Vader, straalt je eigen 

goddelijkheid door je heen en door ieder daad, die je oprecht volbrengt, ongeacht of het in je 

beroep als leraar is, als musicus, als huisvrouw, op het kantoor, in de Eenheid met God werkt 

door jullie God! Jullie zijn in werkelijkheid niet gescheiden van de Al-Ene, De Enige, de Geest, 

die alle insluit, omsluit. Alles is toch in Hem, van Hem doordrenkt en doordrongen. 

   De meditaties, die Ik jullie leerde, zullen jullie tot je eigen goddelijkheid voeren. Waarbij 

ik benadruk, dat jullie niet gelijk aan God zijn, maar lijkend op God. Aan God gelijk zijn, zou 

inhouden het Absolute. Toch dit zal voor jullie, zoals door het werktuig al gezegd is, nooit 

mogelijk zijn. Het Absolute schrijdt in alle eeuwigheid voor jullie uit, en voor het Kindvolk is het 

een vreugde, dit Absolute in de Eeuwigheid te doorvorsen en de diepte van het goddelijke Zijn in 

steeds weer nieuwe aspecten te begrijpen. 

   Door de meditaties gaan jullie naar de diepte van jullie goddelijke Zijn, jullie Oorsprong. 

Jullie geraken niet van vandaag op morgen in de diepste concentratie, zo dat de aarde en al het 

aardse om je heen zich verdiept en jullie de zeven maal zeven niveaus overwinnen en jullie de 

Eenheid, de mystieke vereniging met de Geest, bewust bent, want dit vraagt standvastige 

oefening, en deze oefening gaat stap voor stap vooruit.  

   Nog steeds, Mijn vrienden, zijn jullie in de pendelbeweging en oordelen jullie naar licht, 

naar duisternis, goedheid, boosheid. Jullie bewegen je nog steeds midden tussen de uitersten van 

dit aardse zijn. 

   Nu herhaal Ik een terug liggende Openbaring: Stap uit de pendelbeweging, en plaats je in 

de straal van het Licht, welke jullie zijn, en keer je niet naar het eindpunt van de stralen, namelijk 

het verloren gaan hier in ruimte en tijd, maar keer je om en kijk naar het Licht van de 

Eeuwigheid! 

   Deze omkering van 180 graden bewerkt, dat je ook al je medebroeders en zusters in het 

Licht van de Eeuwigheid ziet, ongeacht, hoe ze zich gedragen. Je kijkt niet in de spiegeling, maar 

kijkt achter de spiegeling. De eindpunten van de uitgezonden stralen zijn onvolkomen, ze 

verliezen zich, hoe mooi geschilderd, in de duisternis. Echter het uitgangspunt van de 

Lichtstralen is de Oorsprong, is God, de Vader, zijn jullie als de zonen en dochters en niet alleen 

jullie, maar al jullie medebroeders en zusters. 

   Hoe jullie broeders en zusters zich hier en daar gedragen, is voor jullie, wanneer jullie er 

aanstoot aan nemen, steeds een verwijzing naar je niet overwonnen ego. Jullie identificeren je 

dan met het eindpunt van je Lichtstraal en niet met de zoon, met de dochter van de Vader.  

Jullie houden niet zo van elkaar, zoals jullie zijn, en jagen doelen na, die je door het 

najagen nooit kunt bereiken, maar alleen in de toestand van het Zijn.  

 

Ik ben de Ik ben, in alle Eeuwigheid dezelfde! 

 

Ook jij, Mijn broeder, Mijn zuster, bent in de Eeuwigheid dezelfde. Al het andere is toch 

slechts de duisternis, die in het Licht van de Oerzon opgelost wordt en het behoort tot jullie 

opgave, deze duisternis vrij te maken. Maar hoe willen jullie duisternis vrijmaken, als je ze niet 

kent van te voren? Daarom struikelen jullie nu over de duisternis, over jezelf, waardoor jullie 

door het inzicht meer naar de vrijmaking van de duistere wereld toegroeien. 

  Als Ik jullie door de meditatie voer, dan heeft dat meerdere gronden. Het bewustzijn behoort 

weer in jullie te ontwaken, dat jullie medescheppers zijn en steeds geweest zijn, ook hier in het 

aardse. Jullie zijn de scheppers van je omgeving! Ja, jullie zijn schepper van je toekomst en ook 

het verleden hebben jullie zelf geschapen. Voortaan is het aan jullie, met deze scheppingskracht 
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niet meer onbewust om te gaan, maar bewust in deze heilige macht en kracht weer naar binnen te 

groeien. 

  Iedere gewaarwording, die in jullie omhoog komt, is al het begin van een schepping. De 

gedachten vormen de gewaarwording tot daad. Het woord kan de schepping bespoedigen, maar 

ook gedachten zijn sterk genoeg, om iets materieels toe te voegen, met andere woorden: te 

Scheppen! 

  Jullie hebben vandaag een voorbeeld overgebracht: Jullie hebben angst om als musicus voor een 

grote gemeenschap op te treden en daar jullie kunt te tonen. Deze angst, die jullie al voor de 

voorstelling hebben, vormen gedachtengolven en doorzien al je toekomstige luisteraars. Het 

negatieve, dat je als angst uitgezonden hebt, bereikt de ontvanger. Jullie komen in de zaal en je 

kijkt naar de gezichten van je luisteraars en je herkent nu jezelf: Datgene, wat je uitgezonden 

hebt, lees je in de trekken van het publiek. Nu is het jullie opdracht, met je scheppingskrachten 

bewust om te gaan. 

  Jullie krijgen een opdracht om bij dit voorbeeld te blijven, voor een groot publiek te 

spelen.”Vader, ik ben je Kind en uitgezonden om mensen vreugde te brengen. Mijn mens kan 

niets gedaan krijgen, O Vader, dat weet ik, maar mijn geestelijke Erfdeel, gekregen van Jou, kan 

in de Eenheid met Jou alles gedaan krijgen en zo ga ik met Jou, om vreugde te brengen.” In deze 

straling, die in het Lichtvolle ook opnieuw de ontvanger zoekt, betreed je de zaal, en een heel 

ander publiek kijkt naar je. Overeenkomstig geldt dit voor het beroep van leraar, voor alle 

beroepen, waarbij veel mensen samen komen. Maak steeds onderscheid tussen autoriteit en 

autoritair. In de Eenheid met God, jullie Vader, zijn jullie doorgloeid van Licht een Autoriteit. 

Dat wat je zegt, heeft handen en voeten, omdat het in de Geest gegrondvest is en door de Geest is 

vervuld. Er spreekt dan ook niet meer de mens, maar je Hogere Zelf, de zoon, de dochter in de 

Eenheid met de geestelijke kracht. 

   Deze kracht stroomt via de Zoon, via de Dochter en grijpt alle luisteraars. Een autoriteit kan 

ook nooit nagestreefd worden: Dat zijn jullie, wanneer je in het Zijn leeft. Jullie zijn het niet, 

wanneer je het jezelf toewenst, wanneer je wilt en daardoor je in het menselijke Ego begeeft. Dan 

kunnen jullie hoogstens autoritair werken en zijn daarmee voor velen ongeloofwaardig. 

  Toen Ik over de aarde ging, zei Ik vaak de Woorden: “Ik spreek niet uit Mij zelf, het is de 

Vader, die door Mij spreekt.” Dit zij jullie als voorbeeld, want ook jullie zullen door oefening in 

de Eenwording met al het Zijn in het bewustzijn van de ziel van jullie Hoger Zelf naar binnen 

groeien, en dan spreken jullie niet meer uit je mens-zijn, maar uit de Eenheid van de Zoon, de 

Dochter van de Vader. 

  Al jullie moeilijkheden, die vaak nog optreden, gaan op hetzelfde moment liggen, indien jullie 

je in de straal van je Licht, het Licht toegekeerd, verplaatsen. Observeer jezelf, hoe vaak je nog 

oordeelt, met hoeveel voorstellingen jullie je nog bezig houden.  

  Verwissel echter voorstelling niet met de kracht van de imaginatie, waarbij de voorstelling zich 

eveneens zo kan verwerkelijken als je verbeeldingskracht, dezelfde imaginatiekrachten. 

  Wanneer jullie je een gebeurtenis voorstellen en deze voorstelling steeds weer met je gedachten 

voeden, dan werken scheppingskrachten en die voorstelling slaat vroeger of later, precies zo als 

jullie ze hebben voorgesteld, in, om jullie te tonen, dat je medescheppers bent. 

  Een voorstelling is steeds gescheiden van de goddelijke Wil, is steeds jullie eigen wil, terwijl de 

Imaginatiekracht, die Ik jullie leerde, in de Eenheid met de Liefdewet staat en steeds verbonden is 

met de Liefde-uitstraling, begeleid door de deemoed, die een dochter, een zoon van de 

Allerhoogste in zich draagt. 

  Vanuit deze deemoed is het Kind, die deze imaginatiekrachten aan Mijn hand toevertrouwt, in 

staat, de omgeving in het volle Licht te veranderen. Deze verandering gebeurt steeds in de 
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Eenheid met de Geest en in het bewustzijn, dat het Kind uit de kracht van de Al-ene alles 

ontvangt in een volheid, die onbegrensd is. Toch weet het, dat het uit zichzelf tot niets in staat is. 

  Nog een keer voor een beter begrip: Het Ego gelooft, zijn voorstellingen uit eigen kracht te 

verwezenlijken. Waarbij een voorstelling, rijk te worden, zich doorgaans in het materiele toont, ja 

de schatten van deze wereld worden jullie aan de voeten gelegd. Maar omdat jullie met je willen 

onbewust machten dwingen, om naar jullie gebod te handelen, om jullie voorstellingen door te 

zetten, zullen deze geweld-machten je weer tegemoet treden en jullie moeten het evenwicht 

scheppen, doordat jullie deze machten dienen. Alleen liefde is in staat om deze eens gemaakte 

binding vrij te maken. Het echter aan de tijd, geen nieuwe bindingen meer aan te gaan, maar 

bindingen tot ver-bindingen in de Geest te transformeren. 

  Begrijp, dat de scholing, die Ik jullie vandaag geef, gedeeltelijk ver vooruitloopt, omdat er 

allang opgaven op ieder van jullie liggen te wachten, die jullie vrijwillig aangenomen en beloofd 

hebben om te vervullen.  

De mens kan zonder verstand voor de volheid staan, toch, geloof Me, groeit hij stap voor 

stap in de volheid naar binnen, omdat jullie aan Mijn hand wandelen. Wat vandaag nog 

onverstandig lijkt, dat is morgen voor jullie vanzelfsprekend. 

  De imaginatiekracht is een wilskracht, uitgeoefend in de vereniging met de helpende geestelijke 

krachten, de krachten van liefde. Er komen tijden, waarin deze hulp nodig is, Ik heb ze jullie 

beschreven: Balken van ineengestorte huizen versperren je de weg naar je om hulp roepende 

broeder. Dan, Mijn getrouwen, is de kracht in je om met de zegen van de liefde, materie te 

bewegen. In de Eenheid met de schepping vragen jullie aan deze balken “Ga omhoog!” en de 

materie gehoorzaamt door de hoogste kracht in het universum, de liefde. 

  Wanneer jullie je dit nu nog niet kunnen voorstellen, denk er dan steeds aan, dat het alleen 

daaraan ligt, dat jullie je nog steeds met het eindpunt van de uitgezonden lichtstraal identificeren. 

Geest is onbegrensd en ook jullie zijn onbegrensd. Krachtig werkt de Geest. 

  Aanschouw het Universum, kijk naar het gesternte, en erken de wijsheid van de Geest! Van de 

Macrocosmos verzinkt je bewustzijn in de Microcosmos en jullie zien ook in het kleinste 

dezelfde heilige Wetten, een Orde naar de eeuwige Wet van de Liefde: de een dient de ander. 

  Pas als je in deze Wet bent binnengetreden, je standpunt 180 graden hebt omgekeerd, dan, Mijn 

vrienden, is voor jullie dat, wat Ik openbaarde, geen sprookje meer, maar de vreugdevolle 

werkelijkheid van je eigenlijke zijn. 

  Wanneer jullie via je gedachten nu al in het materiële je scheppingen herkent, en jullie weten 

ieder uit eigen ervaring, dat dingen, die je je levendig voorstelt, ook daadwerkelijk uitkomen 

zowel in het negatieve als in het positieve, hoe zijn jullie werken dan eerst in het volle bewustzijn 

van je goddelijkheid, jullie Zoonschap en Dochterschap! 

  De meditatie helpt jullie verder, om je concentratie op dit hoger bewustzijn niet alleen in te 

stellen, maar te verdiepen. Nu hebben jullie nog tijd, om een hogere bewustzijnstoestand te 

ontwikkelen. Nu hebben jullie nog een bepaald afstemmingsritueel nodig. Maar in het verloop 

van de oefening, in het uittrekken van je kinderschoenen, zijn al deze voorbereidingen nietmeer 

nodig, maar de verwisseling van een bewustzijnstoestand in de andere toestand treedt in tienden 

van seconden op en jullie zijn werkelijk tegelijk bewoners van de hemelse en de aardse sferen. 

  Op het moment geloven jullie je alleen als bewoner van deze aarde te zien. Nog een keer dus 

Mijn uitnodiging, voor de derde keer: Verander je standpunt! Al de oefeningen, die ik jullie 

leerde, helpen jullie daarbij. 

  Wanneer Ik jullie nu in een meditatie voer, dan is deze alleen een verdere bouwsteen, een 

verdere stap naar je Hoger Zelf, naar de Zoon, naar de Dochter, die jullie in het innerlijke zijn, op 

weg naar de Zijnstoestand, uit iedere pendelbeweging haalt. 



 202 

  Zo richt je concentratie op je schedelpunt! Precies halverwege het achterhoofd, is de zetel van 

de ziel. Van daaruit breidt ze meteen een fijn wortelvlechtwerk, haar kracht, in het lichaam verder 

uit. Zij schenkt iedere cel leven. Trekt ze dit leven terug, dan wordt het lichaam zwaar, tot aan de 

toestand, waarin jullie haar niet meer voelen, dan is hij vederlicht. Jullie willen is dan 

uitgeschakeld, en je ziel verheft zich vrij boven je hoofd en kijkt stralend in het Licht van de 

Eeuwigheid, in haar eigenlijke Zijn. 

   Nog onderga je de vertakkingen van de zielenkracht in je lichaam, de stroom van het leven in 

iedere cel. Warmte pulseert door je lichaam. Je voetzolen pulseren. De ziel straalt via de 

lichaamscellen naar buiten en vormt voor de mens de omringende aura. Zo straalt de ziel ook via 

je voeten naar buiten en verbindt zich met de aarde, waaruit je lichaam geschapen is, met de 

aarde, die jullie voedt, die jullie draagt. 

  Jullie voelen nu in de voetzolen het pulseren van je levenskracht. Levenskracht is zoals Liefde. 

Levenskracht is onbegrensd. Zo ervaren jullie, hoe de stroom van Liefde zich met al het leven tot 

aan je voeten verbindt, met de microben in de aardkruimels, met de wormen, met de wortels van 

de planten. Hebben jullie ook niet wortel-geschoten op aarde? Maar niet zoals een boom, die zijn 

standplaats niet kan veranderen…Herken de symboliek: Jullie kunnen je standplaats veranderen! 

  Wordt de liefde voor de dieren gewaar, tot de kleine kevertjes, die zich over de aarde haasten. 

Alles heeft in de Schepping zijn opdracht en vervult deze. Zou de ene niet de andere dienen, dan 

zou er een chaos zijn. De enige, die in deze Schepping niet dient, is de mens! Hem is de vrijheid 

gegeven, maar deze vrijheid moet in het inzicht uitmonden: “ Alleen in dienstbaar zijn ben ik 

werkelijk vrij, daar ik in het dienen uit de volheid schep. Want in die mate waarin ik dien, dienen 

mij ook alle schepsels.” 

  Nu ervaren jullie, hoe warmte bij je benen omhoog gaat tot bij de knieën. Opnieuw straalt deze 

warmte, dit leven, de Liefde uit naar de kleine dieren, naar de planten, de struiken, naar al het 

leven op aarde, dat tot aan je knieën reikt. Jullie zijn een in deze Liefde, in dit leven, in vastige 

wisselwerking met ieder leven. Stop met het maken van scheiding in al het Zijn om je heen en 

treed in verbinding met al het Geschapene! 

  De warmte stijgt via je benen verder omhoog, via de bovenbenen tot aan je bekken. Ook in je 

handpalmen pulseert de liefde, het leven. Liefde, zo herhaal Ik, is grenzeloos, wil zich met Liefde 

verbinden. Jullie zijn Liefde in de hoogste voleinding, een Zoon, een Dochter van de Vader, deze 

liefde stroomt via jullie naar al je naasten, naar wie jullie liefdevolle handen uitstrekken. 

  In jullie pulseert tegelijk de goddelijke Orde, die jullie in de Macro-en Microcosmos herkennen, 

die iedere chaos tot heilige Orde brengt. Ook de chaos in jullie bevrijdt zich en trilt in de 

goddelijke oermacht, de kracht, die door liefde Orde schept. 

  In de Geest buigen jullie je hoofd en buigen zo voor de wil van God! Jullie ervaren de rotatie 

van het centrum van de Wil, en precies als een druppel, geven jullie je over aan de zee van de 

goddelijke Wil: ”Vader, niet ik, maar Jij door mij in alles, wat ik doe. Jouw Wil geschiede. Ik 

geef me aan de stroom van deze Wil over, het water dient me als symbool, het vraagt aan mij, 

waarheen het moet stromen, het stroomt!” Zo stroomt ook het leven, de liefde in jullie, en niet 

jullie wil schept de toekomst, maar jullie:”Vader, zoals Jij wil. Het is allemaal goed, zoals het is!” 

  In deze stroom van goddelijke Wil duiken jullie in de volheid de Wijsheid binnen en beginnen 

jullie uit deze te scheppen. Jullie hart is met Ernst vervuld en Mijn roep in jullie beroert je tot in 

de diepte van je zoonschap en dochterschap. 

  Vanuit de Ernst van het dienen zijn jullie uit de volheid van het Licht in deze wereld van 

duisternis gegaan, om door de Liefde deze duisternis weer op te lossen. Er is nog een beetje 

geduld nodig. Zijn jullie ongeduldig, dan staan jullie wil weer op het punt, de leiding over te 

nemen. 
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  Zijn jullie echter in de staat van het “IK BEN, de IK BEN”, een zoon, een dochter van de 

Allerhoogste, dan vragen jullie niet meer: “Wanneer, waar?” maar plaatsen geduldig voet voor 

voet en oefenen in deemoed en overgave. Dit vervult je opnieuw met Liefde, opnieuw weer 

Leven, bekroond door de Barmhartigheid en jullie staan nu niet meer met neergeslagen hoofd, 

maar rechtop, in de Lichtstraal kijkend tot aan de Oergrond van je Zijn. 

  In deze volheid staande, zeggen jullie de woorden: ”Zo is het, Vader, Het gebeurt en geschiede 

naar Jouw Wil!” Jullie spreiden in de Geest de armen uit en jullie bemerken: Het is je ziel, die 

zich via je lichaam naar buiten beweegt en zich geestelijk verheft, de armen uitgespreid om de 

zichtbare en onzichtbare Schepping in de GEEST VAN EENHEID te ontvangen. 

  Oefen de concentratie uit het Licht, dat Ik ben en dat jullie zijn! Jullie uitgestrekte armen dalen 

neer, Ik reik jullie Mijn hand, en jullie leggen je handen in de Mijne. Laat nu jullie 

Imaginatiekracht werken: De ziel is niet zwaar, ze is licht, ze kent geen grenzen. Ook als Ik zeg: 

”Reik Me de hand”, dan ben Ik toch ook in haar en het uiterlijke oplichten van Mijn Zijn verbindt 

zich met het verlichten in de ziel van Mijn Zijn in haar. Ik leg Mijn vrije arm om de schouders 

van Mijn vriend, Mijn vriendin, en beide kijken we nu in het Licht. 

  Zie in dit Licht uit de eeuwigheid je Oorsprong! O Mijn broeder, O Mijn zuster, zie ook de 

kracht van je Erfdeel, dat weer naar je toe kan stromen! Maar alleen zoveel, als je bereid bent op 

te nemen, stroomt in je binnen. 

  Besef, toen je jouw Oorsprong, de Oerzon, God, als straal verliet, heb je het Licht, dat jij in de 

Oorsprong bent en steeds zult zijn, zelf verlaten en je hebt je in jouw voorstelling steeds verder 

verwijderd tot aan dit eindpunt hier, in het aardse zijn. 

  Nu kijk je naar de Volheid, waar je uit vandaan komt en kunt het niet begrijpen, dat jij die 

Volheid zelf bent. Ontgroei je kinderschoenen en treedt binnen in de Volheid van dit Licht! 

  Licht, Leven, Liefde, veel begrippen voor een en hetzelfde! Met jouw gedachten kun je nu met 

Mij wandelen, waarheen je graag wil. Of het nu het verre Afrika is, of hier in de nabije omgeving 

een zieke bij te staan, allemaal hetzelfde, Ik zwijg nu in Woorden voor korte tijd, en jullie gaan 

nu helemaal je intuïtie na en laten de imaginatiekracht werken, dat jullie de uit de innerlijk 

voorgenomen opdracht vervullen en het gebeurt in en uit de goddelijke Geest.  

 

Ik zwijg….. 

 

  Nu kom, en vul je aardse lijf weer met leven, met Liefde, en iedere cel van dit aardse lichaam 

zal bereid zijn, je te dienen, wanneer je de Volheid van de Liefde in je aardse lijf legt. Is het niet 

een wonderlijk werkstuk? Bemin je lichaam, houd van haar! Dank het, dat het je dient en het lijf 

vervult zijn doel hier in het aardse zijn, de ziel met iedere cel te dienen, en de ziel in haar 

gelukzaligheid, als Zoon, als Dochter van de Allerhoogste nu te kunnen laten werken. Vul dit 

aardse lichaam met hemelse kracht! 

  In al je ledematen onderga je nu de stroom van het leven. Beweeg je! Laat je gewillig door Mij 

leiden, niet in het willen, maar in de toestand van het Zijn. Jullie hebben steeds die vrijheid. 

Zegenend sta Ik in jullie kring, en Mijn zegen stroomt ook naar buiten naar allen, die deze 

Woorden lezen.  

 

In de Geest bestaat er geen scheiding, in de Liefde is alles een! 

   

 

AMEN 
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DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 60 

 
De avond is gevorderd, daarom ben Ik, JEZUS CHRISTUS, met mijn Woord van Liefde 

midden onder jullie, hoewel jullie nog niet meditatief afgedaald zijn en jullie nog in gedachten 

met jullie gesprekken bezig zijn. 

Het was een avond, die voor jullie allen weer een stuk van de Weg opgetekend heeft. 

Door de levendige gesprekken konden jullie elkaar wederzijds helpen. Pas in de komende dagen 

zullen jullie bemerken, hoeveel aan jullie, in het geestelijk door mij geleide gesprek, meegegeven 

is. 

In de scholing, die jullie doorlopen, is het belangrijk voor jullie, dat alles, wat in de 

diepste lagen van jullie Ziel verborgen is, aan de oppervlakte komt, en dat jullie daar open en vrij 

over spreken en in de gemeenschap de afzonderlijke problemen uitwerken Op de daar gestelde 

aspecten ben Ik steeds weer ingegaan, daarom roer ik ze terloops aan: De vrijheid van een Zoon, 

een Dochter van de Vader en de volkomenheid van de Liefde werden aangesproken 

Waarlijk, op deze aarde was Ik mens, zoals ook jullie. Ook Ik ben door een ontwikkeling 

gegaan. Door mijn kortere levensweg hoorde Ik al in de vroegste kindertijd de stem van de Vader 

in mij. Als Kind ben Ik vaak in de afzondering geweest, om me in mijn Innerlijke met God, mijn 

Vader, in de stilte te verbinden. 

Ook jullie zijn door de ontwikkeling hier in verschillende ouderdomsniveaus. In het 

begin, als het Woord in jullie openbreekt, zijn ook jullie nog kind. Jullie levensboog duurt niet 

maar drieëndertig jaar zoals bij mij. Jullie groeien geleidelijk aan door deze tijd van het kind-zijn 

heen, jullie leggen het kinderlijke - zijn af en veranderen je zelf naar de volkomen Liefde. Maar 

die absolute volkomenheid is – zoals het in de kring beschreven werd – in het aardse - kleed maar 

beperkt te bereiken. Beperk daarom, omdat de mens met zijn ego niet volledig uitgeschakeld is. 

Echter jullie innerlijke streven is steeds op deze volkomenheid gericht, op dit kanaal: eenvoudig 

maar te zijn, zonder ergens iets te willen, zonder te richten, zonder te oordelen! 

De volkomen Liefde beroert alles en iedereen. Bij elke stap straalt dan de Liefde via jullie 

in de aarde naar binnen, iedere cel van jullie lichaam straalt het Licht uit en zegent de omgeving 

en jullie medemensen, onverschillig of jullie ze kennen of niet. 

Besef, Mijn getrouwe schare, dat jullie, om deze volkomen Liefde te bereiken, jullie steeds meer 

in het gouden Midden behoren te bewegen, waarbij dit “behoren” – jullie hebben de vrijheid – 

niet zo als in jullie spraakgebruik verstaan zal worden! Ik kan enkel naar jullie begripsvermogen 

met jullie praten, zo hoe Ik door vroegere werktuigen eveneens naar hun begripsvermogen sprak 

en ook de Kring aangesproken heb, die door het werktuig beroerd zouden worden, respectievelijk 

door het werktuig van de verschillende kringen. 

Daarom oordeel ook nooit andere geloofsregels, religies, meningen! Laat ze staan! Wat 

jullie broeder, jullie zuster als waarheid herkent, is de waarheid van de broeders en zusters en 

moet niet jullie eigen waarheid zijn. Jullie eigen waarheid is die, die jullie destijds met jullie 

bewustzijn ontsloten hebben. Dit bewustzijn verandert en verruimt zich en daarmee verruimt ook 

jullie innerlijke waarheid. Je verkrijgt Wijsheid. Hieruit beseffen jullie, dat alle waarheden samen 

genomen hun kwaliteit hebben, omdat ze een bepaalde mensenkring dienden, om hun bewustzijn 

te verhogen. 

Zo hebben jullie Moslimbroeders en -zusters de strenge religie, omdat ze naar de orde van 

deze religie verlangen en deze orde op hun weg naar inzicht naar een bewustzijnsverruiming 
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nodig hebben. Precies zo is het met alle andere religies. Jullie kijken door al die gemeenschappen 

heen en beseffen uit de wijsheid jullie goddelijk zijn, dat iedere religie op haar wijze de 

terugkeer, de verbinding tot de Vader kan vormen en wel voor bepaalde mensen. Omdat jullie 

gedurende verschillende incarnaties je ervaringen in bijna alle gemeenschappen maakten, zo zal 

ook jullie begrip voor de vele bewustzijnsniveaus groeien, wanneer jullie de toegang tot jullie 

zielendomein ten volle hebben ontsloten. Dan berechten en oordelen jullie niet meer. 

Een Meester, die de volkomenheid al zeer dicht genaderd is, kan zich nog een incarnatie 

uitzoeken, die hem in menselijk opzicht ver terugwerpt. Hij bindt zich, enkel als voorbeeld, aan 

een kerk, gaat de strenge weg van een ascetische monnik, en aan het einde van het leven is de ziel 

weer vrij en ze overziet de andere kant van tijd/ruimte en zijn meesterschap. Hij beseft, dat hij 

door de binding aan een religie weer de deemoed leerde om zijn broeders en zusters te begrijpen, 

die hun weg nog in uiterlijke religies, in kerkelijke instituties, gaan. 

Een meester-leerling heeft de innerlijke vrijheid niet verkregen, wanneer hij nog over de 

een of andere gemeenschap oordeelt. Zolang zulke gedachten noch in de meester-leerling voor 

handen zijn, zal hij precies deze gedachten in de daad omzetten, terwijl hij de weg, die hij 

veroordeelt, zelf bewandelt. Dat geldt voor alle soortgelijke voorbeelden, of nu het begrip 

ontbreekt voor lijdenden, drugsverslaafden, gokverslaafden of voor soortgelijken. 

Waar jullie merken, dat jullie je medebroeders en -zusters niet in liefde aannemen, zoals 

ze zijn en ze begrijpen of op zijn minst proberen te verstaan, dan berechten en oordelen jullie 

bindt je je karmisch. Door het oordeel over zwakkere medewandelaars stellen jullie je 

hoogmoedig boven hen op en knopen juist een karmische band met deze zwakte en ook met deze 

mensen. 

Mijn geliefde Schare, jullie zijn op de weg, gaande naar het licht, naar het goddelijke 

midden, naar de oorsprong, al een beduidende stap vooruit gegaan. Ook dat er niet als 

beoordeling uit, want niemand is beter dan de naaste. Jullie weten niet, welke ervaringen de 

naaste naast je, buiten in de wereld, al op zijn weg gemaakt heeft, die ook jullie op het onbewuste 

niveau tot inzicht dienen. 

Op de terugweg, naar de oorsprong, verzamelen jullie op dat moment de ervaringen, dat 

jullie door de liefde in de vrijheid worden geleid. Als mensen van jullie groep proberen jullie 

steeds weer te oordelen. Het zijn programma´s, die jullie vroeger in de kindertijd al geleerd 

hebben en die je ook je hele leven in deze maatschappij zullen begeleiden. Daarom is het 

moeilijk, dit programma uit je denken te verwijderen. Dat lukt jullie enkel, wanneer jullie je in 

het moment van het Zijn bewegen, in Mijn Altegenwoordigheid, en steeds weer moeite doen 

begrijpende liefde te zijn en achter het menselijke gedrag te kijken. 

Ik gaf jullie een wet. Deze wet is de absolute Liefde. Wanneer Ik jullie leer: “ Jullie zullen 

de Heer, jullie God, liefhebben boven alles en je naasten als jezelf!” Zo is in dit algehele 

liefdesgebod de liefde in drie gebieden aangesproken. 

Wie is God? God kunnen jullie niet zien, toch zijn jullie in God en God is in jullie. Jullie 

zijn een deel van God: Licht uit Zijn Licht, Leven uit Zijn Leven, Kracht uit Zijn Kracht. 

Wanneer Ik zeg: “Jullie dienen lief te hebben!” dan bedoel Ik dat jullie alles liefhebben, dat om je 

heen is, God, de vaderlijke/moeder-Geest, want Hij weerspiegelt zich in de totale Schepping. Hij 

spiegelt zich ook in iedere broeder, in iedere zuster. 

Deze leer, die Ik aan jullie gaf, houdt drie wetten in zich en toch is het maar één Wet: de 

Wet van Liefde. Heb God lief boven alles! Dit gebod leidt via de liefde tot je naasten, voor de 

Schepping ook tot de liefde voor jezelf. 

Wanneer Ik tot jullie zeg, dat jullie van jezelf zullen houden, dan bedoel Ik niet de 

eigenliefde, maar jullie zullen je in jullie goddelijke Liefde, en daardoor houden jullie weer 



 206 

opnieuw van God, dat er in God geen scheiding bestaat. Noch jullie zijn van Hem gescheiden, 

nog jullie naaste is van Hem gescheiden: Alles is Een. Zo is ook de Wet van de Liefde een. 

Wanneer jullie eens weer tot de volmaakte liefde geworden zijn, teruggekeerd als de reine 

Zoon, de reine Dochter, dan zijn jullie ook weer de Wet, zoals de Vader de Wet is, Zoals Ik de 

Wet ben. De Wet is liefde, en liefde dient! 

Toen de mensheid zich in haar ontwikkeling in de “Kindertijdsperiode” bevond, gaf God 

hun via Mozes de tien geboden. Deze geboden waren onderling verschillend, opdat de mensen 

leren in liefde met elkaar om te gaan. Toen Ik over de aarde ging, was de mensheid al verder 

vooruit. Daarom was Mijn leer de liefde, die Ik in de bergrede en in talrijke gelijkenissen 

toelichtte. De leefbaarheid van Mijn Leer bewees Ik door Mijn leven. 
Versta de Wet niet als een gebod: “Mijn Kind, dat moet je doen, waardoor je zalig wordt!”, maar 

versta het zo, dat jullie de vrijheid gegeven is, Mij in Liefde na te volgen of ook niet! 

Ik heb jullie vrijheid vanuit verschillende aspecten steeds weer uitgelegd. Vandaag heb Ik 

een ander aspect belicht. Deze vrijheid in de liefde helpt jullie ook, je crisissen te overwinnen. 

Jullie hebben heel juist bemerkt: een crisis staat steeds kort voor een inzicht, leidt tot inzicht. Is 

het inzicht bereikt, dan is de volgende stap naar het Licht voltrokken. Heb dus geen angst in de 

dikke mist, heb geen angst, dat jullie het zicht is ontnomen! Vertrouw Mij blindelings en laat je 

verrassen! Vertrouwen, Geloof, en Liefde zijn nu door jullie als uiterste krachtinspanning 

verlangd. 

Als jullie alles loslaten, wat je bedrukt, wat jullie in je crisis destijds moeilijkheden 

veroorzaakte, dan kan Ik jullie leiden, omdat jullie Mij je eigenwil aan de voeten hebben gelegd. 

Wanneer je de crisis willen overwinnen met je menselijke wil, dan wijs je Mijn goddelijke hulp 

af.  

Jullie spraken ook over de kracht van het gebed. Ik leerde: “Vraag en het wordt je 

gegeven, klop aan en er wordt jou open gedaan!” Jullie hebben heel juist op gemerkt, dat een 

gebed uit verschillende bewustzijnsniveaus kan komen. Maar ook hier gaat de ontwikkeling van 

zuigeling, die nog om de alledaagse dingen van het leven vraagt en bedelt,verder tot het Kind, dat 

al de eerste bewustzijnsinzichten heeft, naar een volwassenen Zoon, naar een Dochter van de 

Vader. 

De Zoon, de Dochter, weet, dat uit de volheid hem/haar alles is gegeven. De Zoon, de 

Dochter vraagt ook niet meer voor zichzelf, maar ze vragen voor de naaste. Door jullie gebed, 

door jullie vragen voor de naasten, die zich voor de Volheid van God, de Vader, nog niet kan 

openen, sta je hen bij en helpt hen, dat hen meer Licht, meer Kracht, meer Liefde tot inzicht 

gegeven wordt. Jullie gebed gaat de begrenzing van je familie - en kennissenkring te boven, het 

kent geen grenzen meer, want een Zoon, een Dochter bidt universeel! 

Het volmaakte gebed is zich verdiepen in de eigen goddelijkheid. Jullie hoger Zelf 

aanvaardt jullie zijn en straalt door jullie de goddelijke Kracht, het door de Vader gegeven heilig 

Erfdeel uit. Dan zullen jullie ook helderziend, helder voelend, gaan ervaren, waartoe zich jullie 

Licht keert. Het omcirkelt de aardbol, houdt hier en daar pauze om ontvankelijke broeders en 

zusters te doorstralen, die je vanuit je eigen bewustzijn verder kunt helpen. Besef, dat jullie met 

alles en met allen verbonden zijn! Jullie zijn door niets gescheiden, noch van de aarde bij je 

voeten, nog van de stenen, waarover jullie lopen, nog van het gras, van de bomen om je heen, van 

de dieren, van de mensen, van de Geestwezens, ja van de planeten, jullie zijn met alles 

verbonden! 

Alles is van elkaar afhankelijk en vormt op elke actie een reactie, die over het 

morfogenetisch veld vloeit. Geen handeling blijft dus zonder gevolg-werking! Daarom vraag Ik 

jullie steeds weer om gedachten-controle. Dat is voor de komende tijd jullie volgende opgave, 
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waarbij Ik steeds jullie vrije wil vooronderstel, de oefeningen, die Ik jullie opgeef, te vervullen of 

ook niet. Jullie zijn vrij! 

 

Beschouw in de eerste week nauwgezet je gedachten. Wees daarbij eerlijk voor jezelf. Waar je 

nog overal oordeelt, berecht en veroordeelt. In de tweede week neem je dat gedachtencomplex 

apart, waarin je nog het meest oordeelt en veroordeelt en probeer, dit gedachtencomplex te 

veranderen, doordat je de veroordeling bevraagt, en je eigen zwakte bloot legt, daardoor de 

karmische verknoping in jezelf ontdekt, deze oplost en voortaan begrip opbrengt voor anderen! 

Op deze manier verander je je negatieve gedachten in positieve. Daardoor bevrijd je ook, wat je 

aan negatieve gedachtencreaties hebt uitgezonden. Nogmaals beklemtoon Ik: Jullie zijn 

medescheppers! Jullie scheppingen keren naar jezelf terug en ze beïnvloeden je huidig leven! 

Denk over deze zin na: “Iedere gedachte beïnvloedt je Zijn”! Nogmaals herhaal Ik: Jullie zij op 

het pad naar het Licht al een beduidende stap vooruit gegaan. Jullie gedachtenkracht is nu 

aanzienlijk sterker dan in het begin van de scholing, daardoor is jullie verantwoording ook groter! 

Dus vraag Ik jullie om gedachtencontrôle en moeite te doen om negatieve gedachten, ook 

elementaren genoemd, te bevrijden. 

Depressieve stemmingen zijn je eigen gedachtencreaties, die door je uitgezonden werden, 

zich met gelijksoortige verbonden en versterkt naar je teruggekeerd zijn. Besef dit, dit vraag Ik 

jullie! Met mijn kracht, met mijn bijstand, help Ik jullie om deze creaties weer te bevrijden. 

Tegelijk schenk Ik jullie kracht en moed voor de stap, die nu de een of de ander te zetten heeft, 

naar een nieuwe identiteit, naar een volledige bewuste Zoon, naar een volledige bewuste Dochter 

van de hemelse Vader. 

De meditaties kunnen jullie vasthouden, zoals het je intuïtie ingeeft, maar Ik vraag jullie, 

in de eerste week nog eens versterkt het Centrum van goddelijke Orde aan te spreken, in dit 

Centrum te blijven, je helemaal in dit Centrum te laten zakken, waarmee alles in jullie in de 

goddelijke Orde komt. Wanneer alles in jullie in de goddelijke Orde gekomen is, dan zal er ook 

om je heen orde zijn. 

In de tweede week kunnen jullie je op het Centrum van de goddelijke Wil concentreren en 

daar blijven. In deze week werken jullie tegelijk aan de verlossing van je negatieve elementaren 

en jullie werken je helemaal in de Wil van de eeuwig heilige Vader en Zijn kracht van de 

Barmhartige genade, die jullie bemoeienissen beloont en jullie met geopende armen vele stappen 

tegemoet komt, wanneer jullie de eerste stap naar de bevrijding van je eigen negatieve creaties, 

voltrekken. 

Als er in je meditaties beelden opduiken, laat je hierdoor dan niet verontrusten. Blijf in 

verbinding met mij, Jezus Christus. Als jullie de meditatie met Mij beginnen, zijn jullie onder 

Mijn bescherming. Er kunnen, maar er moeten niet perse beelden opduiken. Zouden jullie je door 

droombeelden bedreigd voelen, leg ook dat dan aan Mijn voeten. Denk er niet veel meer bij, want 

wanneer je de krachten aanspreekt, die je in de wereld hebt gezet, dan kan, het moet niet, het 

jullie angstig maken. Jullie zijn Zonen en Dochters van de Allerhoogste, uitgerust met Zijn kracht 

en macht! Uit Zijn Liefde, die Ik, Jezus Christus ben, zijn jullie ook in staat om negatief in 

positief te veranderen. 

Later kan het zijn, dat andere gedachtengolven naar je toestromen, die niet van jullie uit 

ontstaan zijn: Creaties van je medezusters en medebroeders.  

Nu zie Ik al jullie gedachte: “Wat anderen gecreëerd hebben, dat hoef ik toch niet op te 

lossen! Dat dienen zij toch a.u.b. zelf te doen!” 

Zie, als God, de Vader, zo zou denken, dat ieders kind van Hem zijn karma volledig zou 

moeten dragen, dan kwam geen van zijn kinderen meer naar de thuishaven. God is niet alleen in 
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Zijn hoedanigheden: Orde, Wil, Wijsheid, en Ernst, maar God is in Zijn moederlijk aspect ook 

Geduld, Liefde, en Barmhartigheid. Daarom zijn ook Zijn kinderen in de reinheid                    

Geduld-, Liefde-, en Barmhartigheid-dragers.  

Geduld, Liefde, en Barmhartigheid zetten jullie in, opdat jullie je zusters en broeders de 

hand reiken en hun helpen om ook hun negatieve creaties ten dele op te lossen. 

Dat is een kenmerk van ware Meesterschap, dat je in Mijn navolging de hand naar je 

broeders en zusters uitstrekt en hun behulpzaam bent. Maar stel je daarbij nooit in hoogmoed 

tegenover je naaste op, maar deemoedig, beseffend, dat ook naar jou de hand uitgestrekt wordt, 

dat jij ook wordt geholpen!  

Mijn Woorden klinken ernstig, maar Ik weet, dat ze uit liefde gesproken zijn, omdat Ik de 

Liefde ben. Ik weet ook van pijn, van de ervaring, om ieder inzicht, die jullie doorlopen. Ik wil 

graag de Goede Vriend aan jullie zijde zijn, die jullie in alles, wat je bedrukt bijstaat. Dit kan Ik 

alleen, als je je door Mij, binnen je vrije wil, laat helpen. 

Hoe vaak ga je met pijnen om inzicht zware wegen in je gewone dagelijkse leven en roept 

naar Mij: “Heer, waar ben Jij? Waarom hoor ik je niet? Waarom help Jij me niet?” Ik ben jullie 

heel nabij, maar om je mens is een muur opgebouwd en Ik dring niet door tot Mijn schapen, Ik, 

de Goede Herder. 

Wanneer jullie je op een moment in Mijn Liefde liet afdalen en b.v. zei: “Heer, ik weet nu 

niet, waarom me dit en dat overkomt, waarom ik nu door dit lot heen ga, waarom ik deze zorgen 

heb, waarom ik deze pijn moet lijden, maar Jij weet het, en Jij weet ook, wat ik nu leren moet. 

Mij ontbreek het vergezicht, mij ontbreekt het zicht. Ik weet dat Jij me juist nu zeer nabij bent. 

Heer met Jouw Kracht wandel ik blind verder!” --- Met deze of overeenkomstige woorden, Mijn 

geliefden, word je de instraling van Mijn sterke Liefde gewaar. Toch meestal is de mens in zulke 

ogenblikken zo zeer met zichzelf bezig, dat hij vergeet, wie hem zo nabij is. 

Zo laat de Woorden van Liefde in je naklinken en niet de Ernst alleen van de huidige 

avond! Hebt vertrouwen en kom uit het rijk van de duisternis naar het Licht! Mijn zegen is met 

jullie en met allen in het mensenkleed en zielekleed. 

 

 

AMEN 

 

 
DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 61 
 

Als een storm heb Ik, JEZUS CHRISTUS, de diepte van je ziel in beroering gebracht, 

naar boven geslingerd, wat je verborgen hield. En Ik zal nog verder als storm in jullie 

doorwerken, totdat jullie van binnen zuiver en leeg geveegd zijn en jullie het Licht van de nieuwe 

geboorte binnen in je kunt ontsteken. 

  Jullie gedenken de zielen, die jullie in de Eeuwigheid vooruit gingen. Als de mens zo spreekt, 

ligt in deze gedachte alweer scheiding: de scheiding van tijd en eeuwigheid. Ik roep jullie op alle 

scheiding te overwinnen, alle beperkingen en begrenzingen af te breken, zodat je de innerlijke 

vrijheid van een Zoon, een Dochter van de Vader kunt vinden! 

  Toen jullie je met het Bewustzijnscentrum van de Goddelijke Orde verbonden en, als aangeduid, 

niet in de oprechte meditatie konden komen, was Ik met Mijn geestelijke kracht in jullie 

werkzaam, om al datgene, wat nog niet in de goddelijke Orde vibreert, uit te spreken, Mijn Licht 



 209 

in de duisternis van jullie Zelf te zenden, zodat je uit de slaap van het aardse ruimte-tijd denken 

ontwaakt. 

  Waarlijk, de Heilige Wil van God wil graag in jullie en door jullie werken en vandaar ook in 

jullie omgeving. Deze omgeving is niet alleen ruimtelijk op te vatten. Daar jullie met alles, wat je 

omgeeft, verbonden zijn, werkt -via jullie-de verlossende Geest in al het materiële zijn, als jullie 

je ware Wezen, je goddelijkheid, binnen in jullie onderkennen en ernaar leven. 

  Als een kind uit de slaap ontwaakt, dan wekt het daarna andere slapenden. Als een kind opstaat 

stimuleert het door zijn opstaan en zijn dadendrang ook vele anderen tot hetzelfde gedrag en de 

anderen volgen. Als een zoon, een dochter van de Vader tot Liefde ontwaakt en tot bewustzijn 

van de Eeuwigheid in het hier en nu ontwaakt, dan zal tevens de weg voor veel meer zonen en 

dochters van de Vader geëffend worden, zodat ook deze de Liefde in het hier en nu, de 

Eeuwigheid, in daden omzetten. 

  Besef, zo herhaal Ik, de verantwoordelijkheid, die iedereen hier in de kring en overal elders, 

draagt, waar je Mijn Woorden leest! Besef, dat deze tijd van ommekeer nu in volle gang is! Als 

de duisternis zich ook nog tegenover het Licht opstelt, dan zal door het Licht de duisternis toch 

aangeroerd, zich vervolgens in Licht veranderen, want in deze ruimte-tijd drama’s lossen 

tegenstellingen zich meer en meer op. 

  Waarom betitelen jullie, vlg. jullie spraakgebruik, valwezens, “Polariteitswezens”? Ze 

vertoeven, net als jullie, in ruimte en tijd, in de wereld van polariteiten, van tegenstellingen. Ook 

iedereen van jullie leeft in deze wereld en is gebonden aan tegenstellingen. Jullie komen nu erg 

moeilijk met je menselijk verstand uit het tegenstrijdig-denken. Daarom maande Ik jullie in het 

verleden steeds opnieuw om je van het verstands-denken naar het hartedenken en hartenvoelen 

om te scholen.  

  Als het hartenvoelen toeneemt, dan zullen jullie je verstand in het volle Licht van het geestelijk 

denken veranderen. In dat geestelijk denken bestaat noch licht, noch duisternis, noch goed, noch 

kwaad, want uit een Hoger gezichtspunt spreekt het reine Geestwezen, dat jullie in wezen zijn, tot 

je, en dat al de ervaringen van je broeders en zusters om je heen, ook voor jullie tot inzicht 

dienen. Wees daarom dankbaar voor alle ervaringen, die je niet zelf hebt hoeven te maken. Dan 

hoeven en zullen jullie ook niet meer over je broeders en zusters, over je ouders en grootouders 

oordelen, als jullie aan belevenissen uit je kindertijd, die je nog belasten, denken, maar jullie 

proberen je toehoorders te begrijpen en komen daardoor tot vergiffenis. 

  Jullie overzien als mensen alleen het tijdsbestek van het verleden van dit huidige leven. Daarom 

is het voor jullie zo moeilijk te begrijpen, waarom jullie als kind vaak zo vee leed moesten 

dulden. Maar zie, er bestaat niets, wat in het aardse niet aan de Wet van oorzaak en gevolg 

onderworpen is. Alles wat gebeurt en nog te gebeuren staat, is goed voor jullie en voor jullie 

rijping naar de Liefde toe, opdat begrijpen en vergeving toenemen! 

  Ja, de grootste stap is het om vergeving vragen, ofschoon je pijn is aangedaan. Vanuit het 

innerlijke weten, dat uit de goddelijke Wijsheid straalt, voel je, dat je niets overkomt, dat je niet 

zelf hebt veroorzaakt, ja dat jullie meestal zelfs ergere oorzaken hadden. De genade en 

barmhartigheid van de Vader helpen je, waardoor de last op je schouders niet al te zwaar is. 

Zeiden jullie niet, dat je nu een splinter van het kruis draagt? 

  Ik weet, hoeveel mensenkinderen in hun aardse lichaam gevangen zijn. Toch heb Ik ook allen de 

kracht gegeven om deze gevangenis, die jullie zelf hebt aangelegd, op te blazen. Al het traliewerk 

hebben jullie zelf geplaatst en ook het prikkeldraad eromheen aangelegd, dat symbolisch gezien, 

je vlees verwond. Wat is het lijf? Materie! Jullie zijn niet alleen materie. Jullie zijn Geest, ziel en 

lichaam! Hier in het aardse leven is het je opdracht om lichaam, ziel en geest in harmonie te 
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brengen. Ook en in het bijzonder je fysieke lichaam. Dient niet iedere cel met overgave het 

lichaam en deze weer je ziel als schaal voor het oponthoud in het materiële domein? 

  Wanneer jullie je vanuit het bewustzijn van de Geest met je lichaam verbinden, dan stroomt 

door het lichaam dankbaarheid, want het lichaam maakt het mogelijk de Geest hier in de materie 

te laten werken, ervaringen te verzamelen, inzichten te verwerven en daarmee zich de vrijheid te 

veroveren. Want zou de Geest niet in de materie incarneren, dan zou de Vrijheid van een kind 

van de eeuwige Schepper niet met hulp van inspanning verworven kunnen worden. 

  Ik leerde jullie, dat duisternis Licht vooronderstelt. Het ene is zonder het andere niet denkbaar. 

Herinner je, toen de scheppende Geest de moeilijke Woorden sprak: “ Het worde Licht!” Hij 

schonk daarmee Zijn kindvolk de vrijheid, om in deze vrijheid te vormen en te scheppen: Hetzij 

conform de Wil van de Vader, die in Zijn Liefde Zijn kindvolk dient of ook naar de vrije wil, de 

eigengereidheid. Iedere zoon, dochter, werd deze vrijheid geschonken, om zich conform de Wil 

van de Vader te verhouden of …naar eigen dunken te handelen. 

  Zou de goddelijke Geest alleen dat ene toegelaten hebben, dan zou de Schepping onvrij zijn. 

Ieder van jullie zou onvrij zijn. Vrijheid vooronderstelt om die reden tegenstelling. Daarmee is 

dan tegelijk de Wil in de handen van de zonen en dochters van de Vader gelegd. Ze schiepen met 

hun Erfdeel, dat de Al-ene hun schonk, OF naar de goddelijke wetten, OF volgens de 

eigengereidheid. En God, de eeuwig-barmhartige Vader, keek naar Zijn zonen en dochters en liet 

ze in absolute vrijheid begaan. Ook nu ziet Hij jullie vanuit Volkomenheid, want voor Hem 

bestaat er alleen de volkomen zoon, de volkomen dochter, de goddelijke individualiteit. 

  Wat er hier in ruimte en tijd plaats vindt, is alleen de weg naar inzicht van het reine Kind, dat 

met zijn reinheid het geschenk van de vader, namelijk de vrijheid, omgaat. In deze vrijheid ligt 

dus ook de eigengereidheid besloten. Het reine kind is in God, is in de Volkomenheid, is in het 

hart van de Vader. Het zendt zijn vrijheid uit, die uit het Licht van de volkomenheid naar buiten 

straalt. Voor een beter begrip dient jullie het symbool van de zon. De kern van de zon is 

volkomenheid, is God, is de Eenheid en de zonnestraal is de vrijheid van het Kind. 

  De vrijheid is de uitgezonden Straal, van waaruit je bewustzijn, dat zich -toenemend 

verduisterend- loopt, tot het aan een grens geraakt, de grens van het ruimte-tijd gebeuren. Deze 

grens werkt als een lens, waarin de uitgezonden Straal zich in honderden, duizenden 

afzonderlijke stralen breekt. Het bewustzijn splitst zich in vele incarnaties in het ruimte-tijd 

gebeuren op. In dit gebeuren beleven jullie alles lijnrecht, achter elkaar, en wel daarom, omdat 

jullie bewustzijn zich op de weg van de vrijheidsproef nu zozeer beperkt had, dat het de 

onbegrensdheid van de Eeuwigheid uit het oog verloor. 

  Moeizaam bewegen jullie je als kinderen van dit ruimte-tijd gebeuren op aarde, in een lichaam 

van deze aarde. Alles wat jullie in werkelijkheid zijn, is door je verminderd-bewustzijn omhuld 

en toegedekt, door de mantel van schaduw voorzien, die jullie Ziel noemen. 

  Ik heb je uitgenodigd, je niet meer met het eindpunt van de Lichtstraal te identificeren, maar je 

om te keren en in het Licht te kijken, ja, de Lichtstraal te volgen. Neem met vreugde alle kennis 

mee, die jezelf en je broeders en zusters in de vrije-wils-proef verzameld hebben, en ook de 

ervaring, dat uiteindelijk de vrijheid van de eigengereidheid in de omkering naar de Wil van de 

eeuwig heilige Vader voert, deze Wil dan ook jullie wil is, namelijk de oplossing van al het 

lijden, van de pijnen, van de oorlogen en al datgene, dat jullie in de ruimte-tijd gebeurtenissen, 

honderden, duizenden jaren, ja miljoenen jaren al bestreden. 

  Als jullie uit deze ervaring puttende tot inzicht zijn gekomen, dat in de Wil van de Vader de 

Liefde dient en niet heerst, maken jullie je niet alleen vrij van slavernij en gevangen zijn, maar 

jullie helpen mee aan de Verlossing van je broeders en zusters. Jullie maken ook de schepsels 

vrij, die je zelf in het leven riep, die hier op aarde in het lijden naar de Godheid schreeuwen. 
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  De dienende Liefde verlost elke creatuur. Stap voor stap kom je in deze Liefde terecht, de Ik 

Ben, de weg terug. Opgeheven worden alle tegenstellingen, alles verlost, zo dat de leeuwen 

vredig naast de lammeren liggen, zoals Ik jullie al voor 2000 jaren geopenbaard heb. Deze weg 

terug naar de thuishaven, wordt in alle religies geleerd. De Liefde heeft enkel andere namen. Ze 

verbergt zich hier en daar en is toch steeds en eeuwig dezelfde. De mensheid komt in de Liefde 

samen bij elkaar. 

  Jullie zien de tekenen des tijds, waarin Mijn Geest vol kracht werkt. Jullie herkennen ze aan de 

ene kant aan de Vredes-overeenkomsten en aan de andere kant aan Mijn storm van Liefde, die 

niet alleen in jullie opwaait, maar ook in families, in Gemeenschappen, volken, rassen. Alles, wat 

niet in de heilige Liefde-Orde trilt, wordt door Mijn storm omhoog geslingerd. Zo ook al het leed, 

dat jullie Moeder-Aarde hebben aangedaan en dat Ik jullie leerde, dat een deel van de 

Moederlijke-Goddelijke kracht, jullie, als deze Moeder aarde dient. Ze beeft van al de wanorde 

en schudt zich in de verschrikkingen van de ruimte-tijd gebeurtenissen. 

  Ook heb Ik jullie steeds weer gevraagd om in de bewustzijn van een zoon, een dochter van de 

Vader, de krachten van de verstoring tegen te werken, doordat jullie met zegenende stappen over 

de aarde gaan. Wanneer jullie dit doen, dan voltrekken andere broeders en zusters met jullie ook 

deze Liefdesdienst, omdat ze door jullie hiertoe zijn aangespoord. 

  Jullie kennen het begrip “sneeuwbal-effect”. Ik zeg jullie: Alle macht ligt in jullie handen! Grijp 

deze in Liefde dienende macht aan en werk met haar, zodat het Licht de duisternis verandert en 

de zwartste nacht in de opgaande zon van de nieuwe dag de Vrede, de Liefde, openbaart! Een 

nieuwe dag, jullie, Mijn geliefden, die de vrijewil-proef beëindigen. 

  In jullie goddelijk-bewustzijn zal de verandering naast de uitgezonden vrijheidsstraal steeds 

vertegenwoordigd zijn. Met anderen woorden: Omdat in het goddelijke geen tijd bestaat, is alles 

tegenwoordige tijd. 

  Ik haal er, voor een beter begrip, nog een gelijkenis bij: Het is, als een ontwaken uit een droom 

in de tegenwoordige tijd van het dagbewustzijn. De droom is de vrijheidsproef tot in de ruimte en 

tijd. Het hele kindvolk van de eeuwig Heilige Vader-Moeder Geest had tegelijk dezelfde droom 

en ontwaakt in het bewustzijn van het altegenwoordige gejuich in de hoedanigheid van de 

Eeuwigheid. 

  Als jullie graag willen, kunnen jullie in de komende veertien dagen de oefening, die in de laatste 

openbaring is gegeven, herhalen. Breng in de storm, die Ik in jullie ben, Orde, en straal je in de 

goddelijke Wil in, die ook in het zuiver-geestelijke Zijn jullie Wil is! Let op jullie dromen! Let 

ook op alles, wat je in de komende veertien dagen tegenkomt: Besef dat Ik het ben, die jullie weg 

kruist! Dat jullie de nu aanbrekende zogenaamd-donkere tijd van de winter tot een lichtvolle dat 

in jullie veranderen, doordat jullie in deze tijd van bezinning tot je ware Zelf komen, de Geest in 

jullie vinden, waardoor jullie in Eenheid in harmonie met de ziel en het lichaam herstellen. 

  Mijn zegenende Liefde is met jullie, met ieder afzonderlijk. Mijn zegen is met jullie allemaal, 

ook jullie, die nu her en der in het zielenkleed aanwezig zijn, straal je in het gejuich van de 

geestelijke voleinding in, die met jullie in Gemeenschap gaat, om jullie allen te steunen en te 

helpen, zodat het ruimte-tijd proces sneller ten einde loopt. 

  

 

AMEN 
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  Meditatie: 

 

  Beweeg je ledematen, span je spieren aan, zodat jullie je aardse lijf bespeuren en het bewustzijn 

van de vereniging van het lichaam met je ziel en de inwonende Geest verkrijgen! Alle spieren 

zijn aangespannen en nu versoepelen ze, maak de spanning los – laat je helemaal in Mijn Liefde 

vallen! 

  Je lichaam is ontspannen, spier voor spier, rustig gaat je adem, je hartslag klopt in het ritme van 

de Liefde, je ademt alles uit, wat je als mens nog belast en ademt in: Gelatenheid, vrede, verlost 

zijnde van het aardse. 

  Je ademt Mij in en ademt je mens uit. Je armen en benen zijn zwaar en roerloos aan je lichaam. 

Jullie zijn niet in staat om je te bewegen, want je bewustzijn trilt nu in je ziel naar binnen en 

verbindt zich met het Licht van je eeuwig-Zijn. Het is de goddelijke vonk, die dit Licht uitstraalt, 

Ik Ben het in jullie. Dit Licht stort zich om jullie aardse lichaam uit en vormt een Aura van 

lichtende, hemelse stralen, die in de afzonderlijke geestelijke Centra zijn ingedeeld.  

  Als goud kroont de Barmhartigheid bovenop je schedel, de Liefde omstraalt jullie in een wit 

Licht, licht, dat zo straalt, zoals je op aarde niet kent, zilver omspeelt de Deemoed en de 

Zachtmoedigheid in het Centrum van het Geduld.  

De Ernst de vervulling van jullie opdracht in de ruimte-tijd gebeurtenis legt zich als een 

Lila kleurige mantel om je heen, saphier-blauw omstraalt jullie de Wijsheid en draagt jullie in 

zachte golven naar de smaragd-groene goddelijke Wil, waar jullie moeite voor doen om deze te 

vervullen, om daardoor ook in de Heilige Orde te trillen, die jullie als het morgenrood, als een 

nieuwe dag, groet. 

  Zo zijn jullie door Mij beschermd, wees niet angstig, jullie zijn door vele engel-boodschappers 

omringd, die jullie zegenende gedachten uit de meditatie opnemen en met jullie kracht 

versterken. 

  Besef, Mijn geliefden, dat gedachten, die tijdens zulke diepe meditatie gedacht worden, een nog 

veel grotere kracht hebben, als gedachten van je dagbewustzijn! Daar jullie diep naar binnen 

gekeerd zijn, is jullie de zuiver-geestelijke wereld nabij, ja deels kan deze met jullie versmelten. 

Jullie gebed wordt door de hemelse kracht van je broeders en zusters versterkt en God geeft Zijn 

zegen aan jullie Liefdedaad. Zo roep Ik tot jullie, jullie zielen, zoals een bruidegom zijn bruid 

roept. Verlaat dit aardse kleed en volg mij in jullie imaginatie! Wandel met Mij door geestelijke-

werelden!  

  Jullie zijn niet beperkt tot deze ruimte en je wordt nu de uitgestrektheid van de kosmos gewaar. 

Kijk in de donkerblauwe nachtelijke hemel en laat je gewaarwordingen in de sterrenwerelden 

zweven! Wij groeten broeders en zusters op ander bestaansniveaus! Ervaar, hoe ze je vriendelijk 

teruggroeten, hoe ze de band van de Liefde sluiten, van de Vader met al Zijn kinderen en weer 

naar de Vader terug! 

  Nu kijken jullie, rustend in dit bewustzijn, naar de plaats, waar zich jullie lichamen bevinden en 

je beseft, dat bewustzijn niet aan een of andere vorm gebonden is. Het kan zich uitbreiden. 

  Vorm een kring, reik elkaar de handen! Liefde, vrede, zegen en Licht stromen vanuit jullie naar 

het midden, en daarin ligt jullie Stad. 

  Onderga, hoe jullie bewustzijn zich verder uitdijt! Jullie houden elkaar bij de handen vast en 

met iedere stap, die jullie achteruit gaan, dijt het bewustzijn uit. Met iedere stap wordt het land in 

jullie midden groter. Sinds lang is jullie stad alleen nog maar een punt, de omliggende plaatsen 

hebben jullie ingesloten. Jullie stoten tegen de grenzen van jullie staat. Hier houden jullie kort in. 

Alle Licht - broeders en zusters. Waar ze ook maar in jullie land staan, ze sluiten zich nu aaneen 

in jullie kring, ook als dat voor de mensen onbewust gebeurt en stromen jullie tegelijkertijd 
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liefde, vrede, zegen en licht toe. Verenigd met hen verlaten jullie de grenzen van je land en 

hebben nu het vastenland Europa in jullie midden, daarin het land, waarin de door de nog steeds 

durende oorlog zoveel leed gebeurt. Maar jullie staan er niet machteloos tegenover. Jullie zijn 

Licht, en dit Licht werkt voortaan versterkt door alle Lichtdragers van de aarde, voor wie jullie je 

kring opnieuw openen. 

  In gedachte spreiden jullie een lichtend kruis uit over dit land. De lengte balk betekent Liefde, 

de dwarsbalk betekent Vrede. Het kruis straalt in de duisternis en belicht ook degenen, die niet 

eens weten, dat ze in het zielenkleed zijn en zich nog midden in het strijdtoneel wanen, in hun 

nood om gerechtigheid tot God roepend. Nu zien ze het lichtkruis, dat een brug in het zielenrijk 

vormt. Ik zegen samen met jullie, en Mijn genade, die op Golgotha uit Mijn Hartemidden 

stroomde, vloeit naar alle lijdende, of ze nu in het aardse- of in hun zielenkleed zijn. Ze worden 

gesterkt en jullie gebed werkt zo, dat ze het Licht van de verlossing van de Liefde, in wederkerig 

elkaar vergeven, begrijpen.  

  Het Lichtkruis verspreidt zich naar alle aangrenzende landen en straalt bij allen, in welke ziel 

onrust en verwoesting, het vuur van het nationalisme brandt. Het stroomt verenigende Liefde uit, 

deze verzinkt in je ziel. Jullie kijken naar alle landen, en de albarmhartige Liefde stroomt. Naar 

de moedeloze, vertwijfelde vloeit sterkte toe, de zieken, lijdenden helpen stralende genezende 

krachten, de verdwaalde wordt het Licht als wegwijzer. Allemaal en alles is in de Cirkel van 

Licht erbij betrokken. 

Opnieuw verwijdt zich jullie bewustzijn en verlaat de aarde. Jullie zijn in de vrije ruimte. 

Doorstraald van Liefde en Barmhartigheid zijn jullie met alle Lichtboodschappers verbonden. 

Aan jullie voeten ligt de aarde en gemeenschappelijk verheffen jullie de blauwe planeet, die in 

zijn innerlijk oplicht, omhoog, het licht van de sterren, de Eeuwigheid tegemoet. Hij ligt zwaar in 

jullie handen, maar Mijn kracht van Liefde helpt jullie, en een gebed doorloopt ruimte en tijd: “O 

Vader, zie, wij allen dragen deze planeet, Jouw geschenk aan Sadhana. Wij allemaal bidden en 

waken, opdat ruimte-tijd zich buigt. Wij dragen het Wereldkruis gemeenschappelijk en heffen het 

in Jouw albarmhartige Licht, opdat zich de verandering voltrekt. De vrijheid is uitgebuit, geliefde 

Vader-Oer, de diepste diepte is doorschreden, thans is de tijd gekomen, waarin zich de nacht 

buigt, daar de morgen al aanbreekt. O heiligste Vader-Oer, wij buigen ons in de diepste deemoed 

naar Jou en danken voor de vrijheid, die Jij ons geschonken hebt. Uit de vrijheid en in de vrijheid 

keren wij terug in de goddelijke volkomenheid, die wij alleen zoals een boze droom in de slaap 

verlaten hebben, met hulp van Jouw genade in Jezus Christus, Jouw Liefde, alweer verlossend, 

wat in nood en pijn tot Jou roept. Zacht leggen jullie de planeet weer neer en beleven opnieuw 

zijn zwaarte, hoe hij daalt en daalt. Toch beseffen jullie, dat het gebed in het uitgegoten Licht van 

Barmhartigheid zijn valsnelheid afremt. Jullie zien dat het Geestelijke door de aarde heen straalt 

en ondergaat het verlangen van jullie Moeder-aarde, haar zwaar-materiële omhulling open te 

breken, om tot een lichtvolle thuishaven voor alle terugkerenden te worden en haar verlangen 

wordt dat van jullie. 

  Jullie nemen uiterlijk afscheid van de Lichtbroeders en Lichtzusters en de kring wordt kleiner. 

Het bewustzijn is nog verwijd, jullie zijn weer in de kring, zoals jullie hier verzameld zijn. Een 

belofte trilt in jullie: Wij beloven, dat dit kleed voor ons een eregewaad zal zijn, een eregewaad, 

dat de ziel dient. Dit gewaad willen wij achten en liefhebben en onze dankbaarheid aan hem 

bevestigen, dat wij ons met de Geest in ieder cel verbinden en haar lichtvolle voeding schenken. 

  Jullie betreden dit gewaad weer en voelen de instralende levenskracht tot aan de voetzolen naar 

binnen gaan, van daaruit stijgt ze omhoog, stroomt door de voeten, de benen. Jullie ondergaan in 

het Centrum van de goddelijke Orde, de lichte rotatie als de wijzers van een klok. Hier verblijven 

jullie in gebed: “Vader, naar deze, Jouw goddelijke Orde wil ik ook mij als mens geheel en al 
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begeven. Ik vraag Jou, doorstraal mij met Jouw heilige Orde, zodat al mijn gewaarwordingen, 

mijn gedachten, mijn daden in het Licht van Volkomenheid kunnen bestaan”!  

In de tweede week kunnen jullie, in het centrum van de Wil verblijven: “Ik leg me in 

Jouw goddelijke Wil neer Vader, wil als een blad in de wind Jouw Liefde, of conform een 

druppel in de verre zee, Jouw Barmhartigheid zijn, niets vragend, niets verwachtend, niets 

willend. In alles, wat me overkomt, erken ik Jouw heilige Wil, erken ik Jouw werken in de 

reiniging van mijn ziel. Leer me Jouw Wijsheid, Vader, leer mij, in al mijn broeders en zusters 

Jou te zien en daarmee het veelvoudige in de Eenheid te begrijpen! Wek in mij de heilige Ernst, 

in de navolging van Jouw Zoon, waarin Jij Zelf Je in Jouw Liefde buigt naar de kinderen in het 

aardekleed! Leer mij geduld, gelatenheid, overgave en deemoed, leer mij jouw Liefde, die geen 

onderscheid maakt en geen grenzen trekt, die alle in de volkomenheid ziet en leer mij 

Barmhartigheid te beoefenen! Zo worden Jouw essentie en hoedanigheden, O hemelse Vader, in 

mij weer tot geestelijk leven opgewekt, dat me naar huis draagt naar Jou, alle incarnatie-

ervaringen ingezameld en mede opgelost, wat ook in ruimtetijd aan pijnen ligt”. 

Ook deze meditatie is jullie alleen als suggestie gegeven, laat je door Mij in je tot eigen 

intuïtie voeren.  

 

AMEN 

 

 

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 62 
 

Mijn vrienden, Ik, JEZUS CHRISTUS, groet jullie en straal in jullie hart het gevoel van 

Mijn glimlach binnen. Jullie wandelen over de smalle brug van deze aarde, jullie doen moeite, 

om aan Mijn hand te gaan en toch lopen jullie hier en daar als schapen, door een wolf bedreigd, 

uiteen in plaats bij Mij, de goede Herder, zeer dicht aangesloten te blijven en daardoor 

gelatenheid te leren. 

Beloofde Ik jullie niet storm? Het kan niet anders, want jullie weg over deze aarde heeft 

voor jullie een hogere betekenis, als enkel in de zorgen om het alledaagse bezig te zijn. Jullie 

hebben je opgemaakt, om gezamenlijk de weg naar Huis, naar het Licht te vinden. Jullie hebben 

besloten, om op deze weg naar de thuishaven, je medemensen mee te nemen en ook in de 

Schepping te werken, opdat deze weer naar het Licht zal worden gedragen.  

Opdat jullie Licht kunnen zijn, wervelt Mijn storm al het donker in je omhoog. Enkel voor jullie 

begrip: Laat het stof alleen in Mijn wind vliegen en maak het niet zwaarder door je verstand! 

Laat jullie diepste innerlijke door Mij ontsluiten, opdat jullie innerlijk tempel in het Licht 

van de Eeuwigheid – in het hier en nu – helder uitstraalt! Dan leef je in het moment, verblijf je 

niet meer in het verleden en denkt ook niet aan de toekomst, zoals Ik jullie het al vaak leerde. 

Opdat je deze al tegenwoordigheid vindt, moet je ook bewust zijn, dat je steeds nog vaak in het 

verleden of in de toekomst zwerft. Hoe vaak je zo dus als een geschrokken schaapje schijnbaar 

van Mij vandaan rent. 

Beseft, dat je door de scholing zover gevorderd bent dat Mijn Geest in en door jullie ieder 

moment van het leven mogelijk werken kan! Maar dit kan Ik alleen maar, als jullie in de 

gelatenheid, in het absolute vertrouwen, in het geloof en in de Liefde tot Mij staat. 

Kijk, het is herfst, en de winter nadert. De winter stopt toe, wat er in de herfst afgedwarreld werd. 

Waardoor het afgedwarrelde – naar zijn inzicht – tot enkel herinnering worden kan, benodigd het 
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Mijn storm in jullie en vooral jullie Liefde tot Mij, Ik die jullie toch zo nabij ben, waarmee jullie, 

wat ook steeds gebeurd, opgewekt je weg verder wandelen. Want Ik heb de werktuigen nodig, die 

vast in zich, dat betekent in Mij, in hun innerlijke tempel rusten, daardoor die beproevingen. Dan 

kan de winter komen, die alles met zijn witte pracht kan toedekken. 

Er is een zekere tijd van verstarring, de voorbereiding, een tijd van rust – het rusten in 

Mij. Met het symbool van de lente breekt het Leven, dat Ik in jullie ben, dan met de sterkste 

Kracht te voorschijn, en naast al jullie aardse bezigheden volbrengen jullie de geestelijke 

opgaven die jullie eens beloofden te doen. Opgaven, die je als zulk op het moment bewust bent, 

als je in de daad staat. 

Jullie kijken op je Leven terug, op de werklust, op je beroep, en met bezorgde ondertoon 

vraag je Mij: “Heer, hoe kunnen wij in deze aardse nood ook nog geestelijke opgaven vervullen? 

We dragen toch al aan het aardse genoeg!” Zie, dat is jullie tegenwoordige (toenmalige) 

bewustzijnstoestand! Groeien jullie echter in het vertrouwen, dan verkrijgen jullie de gelatenheid 

en leeft in de volheid, ofschoon het jullie aan dit of dat nog schijnbaar ontbreekt, want aan jullie 

is de hele Schepping! 

Waarom zijn er voor jullie als troost gedichten geschonken, zoals een voorbeeld op deze 

avond? [Wanneer men gelooft, het gaat niet meer, komt er van ergens een lichtje weer.] Begrijp 

met dit, wanneer ze je in de gedachten terugkomen, Mijn opwekking voor jullie, werkelijk het 

Licht aan het einde van de tunnel te zien en niet alleen te zien, maar je op dat moment dat ook 

gewaar te worden! Dat geldt voor ieder van jullie. 

 

Je zult steeds weer moeilijkheden op deze aardbol hebben, want jullie zijn midden in de 

strijd. Het Licht is weliswaar ook in de materie, maar het is hier niet de thuishaven. De straling is 

zo naar beneden getransformeerd, dat het verlangen in jullie de oerbasis is van al jullie 

ontberingen. 

Wat, Mijn getrouwe schare, kan jullie hier op aarde gebeuren? Alles kan jullie afgenomen 

worden, uiteindelijk het aardse leven – denkt aan Mij – maar een ding zal de duisternis niet 

gedaan krijgen: Jullie het geestelijk te beroven. Jullie ziel is vrij. Het geestelijke Kind, de zoon, 

de dochter, is vrij. 

Waarom werd Ik aan het kruis genageld? Bij dit donkerste punt in het materiële gebied 

geloofde de duisternis, de overwinning met inspanning gewonnen te hebben. Echter daar, waar 

het ´t donkerste was, lichtte Mijn Geest helder op en Mijn Licht verzonk in al Mijn aardse 

kinderen, in de mensen, of in het zielenkleed als ondersteunende Christusvonk, waarmee ze 

langzaamaan midden in de duisternis beseffen, dat het Licht door de duisternis niet overwonnen 

wordt en dat er slecht één weg bestaat: De weg terug naar het Licht! 

Wat dat betreft bestaat er geen afwijkende stelling. De trein moet in één richting terug. Hij 

kan nog vele omwegen maken, dat betekent in slangenkronkels, maar het bewustzijn, dat zich 

door de duisternis verloor, vindt zo, of zo weer het Licht terug, totdat het besef komt, dat ze deze 

nooit verlaten had. 

Alles wat zich hier in het materiële afspeelt, is bewustzijn. Niet alleen hier, maar wanneer 

je dit bewustzijn optilt, zoals Ik het jullie in de meditaties leer, verkrijg je ook de innerlijke 

vrijheid van een zoon, een dochter van de Vader weer, die je in alle Eeuwigheid en sinds alle 

Eeuwigheid als erfgenaam van de Vader bezit, want in Hem is geen begin, is geen einde. Daar 

jullie uit Hem zijn, zijn jullie ook zonder begin, zonder einde. 

Het is enkel het bewustzijn, dat naar zo´n laag niveau naar beneden getransformeerd werd, dat 

jullie geloven, dat de Adem om te Leven jullie ontnomen werd. Terwijl jullie je weliswaar in je 
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innerlijke verdiepen, verheffen jullie je bewustzijn en treedt in de gelatenheid van een Kind het 

Allerhoogste binnen. 

Wat kan er zoal gebeuren? – Het is allemaal goed, zoals het is. Volkeren komen en gaan. 

Kijk in het firmament: Sterren komen en gaan. Het Licht, dat jullie met je aardse ogen zien, is 

gedeeltelijk lang opgelost, en Licht, dat in de verte van de kosmos ontstaat, zien jullie nog niet.  

Waaraan ligt dat? Het ligt aan jullie enge bewustzijn. De grenzen plaatsen jullie zelf. 

Opnieuw zie Ik jullie gedachten: “O Heer, zeg, hoe kunnen wij in de alledaagse verplichtingen 

staande onze beperkingen ontvluchten?” Ik antwoord jullie: “Ook dat, wat je als verplichting 

ervaart, is jullie eigen begrenzing. Zou de verplichting vreugde geven, dan zou ze geen 

verplichting meer zijn, was ze geen grens meer, begrenzing. Het ligt opnieuw weer aan jullie 

bewustzijnsstand. Dat geldt voor elk niveau. 

Het staat jullie vrij om als schaap weg te rennen, om voor het schijnbare gevaar van een 

verscheurende wolf weg te rennen. Het is ook jullie eigen vrijheid, jullie aan de Herder, de Ik 

Ben, aan te vlijen. Op het moment van het aanvlijen, het bewijs van jullie vertrouwen tot Mij, 

verhogen jullie je bewustzijn en besef je in de wolf het drogbeeld van jullie eigen ingeperkte 

bewustzijn. 

Ik sprak vandaag ook over jullie dromen en hun betekenis, waar Ik jullie in de laatste 

openbaring op gewezen heb. Ook de gebeurtenissen in dromen toont de ziel jullie, of je hogere 

zelf, ook vaak een beschermengel, waarheen het schaap de vlucht neemt. Tegelijk worden je ook 

oplossingen aangeboden, die jullie weerom in absolute vrijheid aannemen of verwerpen kunt. 

Ongeacht, of je de oplossing aanneemt of verwerpt, de richting waarheen het schaap loopt, is in 

een kringbeweging, die steeds weer naar Mij voert. Dus waarom er eerst vandaan lopen? 

 

De archetypisch symbolen zijn voorbeelden van ervaringen en inzichten van jullie 

broeders en zusters van lang geleden. Jullie zijn met hen op zielsmatig - geestelijk niveau 

verbonden. Er bestaat geen scheiding! Iedere ervaring die je maakt, is gelijktijdig de ervaring van 

je naasten en omgekeerd. 

Door je onderbewuste vloeien de ervaringsstromen en delen zich mee. Deze 

ervaringsstromen werden door jullie hogere Zelf of je beschermengel gebruikt, om voor je in de 

huidige incarnatie van Ruimte en Tijd hulp te geven. Neem dit aan, en ben vol met vreugde, ook 

wanneer je na een droom, zoals beschreven, bedrukt ontwaakt.! Want ook de bedrukking is het 

gebaar van een bewustzijnstoestand, waardoor je weer Mijn nabijheid zoekt.  

Al het beschrevenen voert je standvastig voort op de weg, om uit jullie een bruikbaar werktuig in 

het aardse gebied te maken. Er is zoveel nood op deze aarde, en jullie allen, jullie die Mijn 

Woorden hoort of ook leest, waren bereid, Licht midden in de duisternis te zijn, te helpen, beide 

handen uit te steken – symbolisch – om de uitgezonden stralen tot het Oerlicht terug te sturen. 

Vang zoals met een vergrootglas de vele Lichtpunten om je heen op, en stuur ze terug naar de 

Vader! 

Iedere zuster, iedere broeder, de een of de ander die je ontmoet, heeft jou lichtvolle 

gedachten, de bundel in het vergrootglas, dat jullie zullen zijn. Alle menselijke problemen, die je 

bezig houden, verbleken in de nood, die zielsmatig op deze planeet heerst. Beginnend door de 

nood in de schepping, de dieren, tot naar al het leed, dat broeders en zusters wereldwijd dragen. 

jullie zijn de transformator! Jullie hebben de Kracht in jullie ontwikkeld. Deze Kracht kan 

door jullie tot daad worden. De daad kan enkel maar succesvol zijn, als uit de storm alles in de 

diepste bewustzijnslagen rust opgedwarreld heeft; als je het opgedwarrelde en daarmee je 

begrenzingen herkent en deze gemeenschappelijk met Mij in de tegenwoordigheid in en door 
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Mijn Geest oplost, waarmee de rust van de winter zich in je uitbreid, het loof zich in voedselrijke 

aarde verandert, waaruit de bloemenpracht in de lente ontstaan kan. 

Mijn zon wil in je opstijgen, Mijn zon wil in je opkomen en de nieuwe dag, het nieuwe 

leven aankondigen, niet alleen voor jezelf, maar voor de aarde, voor deze planeet. Kom en aarzel 

niet! Laat ons gemeenschappelijk verder trekken! Oefen je, naar je vrije wil in de 

bewustzijnsverhoging, terwijl je in de meditatie gaat! Ben Mijn Licht! 

De avond is gevorderd. Mijn Woorden beroeren je. Neem de komende dagen de Ernst 

mee! Laat je niet door mist, door de duisternis, door de treurigheid van de herfst te neer drukken! 

Het moet zo zijn. – begrijp ook hier de symboliek! Ga met Mij door de herfst, door de stille 

dagen, waar in de zon zo weinig schijnt. Juist in deze tijd kunnen jullie Mij, de Goede Herder, 

bijzonder dichtbij voelen. Zo als je beschreven hebt: “Als de nood het grootste is, dan heeft er 

hulp plaats.” Als de duisternis het grootste is, dan is het Licht het aanbreken nabij. 

Begrijp ook in de laatste Woorden, die Ik nu sprak, de symboliek voor jullie bewustzijn hier in 

Ruimte en Tijd! Geestelijk gezien bestaat er geen scheiding, daar ben Ik een met jullie, daar zijn 

jullie ook een met de Vader, daar ben Ik een met alles, wat er is. 

Mijn Ernst, maar ook de hemelse vreugde is met jullie! In jullie wereld van polariteiten is 

dit een tegenstelling, toch in de Geest zijn vreugde en Ernst een. 

Mijn Liefde zegent jullie! Zwaai je heen en weer in deze Liefde naar binnen! Besef, dat de 

pendelbeweging uiteindelijk voert tot het rusten in Mij! En bij het pendelen horen twee 

richtingen. Bevestig beide zijde in je! Verminder het uitdeinen, en je geraakt in de Eenheid met 

Mij, met je Oertoestand, met God! 

Meditatie: Beweeg al je ledematen – ontspan je! Span nu alle spieren krachtig aan, en 

voel zo je menselijke lichaam met al zijn spieren, al zijn organen – het Leven, de Liefde, ze 

schenkt je Kracht voor al je bewegingen! 

Word nu rustig, en ontspan je, adem diep in en uit, adem al het menselijke uit en adem de Adem 

van de goddelijke Liefde in! Alle spanning, alle zorgen, angsten adem uit! Je adem gaat nu rustig 

en harmonisch, hij komt en gaat, je laat het gebeuren Jullie horen het kloppen van je hart in jullie, 

de polsslag van het Leven, de Liefde, je wordt Mij gewaar. 

Ik ben in jou, Ik ben in jou, Ik ben ook in jou! Jij bent een met de Schepping met Mij, met 

Mij, Ik ben, Ik ben… 

Het lichaam, het menselijke gewaad, is nu volledig ontspannen, de ledematen zijn zwaar, 

ze zijn als met de aarde verwortelt, met de aarde een, je kunt je voeten niet optillen, ze zijn met 

de aarde versmolten. Jullie menselijke lichaam lijkt nu op een boom, die bewegingsloos in de 

aardse schepping staat en niet een enkele nog zo lichte wind windvlaag bewegen kan.  

Toch is het leven in jullie, het Leven uit God, jullie ziel.- Deze ziel laat nu bewust vrij, 

terwijl je jullie bewustzijn in haar legt! Nu kom, Mijn ziele schaapje, naar buiten uit de aardse 

begrenzing! 

Je schouwt aan jezelf voorbij en aanschouwt een lang wellend, helstralend gewaad en 

midden in jullie hart een lichtende straal, het correspondeert met het Licht uit de Eeuwigheid, de 

Liefde van de Vader. 

Je ziet, hoe deze stralen uit jullie zich verbinden met het leven uit God en daardoor met 

het Leven, dat overal om jullie heen door Zijn heilige Adem gezegend is. Aandachtig kijk je om 

je heen. Muren bestaan niet meer, want alles is voor de Ziel in Licht gedompeld, en Licht kent 

geen begrenzing. Ook de duistere nacht, die op jullie deel van de aardbol heerst, is verlicht door 

het Licht uit de eeuwigheid. Om Licht, dat jullie waargenomen hebben, en ook de ziel, de 

Eeuwige Liefde, dichterbij te kunnen brengen. 
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ullie schouwen met jullie geestelijke ogen om je heen en herkennen, in het Licht staand, 

hemelse Heerscharen, die hun handen naar jullie uitstrekken, bereidwillig om de Bond van de 

Eeuwigheid te vernieuwen: Een voor allen en allen voor een, voor Christus, om voor de Liefde te 

vechten. Een heilige Schouwer beroert jullie. Ook jullie reiken je broeder en zuster uit de 

eeuwige Thuishaven de hand. Een eerbiedwaardige kring tussen Hemel en aarde sluit zich. Jullie 

bewustzijn verruimt zich over je Aura heen naar de oneindigheid, een met de hemelse werelden, 

een met alle Zijn. Je schouwt in de sterrenwerelden en beseft, dat ook jullie sterrenbroeder en -

zuster zich bij deze vernieuwingsbond aangesloten hebben. 

Midden in de kring van de Eeuwigheid licht Mijn Kruis op en ligt als verlossing over de 

vrijheidsproeve van het volk van de kinderen. De lange balk “Liefde” vormt een gouden trap naar 

het hart van de Vader en jullie zien ontelbare wezens, die terugkeren naar de Oorsprong. De 

gekruiste balk, de dwarsbalk, is het geheim van de Broederschap van alle kinderen van de Vader. 

Vrede… jubelt een Engelenkoor! Verblind, maar vol onzegbare vreugde, schouwen jullie in het 

Licht. Nu keren jullie je om! Duisternis, donkere rookdampen verduisteren de blauwe planeten 

bij jullie voeten. In deze wolken zien jullie al de pijn, het leed van iedere creatuur. Je ziet ook 

jullie kleine zorgen en noden. Een stem zacht, tegelijk ernstig en toch liefdevol, maant jullie: 

“Nu, Mijn Kind, zie, uit Mijn heilige Erfdeel draag je macht en kracht in jezelf, om, al het 

donkere in Licht te veranderen!” 

Een vreugdevolle Ernst vervult jullie: “Ja, Vader, hier ben ik! Ontwaakt uit een lange slaap, sta ik 

nu in de vervulling in de Gemeenschap van Licht.” 

Een gedachte, een daad, een Gemeenschap voor allen, in Mij, Jezus Christus. Liefde, 

vrede jubelt vernieuwd het hemelse koor! Liefde, vrede, straalt door jullie de planeet-aarde 

binnen, het donker begint op te lichten. 

Keer nu terug van jullie kosmisch uitstapje, maar bewaar in je innerlijke de Eenheid, 

neem ook de Ernst mee in je dagbewustzijn! Nog een keer schouwen jullie met je geestelijke 

ogen in de hemelse werelden, groet ze vol tederheid, je kijkt omhoog naar de sterren en groet je 

sterrren-broeders en -zusters. Jullie buigen je allen voor God, de eeuwige heilige Vader-Oer, In 

diepste deemoed en innigste dank neem je aardse kleed, het lichaam, weer aan. Het is allemaal 

goed, zoals het is. 

De ziel bidt: “Geliefde hemelse Vader, Jouw Barmhartigheid kan door mij in deze wereld 

naar buiten stralen. Ook al heb jij mij getoond, hoeveel onbarmhartigheid op deze wereld is. 

Jouw werk, o Vader, is door Barmhartigheid gekroond. Zo zal door mij en al de Lichtdragers in 

het Verbond zich het gouden licht van Barmhartigheid op deze aardbol uitbreiden. 

Ik buig me voor Jouw Liefde, o Vader, die al de pijn, het leed draagt. Ik vraag om 

vergeving voor de liefdeloosheid van de mensen. Vader, voor Jouw Liefde buig ik me en vraag 

ze, zodat ze Mijn mensen doorstraalt en hun onbekwaam maakt, ooit weer liefdeloos te handelen. 

Ik dank voor het Geduld, heiligste Vadergeest, dat Jij met mij hebt. Geduld, machtiger 

dan de hoogste berg van deze aarde. Geduld, die steeds weer de zon laat opgaan over 

rechtvaardigen en on-rechtvaardigen en met gelijke goedheid en zachtmoedigheid schijnt.  

Vader, leer mij Jouw Geduld, dat ik te allen tijde Geduld met mijn broeders en zusters en met 

mezelf heb en de rechtvaardige deemoed laten heersen. 

De splinter van het Wereldkruis wil ik graag dragen en niet langer klagen, laat staan 

bokkig zijn. Leer mij, de Ernst van deze tijd te beseffen en laat mij Jouw Ernst steeds sterker 

ervaren, waardoor ik niet meer in tijd en ruimte zwenk, zoals een grashalm in de wind, maar in 

Jezus Christus zeker ben voor de Eeuwigheid! 
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Jouw Wijsheid, Vader, wil ik stap voor stap ontsluiten, zodat ik in Jouw Wijsheid de 

traagheid van mijn mensen begrijp, me in Jouw Wijsheid leer bewegen, om Jou vanuit hoger 

inzicht meer volkomen te kunnen dienen. 

O Eeuwige heilige Vader, Jouw Wil geschiede in mij en door mij. Mijn eigen-willen leg 

ik op het altaar van mijn Liefde tot Jou. Moge al het menselijk willen in deze Liefde, in het Vuur 

van de reiniging opgaan en met Jouw heilige Wil geheel en helemaal doorstralen! 

Zo voltrekt in mij Jouw heilige Orde, O Vader, en geef mij kracht, op dit gebied van de 

materie in en uit jouw Geest te leven en te werken.” 

Adem nu diep in en uit en ervaar de Levensstroom door je lichaam pulseren! Nog een keer luister 

naar je hartslag: Liefde, Vrede, Zegen, Licht. 

 

 

AMEN 

 

 

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 63 
 

Vraag: Waarom is de schepping door God geschapen geworden? In hoeverre heeft God 

ons als Zijn tegenhanger nodig? Welk spel wordt met mij gespeeld? 

  Antwoord: Lieve broeder, Ik, JEZUS CHRISTUS, antwoord jou en daarmee jullie allemaal op 

je innerlijke vragen. Ziet, op zuiver geestelijk niveau is de Schepper niet van het geschapene 

gescheiden! Schepsels en Schepper zijn Een, Een Geest. 

   In de toestand voor de Schepping was jij als Zoon, als Dochter, ´n gedachte van God, sinds alle 

Eeuwigheid in Hem. Hij, de Al-Ene, zag jou al steeds als Zijn zoon, als Zijn dochter in zich. De 

Liefde, die door God tot Zijn gedachte, die jij bent, stroomde, plaatste je in de individualiteit, in 

menselijke woorden uitgedrukt: in een geestelijke Schepping en God gaf het je als Vader te 

kennen. Toch zijn in het zuiver geestelijke-, Ik herhaal, schepsels en Schepper niet gescheiden. 

  In deze Eenheid heeft het schepsel aandeel in God en ook aandeel, wat Ik telkens als Erfdeel 

uitdruk, aan de Scheppingen, dus de gedachten van God in Scheppingen uitgedrukt toegekend 

gekregen. 

  Dat is jullie OORSPRONG, die jullie moeilijk in ruimte en tijd kan worden uitgelegd. In het 

begrip van tijd/ruimte-uitgedrukt, schiepen jullie aeonen in de geestelijke werelden, in vreugde, 

in harmonie, in Eenheid. Maar kijk, de schepsels zouden eeuwig alleen een marionet van de 

Schepper zijn gebleven, als de Schepper de schepsels niet tegelijkertijd de vrijheid had 

geschonken, naar eigen wil mee te scheppen en mee te vormen. 

  In dit geschenk moest echter ook de vrijheid ingeruimd worden, naar eigenzinnigheid, dus naar 

eigen voorstellingen en niet naar de Wetten, die in zuiver geestelijke Liefde zijn, te scheppen en 

te vormen. In deze vrijheid, die de Schepper zijn schepselen gaf, lag dus al de mogelijkheid van 

de Val. Nu vraag je naar de naam van dit spel. De naam van dit spel heet de vrijheid.  

  Het schepsel zou in absolute vrijheid het licht, maar ook de duisternis kunnen doorlopen. Licht 

veronderstelt duisternis, zo legde Ik uit. Waarom? Dit is eveneens in de wet van vrijheid 

gegrondvest: Zou het schepsel alleen het licht kennen, dan bleef het eeuwig een marionet. Kent 

het echter ook de duisternis en doorloopt het deze, dan ontstaat er de ware vrijheid van een 

schepsel. 

  Nu verwijs Ik naar een door jou verteld verhaal (zie 53
e
 scholing ) over de gehoorzaamheid, 

respectievelijk ongehoorzaamheid. Slechts de ongehoorzaamheid tegen het gebod van de 



 220 

oudsten, de geliefde te bezoeken, bracht de vrijheid, de betreffende stad op adelaarsvleugels te 

verlaten.  

  Alleen de ongehoorzaamheid tegenover de regel van de Alvader te handelen, laat het schepsel 

de vrijheid ervaren. In deze vrijheid ben jij als zoon/dochter tot de huidige toestand door de 

diepte gegaan. In deze toestand ben jij in je diepste innerlijk -let maar op je innerlijk-ongelukkig. 

  Een onbepaald verlangen ligt in je. Je weet dit niet te duiden, voelt je bekneld en gelooft, de 

oorzaken in je huidige levenssituatie te vinden. De oorzaak ligt veel dieper. Het is de toestand, 

laat Ik een gelijkenis geven, van de verloren zoon, kort voor de omkering. Weliswaar ben jij 

menselijk gezien allang op de terugweg, geleid door Mij, Jezus Christus, maar het aandringen van 

je hoger zelf is machtig geworden en je vertaalt dit aandringen als ontevredenheid met je 

menselijk zijn. 

  Indien je echter beseft, dat dit aandringen, het aandringen is van de zuivere Zoon/de zuivere 

Dochter, die je innerlijk bent, gericht op het goddelijke erfdeel, dat in je ligt, dan open jij je voor 

het binnenstromen van de volheid en je ervaart je oereigenste Damascus-belevenis. Jij hebt Mij al 

twee keer horen roepen. 

  Met alle duidelijkheid heb Ik je beroerd en je zult Mij nog een keer horen. Bij de derde keer, 

Mijn zoon/Mijn dochter, jij Mijn vriend, Mijn vriendin, zal je binnenste zich verruimen en je 

beseft, dat het verstand zich nog veel meer met het hart moet verbinden, zodat geduld, liefde en 

barmhartigheid in je naar binnen kunnen stromen en je dan, uit de volheid scheppend, door je 

leven wandelt. 

  Dan beleef je de dwang, die je van buiten opgelegd wordt, niet meer als zodanig, maar je beleeft 

je als zoon/dochter, die in vrijheid de stappen over de aarde doet. 

  Beperk je niet door je voorstellingen! Zie, de uitgestrektheid van de gezamenlijke schepping ligt 

voor je voeten! In je verlangen wil je graag het uiterlijke pantser van je huidige mens-zijn 

opblazen. Maar begrijp, dat deze gevangenis, vanuit een ander gezichtspunt beschouwd, juist een 

genadegeschenk is. Mijn Liefde is met je. 

  De avond is gevorderd en Ik vraag jullie een beetje geduld om Mijn woord nog op te nemen en 

je aan deze vibratie over te geven. 

  Jullie leven thans aan het begin van een nieuw tijdperk, waarover jullie gezegd werd, dat Mijn 

knechten en maagden voorspellen, ze in de toekomst kunnen kijken en dat ze droombeelden 

hebben. Loop waardig, zonder angst, door het voor jullie nog ongewone gebeuren! 

  Door de voorafgaande scholingen heb Ik jullie geleerd, dat angst alleen dan aanwezig is, 

wanneer het je nog aan liefde ontbreekt. Doordat jullie Mij tot hiertoe gevolgd zijn, hebben jullie 

getoond liefde te hebben. Maar laat deze liefde tot een vuur worden en jullie restangst gaat in 

vlammen op. Wat kan er gebeuren, als jullie, verenigd met Mij, door ruimte en tijd gaan? Alles is 

voor jullie nu, tegenwoordige tijd. Verleden en toekomst beschouwen jullie dan vanuit een hoger 

standpunt. 

  Ik neem een droom als voorbeeld, die vooruit schouwend de wisseling aankondigde van een 

zuster naar een ander bestaansniveau. De mens met zijn gedachten verbindt dood nog steeds met 

iets negatiefs. 

  Wat echter is de dood? De dood is bevrijding, is verlossing, is Eeuwigheid, is leven, want de 

werkelijk doden, zo leerde Ik jullie, zijn de niet in-de-Geest-ontwaakten. Voor wie echter in Mij 

ontwaakt zijn, leven eeuwig, is de dood een vriendelijke broeder, die in de vorm van een engel je 

de hand reikt, om bij de overgang van dit aards-materiële naar een geestelijke te helpen. 

  Aan dit proces zit niets spookachtigs, alleen jullie voorstelling, jullie mening, vormt nog je 

gedachten. Verander je gedachten en jullie begrijpen de wijsheid in Mijn Woord! Maar jullie 

beseffen ook de genade, die jullie is geschonken, dat jullie nu aan Mijn hand de stappen in de 
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zijnstoestand van de eeuwigheid kunnen gaan. Deze zuster nam echt zacht afscheid door een licht 

geruis aan het raam en tegelijk trilde de boodschap naar jou, lieve broeder: “Het is allemaal goed, 

zoals het is! Niets ligt meer tussen ons!” 

  Alleen je mens volhardt nog in oude gedachten. Zie, neem deze boodschap dankbaar aan en 

begeleidt deze zuster met je gebed in het licht, want de roep aan het raam was tegelijk aan jou de 

vraag om de ziel verder met gedachten en gebed te begeleiden. 

  Besef, Mijn getrouwe Schare hier en overal, dat in de toekomstig tijd zulke belevenissen vaker 

zullen voorkomen, ja langzaam aan tot jullie gewone dagelijkse leven behoren Want de scheiding 

tussen aards-leven en ziele-leven moet opgelost worden. Alleen dan zijn jullie in staat, op 

geestelijke niveau bewust jullie zielen te helpen, waar nodig is. 

  Om jullie standvastigheid te testen, komen symbolen in jullie droom naar boven, die jullie hier 

en daar nog beangstigen, maar alleen, opdat jullie je nog bestaande angsten in gaan zien en deze 

in liefde voor Mij oplossen. 

  Angstvrije lichtwerkers heb Ik nodig! Je bewustzijn op dit aards niveau is nog beperkt. Jullie 

kunnen nog niet bewust tegelijk op meerdere niveaus bezig zijn, maar Ik wil jullie tot dit 

bewustzijn voeren en jullie je geestelijke capaciteit laten ervaren. Jullie zijn onbegrensd, zoals 

God, je Vader, onbegrensd is. Buiten het tijd/ruimte-gebeuren werken jullie op vele plaatsen 

tegelijk en je huidige bewustzijnstoestand correspondeert met al jullie vroegere 

bewustzijnstoestanden in het tijd/ruimte-gebeuren en werkt zich ook uit. 

  Wanneer jullie dit niet met je menselijke verstand kunnen begrijpen, dan vraag Ik jullie, met je 

harten-beleven in deze Wijsheid te duiken, want buiten het tijd/ruimte-gebeuren is alles 

gelijktijdig, alles eeuwig, alles NU. Binnen het tijd/ruimte-gebeuren werkt jullie verruimd 

bewustzijn zich eveneens uit, alleen beleven jullie de verruiming stapsgewijs. Gisteren hebben 

jullie nog zo gedacht en gehandeld, vandaag handelen en denken jullie zo, en morgen zal jullie 

bewustzijn nog meer tot in de oneindigheid verruimd zijn en jullie handelen en denken zal 

opnieuw anders zijn. 

  Jullie bevinden je schijnbaar als gevangene in deze tijdslijn, en toch zeg Ik jullie: Jullie zijn vrij, 

want jullie ziel kent beide toestanden, de toestand in gevangenschap van ruimte en tijd, maar ook 

de toestand van de vrijheid, de toestand van de Eeuwigheid, bv. in de slaap. Vaak ontwaken jullie 

vroeg in de morgen in een gelukzaligheid, verkwikt, vol vreugde, gesterkt en daadkrachtig. De 

ziel bevindt zich s´nachts in hoogste domeinen en neemt de vreugde hieruit mee naar het aardse 

leven. Het lichaam ontvangt de stralen van de ziel, die zich in hem als gevoel uitdrukken. 

  Een andere keer ontwaken jullie droevig, terneergeslagen. Jullie angsten hielden de ziel op 

aardse niveau vast, ze werd niet vrij. Aldus wandelde ze over deze aardbol, vergezeld door de 

angsten van de mens. Deze angsten verbonden zich tijdens de zielentocht met angsten van gelijke 

soort en zwaar beladen keert de ziel in het aardse lichaam terug en laat alle last via het lichaam 

voelen, bv. onwel zijn, pijnen en dergelijke. Beide toestanden, de eerste als wel de laatste, dienen 

jullie tot inzicht, begrip. 

  Moe en terneergeslagen ontwaken alleen diegene, die zich voor het inslapen niet vol vertrouwen 

aan Mijn borst gevlijd heeft, die het aardse werk niet in Mijn handen gelegd heeft en om zegen 

daarvoor gevraagd heeft. Want met de vraag om zegen wordt alles gereinigd, wat op deze dag 

niet zo gelopen is, zoals het had kunnen zijn. 

  Als je in deze zegensfeer inslaapt, maakt jullie ziel zich los. Vrij en bewegelijk streeft ze in 

Eenheid met Mijn Geest naar hogere gebieden of ze wordt omringd door vele helpengelen, en 

samen met hen, en met Mij, doorschrijden wij de sferen van de materie of ook de gedeeltelijk 

materiële werelden, om daar in Liefde te dienen, waar deze dienende Liefde maar nodig is. 
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  Let verder goed op je dromen, want ze zeggen heel veel over het bewustzijn en de toestand van 

je zielenleven. Voor uitleg wend je tot Mij. Vraag Mij, wanneer je iets niet begrijpt en Ik geef je 

de juiste impuls. Ook hier ben Ik bereid, jullie via de archaïsche droombeelden meer informatie 

uit de Geest naar je toe te laten komen, want ook voor het dromen geldt, dat het in drie niveaus 

verloopt: het materiële-, het ziele-, en het geestelijke niveau. 

  Het materiële niveau wordt door vooruitschouwende dromen nu steeds vaker aangesproken. Het 

zielenniveau wordt door archetypische beelden van sprookjes, mythen, symbolen verklaard. Het 

geestelijk niveaus verklaar Ik jullie apart, ieder afzonderlijk, want de betekenis van dromen 

onderscheiden zich hier per persoon, want ieder van jullie heeft geestelijk andere opgaven 

aanvaard. 

  Jullie allen hebben de Bron van Mijn “Ik Ben de Ik Ben”, het Woord, het levende Water in je en 

Ik vraag je vertrouwen voor de impulsen, die uit je innerlijke opstijgen. Jullie staan onder Mijn 

bescherming en wanneer jullie moeite doen, om vanuit je eigen wil steeds de wil van God te 

zoeken, dan voer Ik je via je zwakheden en wel zo, dat je daarover struikelt, ook in het materiële. 

Dat er geen toeval bestaat, dat kunnen jullie bij zulk gebeuren meteen navragen: “Heer, toon me, 

over welke stenen-des-aanstoots van mijn ego val ik nog steeds?” Op hetzelfde moment, nog 

voordat je de vraag tot een goed einde hebt gebracht, toon Ik je in een flits van inzicht, waaraan 

het bij jou ontbreekt, zodat je in staat bent, dit punt te overwinnen, want alleen dan mag Ik je 

helpen. 

  Heb daarom geen angst, dat onwaarheid je op een dwaalspoor brengend uit eigengereidheid, de 

dans ontspringt. Jullie staan onder Mijn bescherming, dit herhaal Ik met nadruk! Deze 

bescherming voert je tot een zelfstandige zoon, een zelfstandige dochter, die uitsluitend naar het 

eigen innerlijke luistert en uiteindelijk alleen dit als voor zichzelf geldend beschouwt. Alle 

uiterlijke wijsheden zijn jullie alleen maar als begeleiding gegeven. Wat je niet als innerlijke 

waarheid begrijpt, blijft alleen gehoord of gelezen. Alleen wat je van binnen in jezelf 

verwezenlijkt, is voor je huidig bewustzijn waarheid.  

   

Ik leid jullie thans in een meditatie: Beweeg van te voren nog even krachtig je spieren! 

Span ze allemaal aan! Onderga de kracht, die Ik in jullie ben! Laat nu alle spieren los, doordat 

jullie je de vloeiende goddelijke Energie voorstellen, hoe deze binnenstroomt, door jullie 

pulseert, iedere spier, die nog verkrampt is, losmaakt, iedere afzonderlijke hersencel, iedere 

afzonderlijke lichaamscel in beroering brengt en ze in de hoogste trilling van het geestelijk Zijn 

verheft! 

  Licht, heiligste Licht uit de Vader/Moeder-Geest, beroert je, Mijn Kind. Je tilt je hoofd omhoog 

en kijkt naar het Licht. Laat je blik niet zakken! Laat al je gedachten aan je voorbij gaan, zonder 

je met hun te identificeren! Concentreer je nu op het Licht! 

  Via de zielen-ingang bij het achterhoofd stroomt het naar het centrum van barmhartigheid. 

Zacht trilt in jou de barmhartigheid van de Vader/Moeder-Geest. Liefde stroomt in jou naar 

binnen en verbindt zich met de liefde in jou. Uit de liefde kwam je, tot liefde keer je terug, liefde 

zijnde en niets dan liefde. Je bent vervuld door het geduld uit de eeuwigheid, behoedzaam een 

stap voor de andere zettend, opdat de volheid van het licht je langzaam aan omhoog draagt en je 

niet terneer slaat. 

  Je hoort het kloppen in je hart: “Ik heb je lief, Mijn kind! Ik houd van jou, houd jij ook van 

Mij?” De hartslag wordt stormachtig: “Ja Vader, ik houd van Jou! De ernst doortrilt mijn aardse 

zijn met iedere slag van mijn hart, de ernst van de opdracht, Jouw lichtkind te zijn, verbonden 

met de vreugde, het te mogen zijn.” 
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  Jullie blik gaat nu door de kring. “Zie, Mijn Kind, je geestelijke zien verruimt zich via je 

hartengevoel, gaat uit via je lichaamshuis en kijkt naar de nabije en verre schepping. Werelden 

zie je aan je voorbij glijden, werelden, die komen en gaan.” 

  En je kijkt nog verder en ziet geestelijke planeten om geestelijke zonnen cirkelen. Op de 

oneindigheid is je zien juist ingesteld en je gewaarwordingen trillen in deze oneindigheid van het 

eeuwige Zijn naar binnen. Je beseft, Mijn Kind, je hartslag is nu in het ritme van de Liefde, die in 

de gezamenlijke Schepping werkzaam is. Jij bent niet dat klein mensje in het aardse gewaad. Zie, 

hoe alle zonnesystemen in jouw cirkelen. Jouw bewustzijn is onbegrensd, oneindig ver straalt het 

in het bewustzijn van je Oorsprong, in het hart van de Vader/Moeder-Geest naar binnen. 

  De kringloop is voltooid, de scheiding op dit moment opgeheven. Zie, Mijn kind, de scheiding 

van het eeuwige Zijn is alleen in je voorstelling, niet in je diepste geestelijke beleving, Dus 

schrijdt binnen in de wijsheid, waaruit je in toenemende mate schept, daar je jezelf bereidwillig in 

de goddelijke wil voegt met orde in je en om je is. 

  Alle cellen ademen de Geest van de oneindigheid. Het aards lichaam is krachtig doorstroomd. 

Nu keert je blik terug en daarmee haal je weer je bewustzijn binnen, om dit op de aarde, je 

tegenwoordig verblijf in ruimte en tijd, te sturen. 

  Jouw geestelijk zien kijkt door het centrum van orde naar de planeet aarde. Onrustig trilt deze 

onder je voeten, tuimelend in het magneetveld. Liefde, hoog-trillende liefde stroomt via jou naar 

deze planeet, die met geduld, liefde en barmhartigheid van de Moederlijk/Goddelijke aspecten 

doorstraald zijn, ja een deel heeft zich in deze aarde laten zakken en roept naar jou en vraagt om 

bevrijding. 

  Waarlijk, jij bent niet dat klein mensje, maar een lichtkind uit de zuiver geestelijke schepping, 

naar beneden gegaan om in het verlossingswerk mee te helpen. Door jou stroomt opnieuw de 

gedachte van liefde, met machtige scheppingskracht uitgerust, naar de planeet aan je voeten. Een 

verdere gedachte komt erbij: Vrede. Onder jouw scheppende gedachte wordt het onrustige hart 

van moeder Aarde rustiger. De opbruisende vulkanische vloeibare gesteenten, heet gloeiend, 

worden afgekoeld. Je hebt kracht in je, Mijn kind, grote scheppende kracht. Gebruik deze! 

  Liefde, vrede en zegen vloeien via jou en door jou. Nu verhef je blik en kijk naar het leed, dat 

op deze planeet bij je medemensen nog heerst! Mijn Kind, jij bent uitgegaan om dit leed te 

verzachten. Vervul, zend stralen van vrede en liefde in de harten van je medemensen, juist nu in 

de adventtijd, de tijd van de voorbereiding op Mijn komen in jou! Krachtige 

scheppingsgedachten zijn in staat oorlogen te beëindigen. 

  Waarheen, Mijn kind, gaan nog je gedachten? Hoe vaak vergeet je deze te bundelen, omdat je 

niet bewust bent van je innerlijke opdracht. Zie ook het leed in de dierenwereld! Door jou, Mijn 

Kind, zal eens de leeuw vredig naast het schaap liggen, want Ik werk met Mijn en jouw Liefde 

samen, om het Paradijs werkelijkheid te laten worden. 

  Kom! Blijf niet langer hangen aan aardse angsten, zorgen, problemen, maar wees je jouw 

verheven opgave bewust, en ontsteek in je innerlijke hartenkamer kaarsen, die je Tempel 

verlichten om Mij welkom te heten! Voor elke scheppende gedachte, ja al voor iedere beleving 

staan de kaarsen, en de daad is gelijk de zuurstof, die de kaarsen nodig hebben, om helder 

stralend te verlichten. 

  Nu ben je met je gedachten weer in je innerlijke teruggekeerd. Je beleeft de trilling van de 

goddelijke orde, van de wil, van de wijsheid. Tot de volgende keer, Mijn Kind, vraag Ik je, 

verblijf in dit centrum van wijsheidsbewustzijn! Onderzoek jezelf in het licht van je waarheid, 

jouw eerlijkheid, waar jouw gedachten zich nog overal thuis voelen. Pak ze aan, de vagebonden 

van je verstand! Draag ze naar het centrum van goddelijke wijsheid, dat jou kan vervullen, opdat 

je jouw gedachten in machtig scheppende krachten verandert, om deze naar buiten te sturen en 
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daarmee aan het verlossingswerk mee te helpen! Ik leid jou en wil jou graag ook in diepere 

bewustzijnsniveaus leiden. Het ligt aan jou vrije wil, of je Mij wilt navolgen. 

  Nadat Jij het centrum van wijsheid intensief hebt aangesproken, ga naar je innerlijke tempel, het 

bewustzijnscentrum van goddelijke Ernst, en aanschouw de kaarsen, die je daar hebt ontstoken! 

Onderzoek jezelf, of het er niet nog meer zouden kunnen zijn, indien je zachtzinnig en 

deemoedig, uit je hart alles vergevend, door je dag gaat, vervuld van liefde, gepaard met 

barmhartigheid. 

Mijn zegen is met jou, met jou, met jou. Ik, jouw bruidegom, wacht op je met groot 

verlangen.  

 

 

AMEN 

 

 
DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 64 
 

Geliefde vrienden! Ik, JEZUS CHRISTUS, groet jullie! 

 

Jullie gesprek ging heden over de Instituties van de kerken en de binding, die jullie nog 

deels ervaren. Ik voer jullie terug naar het begin van de mensheid, zodat je begrijpt, waarom er 

zich steeds opnieuw instituties vormden, waarin hiërarchieën opgebouwd werden, die de leiding 

van de gelovigen overnamen. 

Toen de eerste mensen op aarde incarneerden, wisten ze nog niets over de natuurwetten. 

Ze konden meteorieten, inslagen, e.d. niet verklaren. Ze wisten niet waarom het dag, waarom het 

nacht werd. Ze werden bang, als de maan de zon verduisterde en vielen ter aarde van schrik en 

hadden angst, dat het zonlicht voor eeuwig zou kunnen verdwijnen. 

Nu waren er echter ook toen al geïncarneerde Lichtwezens, die dus het aardse kleed 

aannamen, om hun broeders en zusters op deze aarde te helpen en hun geestelijke ontwikkeling te 

bevorderen. Deze Lichtdragers zijn ook in het gebied van de duisternis binnengedrongen en 

moesten zich daar buigen voor de wet van die donkere wezens, die in hun onderzoeksdrang de 

duistere nacht wilden doorlopen. 

Omdat volgens de wetten het Licht de zonen en dochters van de eeuwig heilige 

Vader/Moeder-Geest niet volledig als mens konden incarneren, was het hoogste weten en het 

hoogste bewustzijn in hun menselijke lichaam afgedekt. Deze Lichtwezens konden hun Licht niet 

geheel mee naar binnen nemen, omdat het lichaam die hoge straling niet zou kunnen verdragen. 

Daarom moest het Licht voor een groot deel in de thuisbasis, in de zuiver-geestelijke hemel, 

achtergelaten worden. 

Zo kon het gebeuren, dat de Lichtdragers zich in het menselijk kleed verduisterden. Ze 

wisten meer als hun broeders en zusters en op grond van dit meerdere weten werden ze door hen 

vereerd. Deze verering voerde tot het ontstaan van een priester- hiërarchie in de eerste religies. 

Begrijp het zo, dat dit met “de val” van dat ogenblik met de Lichtdragers verbonden was. De 

verleiding van de duisternis benaderde hen en de Lichtdragers konden dit niet weerstaan. Ze 

lieten zich verheffen, vereren, en het priesterschap was geboren. 

Ongeacht waar je heen kijkt, deze priesterschappen bestaan in iedere religie, zelfs in de 

natuurreligies. Denkt aan de Sjamanen en kijk welke macht ze vandaag nog over hun stam 
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uitoefenen. Alle leidinggevenden in de Mensengeschiedenis waren eens Lichtdragers, die 

betrekking hadden op de religies, niet op wereldse regeringen, zoals vandaag. 

In de oertijd van de mensheid was het priesterschap tevens ook regering en naarmate, de diepte 

van de val van de Lichtdragers verder ging, waren ze, ondanks de uitoefening van de heerserstaak 

door God, de Vader, gezegend, omdat aan de mensenkinderen Licht werd gebracht. De 

heersenden schaarden zich geheel aan de zijde van de duisternis en begonnen met ruw geweld te 

regeren, angst aan te jagen en begonnen middels angst hun medebroeders en -zusters onderdaan 

te maken. 

Ook in Mijn tijd was er een priesterschap. Het is jullie overgeleverd, hoe Ik met die naar 

het gerecht ging. Uiteindelijk hebben ze me aan het kruis geslagen, omdat Ik hen de macht uit 

handen nam. Maar de Geest van liefde werkt door. Juist nu is een groot aantal van Lichtdragers 

op aarde geïncarneerd en wel overal, in alle religies en ook buiten de instituties. Allen hebben een 

gemeenschappelijke opdracht: De kinderen van God in de vrijheid voeren. 

Sprak Ik niet: “Waar twee of drie in Mijn naam verzameld zijn, daar ben Ik midden onder hen?” 

Zo bevestig Ik de Gemeenschap en ik heb ze steeds bevestigd,  

maar Ik zeg Nee tegen uiterlijke binding! Wie zijn uiterlijk gebonden? Diegenen, die geloven, 

zonder hun institutie, ongeacht welke naam deze heeft, niet tot de Vader/Moeder-Geest te kunnen 

komen. 

Wie onder jullie ontwaakte Geesten door het instituut heen kijken, die herkennen de oude 

anti-geest met zijn machtsstreven en de wil, uit de eigen wil geboren, zich de kinderen van God 

door angst gedwee te maken. Tegelijk zien die ook de Lichtdragers, die in het bewustzijn van de 

nieuwe geesttijd het godsvolk naar de vrijheid leiden, ze begeleiden, omdat deze groep nog 

leiding nodig heeft om geestelijk volwassen te worden naar een geestelijk vol bewuste zoon, een 

vol bewuste dochter van de eeuwig heilige Vader. 

De programma´s, die in jullie herinnering opgeslagen zijn, reiken dus ver terug tot aan het 

oerbegin van de Mensheid, want in het onderbewustzijn zijn jullie met allen verbonden, wat ooit 

in tijd en ruimte gebeurd is. Daarom zijn jullie met machts-structuren vertrouwd en het is heel 

natuurlijk, dat jullie, als je je eenmaal tot geestelijke vrijheid hebt ontwikkeld, hevig tegen deze 

machts-structuren gaan strijden. 

Na een zekere tijd van waakzaamheid (hoor de humor in Mijn stem) stoppen jullie met 

strijden en veranderen jullie van werkwijze in alles begrijpende liefde. Jullie zien de vertwijfeld 

worstelende Lichtbrengers in de instituties en vanuit barmhartigheid stroomt hun liefdevol jullie 

liefde toe. Begrijp, dat op deze manier ook alle rituelen zijn ontstaan! Ik heb al eens over dit 

thema gesproken en haal het even op. Wanneer je bv. alleen in de meditatie begeeft, dan heeft 

ieder van jullie nog zijn eigen moeilijkheden. 

Zijn jullie hier in Gemeenschap met elkaar verbonden en horen samen de meditatie, dan is 

er in jullie niet alleen je krachtvlam aangewakkerd, maar de vlammen van al je medebroeders en 

zusters verbinden zich met die van jou tot een machtig totaalvuur. Daarom is een meditatie in de 

Gemeenschap veel sterker, dan als jullie je alleen hieraan overgeven. 

Dit is nu daarom zo, omdat jullie je nu nog van de Gemeenschap verwijderd voelen, als 

jullie alleen zijn. Zijn jullie echter eenmaal in staat om innerlijk deze Gemeenschap steeds 

overeind te houden, waarbij het hier niet over enkele broeder of zuster gaat, maar de 

Gemeenschap kan naar eigen goeddunken uitgebreid worden tot vrienden, bekenden, uit een 

andere kring, dan zullen jullie diezelfde kracht bespeuren, als waren jullie allemaal persoonlijk 

bij elkaar. Nog ben je gescheiden. Je verlaat deze groep, je verlaat het huis, je gaat weer in jullie 

gewone dagelijkse leven terug. 
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De nieuwe tijd is de tijd van innerlijke verbinding. De nieuwe tijd is de tijd van de Geest, 

van de Moederlijke Geest, het Geduld, de Liefde en de Barmhartigheid en in deze drie aspecten 

bestaat er dan geen scheiding meer. Ook al doen jullie moeite, de innerlijke Gemeenschap bij te 

houden, toch weten jullie dit nog niet zo goed klaar te krijgen. Ik mag jullie graag troosten: Je 

staat aan het begin van een nieuw Tijdperk. In deze wordt niet alleen de scheiding tussen mensen 

op geheven, maar ook iedere verdere scheiding. 

Door nieuwe inzichten van jullie wetenschappers, door nieuwe leerovertuigingen worden 

langzamerhand allen, ook diegenen van jullie broeders en zusters, die nog geen geestelijke Weg 

gaan, daardoor overtuigd, dat er geen leven is, dat niet met al het andere leven correspondeert, of 

het nu de plantenwereld is, de dierenwereld, of het leven in iedere medemens.  

Wat is Leven? Leven is Liefde, Liefde ben Ik, in overdrachtelijke zin “het Hart van de 

Vader”. Dan stoppen ook alle “ Als….., ja, maar…, enz, enz...” zaken, want de mens ervaart 

geleidelijk in zich deze allesverbindende Eenheid en leert, uit de eigen innerlijke Wijsheid te 

scheppen. 

Wel zullen er dan ook nog steeds machtigen zijn, die zich staande willen houden, ja de 

strijd zal nog toenemen, omdat de machtigen hun macht zienderogen verliezen en daartegen met 

alle kracht vechten. Dit gebeurt vandaag ook al, en deze strijd neemt nog steeds toe. Maar het 

Licht, Mijn getrouwen, is niet te stoppen. Ik voer jullie in de nieuwe tijd. Waarbij je dit voorgaan 

niet meer in de betekenis verstaat, zoals je vandaag nog het woord “leiden” gebruikt. Leiden 

betekend voor jullie nu, dat je je buigt en laat leiden, en wel door iets, dat zich boven jullie 

plaatst. In het vervolg zal dit woord een andere betekenis krijgen, namelijk, dat Ik in jullie een 

geestelijke verbinding met je ziel ben aangegaan. De bruidegom, de Ik Ben, trouwt met de ziel, 

jouw ziel, die je bent. Beide zijn een en uit deze innerlijke Eenheid leiden jullie jezelf, een 

scheiding bestaat dan niet meer. In het bewustzijn waaruit jullie als bron scheppen, en waaruit 

zich voor jullie een rijkdom van ontelbaar nieuwe ideeën ontsluit, zal jullie huidige levenswijze 

volledig veranderen. 

De prioriteiten worden anders gesteld. Vanuit deze geestelijke Eenheid kan de mens niet 

meer anders handelen dan in deze Eenheid. Hij leeft met de Schepping. Hij leeft echter ook met 

door jullie -op dit ogenblik nog- gescheiden geestelijke werelden. De sluier tussen het hier zijn en 

aan gene zijde zijn, wordt opgelicht. Op grond van jullie hogere bewustzijn lopen jullie door alle 

gebieden en zijn verbonden met alles wat er is. 

Ik ben met jullie naar het verleden gegaan en naar de toekomst. Nu keren we naar de 

tegenwoordige tijd terug, in het hier en nu. Nog leid Ik jullie als de Heer, als Jezus Christus, 

zodat je alle muren, die jullie zelf bouwen, leren te doorbreken en ook de muur van de leiding 

oplost, waardoor je tot Eenheid komt. 

In dit hier en nu schenk Ik jullie een meditatie, maar hou je niet vast aan de Woord 

sterkte. Ze is als de voorgaande alleen voorbeeld, waardoor je verder kunt leren, je innerlijke 

domein te ontsluiten en je bewustzijn te verhogen. 

Beweeg nog een keer kort je ledenmaten en span de spieren aan! Nu los laten! Laat alles los: 

ziekte, zorgen, emoties, het verleden! Adem alles uit en adem Geest, Leven, Licht, Liefde in! 

 

(Pauze)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Licht is in je! Licht is ook buiten je! Licht, leven, overal in de materiële en niet materiële 

schepping! Alles ademt dezelfde Geest! Iedere cel van je aardse lichaam draagt leven, draagt 

licht. Wanneer het licht in de cellen verduisterd, verdwijnt de levenskracht en ziekte doet zijn 

intrede. Jullie zijn kinderen van het Licht en derhalve in staat om het Licht, het Leven in iedere 
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cel tot volle ontwikkeling te brengen, zodat je aardse lichaam de ziel met volle kracht kan dienen. 

Adem nog een keer krachtig het donkere, dat in jullie cellen zit, uit! Licht stroomt door je 

lichaam. Tot in je tenen ervaar je deze krachtige instraling. Je lichaam trilt, verbaas je niet! Deze 

trilling van Licht zal meer en meer toenemen, want de tijd van de Geest gaat over de aarde en 

Geest is Licht, is Liefde, is Leven. 

Je lichaam straalt met de wijzers van de klok. Alle cellen zijn op deze straling gericht, 

want de tegenovergestelde straling is ziekte, deze hebben jullie uitgeademd. 

Met de wijzers van de klok mee straalt het centrum van Barmhartigheid: “O eeuwige 

Scheppergeest, die Jij in Je Moederlijke aspect de Barmhartigheid bent, ook in mij bespeur en 

wek ik deze eigenschap op. Uit de bron van Barmhartigheid ontwaakt het inzicht met alles, wat 

leeft. Uit de Barmhartigheid ontwaakt ook de Liefde tot al het Leven. Beide centra zijn nauw met 

elkaar verbonden”.  

Liefde stroomt naar al onze broeders en zusters, waar van we hun gedrag vanuit ons 

huidige inzicht nog niet begrijpen, misschien zelfs veroordelen – begrijpen de albarmhartige 

Liefde tot allen, die net als wij de weg naar het Vaderhuis zoeken. 

Vanuit het Geduld schouwen we in de oneindige Tijdsruimte, de aeonenstroom van de 

mensheidsontwikkeling. In deze terugblik versterkt zich het centrum van Geduld, die de 

deemoed, de zachtmoedigheid zo eigen is. In dit goddelijke Geduld verblijven we in het hier en 

nu en buigen ons deemoedig voor alle broeders en zusters, wetende, dat iedereen worstelt, dat 

uiteindelijk iedereen thuis komt, waarbij hij beseft, dat het alleen het bewustzijn was, dat hij 

vanuit de plaats in het hart van de Vader uitzond, om deze zwarte nacht te onderzoeken. 

 

In deemoed zijn jullie je bewust, dat ook jullie door de zwartste nacht gelopen zijn! In deemoed 

begrijp je, dat niets jullie scheidt van anderen, dat ieders weg met de jouwe verbonden is. In 

deemoed begrijpen jullie verder, dat iedere in jullie rustende emotie uit de diepste lagen van je 

ziel stammen, uit incarnaties, waarin je precies zo gehandeld hebt en wezenlijk daartoe 

bijgedragen hebt, dat het kon gebeuren, zoals het ook vandaag in het hier en nu plaats vindt. De 

spiegel zwijgt dan pas, als je de ware vrijheid van die alles begrijpende liefde en barmhartigheid 

gevonden hebt. 

Mijn Woord naar jullie is ernstig en in deze Ernst stroomt het centrum van je hart. Het 

klopt nu in het ritme van het eeuwige Zijn, in de Eenheid met de adem van God. Onrustig, snel, 

vaak gaat de hartslag tekeer, wanneer er nog haat en wrevel uit het verleden in je is. 

Zo kunnen deze geestelijke Centra jullie in de komende tijd, conform je vrije Wil, 

bijzonder na aan het hart liggen. Besef uit deze Woorden uit jullie spraakgebruik, hoe belangrijk 

deze centra in je leven zijn. Wat ligt er nog allemaal bij je op het hart, daar het onrustig slaat? Of 

straalt het, zoals nu, in de Eenheid met al het leven, in de Eenheid met Mij? Dit centrum is 

tegelijk je innerlijke Tempel, waarin Ik jullie als je bruidegom tegemoet kom. Het is het centrum 

van de sterkste Lichtstraling. Wanneer het ontwaakt is, dan is jullie verstand met het hart 

verbonden, en jullie gedachten zijn in Liefde, in Barmhartigheid, in Geduld ingebed. 

Deze innerlijke Tempel is tevens de plaats, waar je alle beslommeringen van de dagelijkse 

strijd om te overwinnen in het Zijn kunt brengen. Ik ben hier om jullie iedere last af te nemen, 

jullie te versterken en te troosten, niet enkel door krachtstraling, maar ook met Mijn persoonlijke 

Woord. Hoe graag sprak Ik tot Mijn bruid op elk moment van haar Zijn. Ervaar nu het verlangen, 

dat jullie vanuit dit innerlijke niveau toestroomt, het verlangen naar de mystieke-vereniging met 

jezelf. Dat is dan het ware Kerstfeest. Ik en jij, Mijn zielenbruid, in heilige Wijding, …een Geest! 

Voortaan creëren jullie in toenemende mate uit de in je liggende Wijsheid en herkennen 

de waarheid, die verborgen is in alle religies en Gemeenschappen van deze aarde. Vanuit de 
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Wijsheid bevestigen jullie het Lichtvolle en veranderen datgene, dat nog donker is, om in Licht. 

Waarom ervaar je jezelf nog steeds passief? Jullie zijn de acteurs in dit Stuk, zoals jullie het 

noemen.  

De Heilige Wil van de Vader/Moeder-Geest begrijpt jullie en zou graag door jullie de 

eigenzinnigheid van deze wereld, van dit aardse zijn veranderen, zodat de goddelijke Wet van de 

Orde van de hemel kan uitstromen in deze aarde en deze planeet omhoog kan transformeren. 

Nogmaals: Jullie zijn de acteurs. Jullie zijn de medeverlossers. Jullie zijn Lichtdragers. 

Niet in de eigengereidheid van de mens, nee, maar met Mij, Jezus Christus, in de Eenheid van 

Geest en Kracht, van Liefde, van Licht. In dit bewustzijn stromen jullie in de ruimte van je Zijn, 

van het bewustzijn binnen, dat nooit van God gescheiden is. In dit bewustzijn ligt de hele planeet-

aarde in je handen en Licht stroomt door jullie in hen en jullie werken aan de crisishaarden 

midden in het gevecht van de duisternis als het alles oplossende Licht. In dit bewustzijn zijn jullie 

in gemeenschap met de zuiver geestelijke wereld, met alle sferen, met jullie 

sterrenbroeders/zusters, en je werkt mee aan de opheffing van ruimte en tijd. 

Alle kracht ligt in jullie. Benut deze! Mijn zegen stroomt, verbonden met verlangen, naar 

ieder van jullie afzonderlijk hier in de kring en overal! Laat Mij niet langer vragend aan je 

innerlijke deur staan! 

 

 

AMEN 

 

 

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 65 
 

  Mijn vrede is met jullie. Ik, JEZUS CHRISTUS, jullie vriend, jullie broeder, jullie 

begeleider, ben midden onder jullie. 

  Mijn trouwe schare, hier in de kring en overal in de komende tijd worden jullie, die mijn 

boodschappers van liefde zijn, bijzonder beproefd. Jullie gewaarwordingen zijn niet meer 

beschermd door het beschermpantser Mens, dat zich rond de ziel nestelde. Alle trillingen, die om 

jullie heen zijn, werken nu direct op je ziel in.  

  De genade, die versterkt uit het Oerlicht van de Vader op aarde straalt, zoals Ik al 

openbaarde, begint het zware, het materiële te doorlichten. Materie wordt omgevormd in hogere 

trilling en daarom worden ook jullie menselijke lichamen qua trilling geïntensiveerd. Vooral 

diegenen, die eens beloofden om Werktuig op aarde te willen zijn, worden door de verhoogde 

trillingen nog meer door de genade en het licht uit de zuiver-geestelijke Hemelen beïnvloed.  

  Dit Licht straalt in jullie ziel en beroert zacht iedere trilling, om deze af te stemmen op 

de liefde. Als de liefde nog trillingen aantreft, die hun resonantie nog hebben in negatieve 

gebieden, dan worden deze aangeraakt en hevig in het bewustzijn van de mens geslingerd. 

  Besef, Mijn geliefde schare, dat alles op elkaar inwerkt. Alles is trilling: de planeten, die 

samen met jullie aarde om de zon cirkelen, werken op elkaar in, ontvangend of bevruchtend en 

jullie hele Zonnesysteem werkt weer, kracht ontvangend van een naastgelegen hoger 

zonnesysteem, waarin jullie Melkweg, het voor jullie bekende Universum, ontstaan is.  

  Deze aarde, zeggen jullie astrologen[1995], staat onder een Marsjaar en onder Mars 

verstaan velen de oorlogsplaneet, die oorlogen ontketent. Maar er zijn altijd twee kanten te bezien 

op jullie -polaire- wereld. De planeet bestraalt de aarde. Van planeet-Mars gaat een spirituele 

werking uit, die voor een bepaalde tijd jullie aarde-planeet omhult. Deze trilling zoekt, conform 
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de goddelijke Wet, naar resonantie. Vind zij geen, dan wordt de eigenschap, die men aan de 

planeet Mars toeschrijft, omgevormd in liefde. 

  Een voorbeeld: Leven jullie met je omgeving hier of daar nog in onmin, dan wordt door 

de instraling van Mars de resonantie onmin/ruzie aangeraakt. Er komen uiteenzettingen op je af 

en jullie worden op de proef gesteld of jullie deze uiteenzettingen intussen met liefde tegemoet 

kunnen treden. Zijn jullie intussen, op grond van je ontwikkeling tot liefde geworden, dan kan 

deze uiteenzetting, die op je pad komt, geen resonantie meer vinden. Er trilt bij jullie niks meer 

mee en met geduld en liefde lossen jullie de vijandelijkheden op. 

  Zoals in het klein is het ook in het groot. Ook in jullie zelf worden resonanties vrij en 

jullie raken in strijd met jezelf, zolang je nog geen liefde voor jezelf hebt ontwikkeld, jezelf niet 

accepteert, zoals je bent. De strijd met jezelf werkt in zijn trillingen op je omgeving in. Uit de 

omgeving wordt je dan weer de spiegel voorgehouden, die in de meest eigenlijke zin in jezelf 

aanwezig is en waar je niet in wilde kijken. Zo treedt de omgeving naar voren met verwijten, met 

vijandigheden, met strijd. 

  Wie zich zelf dan nog niet zelf analyseert en de schuld bij anderen zoekt en niet bij 

zichzelf, die kijkt maar eens naar buiten in het dagelijks gebeuren en een nog grotere en meer 

machtige spiegel staat voor hem: Strijd, oorlog, overal bederf, waar hij ook maar kijkt. Massief 

komen deze indrukken op hem af. Nu gelooft hij weer, dat de schuld bij die andere volken is te 

zoeken, die vijandig tegenover elkaar staan en al zijn gewaarwordingen, die machtig stromen in 

zijn ziel worden door de ziel teruggegooid, vormen zich om tot gedachten en tot woorden, die 

luiden: “Hoe slecht is de wereld! Overal slechts dood en verderf…”. 

  Hoe minder de mens zichzelf onderkent in de spiegel van zijn omgeving, des te 

krachtiger worden de beproevingen, die het Hoger Zelf hem stelt. Het komt tot gedachten als: 

“De hele wereld zit samen te spannen tegen mij, alles gaat verkeerd”. Hier zou door inzicht een 

keerpunt kunnen worden bereikt. Beproevingen komen zolang op je weg, als er nog bij jezelf 

resonanties aanwezig zijn, die door trillingen worden veroorzaakt, die bepaald geen liefde zijn. 

  Begin dus bij jezelf te zoeken en alleen bij jezelf. Kom naar Mij, die Ik toch steeds 

bereid ben je Mijn hand te reiken, zo spreek Ik in jullie en toon jullie de moeilijkheden op velerlei 

wijze, niet alleen door het Woord, maar door alles, wat jullie omringt. Alles is energie, alles is 

trilling. Maken jullie je klaar om al datgene, dat thans ongehinderd in je binnenstroomt in 

vreugde te ontvangen, wetende, dat jullie zijn uitgegaan, om deze trillingen van lagere aard om te 

transformeren in hogere! 

  Mijn geliefden, ongeacht waar jullie in de wereld staan, wat jullie voor activiteiten 

verrichten, overal zijn jullie in de omvorming de transformatoren van liefde. Heeft de liefde, die 

Ik ben, helemaal bezit van jullie genomen, dan stroomt ze, zoals vandaag geschilderd, in iedere 

cel van je aardse lichaam en je gaat als een ander mens door je aardse bestaan. 

  Jullie zien dan ook nog wel de uiteenzettingen om je heen en er komen nog wel 

vijandelijkheden op je af, maar doordat jullie in jezelf uitgebalanceerd zijn, je in de liefde 

bewegen, elkaar aannemen, zoals je bent, elkaar bemint en daarmee Mij in jullie, dan schouwen 

jullie achter de vijandelijkheden, beseffen wat zij je te zeggen hebben, maar je beschouwt ze niet 

meer als strijd, als agressie, die van je naasten uitgaat. In jullie is liefde en zo golft alleen liefde 

van jullie naar je naaste en jullie vormen agressie om in wederzijds verstaan, waaruit liefde 

groeit. 

  Als jullie dan verder naar de vele oorlogen in de wereld kijken, of ook de oorlog, die 

moeder Aarde met de mensen uitvecht, dan zijn jullie je weer bewust van je opgave om midden 

in deze uiteenzettingen licht te zijn, licht te verbreiden en al het lagere te transformeren in het 

hogere. 
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  Te midden van het oorlogsgeweld zien jullie bv op televisie een bericht, waarin moeders 

getoond worden, niet bang voor het krijgsgeweld, zich op weg begevend om hun zonen te zoeken 

te midden van het slagveld om de gevondene vol tranen te omarmen. En wederom beseffen jullie, 

dat te midden van een wereld vol van haat de liefde haar zegetocht begint. 

  Terwijl in het eerste geval alleen maar negatiefs op je inbeukt, wordt jullie in de huidige 

bewustzijnsverruiming overal de werking van de liefde getoond, die jullie tegelijk steunt en 

aanmoedigt om licht en daarmee liefde te verbreiden over heel de aarde, want geestelijke 

trillingen zijn onbegrensd, ze breiden zich alsmaar uit. 

  In de materie worden trillingen nog afgeremd, maar geestelijke trillingen zijn tijd- en 

ruimteloos, ze werken op hetzelfde moment en met dezelfde intensiteit overal op deze planeet, 

overal in de kosmos, ja overal in heel de schepping. 

  Aldus is de zg. oorlogsplaneet-Mars tegelijk een planeet, die jullie steunt. Hij is de 

motor in jullie om je mens te overwinnen en zijn geestelijk positieve aspect in jullie te laten 

werken. Neem allemaal de uitdaging aan. Ga ervoor en vreugde zal jullie gehele Wezen 

doordringen, dan zijn jullie niet langer de poppen, die anderen laten dansen, maar jullie zijn zelf 

de acteurs op het wereldtoneel, Acteurs van Licht. Alleen dan hebben jullie de Vader-

eigenschappen in je levend laten worden. 

  Jullie zijn de goddelijke Orde, die harmonisch in het grote geheel vibreert. Jullie zijn de 

goddelijke Wil, die door jullie tot uitdrukking komt. Jullie zijn de goddelijke Wijsheid, die uit de 

Volheid schept. Jullie zijn de goddelijke Ernst, die verenigd met Mij in de Daad geestelijk over 

deze aarde gaan. Ieder moment is van belang. In het hier en nu dient het te worden geleefd. In het 

hier en nu, verenigd met Mij, schouwen jullie, in diepste deemoed, in het beloop van de jullie 

bekende Mensheidsgeschiedenis. Jullie schouwen in de wereld van de sterren, neigen jullie in 

Eenheid met het geheel, beseffen in alles het liefde-werken en de barmhartigheid van de 

scheppende Geest, die jullie de vrijheid schenkt.  

 

  Kom nu met Mij nog in een korte meditatie: De goddelijke Vader-en Moeder-

eigenschappen heb Ik in jullie aangesproken. De wezens-eigenschappen Orde, Wil, Wijsheid en 

Ernst zijn door Mij beroerd en in hogere trilling gebracht. Beleef de instraling, die door jullie 

heen pulseert. 

  Door de poort van Barmhartigheid is je ziel eenmaal in het aards lichaam binnen 

getreden. Deze incarnatie is een incarnatie van vreugde, van licht voor jullie. Jullie wandelen de 

voleinding tegemoet, Mijn liefde heeft jullie geraakt. Jullie zijn uit de slaap en uit de droom van 

de materie ontwaakt. Geduldig beseffen jullie deemoedig je zwakheden, die hier en daar nog 

moeten voorkomen, opdat je in dit aardse gebeid nog leven kunt.  

  In deze scholing dienen jullie in het bijzonder aan het centrum van Geduld aandacht te 

schenken. In het gebied van het strottenhoofd voelen jullie Mijn aanraking. Welke oneindige 

tijdenlopen hebben jullie reeds doorlopen. Wat is eeuwigheid? 

  Jullie kennen de geschiedenis van de rots, waar iedere 1000 jaren een vogel landt, om 

zijn snavel te scherpen. Als deze rots geheel is afgesleten, is er nog geen seconde vergaan in de 

eeuwigheid. Maar dit beeld is jullie slechts tot jullie begripsidee gegeven, daar de mens niet in 

staat is om zich met zijn begrippenkader de Eeuwigheid voor te stellen. Maar zo hoog als de 

hoogste bergen van deze aarde, zo ver als de kosmos, ja de hele schepping, zo groot, zo ver dient 

ook jullie deemoed te zijn! Deemoed en zachtmoedigheid vormen een eenheid samen met geduld. 

 In deemoed buigt de Vader-Moeder-Geest zich voor Zijn schepsel, het Kind in de 

schepping, want alle is Geest, alles is energie, alles is Licht. De hoogmoed is de duisternis, is de 
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vrijheid, die het Kind werd geschonken. In deze vrijheid ligt echter ook de kracht van de 

Verlossing.  

 Ik, JEZUS CHRISTUS, heb de weg van de verlossing voorgeleefd en jullie hoeven Mijn 

pad slechts te volgen. De sleutel voor de Poort tot de geestelijke wereld ligt reeds in jullie hand. 

Nog begrenzen jullie jezelf door je verstand, door je intellect, dat op hoogmoed is gebaseerd. 

 De mens wil alles met zijn verstand verklaren, maar allengs komt hij aan zijn grenzen. 

Ook jullie, ieder van jullie, had deze grenzen bereikt en wist, dat er nog meer moet zijn, dan 

alleen datgene, dat het menselijk intellect kan doorgronden. Het verstand zocht verder in diepere 

lagen en vond de toegang tot het hart. Tussen het verstand en het hart ligt het centrum van 

Geduld, de Deemoed. Wie zich ontwikkeld heeft tot Harte-denker, die begrijpt de deemoed, het 

geduld.  

 Kom nu in gedachten uit de ruimte van het hoofd en beleef je als ziel! Jullie gaan door 

de muren van het intellect. Deze bestaan helemaal niet voor de ziel, en jullie staan te midden van 

de Nacht en van vallende sneeuw. Nog is alles wit toegedekt. Op jullie breedtegraad is het thans 

donker, maar jullie zien Licht: Ik ben het Licht, Ik, wiens Geest midden onder jullie is. 

 De sneeuw overdekt je en vormt een geestelijk gewaad uit kristallen, in zich lichtend, 

stralend mooi. Het is het gewaad van voorbereiding, dat Mijn bruid draagt, die zich op haar 

bruiloft met Mij afstemt. De sneeuw aan je voeten symboliseert de reinheid, maar ook de koude 

in de harten van de mensen. Overal waar oorlogen zijn, is symbolisch ook ijs en sneeuw.  

 Maar schouw achter de ijskristallen en zie ook de andere kant, zij spiegelen het Licht 

weer! Hoe sterker de liefde als zon op dit ijs straalt, des te sneller wisselt het ijs haar aggregaats-

toestand en wordt tot leven-brengend en leven-gevend water. 

 Mijn geliefden, kijk om jullie heen, hoe alles dorst heeft en snakt naar dit water, dat Ik 

ben en dat Ik door jullie wil laten stromen! Laat het ijs van de menselijke traagheid ook in jullie 

smelten, want deze is ook een tekort aan liefde en zeg vreugdevol JA! Dit JA gaat om de hele 

aarde, stijgt omhoog, wordt begeleid door het JA van alle engelen, die jullie helpen om jullie 

dienst te midden van de donkerheid te volbrengen. Dit JA verbindt zich met de jubel voor Gods 

troon, zijnde het JA, dat jullie gegeven hebben voor jullie je in tijd en ruimte verloren hebben. Nu 

is weer in jullie ontwaakt en wacht op de vervulling. 

 Schouw naar je voeten! Onder invloed van het licht van je ziel is het ijs gesmolten en 

vreugdebloesem streeft naar het Licht, dat je bent. Sneeuwklokjes, Christusrozen, een eenmalige 

zee van bloemen aan je voeten. Kijk nu omhoog, de bomen staan in prachtige bloei en een jubel 

stijgt op in het stille ruisen door de bloesemblaadjes, want de lente is vreugde in jullie harten. De 

daad is het oogsten van de vruchten in de herfst, die de zomer tot rijpheid bracht. 

 Zo is in jullie aanvang en einde. In jullie is winter, lente, zomer en herfst. In jullie is 

begin en einde van dit aardse scheppingsplan. Als symbool neem ik deze cirkel in Mijn hand. 

Deze cirkel vormt zich tot een kroon. Het is de kroon van de terugkerende bruid. Nog is zij 

zonder edelstenen. Zij wacht erop om door de stenen van Liefde en Barmhartigheid alsnog door 

je getooid te worden.  

 Zo ga door dit jaar in dit kleed, wit als sneeuw, gekroond door Mij en daardoor 

gezegend! Kom, Mijn bruid tot de vereniging met Mij! Wanneer het tijdstip gekomen is, dat 

bepaal jijzelf. 

 Nu, geliefde ziel, ga nu terug in de alledaagse wereld! Jij betreedt wederom je aardse 

lichaam, dat dient als vaas, jouw en Mij, denk steeds daaraan! Laat de bloesem van het voorjaar 

ook in ieder van je fysieke cellen stralen, doordat jij ja zegt tegen jezelf en meer vreugde je Zijn 

aanneemt, zoals het is, wetend, dat alles goed is! En de vruchten rijpen in de zomer in de volle 

zon, vol liefde, vol barmhartigheid en jij brengt de oogst binnen. 
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 Mijn zegen sterkt je op al je schreden. 

 

 

AMEN 
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Mijn geliefde volgelingen! Deze scholing duurde, de vakantiepauze niet mee geteld, drie 

jaar. Een tijd, die gelijk is aan de tijd, die Ik over de aarde ging en ook toen Mijn volgelingen 

onderrichtte. Deze tijd gaat voorbij. Het is een periode, die ten einde loopt, zoals toen. Maar als 

verschil met toen verlaat Ik jullie, ieder afzonderlijk, in je innerlijk niet en zeg niet: “Ik ga terug 

naar de Vader, Ik zend jullie Mijn Geest”. Integendeel, Mijn Geest is in jullie, Hij heeft jullie 

waargenomen en Mijn vreugde is met jullie, omdat jullie in de gesprekken tot uitdrukking 

brengen, hoe jullie de scholing begrepen hebben en ze in het dagelijkse leven gaan 

verwezenlijken. 

Jullie begrijpen bv. de symboliek van de vandaag beschreven droom, die jullie aantoont, 

dat in je de kern ligt van de zelfbewust lijdende zieke zuster, die jullie de weg uit de ziekte wijst, 

maar ook tegelijk die van de angstige ongeschiktheid, die in dit geval de mensen in het 

dagbewustzijn hebben. 

Jullie hebben geleerd, dat het plotseling iets missen in het dagelijks leven, zoals bv. het 

verliezen van een paraplu, ook betekenis heeft in het geestelijke leven. Jullie hebben over 

bescherming nagedacht. Met deze beide gevallen als voorbeeld dienend voor alle anderen, toont 

zich jullie volwassenheid en je bereidwilligheid, de Weg met Mij, JEZUS CHRISTUS, verder te 

gaan, jullie geleidelijk aan meer en meer op je eigen innerlijk te verlaten en je niet meer te richten 

op datgene, dat anderen zeggen, niet meer gericht te zijn op aanwijzingen door je medemensen. 

Meesterschap verwerft diegene, die Mij, in zich rustend, zijn hele vertrouwen schenkt. 

Geen ander dan jijzelf kan je raad geven, zoals Ik in jou. 

Besef, dat Ik in Mijn woordkeus jullie vrije wil niet beïnvloed, maar door de 

gewaarwording leg Ik in jullie hartendenken datgene, dat de juiste weg is, en de vrije keuze bij 

het Kind van de Vader intact blijft. 

Ik kan slechts kort op het probleem van de in de kring aangesproken gebeurtenis ingaan: 

Mijn Liefde voert ieder Kind in vrijheid door zijn levensweg. 

Mijn getrouwe schare, zo heb Ik jullie geleerd, alles is met elkaar qua trilling verbonden. Door 

actie en reactie toont zich deze wetmatigheid en wanneer jullie naar oorzaken op zoek zijn, let 

dan op de reactie en je herkent de vroeger verrichte oorzaak. Slechts zo kun je jezelf en je naaste 

helpen. 

De vrijheid van een kind van de Vader is het hoogste goed. Dit hoogste goed mag ook niet 

door ouders gekortwiekt worden. Het kind zal in de absolute vrijheid zijn weg dienen te gaan. 

Ouders kunnen wel de voor- en nadelen weliswaar afwegen en er met hun kinderen over spreken, 

maar de beslissing zal steeds aan het kind zelf overgelaten dienen te worden. 

Zoals jullie Vader in de hemel je de beslissing laat, zo zullen jullie ook je kinderen hun 

besluiten zo vroeg als het kan zelf moeten laten nemen om zo hun eigen weg in handen te krijgen, 

waarbij jullie de gevolgen van een beslissing wel kunnen bespreken voor de ene, cq. voor de 

andere richting. Daardoor voeden jullie je kind op tot zelfstandig en zelfbewust handelen. 
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Toen God Zijn gedachten over het volk van de kinderen in zich woog, zo verklaar Ik 

jullie, was er naast het licht ook de duisternis, beiden waren afhankelijk van elkaar. De moeder-

Geest droeg de gedachten, zoals een aardse moeder een kind uitdraagt, het wordt geboren en door 

Mij, de Zoon, in liefde voltooid. Alles, wat is, is de schepping uit liefde, die Ik, JEZUS 

CHRISTUS, ben. 

De Liefde schiep de zuiver-geestelijke niveaus maar liet de scheppingsgedachten van het 

volk van de kinderen tegelijk de ruimte. Jullie allen zijn medescheppers, in de eeuwigheid zoals 

hier in ruimte en tijd. Alles, wat in het uiterlijk in jullie leven zich spiegelt, is door jullie mede 

gevormd en mede geschapen, of je nu de verschillende problemen beschouwt of je omgeving. 

Alles is in het kleine, zoals in het grote, leerde Ik jullie. 

Jullie weten, Mijn vrienden, dat uit de vrijheid voor het volk van de kinderen de weg door 

de duistere domeinen gegeven was. Deze duistere gebieden zijn doorlopen, nu is het de tijd voor 

de ommekeer. Waarom? Kijk naar de Schepping: Jullie herkennen de wonderlijke Ordening, die 

zich in al het Zijn toont. Door de Orde van de schepping wordt het volk van de kinderen in zijn 

vrije wilsbeproeving uit de eigen wil door inzicht tot de goddelijke Wil gevoerd. De goddelijke 

Wil loopt parallel met het Geduld, dit verklaart de aeonenloop van de afwending van het licht 

door het volk van de kinderen, naar de Val. Oneindige tijdsperioden zijn verstreken. Het volk van 

de kinderen doorliep deze in de vrijheid en door dat inzicht keert het om. 

Steeds weer werd het volk van de kinderen vanuit wijsheid door Lichtbrengers, die naar 

de lagere regionen incarneerden, inzichten geschonken. Maar echte wijsheid gaat altijd gepaard 

met echte liefde. Gaat wijsheid niet samen met liefde, dan leidt dit niet tot inzicht, maar tot een 

hoogmoedige houding van de Lichtwezens, namelijk meer te weten als anderen en daarmee tot 

aanmatiging, in het bezit te zijn van de Waarheid, en daaruit volgt fanatisme, die alle 

andersdenkenden veroordeelt en zelfs vervolgt. De liefde echter, gepaard gaand met wijsheid, 

schenkt zichzelf. Over deze liefde wil Ik vandaag met jullie spreken en tevens ook het 

liefdecentrum beroeren, dat tussen jullie wenkbrauwen ligt. 

Mijn vrienden, engelboodschappers worden op jullie afbeeldingen met vleugels 

voorgesteld, met vleugels die ze ver uitstrekken. Als symbool, zo wordt het vaak vertaald, voor 

de snelheid van hun bewegingen. Maar het symbool is nog een heel andere. Kijk naar de 

dierenwereld, en zie de vogels, hoe ze beschermend hun vleugels over hun kuikens heenslaan! Ja, 

al hun broedwarmte schenkend, voor ze uit deze harde schaal in het leven naar buiten treden. 

Ook jullie waren ingekapseld in zo´n harde schaal. Ook jullie hebben deze harde schaal 

van je uiterlijk menszijn doorbroken en de ware levensruimte gegeven. Over jullie waakte een 

engel met wijdse vleugels. Hij behoedde jullie op je weg door hoogten en diepten. Hij beschermt 

jullie. De Liefde van een vogel tot zijn nakomelingen toont ook, dat de volwassen geworden 

vogeltjes uit het nest worden geworpen, waardoor ze zelf leren vliegen, zich in de lucht verheffen 

en hun leven in vrijheid zelf vorm geven. 

Zo is het ook met de engel die over jullie waakte. Jullie zijn volwassen. Jullie zijn zonen en 

dochters van de Vader en de engel aan jullie zijde doet een stap terug. Jullie gaan verder je weg 

door het leven als volwassenen. 

Mijn vrienden, toen Ik Mijn volgelingen verliet, hadden ze nog angst. Ook jullie zijn nog 

onzeker, maar jullie allen zijn werktuigen van het Licht. Als Lichtbrengers zijn jullie uitgegaan 

en als Lichtbrengers gaan jullie nu je weg. Ook in het aardse ontmoeten jullie vaak een 

Lichtwezen, die je een stuk van de weg begeleidt, tot je zelf je innerlijk bron ontsloten hebt en 

zelf Lichtbrenger mag zijn voor anderen aan de rand van de weg.  

Liefde is een zeer ernstige zaak, Mijn getrouwen. Een Lichtdrager, die volledig JA heeft 

gezegd, gaat voortaan niet meer alleen zijn weg. Zoals de engel zijn vleugels symbolisch uitsloeg, 
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slaat de Lichtbrenger geestelijke vleugels uit en beschermt een tijd lang diegene, die hem van Mij 

uit op deze aardbol werd toevertrouwd. Hij gaat niet meer alleen door Mij over de aarde, maar hij 

gaat voortaan vanuit een WIJ. 

 

Voordat jullie in je hart het Ja, volledig Ja, opnieuw herhalen, maak Ik jullie op de 

moeilijkheden, die jullie tegen kunnen komen opmerkzaam, opdat jullie, Mijn getrouwen, niet op 

een dag voor Mij staan en zeggen: “O Heer, als ik dat geweten had, dan had ik me hier niet mee 

ingelaten. Het is zo zwaar, in de verantwoording van een Lichtbrenger over deze aarde te staan en 

te gaan.” 

Zoals Ik al Mijn gevallen zusters en broeders draag, zo zullen ook jullie bij je Ja tegen de 

opdracht, al die zusters en broeders, die Ik je toevertrouw, in het hart dragen. Jullie beloven 

daarmee ook met het JA, stralingen te vereffenen, je naaste te dragen, zelfs wanneer je daardoor 

zelf door de knieën gaat, omdat de last je te zwaar lijkt. Liefde geeft nooit op: ze draagt de naaste 

een stuk van de weg. 

Ik wil graag enkele voorbeelden er uit halen, waardoor je Mij begrijpt.  

”Moeder Theresia” droeg niet alleen al die armen uit Calcutta in haar hart, nee, al die armen in de 

hele wereld. Jullie broeder “Gandhi”, die voor geweldloosheid stond, droeg al diegenen in het 

hart, die van hun rechten beroofd zijn, die zich niet kunnen verweren, die geduldig hun lot 

dragen. Hij hielp met zijn stralende kracht en staat al diegenen bij, die hem navolgen en naar zijn 

voorbeeld leven. Zo ook jullie broeder in Amerika “Martin Luther King”, die tot zijn dood aan 

zijn broeders en zusters de geweldloosheid predikte. 

Ik noemde jullie drie namen. Drie religies staan achter deze namen, en er zullen in de 

komende tijd andere religies bijkomen. De Liefde voltrekt zich verder. Niet het geweld, maar de 

Liefde! De Liefde straalt zo krachtig vanuit diegenen, die hiervoor een keuze gemaakt hebben, 

dat ze ondanks het heengaan van het aardse leven verder werken tot het laatste kind van de Vader 

in de thuishaven is teruggekeerd. 

Drie van jullie broeders heb Ik genoemd. In ieder van jullie is dezelfde kracht. Ieder van 

jullie heeft ook de kracht, al zijn broeders en zusters een stuk op de weg te dragen, tot ze hun 

eigen innerlijke hebben ontsloten. De Liefde in jullie heeft voor niets en niemand angst. De 

Liefde, de Ik ben, overwint. Willen jullie nu dan de vleugels van een geestelijke boodschapper 

uitbreiden en in de Liefde Mij na volgen? Het Ja is in jullie hart gelegd en wel overwogen, want 

de weg is doornig en stenig. Maar zoals Ik jullie in het begin van deze scholing heb geleerd, 

tussen de doornen, tussen de stenen bloeien de rozen. Kijk daarnaar, wanneer de stenen jullie 

doen struikelen en de doornen jullie verwonden. 

Bedenk wel, dat alle doornen en stenen door jullie zelf veroorzaakt zijn, daar niemand 

volkomen is, en iedereen op deze aardbol tot zijn laatste ademtocht met zijn mens-zijn worstelt! 

Ook hier is de Lichtbrenger gevraagd om door de stenen en de doornen heen naar de rozen te 

kijken. De weg over deze aarde is niet eenvoudig, maar wie zijn blik verandert, zijn standpunt 

verandert, die stoot zich weliswaar nog aan de stenen en de doornen bekrassen hem. Toch 

verspreiden de bloeiende rozen om hem heen tegelijk de geur van de Hemel, en die 

gelukzaligheid van de eeuwige thuishaven, van het Vaderhuis, grijpt mens en ziel. 

Zo wordt de Wijsheid in jullie door de Liefde ontsloten, en je schept uit je innerlijke bron 

en geeft jezelf. Je `ik´ bestaat niet meer, je ervaart, denkt en handelt in het Wij. En al diegenen, 

die Ik je heb toevertrouwd, worden door jullie vanuit Wijsheid beroerd en in de Liefde geleid. In 

de Liefde herkennen ze Mij, Jezus Christus, ongeacht in welke religie, want Ik sta voor de Liefde. 

Mijn getrouwe schare, hier en overal, nu is het de omkeertijd! De Ernst gaat over de aarde, maar 

deze Ernst gaat gepaard met Barmhartigheid, maar hierover de volgende keer meer.  
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In deze Ernst treden jullie binnen, Mijn Lichtbrengers, als jullie je “Ja” in jezelf herhalen 

en jullie bewustzijn in het Christus-bewustzijn in jezelf bereiken. Ik leid jullie nu nog in een 

meditatie, deze en al de voorgaande en toekomstige meditaties tonen jullie de weg in hogere 

bewustzijngebieden. 

Span alle spieren kort aan en ontspan jezelf! In deze ontspanning zakken jullie eerst in je 

lichaam terug. Jullie voelen de levendigheid in je voeten. Ze stijgt omhoog over jullie enkels, 

warmte breidt zich uit. Deze warmte straalt zich over jullie voeten uit en beroert jullie moeder 

Aarde. Ja, ze wordt doordrongen van de levenskracht in jullie, die zoals de Liefde is. Energie uit 

de Vader-Energie, Geest uit Zijn Geest. Deze Geest verbindt zich met de Geest van moeder 

Aarde. De Levensenergie stijgt omhoog tot aan jullie knieschijven. Jullie ervaren de stroom, die 

nu krachtig door jullie benen vloeit. Stap voor stap zijn jullie gegaan en zijn nu het doel nabij. 

Het centrum van de goddelijke Orde vlamt in jullie als een vuur op. Niet verbrandend, 

maar verwarmend stijgt de energie over dit centrum naar de goddelijke Wil omhoog. Jullie 

stromen in het bewustzijn van de Wil van de Godheid: Vader, Moeder en Zoon, binnen.  

Warmte stijgt omhoog en beroert jullie Centrum van de goddelijke Wijsheid. Jullie 

ervaren, hoe zich dit Centrum uitbreidt, als een gouden schaal, om uit de oneindigheid, de 

eeuwigheid, de Wijsheid van de Vader op te nemen, om deze verder uit te geven. De volheid van 

de Geest stroomt naar gelang jullie opnamecapaciteit in dit Centrum. Ook wanneer deze schaal 

als een kelk, die het leed symboliseert, gevormd is, dan reik Ik hem aan nog slecht verbonden met 

een vraag aan je innerlijk: “Wil je Mij als Lichtbrenger navolgen? – Dan neem ook de kelk 

tegenover je, de kelk van de Wijsheid, gevuld met Liefde! 

Nu wordt je, o ziel, Mijn Zijn in jou gewaar. Heilige Ernst omgeeft je, want jij weet aan 

de ene kant over de bitterheid, die deze navolging in zich draagt, maar ook omtrent haar zoetheid, 

die de vereniging van de zielbruid met Mijn, de Bruidegom, betekent. 

Je ervaart Mij nu naast jou, hoe Ik broederlijk en tegelijk plechtig Mijn Arm om je 

schouder leg, meteen als je beslist. Uiteindelijk voert de weg steeds naar de vereniging met Mij. 

Tijd is onbetekenend. Alleen de vervulling geldt, wanneer, dat ligt in en bij jou. 

Ik ben op dit ogenblik met jou verbonden, o Ziel, één Eenheid, één stroming, één Geest. 

Jij ondervindt het en je buigt in deemoed je hoofd en Ik strijk er zacht over. Ontvang de straal uit 

Mijn Liefde, jij Mijn kameraad, jij, Mijn gezellin. Liefde doorgloeit je, Liefde is jouw Wezen, 

Liefde doorstroomt je lichaam, je menselijk kleed. Liefde omhelst je als ziel en Liefde is één met 

jouw Geest.  

In de komende dagen laat je, Mijn geliefden, door deze Liefde verder doorstralen, maar 

steeds is je vrije wil bepalend, nu en altijd! Wordt de pulserende kracht gewaar, die zich op je 

hoofd bemerkbaar maakt, een kracht, die geleidelijk aan de sluiers verscheurt, die jou nog van de 

geestelijke werelden scheidt. Deze Liefde toont ook, hoe jij van jouw kant je armen uitstrekt en 

tot Lichtbrenger, tot mededrager wordt, aan gene zijde van ruimte en tijd, want dat, wat je 

beloofd hebt, vervul je. Barmhartigheid stroomt mee in de liefdesstroom. 

Geliefde ziel, alle bewustzijnsgebieden in jou zijn nu aangesproken, maar in het bijzonder het 

Centrum van Liefde. Kijk naar buiten vanuit je lichamelijke huis, waarin jullie je nog steeds 

gevangen voelen en besef, dat je in waarheid vrij bent! Ook als je aan je lichaam hier beneden in 

de materie gebonden bent, toch draag je de vrijheid in je om ieder moment dit lichaam te verlaten 

en op alle bestaansniveaus te werken. 

Besef, dat je dit grotendeels, enkel nog onbewust, al doet! Dit aardse bestaan is niet je 

enige bestaan. Aan de andere kant van ruimte en tijd roep je de Liefde en in alle incarnaties werk 

je tegelijk in en uit de liefdeskracht, die Ik in jou ben. Wanneer je dit ook nu nog niet begrijpt, 

omdat je menselijke verstand beperkt is en jij hierop nog bent afgestemd, dan besef: Het zal zich 
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langzamerhand in je ervaringswereld vertonen en in de gewaarwordingen zie je de volheid van de 

Wijsheid, die in je ligt. 

Leg jouw willen helemaal in de goddelijke Wil! Doe dit steeds weer, want het is de aard 

van de mens, om in zijn eigen wil te handelen! Zo zullen jullie, Mijn geliefden, in het 

onbegrensde bewustzijn van je goddelijkheid groeien. Jij bent gelijkvormig aan God, Geest uit 

Zijn Geest. Laat ons gemeenschappelijk, Eén in Liefde, verder gaan!” 

 

 

AMEN 
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Ik, JEZUS CHRISTUS, sta met een glimlach midden in jullie kring. Mijn begrip voor 

jullie menselijke moeilijkheden stroomt naar jullie toe en Ik neem iedereen afzonderlijk nu 

geestelijk nog een keer bij de hand en zeg: “Kom, Mijn kind, overwin de resten van angst, van 

twijfel! Kort uitgedrukt: Overwin je mens-zijn, en maak met Mij nu, op dit ogenblik, de stap naar 

je geestelijk verlicht zijn. Kijk nu je in je licht, en je hebt je standpunt veranderd, nu ben je je 

bewust van je goddelijke oorsprong.” 

   Zo en nu laat Ik jou, Mijn vriend, Mijn zielenbruid, weer los van Mijn hand. Sta nu 

zelfstandig! Zet nu bewust stap voor stap op de weg terug naar het Vaderhuis! Uit het licht kwam 

je, in het licht ben je, en naar het licht keer je terug, begin en einde in een kring verbonden. 

   Mijn geliefde bruid, jij bent eeuwig. Wat zoek je nog in je lichaam en tel je je klachten? 

Beperk je jezelf alleen tot dit lichamelijke, in plaats van het inzicht te winnen, dat je een zoon, 

een dochter van de Allerhoogste bent, uitgerust met alle kracht, om iedere toestand in het 

menselijke te veranderen. Kijk naar het symbool van de cirkel: Begin en einde (Alfa en Omega) 

zijn met elkaar verstrengeld. Jouw begin is tegelijk ook het einde van de weg en opnieuw weer 

het begin, omdat deze begrippen in het cirkel-symbool niet bestaan. Jij bent het Licht! 

  Beschouw alles vanuit het licht en je zult geen lade meer openen uit reeds lang vervlogen tijden, 

om daarin nog zaken te zoeken, die je allang hebt afgelegd. Je zult vrij en ongebonden je 

innerlijke pad vervolgen en erkent de uiterlijke voorschriften, beperkingen, als zijnde voor deze 

materiële wereld gegeven, en ontstijgt daardoor de jouw gestelde grenzen. 

  Besef, Mijn geliefde! Op hetzelfde moment, waarin je de aardse bepalingen erkent en aanneemt, 

bevrijd je jezelf van alle beperkingen, die zich aan jou op materieel niveau als spiegels tonen. Je 

overwint alle hindernissen, want hindernissen stapelen zich alleen daar op, waar men tegen ze 

aanrent, waar men deze niet wil accepteren. Op het moment, dat je de hindernis aanneemt, lost 

deze zich op en is er geen meer. 

  De wereld van de materie is voor jou enkel een spiegel. Ga je gedachteloos je weg, dan zul je 

jezelf overal stoten, Je ziet de boom niet, die voor je staat, en rent er met je hoofd tegenaan, je 

ziet de lantaarnpaal niet en stoot je ertegen. Ja, je ziet je medemensen niet en raast over hem 

heen, anders uitgedrukt, komt met hem in disharmonie. 

  Overal zijn er voor de slapenden grenzen. De ontwaakte Geestmens, en jij Mijn ziele bruid bent 

ontwaakt, slaat zijn ogen op en gaat met open vizier zijn weg. Hij ziet de steen des aanstoots, 

ruimt hem behoedzaam op. Hij beseft in de boom, die in de weg staat, zijn vaste wortels, die nog 

machtig in de materie reiken. Daar de blik echter niet op de aarde is gericht, stoot hij zich niet aan 
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de stevige wortels, maar kijkt langs de stam omhoog op naar de kruin, de hemel in en vormt zo 

de verbinding met het geestelijke. 

  Jij Mijn geliefde zielenbruid, zult niet tegen de lichtgevende lantaarnpaal lopen en je aan hem 

stoten, maar je ziet in het lantaarnlicht de schaduwen die nog geworpen wordt, identificeert je 

niet meer met deze, maar je ben je jouw eigenschap als lichtdrager bewust en straalt in deze 

schaduwen, die zich in jou in het lantaarnlicht nog laten zien, het hogere Licht van de liefde, dat 

in je is, naar binnen. 

  Je spant je in voor een oprechte meditatie. O zie, meditatie is de verbinding van de Geest met de 

mens. Opnieuw sluit zich een kring. Deze kring is zonder begin en einde. Zo mag ook de 

meditatie van een gevorderde, van een Verlichte zijn. Jij, mijn zielenbruid, daarmee bedoel Ik 

ieder van jullie, ook jullie, die deze woorden lezen, jij bent door Mijn kracht van liefde gegrepen 

en verlicht en nu is het tijd, dat zich jouw licht hier in het materiële Zijn zich tot een ware 

meditatie ontwikkelt. 

  Het bewustzijn is nog tussen het dagproces en het nachtbewustzijn verdeeld. Onbewust brengen 

jullie de nacht door, slechts hier en daar door dromen onderbroken, die jullie vanuit het dag-, het 

waakbewustzijn meenemen. Jullie zijn boodschappers van licht en geestelijk licht is er, dag en 

nacht. Ik, Jezus Christus, leid ieder in zijn innerlijk op zijn weg van meesterschap naar 

altijddurende meditatie, in een bewustzijn, dat door niets wordt onderbroken, zelfs niet door de 

aardse nacht. 

  Nu, aan het begin van deze meditatieve weg, hebben jullie de nacht nog nodig, die in 

barmhartigheid alles toedekt, wat de dag je aan extra moeilijkheid bracht. Hoe verder je echter op 

de weg naar het meesterschap vordering maakt, des te minder wordt ook de onbewuste aardse 

tijdsruimte. Jullie hebben het verwerken van het dagelijkse gebeuren middels de slaap niet meer 

nodig, omdat niets meer in jullie trilt, wat tot een gevoelsblokkade zou kunnen leiden, die 

s´nachts uitgewerkt moet worden. Nog luisteren jullie naar Mijn Woorden en denkt daarbij: “ 

Ach Heer, hoe kan ik zover komen, dat alles in vervulling gaat, wat Jij ons in het verleden en ook 

vandaag leert, dat ieder woord, dat Jij sprak zich in geleefde daad verwezenlijkt?” 

  O zie, Mijn vrienden, dit is een proces, dat in jullie en wel in ieder afzonderlijk, onafhankelijk 

van anderen, op een gegeven moment geschiedt. De een leert op het ene niveau. De andere op 

een andere. En toch wandelen jullie gezamenlijk, ook wanneer jullie weg zich zal scheiden, totdat 

jullie allen uit je bewusteloosheid, die jullie s´nachts en ook vaak nog overdag omgeeft, ontwaakt 

zijn en beseffen, dat jullie allemaal op het niveau van het bewustzijn gezamenlijk wandelen, jullie 

elkaar de hand reiken, de hand ook naar de anderen uitstrekken, vanuit de gemeenschap ze 

allemaal wilt helpen. 

  Jullie zien in dit bewustzijn het fijne netwerk van liefde, waardoor jullie met al het Zijn 

verbonden zijn, daarboven waar de stromen van deze liefde bewegen. In deze toestand van het 

volle bewustzijn herkennen jullie ook de wonderbaarlijke Eenheid in de Schepping. Jullie zien 

dan echter ook de gevolgen, die nu nog uit de barmhartigheid afgedekt zijn, de gevolgen van je 

ervaringen, je denken, je handelen. Jullie zien, hoe de geringste gedachte zich machtig uitbreidt 

en werkt, zoals in het bekende voorbeeld, dat de vleugelslag van een vlinder een wervelstorm kan 

veroorzaken. Jullie zien zo de macht van je gedachtenkracht. 

  Mijn vrienden, zo zeg Ik tot jullie met volle humor, wees blij, dat jullie nu de gevolgen van je 

handelen nog niet zien. Daarmee kom Ik over het aspect van de armhartigheid te spreken, dat Ik 

de laatste keer al aangekondigd heb.: Uit barmhartigheid is jullie voelen, denken en handelen 

afgedekt, tot jullie Geest weer vol in jullie is ontwaakt. 

  De liefde van de Vader liet de vrije wilsdaden gebeuren. De liefde schonk het kindvolk de 

vrijheid. Zou deze liefde nog niet door de Barmhartigheid van de Vader gekroond zijn, dan zou 
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het valgebeuren niet tot een einde kunnen komen. De barmhartigheid is de genade, is de 

uitgestrekte hand van de Vader naar Zijn kind. Nadat het kind de duistere nachten doorschreden 

heeft, keert het schuchter om en ziet in de zwarte nacht de oneindig lange weg naar de terugkeer, 

naar huis. Toch in deze omkeer reikt de Vader bereidwillig Zijn kind de hand en genade na 

genade stroomt het kind toe, waarmee het de terugweg moedig inslaat. 

  De barmhartigheid scheidt ook jullie afzonderlijke incarnaties. Ze bedekt de incarnaties met de 

mantel van de vergetelheid, want zou het wezen in het mensenkleed al de daden kunnen overzien, 

die het ooit verricht heeft, dan kon zij met dit bewustzijn niet meer leven. Zo dekt de Vader – 

Moeder – Geest, uit zijn moederlijk principe iedere incarnatie af met de mantel van de 

vergetelheid. Ja, wanneer de ziel aanstalten maakt, om deze aarde te verlaten, zal het licht van de 

barmhartigheid, genade in de ziel instralen, en in het licht van de genade ziet de ziel de afloop 

van dit leven. Broeders en zusters uit het aardse leven ouders, groot ouders, die jullie in de andere 

levels vooruit zijn gegaan, reiken jullie de hand.  

De Vaderlijke – Moederlijke barmhartigheid hebben ze gezonden, om de broeders en zusters in 

de zielengebieden de eerste stap te doen verlichten en ze in de Eeuwigheid te begeleiden, waar ze 

ook vandaan kwam. 

  De korte periode in ruimte en tijd, een aards-leven noemen jullie dat, is je uit barmhartigheid 

gegeven. De tijd, die in de materie verstrijkt, is jullie vanuit de barmhartigheid gegeven, want 

alleen gedurende een bepaalde tijd laat de mantel het vergeten afdekken. Zijn jullie weer het 

tijdloze, het volledig bewuste kind van de Vader, de zoon de dochter, dan zijn jullie ook alle 

incarnaties weer bewust, maar dan zien jullie dit in het genadelicht en in de vervulling van de 

thuiskomst, ook in de vervulling van je eens gegeven JA. 

   Mijn geliefde schare, zo is ook de nacht, die jullie dag begrenst, een geschenk uit 

barmhartigheid, want iedere dag kunnen jullie opnieuw beginnen, zoals jullie ieder leven nieuw 

mogen beginnen. Blijf echter niet bij de barmhartigheid staan, maar kijk nu in deze wereld van de 

materiële verschijning. De liefde, Mijn vrienden, is de inzichtweg van de kinderen, de wet van 

oorzaak en gevolg. Jullie herkennen overal op deze aarde, de ooit gezette oorzaken, jullie 

herkennen ze aan de uitwerking. 

  Een deel van de oorzaken lezen jullie in de notities van jullie geschiedenisboeken. Over de 

meeste oorzaken is eveneens de mantel van barmhartigheid gelegd. De liefde toont in de 

uitwerkingen de ooit verrichte oorzaken aan. Daar echter in de uitwerkingen de barmhartigheid 

van de Vaderlijk/Moederlijke Geest werkt, zijn deze door de genade niet zo duidelijk 

weergegeven en houden de werkelijke oorzaken maar voor een fractie aan. De uitwerkingen zijn 

door de genade verzacht. 

  Zou het kindvolk alle oorzaken moeten dragen, dan was er geen menselijk leven meer op aarde, 

waaraan niet zware gebreken waren aan te wijzen, want geen van de zielen was anders meer in 

staat zich een menselijk leven naar volkomenheid te vormen. 

  Voordat de ziel als geïncarneerd kind op deze aarde komt, heeft ze dus haar lichaam gevormd. 

Toch zou de zielenkracht niet toereikend zijn, zo beklemtoon Ik, als de barmhartigheid van de 

Vader/Moeder-Geest in en uit de genade niet zou meehelpen. 

  Toch zien jullie hier en daar lichamelijke gebreken en Ik zie jullie vraag: “Heeft hier de genade 

van de barmhartigheid niet ingegrepen.?” Ik zeg jullie, dat de barmhartigheid alleen beperkt mag 

ingrijpen, een deel dient tot inzicht en moet hiervoor dienen, waardoor het kind aan de 

uitwerkingen herkent, welke schuld ze op zich heeft geladen. Bega nu niet de fout en zeg: Allen 

die lichamelijk beperkt zijn, hebben schuld op zich geladen, zodat ze nu de schuld afdragen. 

  Met zulke gedachten hebben jullie het pad van de liefde en barmhartigheid verlaten. Er bestaan 

vanuit de geestelijke Wet nog andere mogelijkheden en wel vanuit de Wet van de 
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barmhartigheid, vanuit de genade, een lichamelijke handicap aan te nemen, om een zusterziel, 

een broederziel de impuls te geven, ook om te keren. 

  Voorbeeld: Zolang een mens op de materie blijft gericht, heeft hij zich met alle machten van de 

materie verbonden en het kan hem, zoals jullie zeggen, het geluk van deze aarde deel zijn. Hij is 

rijk, heeft geen zorgen, gelijkertijd heeft hij geen verstand van pijn, van lijden en oordeelt en 

veroordeelt iedereen, die pijn lijdt en over allen, die arm zijn, enzovoort. 

   Om een ziel te tonen, dat materie door aardse machten geregeerd wordt, Geest echter door 

hemelse, neemt een bepaalde ziel vrijwillig een beperking aan en doet haar intrede als kind, 

bijvoorbeeld bij een echtpaar, dat de rijkdom van deze aarde geniet. Daar het echtpaar zich op de 

materie heeft gericht, kan enkel door een zulk “lot”, zoals jullie het noemen, het gezichtspunt 

naar de Geest toe veranderd worden. Alle schatten van deze aarde zouden de ouders offeren om 

hun kind van deze handicap te verlossen. Op hetzelfde moment groeit echter ook het begrip voor 

alle anderen, die met een beperking over deze aarde gaan. Een wezensdeel wordt bij dit echtpaar 

bewogen, dat tot heden helemaal verborgen was, namelijk de geestelijke wezensdelen, het 

gewaarworden, het meevoelen, het leed van andere mensen zien en niet langer hierover spotten. 

  Mijn vrienden, nu bestaan er naast lichamelijke gebreken ook nog medemensen, die op 

zielengebied gebreken hebben. Begrijp, Ik bedoel hiermee niet alleen geestelijk zieken, maar Ik 

bedoel al je medebroeders en zusters, die over aardse wetten gestruikeld zijn en die jullie achter 

gevangenismuren veilig opbergen. De verlichte, de werkelijke wijze, maakt geen onderscheid 

tussen lichamelijke- en zielengebreken. Hij weet, dat hij vanuit de barmhartigheid voor beiden 

een open hart heeft. Hij weet, dat ieder oordeel, dat hij zal vellen, op hem zelf zal terugvallen, 

daar het oordeel de eigen veroordeling inhoudt. De werkelijke wijze beseft, dat ieder door hem 

gesproken oordeel een zijde in zijn ziel in beweging brengt, die een vroeger geplaatste oorzaak in 

hem zelf spiegelt. 

  Zo heeft de ware wijze begrip voor iedere dag, al is deze in jullie ogen nog zo afschuwelijk. Hij 

herkent in iedere medebroeder/zuster de zuiver-geestelijke oerkracht van de zoon, de dochter van 

de Vader, die zich alleen in ruimte en tijd door de gebeurtenissen in deze beperkt. De oerkracht is 

omhuld met menselijkheid, zodat de Geest in zijn zuiverheid de duisternis van deze omhulling 

nog nauwelijks kan doordringen. De wijze bevestigt echter deze oerkracht en geeft hem al zijn 

liefde en doorstraalt daarmee deze omhulling en helpt de gestruikelde weer op te staan. 

  Mijn geliefden, barmhartigheid is de kroon van de Schepping. De val ontstond op de zesde 

scheppingsdag, de dag van de liefde, de dag van de vrijheid voor het kindvolk. Waarbij het begrip 

dag niet op de aardse wijze is op te vatten, maar in de Geest is dit een toestand, zo ook de dag 

van barmhartigheid, die nu volgt. Het is de toestand van thuisgekomen zijn, het weer ontwaakt-

zijn, de toestand van inzicht, dat in werkelijkheid geen kind van de Vader Zijn hart verliet en toch 

is het doorlopen van de donkerste nacht in alle Geestwezens voor altijd alomtegenwoordig. 

  De Barmhartigheid gaat vergezeld met de Ernst, zo sprak en herhaal Ik. Het centrum van de 

Ernst is het Christusbewustzijn, is de geleefde daad in en uit Mijn Geest, en deze geleefde daad 

moet ook door jullie door barmhartigheid worden gekroond. 

  Om de diepgang van het bewustzijn van barmhartigheid te begrijpen heeft het verdieping in 

deze nodig. Het zal nog enige tijd duren, tot jullie de wijdte, de geestelijke grootte van de 

Barmhartigheid in zijn volheid kunnen begrijpen. Want hierin spiegelen de verdere goddelijk-

moederlijke eigenschappen, namelijk van Liefde, van Geduld, en tevens de eigenschappen van de 

Orde, Wil, Wijsheid en Ernst. Overal in al het Zijn van de Schepping, in het materiële of in de 

geestelijke, dat jullie nog zullen doorschrijden, ontmoeten jullie de Barmhartigheid. 
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Ik leid jullie nu in een meditatie, terwijl de Ik jullie centrum van de Barmhartigheid aanspreek en 

jullie Ik het diepere inzicht hiervoor dichterbij breng: 

  Jullie ondergaan nu opnieuw de levenskracht tot in jullie teentoppen. Verplaats je in het 

pulseren in je voetzolen, en zie hoe de stralen van de Liefde, zoals in een vonkenschietend 

vuurwerk, jullie voeten verlaten! Deze stralen doordringen de aarde, ze verbinden zich met de 

ziel van moeder-Aarde. Vanuit de Barmhartigheid dient zij ook jullie. Zou deze planeet zijn baan 

niet om de zon trekken, dan zou hij niet om zichzelf heen draaien. Dan zou voor jullie een leven 

over een bepaalde tijd niet mogelijk zijn. 

  Zo is jullie deze planeet vanuit Barmhartigheid geschonken. Uit de Barmhartigheid dient 

moeder-Aarde jullie, opdat jullie voor een tijd inzichten verzamelen, om na deze tijdspanne weer 

in de geestelijke wereld terug te keren en met het besef te werken, om zonodig opnieuw op de 

aarde te komen, tot een vernieuwd bezoek, om het niet onder de knie gekregene deze keer te 

verwerken. Dag en nacht, een leven na het andere, is jullie uit Barmhartigheid geschonken. 

  Kijk nu in de natuur, Mijn vrienden, ook hier ontmoeten jullie de barmhartigheid. In de winter 

dekt de sneeuw barmhartig al het vergane af. Onder deze mantel van de barmhartigheid, onder 

deze warmte ontwaakt nieuw leven. Voor jullie een symbool, spruit uit elke loot weer nieuw 

leven omhoog, wordt een halm, een bloem, van een kiem tot een struik, tot een boom. 

  Voordat dus nieuw leven kan groeien, werkt altijd de barmhartigheid. En zie, een boom blijft 

ook niet van even groot. Ieder jaar komen er nieuwe scheuten bij en hij groeit en groeit. Zo 

groeien jullie ook. Tussendoor spreiden de Vader/Moeder-Geest de mantel van barmhartigheid 

over je heen, opdat jullie weer ontwaken en vol vreugde in de nieuwe dag, in het nieuwe leven, 

kunnen binnengroeien met nieuwe scheuten nieuwe grootte kunnen bereiken, tot eens de cirkel 

weer rond is, je haar weer bij het begin teruggevonden hebt, tot je oorsprong, tot je oerkracht, tot 

de zoon, dochter van de eeuwig heilige Vader/Moeder-Geest. 

  Verlaat nu het aardse niveau! Begeef je omhoog via het centrum van de Orde, naar dat van de 

goddelijke Wil! Word in jezelf de schaal van de goddelijke Wijsheid gewaar, bereid om te 

ontvangen! Mijn heilige Ernst doorziet jullie, heeft jullie allen begrepen, de deemoed heeft jullie 

beproefd, en jullie hebben geduld geleerd. De liefde en het verlangen naar je Oorsprong is in 

jullie zo machtig geworden, dat beiden steeds meer je dagelijks gebeuren beheersen. 

  Nu kroon Ik jullie met de Barmhartigheid. Wordt je de adem van de geestelijke kroon op jullie 

hoofd gewaar… Met de kracht van de Barmhartigheid is de goddelijke mens in jullie ten volle 

ontwaakt, de verbinding met jullie hoger Zelf hersteld, de verbinding met de zoon, met de 

dochter van de eeuwig heilige Vader/Moeder-Geest. Als deze zoon, als deze dochter schrijden 

jullie voortaan door je aardse bestaan, ook door de tegen-werelden, want jullie geestelijke Zijn is 

onbegrensd. 

  Laat ons daarom gemeenschappelijk een uitstapje maken. De tegen-werelden zijn niet ergens in 

het wereldruim, neen, ze zijn toestanden, die in elkaar overgaan, waarbij de hogere toestand de 

lagere overstraalt. Vanuit de lagere staat van jullie menszijn is het echter moeilijk in een hogere 

te geraken. Daarbij komt ook nog het onvermogen, jullie met je geestelijke lichaam, met je 

zielebewustzijn, van het lichaam los te maken.  

  Maar, Mijn vrienden, dit verloop gebeurt nooit door willen, het is eveneens een staat van het 

bewustzijn. Wanneer je deze staat bereikt hebt, dan leef je in de sfeer van de materiële en tegelijk 

in de volgende bewustzijnstrap. Het heeft enkel je mede-gevoelen nodig, jullie barmhartigheid en 

jullie zijn midden in de astrale gebieden. 

  Jullie trekken, verenigd met Mij, in Mijn bescherming, over de straten van deze wereld en zien 

tevens al de zielen, die zich nog aan materie gebonden hebben. Jullie zien, hoe zielen proberen 

over andere zielen macht uit te oefenen. Aangezien in de astrale gebieden iedere gedachte, ja al 
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het gevoel, open ligt, is deze machtsuitoefening verbonden met strijd, want geen een wil de 

macht aan de ander overlaten. Deze strijd strekt zich ook verder uit naar de levende mensen. 

Daarginds proberen hele horden zielen via een mens hun machtswellust uit te leven. Een 

ontwaakte trekt, vrij van angst, door deze gebieden en is niet alleen door liefde voor alle broeders 

en zusters vervuld, maar ook door barmhartigheid. 

  Zo staan we nu midden in een gebied, waar oorlog wordt gevoerd. Jullie zien de met haat 

vervulde harten van levende mensen. Daarginds slapen ze, in het uiterlijke. Maar ook in de slaap 

staan ze in de strijd tegenover elkaar, ziel tegenover ziel, en richten hun door gedachten kracht 

geschapen wapens op elkaar. 

  Mijn vrienden, werk mee en uit Mijn kracht van de liefde en barmhartigheid! We treden midden 

tussen zulke strijdende zielen. Een woedende kring sluit zich om ons heen, de wapens richten ze 

op ons, want wij zijn van een andere soort. Niet donker, maar licht. Volg nu mijn Woorden met 

jullie gewaarwordingen, en leert daarbij, de barmhartigheid in de liefde te begrijpen! 

  “Mijn vrienden, vrede zij met jullie! Wanneer jullie willen strijden, sla dan ons. Geweren, 

kanonnen kunnen ons niet treffen. Verhef je hand en probeer van deze agressie naar ons af te 

komen! Zie, we buigen ons voor jullie in deemoed, om jullie ondanks jullie woede welkom te 

heten! Wanneer jullie moeten slaan, dan sla! Jullie vuisten zijn opgeheven. Jullie kunnen niet 

slaan? Vraag ons, waarom? Wat hindert jullie, je opgeheven hand te laten zakken? Zie, het is het 

Licht, het Licht, dat ook in jullie straalt! 

  Jullie bestrijden elkaar wederzijds met wapens van deze wereld en dragen wapens in de handen, 

die voor ons tot stof vergaan. Wapens, die, zoals jullie beseffen, jullie zielenlichaam niet kunnen 

treffen. De verwondingen, die jullie anderen denken aan te doen, bestaan op deze level van het 

Zijn niet. Ontwaken jullie echter uit de slaap en zijn jullie weer in het menselijke bewustzijn, dan 

hebben deze wapens weer macht, vernietigen lichamen. Maar zoals jullie ons niet kunnen slaan, 

kunnen jullie ook het lichaam, dat binnen in je medebroeder/zuster is, niet raken. 

  Mijn vrienden, we hebben jullie de vrede overgebracht. Met de gedachten van de vrede kunnen 

jullie in het mensenlichaam ontwaken, erken, datje een zinloze strijd vecht. Zo zinloos als hoe 

jullie als zielen op elkaar inslaan en begrepen hebben, dat jullie elkaar niet kunnen beschadigen, 

precies zo zinloos is ook de strijd in het materiële zijn, want jullie ware wezen in jullie wordt 

door geen slag getroffen. 

  Jullie kijken verlegen naar de grond. Ik noem jullie vrienden, jullie weten niet, wie we zijn. Wij 

zijn vrienden en we begeleiden jullie in gedachten ook in het bewustzijn aan de andere kant van 

de slaap. Wij komen uit de barmhartigheid en laten een straal van hetzelfde in de slapende mens, 

opdat hij zich zijn droom herinnert en met de ogen van de droom, waarin we jullie beschijnen, in 

het weer ontwaakte menselijke bewustzijn treed. Vrede zij met jullie en met allen om jullie 

heen!” 

  We verlaten het slagveld. De barmhartigheid, Mijn geliefde schare, is open voor de leniging van 

ieder lijden. Laat jezelf de komende veertien dagen zakken - daarboven uit in jullie gezamenlijke 

Zijn – in de straal van barmhartigheid, om deze volledig te begrijpen! De barmhartigheid buigt 

zich geestelijk naar alle noodlijdenden. Ze streelt over de wonden, ze troost de wenenden, de 

zieken, de lijdenden. 

   Jullie kunnen dit allemaal tegelijk met jullie zielenbewustzijn in het dagelijks gebeuren leven, 

want de Geest kent geen grenzen, en hij werkt overal op dezelfde tijd. Geest is ook met alles 

verbonden. Via de stroom van liefde, het netwerk van liefde, werkt Geest barmhartig. 

Zonen en dochters van het licht, wordt je de barmhartigheid binnen in jezelf gewaar, en 

leef de bekroning hierdoor! Mijn zegen is met jullie! Keer terug in je lichaam en ga de weg van 

vervulling, verenigd met Mijn Geest, de liefde, gekroond door de barmhartigheid. 
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AMEN 

 

 

 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 68 

 
Mijn vrienden, de storm van mijn Liefde heeft jullie door elkaar geschud, zodat zich de 

oude Adam in al zijn facetten nog toont. Ik, JEZUS CHRISTUS, leerde jullie de Weg, nl. het 

oude gewaad mens af te leggen, voor een hoger Zelf, de zoon, de dochter van de Vader.  

Jullie bewegen je nog tussen twee bewustzijngebieden. Al het gerammel aan het 

traliewerk heeft geen nut, zolang je niet beseft, dat jullie zelf deze tralies in de muren geplaatst 

hebt. Pas als je begrijpt, dat ieder noodlot, dus ook ieder traliewerk, door jullie bepaald werd – en 

weliswaar uitsluitend, dan zijn jullie bereidwillig, bewust je handen tijdens gebed in elkaar te 

vouwen en te zeggen; “Vader, hier sta ik, help Jij me nu verder! Niet ik, o geliefde Vader, wil 

mijn zelfgebouwde gevangenis ontsluiten, maar ik voeg me en maak daardoor de stap naar Jouw 

Licht van dit ogenblik, uit het tijd/ruimte-systeem”. Pas dan zal zich tonen, dat geen muur sterk 

genoeg kan zijn en zich in het Licht van jullie overgave zal oplossen. 

Wat is de opgaven, die jullie nu als het aller belangrijkste aan het hart zal liggen? Het is 

zich overgeven aan het ogenblik, aan de eeuwigheid, zich aan Hem, de Al-Ene, over te geven. 

De gezamenlijke weg, die Ik jullie leerde, bestaat uit deze overgave. Toen Ik jullie de 

liefde tot de Schepping had uitgelegd, konden jullie uit alle Woorden lezen, dat zich alles, wat 

God, de Eeuwige schiep, zich aan Hem weggeeft en Hij, die in allen is, zich opnieuw in alles in 

jullie wegschenkt. Enkel de mens is een uitzondering in de overgave: hij komt in verzet 

hiertegen. Verzetten tegen overgave is heerszucht, is gebrek aan deemoed. 

Het begin van de geestelijke Weg en het einde zijn steeds doorstraald met het ene woord 

uit jullie woordenschat: liefdevolle overgave! De hoogmoed, zoals je weet, ontstond uit de val. 

De overgave voert jullie naar de Thuishaven. In deze overgave liggen ook alle andere 

wezensdelen en eigenschappen, die een volkomen Kind van de Vader als erfdeel in zich draagt. 

Aanschouw de Orde! Verzet zich toch ergens iets in de schepping tegen de Schepper? 

Trekt de zon niet haar baan om de Oercentraal Zon? Trekt de aarde niet haar baan om de zon? 

Cirkelen de planeten niet welgeordend? Zelfs in de chaos, dat je denkt te zien hier en daar aan de 

sterrenhemel, herkent de beschouwer de drang naar Orde. 

De vrije Wil, die de Kinderen geschonken werd, heeft als inhoud ook tussen de twee 

extremen te kiezen, aan de ene kant de overgave, aan de andere kant de heerszucht. Wie in de 

goddelijke Wil binnen gaat, die vindt onvermijdelijk de Liefde van volle overgave, tot de Wil van 

de Vader. 

De Wijsheid geeft zich over in overgave aan allen, die uit haar willen scheppen. Ik 

herinner je aan de kelk, die symbolisch in jullie staat, bereidwillig, de Wijsheid uit de hemel op te 

nemen en zich aan jullie te geven. 

Was Mijn ernstige Weg over de aarde, niet enkel een Weg van overgaven? De daad van 

de Liefde eist overgave. Wie ongeduldig over de aarde wandelt, die heeft gebrek aan overgave, 

hij heeft gebrek aan Liefde en Barmhartigheid. Overgave, een woord uit jullie spraak, dat Ik jullie 

in zijn diepste betekenis verklaard heb! 
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Wanneer jullie b.v. naar jullie medemensen luistert, zo is daar ook jullie overgave 

verlangd, niet jullie oordeel, voorbarig gedacht, niet jullie gewaarwordingen, die jullie 

medemensen in negatieve stralingen van afwijzing hullen, nee, maar in de overgave beseft de 

wijze uit alle gesprekken van zijn mede zusters en broeders ook de mogelijkheid, zelf nog bij te 

leren, want enkel zolang de wijze leert, is hij in de deemoed, is hij een wijze. 

 

Wanneer je Mij als Lichtbrenger dient, is het belangrijk, dat je jullie medemensen kunt 

toehoren, zonder te oordelen. Waarlijk, onderzoek je steeds weer, hoe vaak je in een kort 

tijdsbestek van ongeveer één uur, terwijl je een pratende mens toeluistert, nog oordeelt of 

veroordeelt! 

Mijn Weg, die Ik jullie leerde, voert jullie uit de “oude Adam”. Maar, Mijn vrienden, voor 

dat deze “Adam” nieuw worden kan, moet de oude verdwenen zijn. Voordat traliewerk en muren 

zich oplossen, moet de “oude Adam” vergaan. 

Kijk naar buiten naar de nu beginnende lente, en neem het als symbool! Wanneer niet 

oude, afgestorvene de voeding zou geven voor nieuwe, dan kon er jullie geen bloem meer blij 

maken. In de herfst valt het loof en ontbindt zich, schenkt de bodem nieuwe voeding en kracht. In 

de lente wordt deze oude loof door de hevig verlangende omhoog spruitende voorjaarsbloemen 

opgenomen, en ze verblijden in hun bloeiende pracht jullie hart en jullie zinnen. 

Voordat een zaadkorrel niet stervend in de aarde gelegd wordt, kan een nieuwe scheut niet 

omhoogschieten. Zo moet ook de “oude Adam” sterven, steeds een stukje meer, tot je het hogere 

Zelf ontmoet, en je beseft: dat ben ik in werkelijkheid. 

Mijn vrienden, jullie beschrijden een Weg. Die in vroegere oude tijden vele incarnaties lang 

duurde. Vandaag straalt door de Genade van de Vader zo veel Kracht in deze Ruime -Tijd 

gebeuren, dat het jullie mogelijk is, binnen veel kortere tijd jullie boeien open te breken, de “oude 

Adam” te begraven en als God -Mens op te staan. 

Nog zijn jullie geestelijke ogen ingehouden. Waarom, Mijn vrienden? Jullie worden pas 

voor de geestelijke wereld ziende, voor het weven van de Geest in al het Zijn, wanneer jullie 

verregaand jullie hogere Zelf gevonden hebben, wanneer jullie je tegenwoordige Leven in volle 

overgave aan God emotieloos aannemen. 

Ik weet, dat deze Weg moeilijk is. Ik ben jullie ook vooruitgegaan. Even wel spreek Ik 

met alle nadruk en Ernst:”Mijn vrienden, het is tijd! Het gaat er niet om, je zo aan te nemen zoals 

je nu bent –dat is voorwaarde. Het gaat er ook niet om, een doel onvoorwaardelijk te willen 

bereiken, dat is verkeerd, maar het gaat daarom, zich over te geven en op het moment zelf te 

leven. Het moment is Eeuwigheid, en de Eeuwigheid bekommert zich niet met de vele problemen 

van het menselijke Zijn.” 

Jullie begrijpen de Eeuwigheid nog niet. Zo wil Ik graag jullie, achtend op de vrije Wil, 

vragen, dat jullie je in de komende tijd met het volgende bezig houden: 

Jullie denken aan je lievelingsboom. Kijk er weer naar toe, zo hoe hij nu voor je staat, en dan 

verdiep je in het begrip “Tijdloosheid/Eeuwigheid”! Kijk, zonder veel moeite te doen, naar je 

boom. Bij het woord “Eeuwigheid” is de boom een zaadje. Hij groeit omhoog tot een grootte, die 

jullie je voorgesteld hebben, dan begeleid Ik jullie bij de oefening van deze opgave. Gelijktijdig 

zien jullie zijn afsterven, het vergaan. De Eeuwigheid in tijd-ruimte-gebeuren is steeds nieuw 

worden en vergaan. Dit “worden en vergaan” Mijn vrienden is jullie in de komende tijd heel nabij 

gebracht. Verheug je niet alleen om het ´worden´, maar bedenk, dat al het worden ook vergaan 

moet, tot het uitmondt in de tijd/ruimte-loosheid, in de Eeuwigheid. 
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Waarom is hier op aarde aan de mensen de tijd geschonken? Ik sprak de laatste keer hierover: uit 

de Barmhartigheid, daarmee steeds doorgaans weer nieuw “worden en vergaan” ook steeds weer 

een nieuwe kans gegeven worden kan. 

Mijn vrienden, jullie bewegen je uit het rad van wedergeboorte los. Niet, omdat jullie 

deze aarde met al haar moeilijkheden niet nog eens betreden willen, nee, maar omdat je boven de 

zwakte van de “oude Adam” uit groeit, deze aflegt en jullie ware innerlijke Geestesgrootte vindt. 

Zo´n Verlicht-wezen tracht echter in geen geval, deze aarde te verlaten, om de Thuishaven, het 

Vaderhuis, voor zich alleen te bereiken, maar de ware Verlichte draait zich om en kijkt op de 

achterblijvers, ja, hij keert om en reikt zijn handen naar de jongere broeders en zusters, om ook 

hun naar het Vaderland te helpen. 

Nu volgen met bijzondere nadruk Mijn Woorden: Zo vele Verlichten gingen in het volle 

bewustzijn van zijn geestelijke Kracht als Lichtbrenger naar een nieuwe incarnatie. Door zijn 

bewustzijn van zijn verlichting werd de mens echter weer hoogmoedig, plaatste zich op grond 

van zijn kennis en kracht boven zijn naasten, en de Verlichte viel. 

Velen, die hun God -.Mens gevonden hadden, die ze in het innerlijk zijn, begaven zich weer 

opnieuw in dit gevaar. Zij erkenden, dat het na deze ervaringen beter zou zijn, over deze 

bewustheid van de Verlichting wederom een sluier der vergetelheid te leggen. Dit gebeurt echter 

enkel op verzoek van de Verlichten. 

Nu vraag Ik jullie, zijn jullie er zeker van, dat jullie niet in waarheid al lang Verlichten 

zijn, die hernieuwt hun Weg over de aarde gaan en die alles, wat Ik jullie leer, reeds al lang als 

ervaren Goed in zich dragen? Zijn jullie niet uitgegaan, om jullie broeders en zusters naar de 

Thuishaven te brengen? Is dat, waaraan jullie schudden, niet naar omstandigheden de sluier, die 

jullie vol bewust om jullie heen gelegd hebben, omdat jullie hierom aan God, jullie Vader 

gevraagd hebben? 

Mijn vrienden, als jullie de geestelijke Kracht konden zien, die in jullie al levendig actief 

is, zouden jullie niet langer aan Mijn Woorden twijfelen. Alle bewust - zijn - niveaus zijn in jullie 

door het Licht beroerd en stromend. Vanuit jullie gaan er verbindingsstralen over de hele aarde, 

ja vanuit de aarde verder naar de sterren- zusters en -broeders. Stralen, precies zoals Lichtstraten 

zijn voor ontelbare mede broeders en zusters. Ontwaak, Mijn vrienden, kom uit de voorstelling 

van jullie opsluiting 

Wanneer jullie ´s nachts in een diepe slaap verkeren, komen we aan de gene zijde bij 

elkaar, verenigd met al de Lichtwerkers op verschillende niveaus. Ieder kent zijn opgaven. Wij 

beraden en wandelen overal daarheen, waar het Licht van de Liefde in de mensen of zielen 

gegeven kan worden: Al is het op de slagvelden van deze aarde, al is het in de gebieden, die door 

wereld catastrofen, van aarde catastrofen teruggevonden zijn, ongeacht of ze van andere sferen 

zijn, in de zielenrijken.  

Nu betekent het, dat jullie uit jullie bewusteloosheid ontwaken, naar de bewustheid, zoals 

Ik jullie de laatste keer geleerd heb, tot een bewustheid, waarin de nacht van de dag, en 

omgekeerd, niet meer gescheiden is. 

Ik voer jullie door meer meditaties. In de toekomst kunnen jullie door de meditaties 

verder naar binnen groeien, die ook uit jullie innerlijke opkomen. Meditaties uit het bewustzijn 

zijn geen fantasieën, zoals je misschien denkt, nee, het zijn gebieden uit andere bewustzijnslagen. 

Wie zich door overgave in de meditaties begeeft, die kan Ik in dit bewustzijnsniveau voeren, zo 

dat niet langer twijfel bestaat, dat iedereen onder jullie hier in de kring en ook buiten de kring, de 

verbinding met de grote OERBRON, tot God, met de uit Hem stromende Lichtkracht heeft en 

ook deze Kracht een deel van hem is. Laat de schaal van de “oude Adam” barsten, en stijg 

omhoog! 
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Een korte meditatie voert jullie in de vrijheid. 

 

Concentreer je op je adem! Adem - door alle centra - langzaam de goddelijke Kracht in, 

de goddelijke Kracht, die jullie zijn, en adem door alle centra de “oude Adam” uit! Herhaal dit 

meerdere keren bewust en laat dan de Adem komen en gaan, stil diep binnen in je! Ik zwijg! 

Oefen er mee! 

Bij dit bewust ademen, ervaren jullie het kloppen aan het schedeldak. De uiterlijke 

begrenzing, de muur, de tralies verdwijnen in overgave, niets willend en alle inspanning gaat over 

in rustig ademen, dat zich innestelt in het goddelijke Ritme van het zijn en niet -zijn, van het alles 

en niets, het worden en vergaan, jullie komen aan je rustige kern binnen in je. 

Krachtig stroomt goddelijke Oden nu door jullie Zijn. Alle bewustzijnscentra lichten in 

het stralende Licht van jullie goddelijke Oorsprong op. Spreek uit: “Ik Ben een zoon, een dochter, 

van de eeuwige heiligen Vader. IK BEN.” 

Dit Ik ben heft alle begrenzingen op. Jullie bewustzijn verwijdt zich in dit Ik ben, in God in al het 

Zijn. 

Voor jullie geestelijke ogen trekken tijd-ruimten voorbij. Steeds weer denken jullie: Ik 

ben. Ongeacht, wat ik in deze tijdruimten voor een rol aangenomen heb, het is niet het ware Zijn, 

dan Ik ben. Ik ben de opgaande zon en de zonsondergang. Ik ben, denk zo verder, het ontstaan 

van een ster en zijn ondergang. Ik ben, denk zo verder, het ontstaan van de aardse wereld ruimte 

en zijn ondergang. 

Verwijd je bewustzijn nu naar de eeuwigheid toe met de gedachten: Ik ben aan de andere 

kant van tijd en ruimte. Worden en vergaan hebben geen geldigheid meer voor mij, want Ik ben 

een kind van de Allerhoogste: Zijn zoon! Cq. Zijn dochter! Laat dit in je stromen! 

Keer nu terug uit dit bewustzijn naar het aardse zijn, waarin jullie al zo vaak binnen 

getreden zijn. Nu ligt het aan jullie, de vrijheid van het Ik ben, in je overgave volledig te 

benutten. Jullie keren weer terug in ruimte en tijd. 

Wordt de verbinding gewaar met jullie sterrenzusters en sterrenbroeders. Wordt gewaar 

de verbinding met alle wezens in dit materiële zijn, want jullie hebben de Eenheid uit de 

Eeuwigheid in het tijd/ruimte gebeuren meegebracht. 

Als jullie nu weer in jullie aardse lichaam komen, dan herinneren jullie meteen de 

momenten weer, waarmee je als mens nog steeds worstelt, aan dat, wat je werkelijk bent. 

Mijn vrienden, Ik herinner jullie nog een keer aan mijn vraag, jullie met het worden en vergaan” 

bezig te houden, als het ook jullie wil is, want het is werkelijk de hoogste tijd, de boeien van de 

materiële zinnen van jullie lichamelijk leven open te breken en je op je geestelijke zinnen te 

richten. Bij de oefening met de boom zal het jullie de eerste keer lukken, dat jullie deze boeien 

openbreken. 

Ik geef jullie mijn kracht, en de genade uit het Vaderhart is in alle volheid aan jullie 

gegeven. Kom en zet het in de daad om, wat als weten in jullie rust! 

 

 

AMEN 
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DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 69 

 
De dag is ten einde, Mijn geliefde vrienden. Hij bracht regen, sneeuw en zonneschijn, hij 

bracht wolken en storm. Een dag in jullie leven en je herkent dat deze symbolen zich ook tijdens 

jullie leven zich voordoen. Ik, Jezus Christus, ben die kracht van het leven in jullie. Door de weg 

van de Liefde voer Ik jullie niet alleen in deze incarnatie, maar al vroeger, naar het leven zelf, 

naar het opstaan van je ziel in de mens. De tijd gaat voorbij, zoals deze dag tot een einde komt, en 

je ging binnen in je verder met Mij. 

  Hebben jullie Mij in je tot Leven gewekt? Ben Ik in jullie opgestaan tot een krachtig “Ik ben het 

Leven” in je? Ontstaan en vergaan is een tijdelijk verschijnsel. Wat wil dat zeggen voor jullie 

mensen? Dit wil zeggen: Zie, O mensenkind, jij bent nog aan tijd en ruimte gebonden, je beweegt 

je in je zorgen, denkt nog aan werk in de wereld en er ontstaat droefheid, opstijgend uit de ziel. 

Bedenk, hoe snel een leven ten einde loopt en hoe onbelangrijk aan het einde van deze periode 

veel dingen zijn, die je vandaag nog beroeren! 

  Ik gaf jullie de opdracht, om je in het ´ontstaan en vergaan´ te verdiepen, zodat jullie het 

zielenbewustzijn vinden. Ik bood aan, jullie tijdens deze oefening in het zielenbewustzijn te 

begeleiden. De ziel overziet niet alleen je tegenwoordige zijn in het aardse-kleed, maar al die 

bestaande gebieden van de mens. Ze weet van de opgave, die ze -via de mens- vervullen kan, en 

laat de gewaarwordingen in het menselijk gewaad binnen stromen. 

Al het gevoel, dat de mens heeft, zoals droefheid, vreugde, vloeien voort uit het 

zielenbewustzijn. Enkel diegene komt tot communicatie met zijn ziel, die over zijn menselijke 

schaduw heen springt, die zich in het voelen uitdrukt, en in de gewaarwordingen vibreert, die, 

zoals Ik jullie geleerd heb, de taal van de ziel is. 

  Ik kom op het voorbeeld van de boom terug, omdat je via dit beeld de symboliek beter begrijpt. 

Hoeveel generaties zag deze boom komen en gaan? Hij bleef steeds dezelfde. Van kleine scheut 

tot een krachtige plant is zijn bewustzijn `boom´ steeds dezelfde. Ook als hij zich heeft 

voorbereid (vaak honderden jaren lang), het aardse bestaan in handen van de Algeest, via het 

natuurwezen, dat in hem is komen wonen, af te leggen, dan blijft hij toch steeds in het bewustzijn 

´boom`en keert, nadat hij hier op het aardse niveau is afgestorven, in de bewustzijnssferen van 

alle bomen op geestelijke niveau terug. 

  Beschouw nu eens jezelf! Jullie zijn kinderen van God. Je hebt door de meditatie geleerd je 

bewustzijn door het mensenkleed heen in alle scheppingsniveaus uit te breiden, beginnend met 

het mineraalrijk, dan het plantenrijk, via het dierenrijk door in het natuurrijk en zo hebben jullie 

je spiegelingen doorwerkt, hebben jullie je ziel gezuiverd en zijn tot een helder, rein bewustzijn 

van een zoon, een dochter van God opgeklommen. 

  Zien jullie het? Stel binnen in jezelf de vraag, en onderzoek jezelf! Alleen dan, Mijn geliefde 

vrienden, kan jullie bewustzijn Een worden met Mij, wanneer jullie liefde grenzeloos straalt. 

Wanneer jullie liefde geen onderscheid meer maakt tussen vriend en vijand. Alleen dan ben Ik in 

jullie opgestaan en ga Ik voortaan in de heilige bruiloft met de ziel via de mens over deze aarde, 

en de mens staat dan in de vervulling van zijn eens beloofde opdracht. 

  Ik vraag jullie opnieuw, om de innige liefde-verbinding met Mij, Jezus Christus. Niet alleen 

voor een kort tijd in de loop van een dag, maar de hele dag door! Dan, Mijn vrienden, zal het 

noch sneeuwen, noch regenen, noch stormen, maar de zon van de liefde schijnt, die Ik Ben. Dan 

hoeft je ziel geen zucht meer te slaan in de pijn van het kijken naar de duisternis, maar ze 

aanschouwt het Licht, dat Ik, verenigd met jullie, ben. 
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  Wat er door mensen uiterlijk aan je aangedragen wordt, wekt niet meer het egogevoel op, omdat 

deze in het hoger-zelf is opgelost, maar de gewaarwordingen van de ziel spreken tot de mens. De 

taal van de hemel is nu ook in de mens ontwaakt. 

  Bekijk in deze tijd van voorbereiding op een nieuw Paasfeest (in jullie jaartelling), Mijn gaan 

over de aarde, en verbindt deze gang met die van jullie! Ik leerde jullie: ook gaan via Golgotha. 

Ook jullie dragen de last van het kruis. Toch is het juk, dat Ik jullie oplegde, licht, want wie met 

Mij gaat, gaat met vreugde, in de gelukzaligheid van de in hem opgestane Godmens. Zonen en 

dochters van de hemel wandelen door ruimte en tijd, ze overschrijden de niveaus van de 

geestelijke-sferen, keren weer terug in de materie, zijn en blijven zonen en dochters van de 

Allerhoogste.  

  Overdenk de gelijkenissen, die jullie overgeleverd zijn, bv. van de rijke volgeling, waar Ik tegen 

sprak: “Verkoop al je hebben en houden en volg Mij na!” Waarom verlangde Ik dit juist van hem 

en niet van al die anderen? Voor hem was het `aardse hebben en houden´, de materiële goederen, 

van meer belang dan Mijn liefde. Hij erkende zijn Zoonschap niet. Hij was tot een zoon van deze 

aarde geworden. Het leven in hem was gestorven. Ik keek in zijn ziel en verlangde van hem 

precies datgene, wat hem het zwaarste viel. Op deze wijze schouw Ik ook in jullie ziel en verlang 

ook van jullie datgene, dat je het zwaarste valt. Dat is de last, die jullie dragen, over te geven aan 

God, zoals Ik Me aan Mijn Vader heb overgegeven. 

  Mijn vrienden, waarom was voor Mij deze smartelijke dood, door de broeders en zusters, die de 

duisternis navorsten, veroorzaakt? In de drie leerjaren werd Ik door het volk bemind en geëerd. 

Waar ik stond, omringden Mij duizenden. Ze hoorden Mijn woord en schonken Mij hun liefde, 

hun geloof, hun vertrouwen. Bij de intocht in Jeruzalem jubelden ze Mij toe, en wilden Mij op de 

troon zetten. Ik leerde hen: Ik was mens, zoals jullie mens zijn. Daarom werd ook van Mij 

verlangd, wat Mij het zwaarste viel. 

  De verering, het ”Hosanna” van Mijn broeders en zusters keerde om in “Kruisig hem!” Ik ging 

de weg. Droefheid was er in Mijn menselijk hart. Want slechts weinigen van hen, die Mij eerst 

huldigden, waren overgebleven, om met Mij de weg naar Golgotha te gaan. Alle anderen 

schreeuwden in hun teleurstelling, in hun woede, in hun haat, omdat Ik ze niet van de Romeinse 

heersers bevrijdde: “ Kruisig hem!” De mens Jezus, tevoren a.h.w. op de troon getild, moest nu 

door de diepste vernedering gaan, met een doornenkroon op het hoofd, met hoon en spot de 

doodssmart aan het kruis doormaken. 

  Hiermee heb Ik al Mijn broeders en zusters, die de verte van de duistere nacht doorschrijden, 

getoond, dat de mens via zijn zwakheden toch de Geest kam inzetten. Dat is ook voor jullie de 

wegwijzer voor je toekomstige weg: Ook jullie kunnen in al je zwakheden, de kracht van de 

Geest inzetten, de wil echter om het te doen, ligt echter in je eigen besluit. 

  Mijn roep klinkt steeds indringender. Verscheur de sluiers van je verleden en besef je eeuwige 

Zijn, van je zoon-, en dochterschap! Uit dit eeuwige Zijn stroomt jullie de kracht van de Geest toe 

en ook de wilsimpuls voor de mens, om met deze kracht verder je weg te gaan. 

  Ik openbaarde jullie, dat de hulptijd, waarin jullie onder bescherming en bijzondere genade van 

God, jullie en Mijn Vader, stonden, is nu afgelopen. Nu zijn jullie uitgedaagd, je eigen Zijn te 

vinden en uit je eigen binnenste de levende kracht te scheppen. 

  Mijn vrienden, Ik wil graag door jullie, niet alleen in meditatie, maar gedurende de dag en 

nacht, door alle sferen van het Zijn schrijden en de omkering, de terugkeer naar de thuishaven, 

bespoedigen. Daarom richt ik steeds weer ernstige woorden tot jullie en roep je toe: “Ik ben de 

steun in de grenzeloze zee van de Oneindigheid! Niet alleen voor jullie, maar ook voor alle 

kinderen van de Vader, ook voor die, die zich van het Licht afkeren. Ik ben de steun, waardoor de 
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ommekeer plaats vindt, want Ik ben de Liefde! Alleen door de Liefde kan de terugweg 

plaatsvinden. 

  Er is zoveel pijn in de schepping, in de harten van mensenkinderen. Oneindig veel leed is er ook 

in de zielerijken, Mijn vrienden. Ook door deze rijken wil Ik met jullie gaan. Ik wil jullie 

uitzenden, jullie, in je hoger Zelf, opdat jullie al je broeders en zusters, aan wie jullie beloofden 

om het Licht te brengen, ook echt Licht in de eindtijd van ´het naar huis-gaan` brengen. 

  Hier op aarde schijnt nog de aardse zon, Mijn vrienden. Treft jullie een straal van de zon, dan 

weet deze gedaan te krijgen, althans voor een moment, om de bedroefdheid van de ziel voor een 

kort moment te doen verminderen. In de zielenrijken, waar jouw en Mijn broeders en zusters zich 

van het Licht hebben afgekeerd, is werkelijk overal diepe duisternis. Geen enkele straal verlicht 

deze zwarte nacht, en een weeklagen dringt uit doornen en uit het struikgewas. 

  Een enkele lichtstraal weet gedaan te krijgen om de diepste duisternis te doordringen, weet 

gedaan te krijgen de doornen te breken, zoals in het sprookje van Doornroosje. Herken ook in je 

mythologie de diepere Symboliek. Een straal van je liefde, Mijn vrienden, verscheurt het 

struikgewas en treft je broeder, je zuster, uit de eeuwige basis, die zich in de duisternis verstrikte. 

  Door jullie verlicht deze lichtstraal heel de omgeving voor je broeders en zusters. God, de 

Vader, verlangt door Mij en door jullie, naar iedereen, die nog dwalen in de nacht. Negen en 

negentig schapen liet Ik achter, de rechtvaardigen in de hemel, om dat ene schaap in de totaliteit 

als verloren zoon te zoeken en terug te halen. Mijn vrienden, ook jullie zijn nu door de scholing 

bereid op weg te gaan om de verdwaalde schapen thuis te brengen. Luister nu naar de meditatie, 

die jullie nog dieper in het geestelijk gebeuren naar de thuisbasis van alle gevallen wezens leidt. 

  Adem via alle centra uit en adem de Geest, de goddelijke Adem via alle centra, via alle 

bewustzijnsniveaus in je lichaam naar binnen! Adem kracht, adem Geest in, en adem je ego, dat 

zich steeds weer aandient, uit! Adem in: Ik ben een zoon van God, een dochter van God en adem 

uit: Ik ben mens! Adem nu opnieuw je zoon en dochterschap in, en adem de mens uit! Jullie zijn 

een Eenheid met de Geest.  

  Deze geestelijke kracht beleven jullie nu pulserend in het menselijke lichaam, dat de zoon, de 

dochter, dient. De ziel breidt zich via het lichamelijk bewustzijn uit. De ziel draagt de schaduwen 

van verschillende aardeperiodes mee en toch weet ze tevens, dat ze een zoon of een dochter van 

de Vader is. 

  Dit bewustzijn breidt zich nu verder uit naar het Albewustzijn. Grenzeloos, want het hart van de 

Vader, waaraan je rust, is overal en nergens. Waar zoeken jullie God, als je met God Een bent? 

Alles om je heen en in jou is Geest, de Geest is God, Vader, en tevens Moeder en ook de Zoon. 

  Jullie gewaarwordingen, de taal van de ziel, tevens de taal van de hemel, stromen de 

bewustzijnsniveaus binnen. Ze zweven om de aarde en beroeren alle gewaarwordingen van de 

zielen, die ooit over deze aarde in het mensenkleed gingen. In de Geest is geen scheiding. Jullie 

zijn broeder in het mensenkleed en tegelijk de zuster naast je hier in de kring en in het verre 

Afrika. Jullie zijn Een met alle mensenzielen. Jouw lichaam is ook hun lichaam, jouw vreugde is 

ook hun vreugde, jouw pijn is ook hun pijn.  

  Beleef nu wat God, de Vader/Moeder-Geest, in de Eenheid met Zijn zoon en Zijn dochter 

ervaart: Het leed in dit materiële gebied wordt door de liefde veranderd. Liefde, die Ik ben, liefde, 

die jullie zijn, liefde, die de scheppingskracht is. Deze liefde straalt nu opnieuw via jullie 

gewaarwording in je broeders en zusters in het mensenkleed, in de Eenheid van alle in de tijd 

geïncarneerde wezens naar binnen. 

  Opnieuw breidt zich jullie bewustzijn via deze aardse sferen uit en betreden jullie met je 

gewaarwordingen de zielenrijken, de zwarte nacht. Wees niet bang! Een zoon, een dochter uit 
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God, verenigd met de kracht van het goddelijke erfdeel, kent geen angst. Ik deze duistere nacht 

zijn je broeders en zusters misvormde wezens, en toch zijn ze jullie broeders.  

De lelijkheid is in de duisternis. Ook zij zijn voor jullie door de duisternis gegaan. Hun 

ervaringen zijn ook jullie ervaringen, want in de Geest bestaan geen scheiding.               

  Wees niet bang! Kijk naar de verwrongen gezichten, vol haat. Woede wordt naar jullie toe 

geslingerd. Ik ben met jullie en er stroomt liefde in jullie via Mijn Liefde naar dit niveau. Er 

stroomt liefde van jullie uit naar deze broeders en zusters. Deze liefde werkt, al duurt het nog 

aeonen, totdat deze duisternis weer in het zuiverste Licht is verwandeld. Nu is door jullie een 

begin gemaakt. 

  Mijn vrienden, de gebieden van geestelijke duisternis zijn oneindig groot en er is veel licht 

nodig, om dit te doorstralen. Schouw nu geestelijk naar de sterrenwereld en stel je de onmetelijke 

verten voor! Deze onmetelijke verte bestaat ook in het niveau van de duisternis. Ik draag jullie, in 

de opdracht staand, op om ook deze gebieden te doorstralen en in licht te zetten. 

  Wanneer jullie ziende worden in deze donkere werelden, is dit jullie moeilijkste opgave in de 

opdracht. Maar toch, Ik, Jezus Christus, ben dan Een met jullie en in en uit deze Eenheid werken 

jullie voor hun terugkeer. De overige zielensferen zijn geordend via donker naar grijs. Treurige 

gebieden wachten daar om door jullie in vreugde opgetild te worden, want daar leven al je 

broeders en zusters, die nog aan het aardse hangen, die zich niet van de materie konden 

losmaken, die ook iedere voorlichting weigerden en toch innerlijk om verlossing schreeuwen. 

Ook door deze grijze gebieden wil Ik met jullie wandelen om deze zielen weer thuis te brengen. 

  Nu stijgen we nog hoger, naar lichtere hoogten, naar paradijselijke sferen. Ook daar, Mijn 

getrouwen, zijn broeders en zusters, die in deze sferen leven en geloven, de hemel al te hebben 

bereikt en ieder onderricht weigeren. In alle bestaansniveaus wordt de vrije wil van het Kind 

erkend en is beslissend: Hier kan alleen door liefde geholpen worden. Deze liefde ontkent de 

vrije wil dus niet, immers, ze eist niets, ze is er alleen om het ware Licht in deze schijnbaar 

paradijselijke sferen te doen schijnen. Wanneer Ik met jullie door deze gebieden wandel, dan 

stralen jullie hemels Licht en warme Liefde uit. Deze daalt neer op je broeders en zusters aldaar, 

die zich verbaasd afvragen: Wie zijn deze? Waar komen deze vandaan? Waar en hoe ben ik zelf, 

wanneer er zulke lichtwezens bestaan? Een Lichtstraal werd hen gestuurd en heeft tot deze vraag 

geleid. Leerengelen staan klaar om hen te beantwoorden en om jullie broeders en zusters aldaar 

verder te helpen. 

  Nu verlaten wij ook dit bewustzijnsniveau. Mijn vrienden, de schepping is nl. oneindig. Nu gaan 

jullie samen met de Geest van je broeders en zusters van de sterrenwereld, die net als jullie in de 

opdracht staan, uit om met Mijn Geest van liefde anderen thuis te halen. Op dit hoge niveau 

ervaren jullie vreugde, Mijn leerlingen, en ook in alle nog hoger stralende niveaus. 

  Keren we nu voor vandaag terug uit deze hoge bewustzijnsgebieden van vreugde! Jullie 

bevinden je nu weer op aarde hier in het mensenkleed en tegelijk in het wijde, kosmisch 

bewustzijn. Jullie ervaren je als de zoon, als de dochter van de Vader, die in het mensenkleed 

over de aarde gaat.  

Kijk nu eens naar je moeilijkheden, die je thans nog in het menselijk kleed hebt en je 

beseft de nietigheid ervan. Maar toch, voor de mens ben Ik de stok, de staf, die je steunt, die je 

helpt, ja, ben Ik jullie vriend! 

  Mijn zegen is met jullie hier in en ook buiten deze kring. Door jullie kan voortaan onafgebroken 

liefde, vrede, zegen en licht stromen. 

 

 

AMEN 



 250 

DE WEG NAAR EENHEID VIA DE LIEFDE   LES 70 

 
Mijn vrienden, Ik, JEZUS CHRISTUS, zegen jullie hier in de gemeenschap en ook allen, 

die jullie in je innerlijk voor het geheiligde uur, voor de wijding van de opdracht, ter sprake 

brengen. 

Enige tijd terug voerde Ik jullie naar een rustplaats op een bergtop. Daar reikte Ik jullie 

symbolisch wijn en brood. Ook vandaag gaan we in de Geest naar deze hoogte, want dit heeft een 

diepe betekenis. Vanuit daarboven, het doel al zeer nabij, kijken jullie ver uit over het dal. Jullie 

zien al jullie zusters en broeders, die nog afzien, en over steile afgronden het pad beklimmen. 

Jullie blik zweeft over het land, jullie kijken in de verstoorde schepping, horen de dieren in je 

klagen, en je weet van de opdracht, die in je innerlijke rust. Hoewel het verlangen, de top 

stormenderhand te nemen, om eindelijk weer Thuis te zijn, groot is, weet je, om deze Thuishaven 

in het eigen willen, zonder omkijken naar je broeders en zusters, de schepping met inspanning te 

verwerven, je dat geen vreugde geeft. Te diep zou al het leed van het aardse gebeuren nog in je 

natrillen. 

Jullie zijn om mij heen verzameld, in jullie handen dragen jullie het geestelijke zwaard 

van de goddelijke Wil, dat Ik jullie overgedragen heb. Het zwaard, dat jullie tot strijders van God 

maakte en dat jullie met Mijn waarschuwing gegeven werd, het steeds in volle deemoedige 

Liefde te gebruiken, want dan vibreren jullie gelijk met de goddelijke Wil.  

Beide mogelijkheden, ook het gebruik van dit zwaard, om macht te krijgen, zijn aan jullie 

gegeven, want alle kracht – het Erfdeel van de Vader – liggen in jullie. Zo zal mijn waarschuwing 

nog naklinken, wanneer jullie de Weg verder door ruimte en tijd betreden, de geestelijke gaven 

ontwaken en daarmee is jullie de macht gegeven, met deze gaven te werken. 

Mijn vrienden, Ik reik jullie wijn en brood. Beiden, het drinken uit de kelk en het breken 

van het brood, zijn zinnebeeld voor de overgave aan mijn broeders en zusters. Als Ik jullie vraag 

om hetzelfde te doen, terwijl je de kelk met de drank met Mij deelt en ook het brood met Mij 

breekt, dan is ook dit een oproep aan jullie: Volg Mij na!  

Geef je over en dien de broeders en zusters, dien de Schepping, het mineralen-, planten- 

en het dierenrijk, ook de natuurwezens. Dien de vier elementen: Vuur, Water, Aarde en Lucht en 

je groeit verder in de vervulling van je geestelijke opdracht: De wereld, die je nu nog omgeeft, 

deze wereld van het uiterlijke zijn, in haar geestelijke werkelijkheid om te vormen. 

In het zwijgen, Mijn geliefde vrienden, ontsluit zich in jullie de Geest van het Zijn. Alles 

spreekt met en tot jullie. Alles, wat om jullie heen is, wil op dezelfde manier dienen, zoals jullie 

bereid zijn om in deemoed te dienen en daarmee lief te hebben. 

Wanneer er in jullie krachten boven komen, denk dan aan deze avond terug en aan Mijn 

vraag om je steeds bewust te zijn, dat een zoon, een dochter, van de Vader van al het Zijn zich 

deemoedig buigt, want in alles is Geest. 

In het buigen is de alles verenigende liefde aanwezig en die streven jullie na. Maakt geen 

scheiding meer in je hart, maar laat Mij nu door jullie over de Aarde gaan en alles verenigen, wat 

gescheiden is of gescheiden lijkt. 

 

Keer nu je blik, die nog naar de bergwand gericht is, draai je om, en kijk naar het doel! Ik 

ben bij jullie, bij ieder afzonderlijk. Mijn rechter arm ligt op je schouder, met de linker hand laat 

Ik jullie het Licht zien. 

Laat nu al de zwaarte los en stroom binnen in het licht van de Eeuwigheid, om vanaf nu 

steeds hierin te blijven! Het innerlijk licht is sterker dan jullie aardse zon, het doorstraalt je en een 
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golf van liefde en barmhartigheid omgeeft je. Ik laat jullie datgene zien, dat Mijn en jullie Vader 

is. Ik toon jullie de weg naar het Vaderhuis en Ik wijs jullie de weg naar de eeuwigheid, waaruit 

jullie kwamen en waarheen jullie terugkeren. Laat de tijd achter je en treedt in de eeuwigheid, in 

jullie Zoon-, resp. Dochterschap! 

Ik, Oervader, groet mijn Zoon en Dochter in het aardse kleed! Beluister Mijn Woord en 

neem het in je hart op, daar, waar Ik en de hele hemel zijn! Vrede omgeeft je, de vrede van de 

geboorteplaats, mijn Zoon, mijn Dochter. Vrede zal door jullie op aarde ontstaan, op deze 

planeet, die zo veel leed draagt, door deze weg, die jullie nu in het aardekleed gaan. Vrede in het 

mineraal-, planten- en dierenrijk! Vrede onder Mijn kinderen. 

 

Geheiligd was het uur, waarin jullie je verzameld hebben. Vrede vervulde jullie harten, 

toen jullie bereid waren je geboorteplaats te verlaten om je voeten in deze vredeloze wereld te 

zetten. Jullie beloofden om vrede en liefde op deze aarde te brengen. Vrede, vreugde en liefde. 

Vaak waren jullie vreugdeloos in dit aardse gewaad en jullie hebben de innerlijke vrede 

vertwijfeld gezocht. Mijn Zonen, mijn Dochters, in jullie is vrede, in jullie is vreugde, in jullie is 

liefde, want in jullie is de geboorteplaats, in jullie is de hele-hemel. Keer daarom in je innerlijk-

domein naar binnen en hef ook hier de scheiding op, die je nog steeds tussen binnen en buiten 

maakt! 

Zodra jullie als mijn Zoon, als mijn Dochter over deze aarde wandelen, dan zijn jullie in 

Eenheid met al het geestelijk Zijn om je heen. Jullie kijken achter de materie, die jullie aardse 

ogen je tonen. Jullie kijken in Mijn Geest en beseffen tegelijk, dat je met deze Geest Een bent. Er 

bestaat geen scheiding in de Geest. Het Woord, dat Mijn Zoon jullie gaf, is dan voor jullie 

werkelijkheid geworden. Jullie rusten in Mijn hart, hebben dit nooit verlaten. 

Ik, Oervader, heb bij allen Mijn hand op het hoofd gelegd, voordat je de stap in de 

duisternis waagde, om daarin Licht te zijn. Ik zegende jullie en Ik beloofde je Mijn genade uit de 

Barmhartigheid, wanneer jullie je in de duisternis dreigden te verliezen. 

Mijn zonen, Mijn dochters, jullie hebben de duisternis overwonnen, jullie kijken in het 

Licht, jullie zien Mij. Opnieuw leg Ik Mijn hand op je hoofd, ditmaal op het hoofd van het 

mensenkind, dat in zich de Zoonschap, Dochterschap uit Mijn Geest draagt. 

Ik zegen je Mijn kind in het mensenkleed. Werp alles, wat je aan de materie ketent, af! 

Zie, Mijn genade helpt je om de laatste banden door te snijden. Mijn Barmhartigheid bevrijdt je 

van de aardse banden. Kom en wees Licht midden in de duisternis, Licht, dat jij eens beloofde te 

zijn! 

Mijn zoon, mijn dochter, wordt binnen in je de Wijding gewaar, die je geestelijk ontving, 

toen je voor deze opdracht gekozen hebt. Deze Wijding straalt nu in je op, vernieuwt zich voor 

het aardse tijd-ruimte gebeuren. 

Luister, Mijn kind en hoor het leed van de schepping om je heen. Besef, het is Mijn leed, 

want in alles ben Ik de Geest! Het is echter ook jouw leed, want jij bent Een met de Geest. Maar 

in jouw handen is de macht en de kracht uit Mijn erfdeel gelegd, opdat aan dit leed nu een einde 

komt.Zo zend Ik jou, mijn Zoon, mijn Dochter, als Mijn Lichtkind, door Mij gezegend, vooruit! 

Werk met de volle beschikking vanuit deze geestelijke Kracht!  

 

Ik, je Vader, ben alom tegenwoordig in je en treed, verenigd met jou, mijn Zoon, mijn 

Dochter, over de aarde. Vervul, wat je beloofd hebt! Onmetelijke liefde, doorstraald door Mijn 

verlangen, doorstroomt je aardse-zijn. 

Kom naar huis, mijn Kind, en breng bij Mij in het licht al wat duister is geworden en hef 

de tegenstelling op, die je nu nog ziet! 
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Mijn Zoon, mijn Dochter ga nu in de Eenheid van al het geestelijke Zijn en met Mijn 

kracht, die ook jouw kracht is, en met Mijn macht, die ook jouw macht is, en met Mijn liefde, die 

ook jouw liefde is, over de aarde en trek voortaan geen grenzen meer! 

 

 

AMEN 

 

 

Mijn vrienden, Ik, Jezus Christus, jullie vriend, spreek jullie vrij, want Ik beleer jullie nu in je 

innerlijk-domein zelf. Alleen daar zul je de waarheid vinden. 

Vrijheid draagt ook gevaren in zich, mijn vrienden. Deze zijn jullie allemaal getoond. Leg 

de scholing niet naast je neer, opdat, wanneer je uit je innerlijk de impuls ontvangt om deze ter 

hand nemen, dan wordt ze ergens opgeslagen! Het zal juist die plaats zijn, die je verder helpt, 

wanneer je twijfelt, welke Weg je hoort in te slaan.  

Vanwege de wet van de vrije wil mag Ik jullie niet beïnvloeden. Maar alles, wat om je 

heen is, is behulpzaam, maar alleen als jezelf wilt, de terug liggende scholing of een of ander 

boek, dat -geestelijk gezien- door Mij geïnspireerd is, maar ook, zoals Ik jullie geleerd heb, de 

schepping om je heen. Alles is symbool voor je en toont je de Weg naar volkomenheid. Mijn 

vrienden, er wacht een wonderlijke wereld op je, de wereld van de Geest! 

 

Nogmaals: Enkel in de stilte opent zich deze wereld voor je, en ze verlangt naar het Kind 

van de Eeuwig-heilige Vader en Zijn liefde. 

Ga met Mij binnen in je naar de geestelijke gebieden en schep uit jezelf de kracht om 

Licht midden in de duisternis te zijn! Ieder lied van een vogel zal het Kind van de Vader 

verblijden, de bomen ruisen jullie een lied van vreugde toe, de wind zingt voor jullie een melodie 

en in het kabbelen van een bron jubelt de oergeboorteplaats, je Oorsprong, om je aan de Geest 

van volkomenheid deel te laten hebben. Alles wat je ook maar op deze aarde omringt draagt de 

Geest van God in zich. 

Uit deze Eenheid scheppen en je weg in dienst ervan stellen is niet zwaar en niet zonder 

vreugde! Je gewone dagelijkse leven bedrukt je niet meer, maar je werken, uit deze volheid 

scheppend, staat in de vervulling van je eenmaal gegeven belofte. 

De kelk in je handen, symboliseert de bitterheid in het tijd-ruimte-gebeuren. Mijn geliefde 

vrienden, zullen niet zwaar op je ziel drukken, maar door jullie vreugde aan lichtheid winnen, 

want de bitterheid in het tijd-ruimte-gebeuren, waar Ik ook door ging, wordt door jullie 

verwandeld, zoals Ik eens water tot wijn veranderde. Kom, Mijn geliefde schare, en begeef je op 

weg, hetzij samen in het mensenkleed of gescheiden, dat zal voor jullie geen probleem meer zijn, 

want in de Geest zijn en blijven jullie steeds in Mij en in God, jullie en Mijn Vader, die tevens 

jullie Moeder is. Laten we samen de volgende stap in je geestelijke vrijheid voltrekken: Iedereen 

is werktuig, de waarheid ligt IN jullie! Mijn zegen vervult jullie! DOOR jullie wandel Ik in 

Eenheid met de Geestelijke God voortaan over deze aardbol. 

 

AMEN 
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Slotgebed: 

 

We verenigen ons in het gebed, danken voor de kracht uit de Geest van de Vader en laten 

deze kracht, de zegen en de liefde binnenstromen naar al onze medebroeders en medezusters, 

troostend, liefhebbend en vrede brengend. Wij vragen om vergeving, laten schuldbewust ons 

hoofd zakken, maar gelijktijdig doorstroomt ons het verlangen van de Vader in onze Heer Jezus 

Christus, het verlangen, dat ook in onze ziel leeft. Dit verlangen verbindt zich met het verlangen 

in de schepping naar het licht van de Eeuwigheid, naar vrede, naar vrijheid in het geestelijk Zijn, 

zonder geweld, zonder heersen, en zonder overheersen. 

Zo straalt deze Geest ook binnen in de dierenwereld en helpt daar het leed te verminderen, 

leed, dat de dieren elkaar aan doen, zich hiervan niet bewust zijnde, en leed, dat de mensen, onze 

broeders en zusters elkaar aandoen. De barmhartige goedheid van het Moederlijke-principe 

streelt zacht over al dit leed, want wij zijn hier op aarde de beheerder van jouw Geest, O Vader. 

Wij kunnen dit leed omvormen, het veranderen. Dat doen wij op dit ogenblik met de hele 

innigheid van ons innerlijke Zijn, dat met het Jouwe, O Vader verbonden is.  

Liefde straalt, liefde verbindt! Zo zijn we nu Een met alle broeders en zusters, die net 

zoals wij, moeite doen midden in een naderende vuurstorm wakker te blijven. Geliefde hemelse 

Vader, wij weten: Het is een geestelijk vuur, het is Jouw vuur en wie zich op Jou afstemt, hem 

zullen de vlammen niet verteren. Wij zijn de boodschappers van Jouw barmhartigheid en zijn ons 

dat bewust. Dat geestelijke vuur haalt naar huis, O Vader en wij waren destijds bereid in het 

thuishalen met volle inzet mee te helpen door tijd-ruimte en in het Heiligdom, Vader, bij jou. 

Deze belofte is nu in tijd-ruimte weer in ons bewustzijn en wij zijn ons ook de kracht bewust, 

Jouw Zoon, Jouw Dochter te zijn en ook, dat wij uit Jouw kracht kunnen en mogen handelen. 

Vader, daarom willen we niet meer Jouw zwakke kind zijn, maar sterk en vast in het 

geloof, in het vertrouwen en in de liefde, Vader, tot Jou, omdat er geen scheiding bestaat tussen al 

wat er is. Deze hernieuwde belofte vervult ons en maakt ons bereidwillig, Vader, Jouw heilige 

Geest op een bepaald moment te ontvangen. 

Vader, wij danken voor de huidige avond, voor de scholing, waar Jouw Zoon ons 

doorheen leidde en stoppen niet meer met bidden om daardoor te groeien en daardoor actief aan 

de grote verandering, aan het proces naar de thuishaven, mee te werken.  

 

Vader, zo is het!  

Nu en altijd! 

 

 

AMEN 
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INHOUD/SAMENVATTING  
 

 

1. SCHOLING  

 

Vergelijk de innerlijke weg met de beklimming van een berg aan de hand van de Heer. Iedere dag 

is een geschenk van God. 

 

Opgave: Begin de dag met Mij, Jezus Christus 

 

2. SCHOLING 

 

De Geest van de Heer gaat over de aarde, Hij roept zijn schapen terug naar de kudde van Liefde. 

Voortdurend vreugde in het hart. Over de deemoed. 

 

Opgave: Wijd het eerste gedeelte van de dag aan God. Probeer het eerste half uur verbonden te 

blijven. 

 

3. SCHOLING 

 

Als wij ons veranderen, dan veranderen de mensen om ons heen zich ook. 

 

Meditatie: Wandel met alle naaste bloedverwanten naar de innerlijke bron van Liefde. 

 

Opgave: Bij gemoedstoestanden in het alledaagse leven, onderbreek even en ga naar de 

innerlijke bron van Liefde. ‘s Avonds de dag overdenken, vergeving vragen, de laatste gedachten 

bij God hebben. 

 

4. SCHOLING 

 

God is tegelijk Vader en Moeder . Vanuit alles wat ons omgeeft, roept de Geest van de 

Schepping: In iedere atoom is Hij de Liefde, de beweging, de kracht, het leven. Mineraalwereld 

symboliseert het goddelijke Geduld.  

 

Opgave: zoek een steen, hij wil onze vriend zijn. Gedicht: De steen, mijn vriend. 

 

5. SCHOLING 

 

Ieder aards leven is een weg van Golgotha. Een stem roept door de Schepping: “Kind kom naar je 

ware thuis!”. “ Herken jezelf, o mens…”.  

 

Opgave:. De scheiding tussen de steen en onszelf opheffen. Liefde voor het mineralenrijk sturen 

en geduld ontwikkelen met onszelf en de naaste. 
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6. SCHOLING  

 

Wees blij met de kleine dingen, die je dagelijks geschonken worden. De Heer heeft ons niet de 

dood, maar het Leven voorgeleerd, de Liefde. Lasten aannemen en geduldig dragen, dan ligt dit 

licht op je schouders. De Heer, onze Vriend!  

 

Opgave: Stel je voor dat de Geest van de Heer steeds als goede Vriend naast ons is. 

 

7. SCHOLING 

 

Vijanden zijn wegbereiders naar het Licht, ze laten zien waar het nog aan Liefde ontbreekt, ze 

zijn onze spiegel. Openbaring tijdens het naderen van het paasfeest Uitnodiging : Richt het kruis 

op, dat als leed over de aarde ligt, als teken van de overwinnende Liefde! De medemens vanuit 

volle deemoedige Liefde leren begrijpen. Attent maken op duaalzielen, richt je tot het plantenrijk.  

 

Opgave: De eerste week alle aandacht en Liefde aan een kamerplant schenken, de tweede week 

de Liefde naar alle planten laten stromen. 

 

8. SCHOLING 

 

Inzicht in de Schepping van het reine geestelijke thuisland. De goddelijke essenties: Orde, 

Wil, Wijsheid, Ernst, ingedeeld in het mineralen -, het planten -, het dierenrijk en de 

natuurwezens. De ontwikkeling tot een Kind van God. Uitleg over de valgedachte van de reine 

Geestwezens. De Liefde van de Geesten van de Schepping heersen ook in de aardse schepping, 

alles dient elkaar. Er bestaat geen toeval, alles heeft zijn oorzaken. Wie zal op de nieuwe aarde 

kunnen leven.  

 

Opgave: Straal versterkt liefde naar de plantenwereld. 

 

9. SCHOLING 

 

Scholing in het bos. De planten wachten op de zegen van ons, de mensen. Liefde is een 

kringloop: Van God naar het Kind, van de schepping naar het Kind en weer terug naar God. 

Planten die vaker in onze omgeving voorkomen willen ons iets zeggen. Planten willen de mens 

op veelvuldige manier helpen. Plantenwereld is gevoelswereld.  

 

Opgave: Zoek een boom uit en ontwikkel liefde naar hem. 

 

10. SCHOLING 

 

Jezus Christus bemoedigt ons. Meditatie, die ons leidt naar eenheid en liefde met de boom van 

onze keuze – Om door het dal van tranen te gaan krijgen we alle kracht uit de wortels van God.  

 

Opgave: Denk na over hechte wortelvorm, wat omklemmen we nog, waaruit willen we kracht 

trekken. 
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11. SCHOLING 

 

De boom als symbool van het leven: Wortel, stam, tak, twijg, bladeren. Alles in de Schepping 

spreekt. Bloeien = verlangen, lente – regen = Liefde. Steun in de aarde = standpunt.  

 

Opgave: In de natuur! Stil worden. Voelen, van binnen luisteren, een met de Schepping zijn! 

 

12. SCHOLING 

 

Vanaf het ontwaken, door de dag heen met Hem verbonden zijn – innerlijke zintuigen ontsluiten. 

Op impulsen letten! – het is eindtijd – innerlijke bron - 

Sprookjes en natuurgeesten: Ontsluit deze Wijsheid! 

 

13. SCHOLING 

 

Zielenherinnering = is eeuwigheids herinnering. In de Oerschepping: Licht en duisternis. 

Scholingsplaneet aarde ; het veranderen van de wereld om ons heen in Liefde. Met geestelijke 

ogen zien. De Liefde overwint De Geest van de Heer waait in alle gemeenschappen. Ieder gevoel, 

iedere gedachte, iedere daad is een scheppingsdaad. 

 

14. SCHOLING  

 

Alleen dat wat we zelf verwezenlijken, kunnen we doorgeven. Eigen stralingsfrequentie 

verhogen! Wat ons stoort dragen we zelf nog. Iedere dag veranderen van negatieve resonantie 

naar positieve! Naar het thuisland terug = Van “IK” via JIJ naar WIJ vinden.  

 

Opgave: Zich inleven in de wereld van de dieren. 

 

15. SCHOLING  

 

Alles is een geschenk naar inzicht. Ieder dier toont ons iets van onszelf. 

Vegetariër, maar zonder dwang! Dieren vormen een collectieve ziel. Liefde naar de dierenwereld 

brengen.  

 

Opgave: Neem een dier als je vriend. Ochtendgebed. 

 

16. SCHOLING 

 

Dieren voelen je zielenstraling. Dierwereld om vergeving vragen. De verscheidenheid van de 

dieren inzien.  

 

Opgave: Houden van: 1. De dieren in de aarde, 2. Op de aarde, 3. Boven de aarde, 4. Een dier, 

dat bij jou angst oproept. Opmerkingen over het Bosnië-conflikt 
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17. SCHOLING 

 

Dieren: zij zijn door en door eerlijk. Collectieve schuld van de mensen aan de dierwereld. Alle 

dieren evenveel liefde geven – ze in de volgende, hogere sfeer tillen Begin de dag afgestemd op 

God en ook beëindigen! Het bestaan in de handen van God leggen. Gedicht: Liefde voor de spin. 

 

18. SCHOLING 

 

Het gevoel is de taal van de ziel, de Liefde de spreekbuis. De eenheid met de schepping beleven. 

Oerbewoners van Amerika: Hun levensaard, hun noodlot. De wereld van de natuurwezens.  

 

Opgave: Het symbool van het vuur herkennen. De Reiniging. Gedicht; Geliefde Vader. 

 

19.SCHOLING 

 

Herfst: Herinnering aan het verwelken. Duisternis in het uiterlijke, tot nadenken stemmend Licht 

in het innerlijke. Meester van de gedachten worden. Tot bewust leven ontwaken. Meditatie: in het 

innerlijke van de aarde , in het oervuur.  

 

Opgave: Dankbaarheid en bijstand voor Moeder aarde. Is nieuwe opgave. 

 

20. SCHOLING 

 

Het doel van de ziel en de mens met gebonden vrije wil. In de duistere jaargetijden stromen de 

geestelijke krachten in het bijzonder. Voorbereiden op het Lichtfeest! Verdiep je in de wereld van 

de natuurwezens! – Werk in het goddelijk uurwerk in de dienende liefde, daar waar je geplaatst 

bent. 

 

21. SCHOLING 

 

Zijn wij op aarde marionetten of poppen, zoals op een schaakbord? –De spelleiders worden 

bespeeld, de jagers zijn de gejaagden, de machthebbers zijn opgedreven door hun angsten, de 

ware macht bezitten betekend: In liefde dienen – Het werken van natuurwezens. Over 

sprookjes en sagen. De aarde is een reinigingsplaneet. Van” ik” naar “wij” vinden. 

 

22. SCHOLING 

 

Hoe overwinnen wij de binding aan de aarde. Wie macht heeft, voor hun is het erg zwaar om op 

het rechte pad te blijven. Tijd en ruimte is slechts een verschijnsel, een drogbeeld. Helper op de 

wijnberg zijn, de oogst is begonnen – Voorbereidingen op het Kerstfeest. Keer je naar binnen in 

je innerlijke Tempel, versier het met kaarsen van Liefde…Liefde naar alle medemensen. Herken 

je in je naaste. Persoonlijkheidsonderzoek. 
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23. SCHOLING 

 

Zijn we bereid, onszelf in de diepte haarscherp te onderzoeken. De zwakke kanten en de fouten te 

erkennen en af te leggen – zijn we bereid om onze medemensen te helpen, dat hij ook het doel 

bereikt. Elke ontmoeting is niet toevallig. Over karma, willen we mededragers zijn van het 

Wereldkruis? Iedere weg van onze naaste dient ook tot ons eigen inzicht. Betekenis van de 

terugblik op het leven: We begrijpen elkaar, houden van elkaar, daardoor komen we tot 

liefhebben van onze naasten. Dan houden we ook van God. Beantwoorden waarom. Opgave: kijk 

naar een zuigeling, ervaar deze gewaarwording, onderzoek ze. Mediteren. 

 

24. SCHOLING 

 

Als een zuigeling lacht, is zijn ziel nog in de paradijselijke sferen – de zuigeling deelt ons 

hierover iets mee, met welke ervaringen wij naar de aarde zijn gekomen. Waarom de aarde een 

scholingsplaneet is. Jezus leerde geen nieuwe religie, Hij leerde de Liefde. Het openen van de 

handpalmen bij het gebed en het zegenen, de gewaarwordingen levendiger laten worden, ze zijn 

de taal van de hemel. Een notitieboekje gaan gebruiken 

25. SCHOLING 

 

Ook ijs en sneeuw zijn een symbool voor ons. Uitleg – Zuigeling staat voor ons als een gelijkenis 

van toegenegenheid en trouw. Wij mogen dit ook gaan oefenen. Onszelf in de leidende Wil van 

God leggen. Moeilijkheden veroorzaken wij zelf .  

Door God´s leiding, oervertrouwen ontwikkelen.  
 

Opgave: Observeer een kind tot 3 jaar, en onderzoek de ervaringen, hierover mediteren 

 

26. SCHOLING 

 

Ontwikkeling gaat stapsgewijs vooruit, niet haastig, we zullen anders veel over het hoofd zien – 

Het kind tot 3 jaar leeft in eenheid, het is nog niet van de schepping afgezonderd- 

Het eerste “ik wil” veroorzaakt de scheiding – 

De “rode draad” die we uit vorige incarnaties mee hebben gebracht openbaart zich – 

 

Opgave: Observeer een kind tot het 6
e
 levensjaar en onderzoek je ervaringen 

Hierover mediteren 

 

27. SCHOLING 

 

Gedragspatroon, gedachten - patroon en loslaten – inzien, erkennen 

We zijn stichters van ons eigen noodlot –  

Kalmte en rust leren – alles vanuit een hogere waarde bekijken 

Door dromen bevrijdt de ziel zich 

 

Opgave: Een kind van 6-9 jaar observeren, daarover mediteren 
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28. SCHOLING 

 

Over het instituut kerk - Ook daar zijn Lichtboden werkzaam – uitleg van de symboliek van de 

kerkelijke handelingen( doop enz.) – Vergeven, wanneer ons negatieve ervaringen belasten, 

omdat in vroegere incarnaties oorzaken werden vastgelegd – Van harte biechten en berouwen met 

de wil om het niet meer te doen naar God – Neem notitie van het goede van de kerk –  

Vol toegewijde Liefde tot aan de dood – overgave aan de medemens, delen van de eigen aanleg 

met de naasten – Oergrond van het Christendom begrijpen – toekomstig bestaan van 

geestelijke kerken van Liefde – want in en door de Liefde vinden alle religies elkaar – 

 

Opgave: Een kind van 9 – 12 jaar observeren, hierover mediteren 

 

29. SCHOLING 

 

Christelijk geloof = het geloof in de bevrijdende Liefde – Christen zijn betekent liefde tot het 

leven in de individuele geestelijke persoonlijkheid…- Christen - zijn is zich in deemoed voor hen 

buigen en hun vergeven, die ons symbolisch aan het kruis slaan… - God kijkt niet naar religies, 

naar gemeenschappen, maar Zijn Liefde straalt in gelijke mate naar al zijn kinderen.  

 

Opgave: Observeer jeugd van 12 – 15 jaar – mediteer hierover 

 

30. SCHOLING 

 

De weg naar zelfkennis is er een vol met doornen- 

Karmawet – beoefen de alles vergevende Liefde – over de verwachtingsloze , onbaatzuchtige 

Liefde– In het moment leven, want het verleden dient er alleen voor om tot inzicht te komen, de 

toekomst ligt in God´s hand 

 

31. SCHOLING 

 

Onze kindertijd hebben we doorlicht – de spiegelingen – het begrijpen van onze ouders. Onze 

jeugd bekijken.  

 

Opgave: Overdenk de ernst van de jeugd, de innerlijke bron opwekken, let op onze impulsen. 

 

32. SCHOLING 

 

Zijn partnerschappen moeilijk? Hebben wij de plicht ze in het licht te verheffen, want wij zijn 

ook niet zonder fouten. Partnerschap verbroken, vanuit het hart, alles vergeven? Voorbeeld: van 

geleefde Liefde.  

 

Opgave: Hierover nadenken en het de komende 3 jaar voornemen te doen. 

 

33. SCHOLING 

 

Een hemels duaalpaar kan een wezen uit de ontwikkelingsgebieden aantrekken. De Vader zegent 

het en verheft het tot Zijn kind. De drijfkracht is scheppingskracht,de vereniging met een partner.  
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Opgave: Denk met wijsheid na over Mijn woorden en treed binnen in de volwassenen-leeftijd. 

 

34. SCHOLING 

 

Wat we lezen, dat ons door <werktuigen> wordt bericht, onderzoeken we door onze eigen 

ondervindingen. Vanuit innerlijke Wijsheid zelf scheppen – niets is toevallig, alles is reactie en 

gebeurt om inzicht te krijgen, vanuit oordelen vorm zich veroordelen.  

 

Opgave: We denken erover na hoe vaak we nog oordelen. 

 

35. SCHOLING 

 

Begrip voor onze medemens, vanuit de huidige situatie – hartegevoelens voor de dronken broeder 

op het parkbankje, karmische samenhangen herkennen, de deemoedige gang van de dronkaard en 

het geestelijke aspect. Met toewijding in liefde tot God lost het negatieve zich op, dat soms van 

miljoenen jaren terug kwam.  

 

Opgave: oefeningen herhalen, leeftijd- hoofdstukken tot het 35
e
 levensjaar onderhanden nemen. 

 

36 SCHOLING 

 

God laat wonderen toe, kijk naar de opwekking van Lazarus. Onze kinderen verruimd ik. 

Voorstelling en mening tegenover bekenden – beïnvloeding van de wil door anderen – door 

gebed de aardgebonden zielen voor het Licht ziende maken.  

 

Opgave: Laat Mijn Woorden het hart beroeren. Laat ze niet wegsterven. 

 

37. SCHOLING 

 

Steeds weer symbolisch naar de steen bukken, het wordt glad gepolijst door liefde en deemoed. 

Onrust , ontevredenheid is een spiegel van de ziel – de steile kam naar de top – de worsteling 

naar deemoed. Opgave: Terugblik naar het verleden, blijf er niet in hangen! 

 

38. SCHOLING  

 

Bergtocht – korte pauze - terugblik – eigen zwakten en klachten. Deemoed sluit onze aura. 

Menselijk ego op het kruis uitstrekken – staan als een rots in de branding, verantwoording 

dragen, over besluitlozen, het touw grijpen, verder lopen.  

 

Opgave: Denk met wijsheid over Mijn Woorden na! 

 

39. SCHOLING 

 

Het brood ter versterking – stromen van geneeskracht – een kaars in ons, we zien de uitstraling 

van de vlam – de eerste steen, de inkervingen, de bespiegeling – zodra het voelen met het hart 

met de hersencellen een harmonie vormen, ontsluiten er zich nieuwe wetten vanuit de 

scheppingswetten 
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Opgave: Ben Mijn werktuig van de Liefde 

 

40. SCHOLING 

 

Het breken van het brood- Het verleden aan de Heer van de Liefde overdragen –  

Wees vrij van wensen, In de tegenwoordige tijd leven – zijn je oprechte werktuigen- voorbeeld: 

antipathie – ruimte en tijd zijn drogbeelden – “nu” = eeuwigheid = eenheid.  

 

Opgave: tegenwoordigheid, gevoelens ervaren door de uitstraling van een boom. De weg van 

Liefde naar mystieke eenheid  

 

41. SCHOLING 

 

Een vraag aan ons over een besluit nemen. Mijn bruid , hou jij van Mij met heel je hart... Ieder 

onderzoekt zich innerlijk, de tijd van oogsten is gekomen, weliswaar komen ook de dwaze 

maagden tot het doel, de weg van de verstandige is een wandeling in gelukzaligheid, bruidschap 

als hoedanigheid. 

 

42. SCHOLING  

 

Overhandig het geestelijk zwaard. Verklaring, hoe het door ons versierd wordt – zijn wij in 

deemoed, dan zullen de elementen ons dienen, zijn wij in hoogmoed, dan zullen de elementen 

zich tegen ons keren ( de geesten , die ik riep, zal ik nu niet meer los… - Leef het moment. 

 

43. SCHOLING 

 

Verklaring van de Vaderlijke en Moederlijke aspecten van God. Wie is Jezus Christus. Hoe 

kwam het tot de val van de geesten? Waarom neemt onze planeet aarde een uitzonderingspositie 

in onder alle andere planeten? 

 

44. SCHOLING 

 

Polariteiten zijn er om op te heffen- gelijkenis met de Zon, waardoor we in God zijn, en alleen 

slechts onze stralen uitzenden, die zich verspreiden in de duisternis van het valgebeuren. Over de 

genezing en hoe we de genezingsstralen op genezing - zoekende kunnen overdragen. 

 

45. SCHOLING 

 

Alle woorden in het Licht van de Liefde onderzoeken- Het zwijgen oefenen- Valkuilen van 

hoogmoed inzien. Polariteit van dag en nacht langzaamaan opheffen, terwijl we bewust in de 

nacht gaan en eruit bewust ontwaken, echter alles heeft oefening nodig. Let op dromen, wij 

worden er bewust door geleid. 
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46. SCHOLING 

 

Door toewijding de kleine kringloop van Liefde ontsluiten. Hoe onderscheiden we de eigen wil 

van de goddelijke wil- wat wordt bedoeld met: Jullie kunnen bergen verplaatsen? Wij zijn 

goddelijk, niet gelijk aan God. – Wat gebeurt er, als we Een zijn met de Schepping: Het water 

zal ons dragen…- Het afstellen van de Zender op de hoogste frequentie, de Liefde. 

 

47. SCHOLING 

 

Over de Liefde, over angst. Het hogere zelf stelt de mens op de proef- wij zijn allen met elkaar 

verbonden. Via de verbinding vloeit onbewuste communicatie, trillingen van angst enz. worden 

daarbij overgedragen. 

 

48. SCHOLING 

 

Over het Innerlijke Woord- waarom zijn er werktuigen, die verschillend leren- niet oordelen, 

niet veroordelen. Hoe we met de verschillende overbrengingen kunnen omgaan- waarom er 

niemand op aarde volkomen is – waarom wij maskers dragen. Aswoensdag, het is tijd het af te 

leggen. Het gebed in de gemeenschap.  

 

49. SCHOLING 

 

Geest is beweging- wij zijn pioniers van de nieuwe tijd. Er bestaat geen hiërarchieën in de 

hemelse rijken, enkel kinderen van een Vader met verschillende gelijkwaardige opgaven. Zo zal 

het ook op aarde zijn: er bestaan enkel werktuigen van de Geest. De ziel is 7x7 = door 49 sluiers 

van de scheppingsgebieden omgeven. De materie wordt veranderd- wij zijn individuele kinderen 

van God, iedereen verschilt van de ander. Over de dualiteit, verleden is reinigingsvuur, deemoed 

geeft hemelse bescherming 

 

50. SCHOLING 

 

Angst is gebrek aan Liefde- de beproevingen van Hierophanten zijn op de levensweg, heeft hij 

ze weerstaan, heeft hij Meesterschap over zichzelf verkregen. Beproevingen zijn om te 

doorstaan door standvastigheid, dapperheid, gerechtigdheid, deemoed, liefde, 

barmhartigheid. Overwinning van doodsangst. Loslaten= vrijheid schenken. 
 

51. SCHOLING 

 

Een hulproep telepathisch uitgezonden wordt door de gemeenschap opgenomen, we helpen 

elkaar, ernaar luisteren schoolt de gewaarwordingen. de ware liefde. Sexualiteit is 

scheppingskracht = geschenk van God. hel en vagevuur zijn toestanden. in het oordelen trilt 

eigen resonantie. laten we de eigen resonantie los, dan laat onze naaste het ook los. meditatie: 

Ziel, bewustzijn in de ziel leggen. 
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52. SCHOLING 

 

Tot een rustend punt in het midden komen, toekomstgericht denken belemmert, gedachten zijn 

scheppings-gedachten-krachten. Erken en besef de negatieve gedachten opheffen. over rituelen. 

bij verandering eerst bij onszelf beginnen. bijvoorbeeld, de kracht van het gebed- mensen 

hebben tijd nodig voor ontwikkeling. Geduld – ziel leg het licht in de mens- blijf in Ik ben, de Ik 

Ben.  

 

53. SCHOLING 

 

Wat ons jarenlang bewoog, is vandaag niet meer belangrijk. Daaruit leren- iedere beweging is 

cyclisch. De aarde geeft veelvuldig leermogelijkheden, het betekent ook lijden-aannemen. 

Angst, treurigheid is verwijdering van God. Het op aarde zijn is als een theaterstuk: 

ontwikkeling van acteur naar toeschouwer- zenden van Licht aan iedereen, waaraan we denken. 

Bewustzijnsverwijdering = alles is in ons. 

 

54. SCHOLING 

 

Het hogere Zelf en de beproevingen die het ons stelt- waarom verlangen we naar schoonheid in 

het uiterlijke- door gedachtenkracht scheppen we onze levensvoorwaarden- alleen ,wie 

ongebonden is , kan de Heer volgen, Hij roept ons aan gene zijde van ruimte en tijd, bindingen 

worden op de ziel overgedragen. 

 

55. SCHOLING 

 

De opdracht van het hogere Zelf- als we in het karma staan, bij de Heer steun vragen en 

aannemen, Hij is er voor ons, juist heel nabij- het hogere Zelf is de Oervonk uit God, de Zoon, de 

Dochter. De ziel is het belaste Hoger zelf- geest, ziel- en mens vormen een eenheid- de ziel staat 

in uitwisseling met het Hoger zelf. Onderscheid tussen ziel, schaduw en binding. Meditatie: De 

mens is in de Liefde van God, die hem als een zee omgeeft, geborgen. Hogere zelf staat voor 

Oervader. Het gaan naar de diepte. Geboorte in mensenkleed. Alles vormt een eenheid en werkt 

op elkaar in. Lichaam is ere-kleed. 

 

56. SCHOLING 

 

We leren voortdurend door ervaringen- Liefde overwint angst- de gemeenschap maakt ons sterk- 

over liefde tot de vier elementen en een-worden met deze.  

”Vrede zij met jullie” dit houdt in, dat we vrede op aarde brengen. Oerangsten plaatsen 

 

57. SCHOLING 

 

De elementen dienen ons in liefde. Gebruiken we het als macht, dan dienen ze ons ook, keren 

zich vroeger of later tegen ons. 

Inwijding in de vier elementen – 

Angst hebben voor de elementen duidt op een overtreding tegen deze. De deemoed vraagt de 

elementen, hoogmoed beveelt hen. Meditatie. 
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We zorgen voor de elementen, vragen om vergeving en worden weer een met hen. We reiken in 

liefde, aan gebonden zielen de hand. 

 

58. SCHOLING 

 

Waarom een ziel een verslaving aanneemt en de mens deze afdraagt. Je nooit boven medemensen 

plaatsen. Uitzicht op hulp, die wij in zware tijden van omkering kunnen geven. Liefde bewerkt 

bij de naaste echter eerst agressie. Aan gene zijde van ruimte en tijd omcirkelen we in gedachten-

snelheid de aardbol en zweven door alle sferen heen, waarom uitgezonden gedachten versterkt 

naar ons terugkeren. Meditatie: liefdestralen doordringen de aarde, beweegt al het water en het 

aardmagnum en laden zich allebei met liefde op- we bidden tot God. 

 

59. SCHOLING 

 

Het absolute kunnen we in alle eeuwigheid niet begrijpen, daarom zijn we goddelijk en niet 

gelijk aan God. Gevoelens leiden tot gedachten, leiden vervolgens naar daden, voorstelling= 

eigenwil. 

Imaginatie, in verbinding met de absolute Liefde, staat in goddelijke samenklank en is daarom de 

wil van God. Eeuwige wet van Liefde is: de een dient de ander. Meditatie: de goddelijke 

oermacht is de kracht, die door de Liefde orde schept. Wij lopen in gedachten daarheen, waar we 

kunnen helpen. 

 

60. SCHOLING 

 

Ontwikkel je naar volkomen Liefde. Niet volgens religies en religieuze geloven. Waarheid is wat 

zich met het actuele bewustzijn van de enkeling ontsloten heeft. 

Alle religies en religieuze gemeenschappen leren op hun wijze de verbinding terug naar de 

Vader. De meester-leerling heeft de innerlijke vrijheid nog niet bereikt, als hij over een 

gemeenschap oordeelt of veroordeelt. Over de wet: Je zult de Heer, je God boven alles 

liefhebben, en je naasten, zoals je zelf. Laat je leiden, want als de mens de crisis wil overwinnen 

wijst hij de goddelijke hulp af.  

Opgave: Week 1: gedachten observeren, die nog oordelen en veroordelen, verdiep je naar het 

centrum van de goddelijke orde- Week 2 : het complex van gedachten analyseren daar waar nog 

het meest wordt geoordeeld en veranderen. Concentratie naar het centrum van de Wil. 

 

61. SCHOLING 

 

De innerlijke goddelijkheid herkennen. Van verstands-denken, naar harte-voelen komen. Niet 

meer in polariteiten denken. Alle ervaringen dienen tot inzicht. Over de vrijheid, die God zijn 

kindvolk schenkt. Het bewustzijn breekt in honderden, vaak in duizenden afzonderlijke stralen in 

het ruimte/tijd gebeuren. Afzonderlijke incarnaties. Meditatie: We verspreiden een lichtend kruis 

over de aarde. 
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62. SCHOLING 

 

De winter een tijd van rust, de voorbereiding ook voor ons, op het leven in de lente, dat Jezus 

Christus is, wil ook in ons binnentreden. Verplichting is voor ons vreugde- archetypische 

symbolen-  

 

Meditatie: Vernieuwing van het verbond: Een voor alle – alle voor een- voor Christus! 

Broeder en zuster uit het eeuwige geboorteland en de sterren broeders en zusters reiken ons de 

handen- een verheven kruis tussen hemel en aarde sluit zich 

 

63. SCHOLING 

 

Nog een keer over de vrijheid van het geestelijk-kindvolk. Onbestemde opkomende verlangens 

zijn de verlangens van de verloren zoon naar het geboorteland. Wat is dood? Sluiers tussen deze 

en gene zijde heffen zich op. Dromen zeggen veel over de toestand van ons zielenleven- 

vooruitziende dromen worden ons geschonken.  

 

Meditatie: Uitbreiding van het bewustzijn binnen in de oneindigheid van het eeuwige zijn. 

Hoogtrillende liefde, vrede, zegen, licht, stralen we in de aarde – Tijdens de meditatie in het 

centrum van wijsheid , het inzicht blijven. 

 

64. SCHOLING 

 

Hoe ontstond het priesterschap in de religies- alle religies hebben een gemeenschappelijke 

opdracht: het kindvolk van God naar vrijheid leiden.  

Jezus Christus bevestigt de gemeenschap, afwijzen van bindingen, het leven staat in wederzijdse 

betrekkingen, kijk naar de toekomst.  

 

Meditatie: Centrum van Ernst is het centrum van de sterkste lichtstraling. Het ware kerstfeest is: 

de zielenbruid in heilige wijding met Jezus Christus vormen Een Geest. 

 

65. SCHOLING 

 

Alles is trilling, ook planeten werken ontvangend of bevruchtend, als voorbeeld wordt de 

oorlogszuchtige planeet Mars belicht. Ongeacht waar wij in de wereld staan, we zijn 

transformatoren van liefde.  

 

Meditatie: Het centrum van goddelijk Geduld wordt aangesproken, de deemoed de 

zachtmoedigheid. 

Uitnodiging: kijk om je heen, hoe alles snakt naar en gelest wordt door het levenswater, zeg “Ja” 

tegen dienstbaarheid in liefde, sneeuw aan onze voeten smelt in de zon van liefde, bloemen 

bloeien, de lente is vreugde van het ja in het hart, de daad is het oogsten van de vruchten in de 

herfst, die de zomer tot rijpheid bracht. De Heer overhandigt de terugkerende bruid de Kroon. Ze 

heeft nog de versierende edelstenen nodig, die door Liefde en Barmhartigheid verworven 

worden. 
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66. SCHOLING 

 

Wanneer je naar oorzaken zoekt, kijk naar de reacties- de aardse kinderen naar zelfstandig 

handelen opvoeden. Uitvoerig over de Liefde, we schrijden als ontwaakten door het leven en 

zullen bereid zijn om beschermfuncties aan te nemen- de lichtboden schrijden in het “wij” over 

de aarde.  

 

Meditatie: Het centrum van Liefde wordt aangesproken- navolging betekent: de kelk van de 

bitterheid aannemen, wat echter ook het zoete van de vereniging van de zielenbruid met Jezus 

Christus betekent. Wees Lichtdrager, is meedrager. 

 

67. SCHOLING 

 

Vanuit het Licht komen wij en tot het Licht keren wij terug.  

 

Meditatie is de verbinding van de Geest met de mensen. Wij concentreren ons in het centrum 

van Barmhartigheid. De Barmhartigheid spreidt zich uit over de afzonderlijke incarnaties als de 

mantel van Barmhartigheid. Barmhartigheid is genade. Barmhartigheid is de kroon van de 

schepping.  

 

Meditatie: we staan geestelijk op een slagveld – hoe werken wij in de Barmhartigheid. 

Barmhartigheid is opening ter de verzachting van ieders lijden. 

 

68. SCHOLING 

 

Over de overgave: eeuwigheid in ruimte en tijd- gebeuren is steeds nieuw worden en weer 

vergaan- In de diepte van de slaap werken wij in het zielenbewustzijn in de sferen van het 

hiernamaals in opdracht met Jezus Christus, om zielen terug te halen naar hun thuisland.  

Meditatie: Alle bewustzijnscentra lichten op in het stralende Licht van de goddelijke Oorsprong. 

 

69. SCHOLING 

 

De ziel ziet niet alleen het toenmalig gebeuren in ruimte en tijd, maar alle incarnaties- alleen dan 

kan het bewustzijn met Jezus Christus een worden, wanneer het in Liefde grenzeloos vibreert, dat 

wat het moeilijkst is toch loslaten wordt van Christusleerlingen verlangt. Meditatie: over het 

gevallen zijn terug naar het thuisland leiden. 
 

70. SCHOLING 

 

Godvader: Oer zegent en wijdt ons: Zo zend Ik jou mijn kind, mijn zoon, mijn dochter als een 

Lichtkind, door Mij gezegend uit! Werk in/met het volle bezit van je geestelijke kracht! 

 

 


